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บทที่ 1

เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการจัดทําแผน
การเก็บรวบรวมขอมูลเปนเทคนิคอยางแรกในการจัดทําแผน เพราะขอมูลเปนปจจัย พื้นฐาน
สําคัญที่สําคัญที่สุดในการจัดทําแผน ถาขอมูลที่ไดรับถูกตอง เชื่อถือได และตรงประเด็น ก็จะสงผลใหแผน
มีความสมบูรณตรงตามสภาพขอเท็จจริง แตในทางกลับกันถาขอมูลที่ไดรับไมถูกตอง เชื่อถือไมได และไมตรง
กับประเด็นของเรื่อง แผนที่ปรากฏออกมาจะขาดความสมบูรณและไมสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางแทจริง

ประเภทของขอมูล
โดยทั่วไปไดมีการแบงประเภทของขอมูลออกเปน 2 ประเภท คือ
1) ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก ขอมูลที่มีอยูตามสภาพที่ปรากฏหรือขอมูลที่เก็บใหม
2) ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ขอมูลที่มีอยูแลวหรือไดรับการจัดมาแลวครั้งหนึ่ง
การจัดเก็บขอมูลสามารถจัดกลุมของขอมูลออกเปน 2 กลุม คือ
1) ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแกขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแหลงปฐมภูมิแลวสามารถประมวลผล
ออกมาในลักษณะตัวเลขตามแบบฟอรมตารางที่กําหนด และสวนมากตองใชสถิติในการวิเคราะหเชิงปริมาณ
เพื่อแสดงผลของขอมูล
2) ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแกขอมูลที่เก็บรวบรวมจากแหลงปฐมภูมิหรือทุติยภูมิแลวตองใช
การวิเคราะหดวยหลักเหตุผลหรือสถิติเบื้องตนเพื่อแสดงผลของขอมูล
เพื่อเปนการอธิบายความหมายหรือความแตกตางระหวางขอมูลทั้ง 2 กลุมใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ยกตัวอยางไดดังนี้
ขอมูล
เชิงปริมาณ

การเก็บขอมูล
- ปริมาณการผลิตน้ําประปา
ของเทศบาล 1,200 ม.3 / วัน
(1,200 x 1,000 = 1,200,000
ลิตร/วัน)
- ปริมาณน้ําสูญเสียประมาณ
90 ม.3 /วัน (15%)

การวิเคราะหขอมูล
ผลที่ได
- ปริมาณน้ําที่เหลือเพื่อจําหนายในเขต
- ปญหาการใหบริการ
1,200,000-(90x1,000)-(30x1,000) =
น้าํ ประปาไมเพียงพอ
1,080,000 ลิตร/วัน
(น้าํ ประปาขาดแคลน)
- ปริมาณน้ําที่ใชจริงในเขต
(200x5,000)+(200x10x200)+15,000 =
1,415,000 ลิตร/วัน)
- ปริมาณน้ําประปาที่ไมเพียงพอแกการ
ใหบริการในเขตเทศบาล 1,415,0001,080,000 = 335,000 ลิตร/วัน (335 ม.3/วัน)
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ขอมูล

เชิงคุณภาพ

การเก็บขอมูล
- ปริมาณน้ําบริการสาธารณะ
ประมาณ 30 ม.3 /วัน (5%)
- มาตรฐานการใชน้ําของคนในเขต
เมืองประมาณ 200 ลิตร/คน/วัน
- จํานวนผูใชบริการในเขตเมือง
5,000 คน (ประจํา)
- จํานวนโรงแรม 10 แหง ๆ ละ
200 คน/วัน (นักทองเที่ยว)
- โรงงานอุตสาหกรรมในเขตมี 1
แหง ใชน้ําเฉลี่ย 15 ม.3 /วัน (15,000
ลิตร/วัน)
- สอบถามความตองการจาก
ประชาชน (สุมตัวอยาง)

การวิเคราะหขอมูล

ผลที่ได

- ประชาชนประมาณ 90% (จากการ - ปญหาการใหบริการ
น้าํ ประปาไมเพียงพอ
สุมตัวอยาง) ตอบวาตองการให
แกไขปญหาน้ําประปาขาดแคลน

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการจัดทําแผนโดยทั่วไปมีวิธีการคือ
1. การสั มภาษณ เปน วิธีก ารเก็บรวบรวมข อมู ลที่ มี ผูซัก ถามแลวเก็บรวบรวมขอมูลจาก
คําตอบผูตอบการซักถาม การสัมภาษณนี้แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ
1) การสั ม ภาษณ ที่ ใ ช แ บบสอบถามหมายถึ ง ซั ก ถามตามแบบฟอร ม ที่ กํ า หนดไว
ลวงหนา
2) การสัมภาษณที่ไมใชแบบสอบถาม หมายถึง ซักถามโดยใชดุลยพินิจของผูซักถาม
ในการติดตามประเด็นตางๆ ที่ตองการ
2. การสํารวจ เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยศึกษาจากสภาพขอเท็จจริงที่ปรากฏซึ่ง
สัมผัสไดดวยประสาททั้ง 5 เชน การสํารวจดวยภาพที่ปรากฏแกสายตาจริงวาทอระบายน้ํามีสภาพชํารุด
ทรุดโทรม ถนนเสียหายเปนหลุมเปนบอ เปนตน
3. การทอดแบบสอบถาม เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชเอกสารแบบฟอรมที่ไดจัดทํา
ขึ้นตามวัตถุประสงคที่ตองการ แลวใหแหลงขอมูล (กลุมตัวอยาง) เปนผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งอาจแบงได
เปน 2 ลักษณะ คือ
1) การทอดแบบสอบถามทางไปรษณีย
2) การทอดแบบสอบถามโดยนําไปใหดวยตนเอง
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4. การศึกษาเอกสาร เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ คือ จากเอกสารที่
แหลงขอมูลนั้นไดจัดเก็บไวแลว เชน สํามะโนประชากร สถิติดานตางๆ เปนตน

การเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ขอมูลเชิงปริมาณ
ขอมูลดาน
โครงสรางพื้นฐาน

ขอมูลเชิงคุณภาพ

ขอมูลดาน
เศรษฐกิจ

ขอมูลดาน
สังคม

ขอมูลดาน
การเมือง
การบริหาร

ขอมูลดาน
การจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประเด็นหลักการพัฒนา
นโยบาย

ปญหา

ความตองการ

ศักยภาพ

การจัดทํา แผนงาน โครงการ

การเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีแนวทางการจัดเก็บขอมูล ดังนี้
1) ขอมูลเชิงปริมาณ การจัดเก็บขอมูลเชิงปริมาณอาจใชแบบสํารวจขอมูลพื้นฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีลักษณะขอมูลที่ตองจัดเก็บอะไรบาง ที่มาของขอมูลจากแหลงใด แลวจึงนํา
วิธีการจัดเก็บขอมูลที่เสนอขางตนที่เหมาะสมที่สุดมาใชในการเก็บขอมูลที่ตองการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการ
จัดเก็บขอมูลที่เปนตัวเลขอื่นๆ เพื่อเปนการนํามาใชวิเคราะหเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานที่มีอยูตางหาก
อีกดวย
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2) ขอมูลเชิงคุณภาพ การจัดเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจะเปนการจัดเก็บขอมูลที่มีลักษณะมุงสู
ประเด็นของเรื่องที่ตองการทราบเปนสําคัญ ซึ่งสิ่งที่เราตองการทราบวาเปนขอมูลในการจัดทําแผน ไดแก
ประเด็นหลักในการพัฒนาทั้ง 4 ประเภท คือ ปญหา ความตองการ นโยบาย และศักยภาพ

การประมวลขอมูล
การประมวลขอมูลจะเปนกิจกรรมสุดทายของขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ภายหลังจากที่ได
จัดเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพเรียบรอยแลวตองนําขอมูลนั้นมาสรุปผลแยกประเภทและจัดกลุมเพือ่
เปนการเสนอผลของการเก็บรวบรวมในเบื้องตนวาเปนอยางไร
1) ในกรณีขอมูลเชิงปริมาณจะเปนการประมวลขอมูลแลวสรุปออกมาในรู ปของตาราง
เอกสาร คําแนะนําการจัดเก็บขอมูล
2) ในกรณีขอมูลเชิงคุณภาพจะเปนการเสนอผลขอมูลที่ไดจัดเก็บโดยสรุปลงในผลการตอบ
แบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ เปนตน
จากวิธีการดังกลาวเปนเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งพอสรุปไดวา ขอมูลที่ตองการจะเก็บ
รวบรวมมีทั้งขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณ แตอยางไรก็ตาม ขอมูลทั้ง 2 กลุมดังกลาวยังถือเปน
ขอมูลดิบกลาวคือ หลังจากที่ไดรับการจัดเก็บขอมูลและประมวลขอมูลแลวก็ยังไมสามารถแสดงผลหรือชี้ให
ทราบถึงประเด็นหลักของการพัฒนาที่จะนําไปเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดทําแผนไดโดยทันที จําเปนตอง
ผานขั้นตอนของเทคนิคในการวิเคราะหขอมูลเสียกอน ซึ่งจะเปนการใชเทคนิคเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และ
แผนที่ แผนภาพ และอาจใชเทคนิคซ็อฟ ((ZOPP) มาใชไดเชนกัน เพื่อที่จะแปลความหมายของขอมูลดิบจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลออกมาเปนขอมูลหลักในการจัดทําแผนตอไป
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แนวทางพิจารณาเลือกกลุมตัวอยางและลักษณะของตัวอยางแบบสัมภาษณ
การเลือกกลุมตัวอยางประชาชนมีวิธีการในการดําเนินงาน ดังนี้
1. กําหนดจํานวนตัวอยางใหพิจารณาใชเกณฑ คือ จํานวนประชากรในเขต อปท.
- ถาจํานวนนับดวยรอยใช 25%
- ถาจํานวนนับดวยพันใช 10%
- ถาจํานวนนับดวยหมื่นใช 1%
2. แบงขนาดของกลุมตัวอยางโดยแยกเปนตามลักษณะ กลุมลักษณะงาน คือ
2.1 กลุมพอคา นักธุรกิจ ใหใชขนาด 30% ของตัวอยาง
2.2 กลุมขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหใชขนาด 25% ของตัวอยาง โดยในกลุมนี้ให
ใชแบบสัมภาษณตามลักษณะยอยของกลุมตัวอยางคือ
- ขาราชการพลเรือนในที่วาการอําเภอ
20% ของกลุม
- ขาราชการทหาร ตํารวจ
20% ของกลุม
- ขาราชการครู (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ)
20% ของกลุม
- ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
20% ของกลุม
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ
20% ของกลุม
2.3 กลุมนักเรียนนิสิตนักศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป) ใหใช
ขนาด 10% ของตัวอยาง
2.4 กลุมผูใชแรงงาน หาบเร แผงลอย ใหใชขนาด 20% ของตัวอยาง
2.5 กลุมราษฎรอาสาสมัครตางๆ (เชน ลส.ชบ., อสม., ทสปช. เปนตน ) ใหใชขนาด
10% ของตัวอยาง
2.6 กลุมอื่นๆ ที่ไมเขาตามลักษณะกลุมขางตน ใหใชขนาด 5% ของตัวอยาง
3. วิธีการเก็บขอมูลใหใชวิธีการสัมภาษณตามแบบสัมภาษณเทานั้น เนื่องจากจะไดขอมูลที่
ตรงประเด็นตามความตองการ รวมทั้งสามารถอธิบายใหผูตอบแบบสอบถามไดเขาใจถูกตอง
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ตัวอยางแบบสัมภาษณประชาชน
-

สัมภาษณเมื่อวันที…
่ ……เดือน…………………….พ.ศ……………เวลา…………………น.
ถึง……………น. ใชเวลา…………………ชั่วโมง/นาที
สถานที่สัมภาษณ เลขที…
่ ………ถนน……………………………..ตรอก/ซอย………….……………
ตําบล…………………………….อําเภอ……………………………จังหวัด………………………..….
ที่อยูปจจุบนั ของผูถูกสัมภาษณ เลขที…
่ …………..ถนน……………………….ตรอก/ซอย….……..…
ตําบล…………………………….อําเภอ……………………………จังหวัด………………..…...…….
กลุมของผูถูกสัมภาษณ……………………………………………………………………….…..………
ขอสังเกตของผูสัมภาษณ
………………………………………………………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………….………………………..
………………………………………………………………………………….………………………..
ลงชื่อ……………………………………………….ผูสัมภาษณ

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.

อายุ…………ป
เพศ
ชาย หญิง
ศาสนา
พุทธ อิสลาม คริสต อื่นๆ ระบุ………
พื้นฐานทางการศึกษา
ไมเคยเรียน
ต่ํากวา ป.4 ประถมศึกษา มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา
อนุปริญญาหรือเทียบเทา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป อื่นๆ ระบุ……….
สถานภาพสมรส
โสด
แตงงานแลว หมาย
อื่นๆ ระบุ……………
อาชีพ
พอคา นักธุรกิจ
ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นิสิต นักศึกษา
นักเรียน
ผูใชแรงงาน หาบเร แผงลอย
อื่นๆ ระบุ……….
จํานวนระยะเวลาที่ทานเขามาอยูในเขต อปท.นานเทาไร
นอยกวา 1 ป
1 ป – 5 ป
6 ป – 10 ป มากกวา 10 ปขึ้นไป
ทานเคยทราบเกี่ยวกับกิจกรรมในการดําเนินการพัฒนาทองถิ่นของ อปท.หรือไม
ทราบเปนอยางดี
พอทราบบาง
ไมเคยทราบเลย
จากขอ 8 ถาตอบวาทราบ ทานเคยมีสวนรวมมือกับกิจกรรมการพัฒนาทองถิ่นของ อปท.บางหรือไม
เคย
ไมเคย
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10. การบริการและพัฒนาทองถิน่ ของ อปท.ในปจจุบัน ทานเห็นวาผลปฏิบัติงานเปนอยางไร
มีประสิทธิภาพดี
มีประสิทธิภาพพอสมควร ยังตองปรับปรุง
11. จากขอ 10 ถาทานเห็นวาการปฏิบัติงานยังตองปรับปรุงทานเห็นดวยหรือไมวา “สาเหตุที่สําคัญประการ
หนึ่งคือขาดการวางแผนพัฒนาที่ดีพอ”
เห็นดวย
ไมเห็นดวย ไมแนใจ
12. จากขอ 11 ถาทานเห็นดวย “ในขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาที่กําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการ
จัดทําแผน โดยใหขอมูลดานความตองการ”นั้นทานเห็นวา
เปนสิ่งที่ดีและยินดีใหความรวมมือ
ไมมีความเห็น ไมเห็นดวย
13. ทานตองการใหหนวยงานของรัฐปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติมการใหบริการหรือการพัฒนาอะไรบางใน
เขต อปท. (โปรดระบุเรียงความตองการ พรอมดวยลักษณะของความตองการ เชน ตองการใหปรับปรุง
สถานพักผอนหยอนใจ ลักษณะความตองการคือ ตองการใหเพิ่มสนามเด็กเลน สวนสาธารณะ สวนสัตว
เปนตน )
13.1 สิ่งที่ตองการ คือ………………………………ลักษณะสิ่งที่ตองการ………….…………...………
13.2 สิ่งที่ตองการ คือ………………………………ลักษณะสิ่งที่ตองการ………….……...……………
…………………………………………….ฯลฯ………………………………………..…………
14. นอกจากความตองการตามขอ 13 แลว ทานมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมให อปท. อยางไรหรือไม
(ถามีโปรดระบุ)
………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………..………….
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แบบสํารวจขอมูลพื้นฐาน อปท.
อปท. ………………………………….อําเภอ………………………….จังหวัด……………………………
สํารวจเมื่อวันที่……………………เดือน…………...………………………….พ.ศ. ………………………
ขอมูลดานการเมืองการบริหาร
สภาพทั่วไป
จัดตั้ง อปท.เมื่อ………………………………………………………….……………………………………
อยูในเขตพื้นที่ของตําบล……………………………………………………………..………………………
พื้นที…
่ ………..……………..ตร.กม.
อาณาเขต ทิศเหนือจด
ต. ………………………………อ. ……………………………
ทิศใตจด
ต. ………………………………อ. ……………………………
ทิศตะวันออกจด
ต. ………………………………อ. ……………………………
ทิศตะวันตกจด
ต. ………………………………อ. ……………………………
เปลี่ยนแปลงเขตครั้งลาสุดเมื่อ………………………………………………………………………………
พื้นที่เดิมกอนเปลี่ยนแปลงเขต……………………………………………………………………….. ตร.กม.
ระยะหางจากจังหวัด……………………………………...……………………………………………… กม.
ในเขต อปท.มีจํานวน…………………………………………………หมูบาน (สํารวจเมื่อ พ.ศ. …………)
อัตรากําลัง
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น รวมทั้งสิ้น
จํานวน……………………...……………………… คน
ลูกจางประจํา
รวมทั้งสิ้น
จํานวน………………………...…………………… คน
ลูกจางชั่วคราว
รวมทั้งสิ้น
จํานวน……………………………...……………… คน
อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน
จํานวน……………………...……………………… คน
(
) มี
(
) ไมมี นายก อปท. มาจากการเลือกตั้ง
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. รถยนตดับเพลิง……………………………………………………………..……………………. คัน
2. เรือยนตดับเพลิง…………………………………………………………….……………………. คัน
3. รถยนตบรรทุกเครื่องยนตดบั เพลิงชนิดหาบหาม.…………………………..……………….…... คัน
4. รถยนตบรรทุกน้ํา.………………………………………………………………………...……… คัน
5. เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม.………………………………………………..…………...…… เครื่อง
6. รถยนตหอสูงหรือรถกระเชา.…………………………………………………...……………….. คัน
7. รถยนตกูภยั พรอมอุปกรณชว ยชีวิต.………………………………...……………...………….. คัน
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8. เรือทองแบนสําหรับติดตัง้ เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม.…………………………………….…….. ลํา
9. อัตรากําลังเจาหนาที่ดับเพลิง.…………………………..……...………………………………… คน
- พนักงานสวนทองถิ่น..………………...……………………………………………………... คน
- ลูกจางประจํา..………………………………………………………………………………... คน
- ลูกจางชั่วคราว..………………………………………………………………………………. คน
10. อาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธรณภัย..…………………..………………………………… คน
11. ในรอบปที่ผานมามีการปฏิบัติหนาที.่ .………………………….……………………………… ครั้ง
12. ความเสียหายในรอบปที่เกิดขึ้น.………………………………………………………….….… ครั้ง
13. ในรอบปที่ผานมามีการฝกซอม.………………………………………………..…………….… ครั้ง
14. ในปงบประมาณที่ผานมาตั้งงบประมาณเพือ่ การนี้ทั้งสิ้น.……………..……………………… บาท
15. ในปงบประมาณนี้ตั้งงบประมาณเพื่อการนีท้ ั้งสิ้น.…………………………………..………… บาท
16. วิทยุสื่อสาร.…………………….…………………………………………………………… เครื่อง
- ชนิด.……………………………..……..… จํานวน…………………………………….. เครื่อง
- ชนิด.…………………………………..….. จํานวน…………………………………..… เครื่อง
- ชนิด.……………………………..……..… จํานวน…………………………………..… เครื่อง
- ชนิด….…………………………..……..… จํานวน…………………………………..… เครื่อง
- ชนิด.………………………………..…..… จํานวน…………………………………..… เครื่อง
การสื่อสาร
จํานวนโทรศัพทสวนบุคคล.……………………………………………………………………….. หมายเลข
จํานวนโทรศัพทสาธารณะ.………………………………………………………………………... หมายเลข
จํานวนโทรศัพทของทองถิ่น.……………………………………………………...……………… หมายเลข
ขอมูลพื้นฐานดานโครงสรางพื้นฐาน (กายภาพและสิ่งแวดลอม)
ถนน
ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จํานวน..……………...…………………………………… สาย
สภาพถนน คอนกรีต จํานวน………………………….สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ราดยาง จํานวน……………………….…สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ลูกรัง จํานวน……………………....… สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ถนนในความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน..…………….………………………. สาย
สภาพถนน คอนกรีต จํานวน……………………...… สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ราดยาง จํานวน……………………..… สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ลูกรัง จํานวน………………….….… สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
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ถนนในความรับผิดชอบของ กรป.กลาง จํานวน……………………………………………………….. สาย
สภาพถนน คอนกรีต จํานวน……………………...… สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ราดยาง จํานวน……………………...… สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ลูกรัง จํานวน……………………...… สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ทางหลวงทองถิ่น จํานวน………………………………………………………………………………. สาย
สภาพถนน คอนกรีต จํานวน……………………...… สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ราดยาง จํานวน……………………..… สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ลูกรัง จํานวน………………….….… สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ถนนของทองถิ่น………………………………………….…………………………………………….. สาย
สภาพถนน คอนกรีต จํานวน……………………...… สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ราดยาง จํานวน……………………...…สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ลูกรัง จํานวน……………………...…สาย ระยะทาง …………………………….. กม.
ประปา
ครัวเรือนที่ใชบริการน้ําประปา จํานวน…………………………...…………………………… หลังคาเรือน
หนวยงานเจาของกิจการประปา ของสวนทองถิ่น…………...……แหง ประปาภูมภิ าค…….………… แหง
ประปาหมูบาน……………………………………………………..… แหง
น้ําประปาที่ผลิตได จํานวน……………………………………………………………………….. ลบ.ม./วัน
น้ําประปาที่ตอ งการใช จํานวน……………………………………………………………..…….. ลบ.ม./วัน
แหลงน้ําดิบสําหรับผลิตน้ําประปา คือ
( ) แหลงน้ําใตดิน
( ) แหลงน้ําผิวดิน
มีแหลงน้ําสําหรับผลิตน้ําประปาหรือไม ( ) ไมมี ( ) มี (ระบุ)……………………………………
ไฟฟา
ครัวเรือนที่มีไฟฟาใช…………………………หลังคาเรือน ไมมีไฟฟาใช…………………….. หลังคาเรือน
ถนนในเขต อปท. ที่มีไฟฟาสาธารณะ จํานวน…………………………………………………………. สาย
ถนนในเขต อปท. ที่ไมมีไฟฟาสาธารณะ จํานวน………………………………………………………. สาย
แหลงน้ํา
ลําหวย……………..……………….…………แหง สระน้ํา………………………………………….... แหง
หนองน้ํา………………………………………แหง บอน้ําตื้น……………………………...…………. แหง
ลําคลอง……………………………………….แหง บอบาดาล…………………………...…………… แหง
บึง……………………………………………..แหง อางเก็บน้ํา……………………………..………… แหง
แมน้ํา………………………………………….แหง ฝาย……………………………………...……….. แหง
อื่น ๆ (ระบุ)………………………………….. แหง เหมือง………………………………...…………. แหง
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การระบายน้ํา
จํานวนราง/ทอระบายน้ํา………………………แหง รวมระยะทาง…………………………………….. กม.
ถนนที่มีราง/ทอระบายน้ํา ทัง้ 2 ดานของถนน
จํานวน…………..สาย ระยะทาง…………..…… กม.
ถนนที่มีราง/ทอระบายน้ําดานเดียว
จํานวน…………..สาย ระยะทาง………..……… กม.
ถนนที่ไมมีราง/ทอระบายน้าํ
จํานวน…………..สาย ระยะทาง…………..…… กม.
บริเวณที่มนี ้ําทวมถึง…………………………………………………………………………………….. แหง
ระยะเฉลี่ยที่นา้ํ ทวมขังนานที่สุด………………………วัน ประมาณชวงเดือน……………………………..
สาเหตุของน้ําทวมขังเกิดจาก…………………………………………………………………………………
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการทําความสะอาดราง/ทอระบายน้ํา
(1) ปละ 3 ครั้งขึ้นไป
(2) ปละ 2 ครั้ง
(3) ปละ 1 ครั้ง
(4) 2 ป ตอ 1 ครั้ง
(5) อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………………….
น้ําเสีย
วิธีบําบัดน้ําเสียโดยวิธี ( ) ดําเนินการเอง ( ) จางเอกชน ( ) อื่น ๆ (ระบุ)………………...…………
ปริมาณน้ําเสีย………………………..ลบ.ม./ 1 วัน ปริมาณที่บําบัดได……………………….. ลบ.ม./ 1 วัน
ทางระบายน้ําหลักในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก (ระบุชื่อ ที่ตั้ง ความยาว)
1. ….………………………………………………………………………………………………………
2. ….………………………………………………………………………………………………………
3. ….………………………………………………………………………………………………………
4. ….………………………………………………………………………………………………………
ระบบบําบัดน้าํ เสียที่ใช (ถามีใหระบุ)………………………….. จํานวน……………..………………. แหง
นําเสียที่บําบัดได จํานวน…………………………………………………………………….… ลบ.ม./ 1 วัน
คาซอมเครื่องจักร/เครื่องมือ ในการกําจัดน้ําเสีย……….………………………………………… บาท/เดือน
พนักงานปฏิบตั ิหนาที่บําบัดน้ําเสีย…………………….…………………………...………...…… คน/ 1 วัน
คาจางพนักงานปฏิบัติหนาที่บําบัดน้ําเสียทุกคน (รวม)…………………………………..………. บาท/เดือน
คาธรรมเนียมจัดเก็บในการบําบัดน้ําเสีย…………………………………………..… บาท/เดือน/หลังคาเรือน
ขอมูลดานเศรษฐกิจ
เกษตรกรรม
พื้นที่ทํานา………………………….……………ไร ผลผลิต……………………………………….... ตัน/ป
พื้นที่ทําสวน.……………………….……………ไร
พืชที่สําคัญ ไดแก
1. …………………………...…จํานวน…………………………ไร ผลผลิต………..……….……... ตัน/ป
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2. ……………………………...จํานวน…………………………ไร ผลผลิต…………..……….…… ตัน/ป
3. ……………………………...จํานวน…………………………ไร ผลผลิต…………..……….…… ตัน/ป
4. …………………………….. จํานวน…………………………ไร ผลผลิต…………..……….…… ตัน/ป
พื้นที่ทําไรประมาณ.………………………………………………………………………………………. ไร
พืชไรที่สําคัญ ไดแก
1. …………………………...…จํานวน…………………………ไร ผลผลิต…………….…….…… ตัน/ป
2. ……………………………...จํานวน…………………………ไร ผลผลิต…………..……….…… ตัน/ป
3. ……………………………...จํานวน…………………………ไร ผลผลิต…………..……….…… ตัน/ป
4. …………………………….. จํานวน…………………………ไร ผลผลิต…………..……….…… ตัน/ป
ปศุสัตว
จํานวนสัตวในพื้นที่โดยประมาณ
โค…………………………...…ตัว กระบือ…………………………ตัว สุกร…………..…..…….…… ตัว
เปด………………………….…ตัว ไก…...…………………………ตัว อื่น ๆ...………..…..…….…… ตัว
ประมง
แหลงน้ําสาธารณะเพาะพันธุสัตวน้ํา……………………….……แหง พื้นที…
่ …………………………. ไร
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําเอกชน…………………………………แหง พื้นที…
่ …………………………. ไร
ทาเทียบเรือ/สะพานปลา จํานวน……………………………………………………………………….. แหง
ผลผลิตสัตวน้ําจากการเพาะเลี้ยง…………………………………………………………………….… ตัน/ป
ผลผลิตสัตวน้ําจับจากแหลงน้ําสาธารณะ…...………………………………………………………… ตัน/ป
อุตสาหกรรม
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ………………………………... แหง (มีคนงานตั้งแต 200 คนขึ้นไป
หรือมีทรัพยสินเกินกวา 50 ลานบาทขึ้นไป)
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง………………………………………… แหง (มีคนงาน 10 – 49 คน
หรือมีทรัพยสินถาวรตั้งแต 10 - 50 ลานบาท)
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก...…………………………………….… แหง (มีคนงานต่ํากวา 10 คน
หรือมีทรัพยสินถาวรไมเกิน 1 ลานบาท)
กิจการอุตสาหกรรม 1) ….………………………………………………………………………………….
2) ….………………………………………………………………………………….
3) ..……………………………………………………………………………………
4) ….………………………………………………………………………………….

13
การพาณิชย
ธนาคาร………………..……………….…. แหง สถานีบริการน้ํามัน………………………………... แหง
บริษัท……………………………………… แหง ศูนยการคา/หางสรรพสินคา..……………………... แหง
หางหุนสวนจํากัด ……………………….… แหง ตลาดสด…………………………..………………. แหง
รานคาตาง ๆ……….…………………….… แหง โรงฆาสัตว…………………………………..…… แหง
สถานบริการ
โรงแรม……………………….…………… แหง
รานอาหาร………………………………… แหง
โรงภาพยนตร……………………………… แหง
สถานีขนสง……………………………….. แหง
อื่น ๆ………………………………………. แหง (รวมสถานบริการ)
การคลัง
รายรับ รวมทั้งสิ้น………………………………………………………………….…บาท แยกเปน
1) ภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง รวมทั้งสิ้น…………………………………………..…………… บาท
- ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ………………………………………………………….………... บาท
- ภาษีบํารุงทองที่………………………………………………………………….……….. บาท
- ภาษีปาย…………………………………………………………….…………….………. บาท
- อากรการฆาสัตว……………………………………………………………………….… บาท
2) ภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบงสรรให รวมทั้งสิ้น………………………………….………... บาท
- ภาษีมูลคาเพิม่ …………………………………………………………………………….. บาท
- ภาษีสุรา………………………………………………………………………………...… บาท
- ภาษีสรรพสามิต………………………………………………………………………….. บาท
- ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตหรือลอเลือ่ น……………………………………………… บาท
3) รายไดหมวดอื่น รวมทั้งสิ้น………………………………………………………………... บาท
- คาธรรมเนียม ใบอนุญาตและคาปรับ…………………………………………………….. บาท
- รายไดจากทรัพยสิน……………………………..……………………………………….. บาท
- รายไดจากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย…………………………………………….. บาท
- รายไดเบ็ดเตล็ด รวม……………………………………………………………………... บาท
แยกเปน
3.1 เงินบริจาค…………………………………จํานวน………………………………… บาท
3.2 อื่น ๆ………………………………………จํานวน………………………………… บาท
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4) รายไดหมวดเงินอุดหนุน รวมทั้งสิ้น……………………………………………………….
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ……………………………………………………………………..
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษ…...…………………………………………………………..
- เงินอุดหนุนพัฒนาจังหวัด………………………………………………………………...
- อื่น ๆ……………………………………………………………………………………...
5) รายรับจากกิจการเฉพาะการและกิจการพาณิชย รวมทั้งสัน…………………………….….
- กิจการประปา…………………………………………………………………………..…
- การจําหนายเนื้อสัตว………….………………………………………………………..…
- การจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและแกส…………………………………………………..…
- สถานธนานุบาล………….…………..………………………………………………..…
- กิจการขนสง…………………………………….……………………………………..…
- กิจการโรงแรม…………………………………………………………………………...
- อื่น ๆ…………………………………………………………………………………..…
6) รายไดอนื่ รวมทั้งสิ้น………………………………………………………………………
- เงินจายขาดจากการสะสม………………………………………………………………..
- เงินกู…
 ……………………………………………………………………………….….
- อื่น ๆ…………………………………………………………………………………..…
เงินสะสม รวมทั้งสิ้น………………………………………………………………………………..…
- เงินสะสมเก็บรักษาไวเอง………………………………………………………………..
- เงินสะสมสงสมทบ ก.ส.ส………………………………………………………………
รายจาย รวมทั้งสิ้น………………………………………………………………………………….
- งบกลาง……………………………………………………………………….…………
- รายจายประจําป…………………………………………………………….……………
- รายจายเพื่อการลงทุน……………………………………………………………………
รายจายบางประเภท
- เพื่อการศึกษา……………………………………………………………………….……
- เพื่อการรักษาความสงบเรียบรอย…………………………………………...……………
- เพื่อการปองกันและระงับอัคคีภัย…………………………………………...……………
- เพื่อการบรรเทาอุบัติภัยตาง ๆ…………………………………………………….………
- เพื่อการสงเสริมอาชีพราษฎร……………………………………………..………………
- เพื่อการบํารุงทางบก……………………………………………………...………………
- เพื่อการบํารุงทางน้ํา……………………………………………...………………………

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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-

เพื่อการรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย……………………………… บาท
เพื่อการสาธารณสุขและอนามัยชุมชน…………………………………………………... บาท
เพื่อการสงเสริมการกีฬา………………………………………………………………… บาท
เพื่อการสงเสริมงานประเพณีทองถิ่น………………………………………………….… บาท
เพื่อการบูรณะและกอสรางสาธารณประโยชน………………………………………….. บาท
1. ………………………………………………. จํานวน………………………………… บาท
2. ………………………………………………. จํานวน………………………………… บาท
3. ………………………………………………. จํานวน………………………………… บาท
4. ………………………………………………. จํานวน………………………………… บาท
5. ………………………………………………. จํานวน………………………………… บาท
- รายจายอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น.................................................................................................. บาท
1. ...................................................................จํานวน........................................................ บาท
2. ...................................................................จํานวน........................................................ บาท
3. ...................................................................จํานวน........................................................ บาท
4. ...................................................................จํานวน........................................................ บาท
5. อื่น ๆ ..........................................................จํานวน........................................................ บาท
รายจายเพื่อกิจการเฉพาะการหรือกิจการพาณิชย
- เพื่อกิจการประปา............................................................................................................. บาท
- เพื่อกิจการสถานธนานุบาล.............................................................................................. บาท
- เพื่อการจําหนายเนื้อสัตว.................................................................................................. บาท
- เพื่อกิจการขนสง............................................................................................................... บาท
- เพื่อการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและแกส.......................................................................... บาท
- เพื่อกิจการโรงแรม.......................................................................................................... บาท
- อื่น ๆ ................................................................................................................................ บาท
ขอมูลดานสังคม
ประชากร
รายการ
ปปจจุบัน
ปที่แลว
2 ปที่แลว
ประชากรชาย
(คน)
ประชากรหญิง
(คน)
รวมประชากร
(คน)
บาน
(หลังคาเรือน)
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การศึกษา
โรงเรียน

สังกัดกรมสามัญศึกษา........................................................................................................ แหง
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ.......................................................................... แหง
เอกชน................................................................................................................................. แหง
อื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................................... แหง
โรงเรียนระดับอนุบาล , ศูนยเด็กเล็ก รัฐบาล....................... แหง
เอกชน........................ แหง
โรงเรียนระดับประถม
รัฐบาล......................... แหง
เอกชน........................ แหง
โรงเรียนระดับมัธยม
รัฐบาล.......................... แหง
เอกชน........................ แหง
วิทยาลัย
รัฐบาล......................... แหง
เอกชน........................ แหง
สถานพักผอนหยอนใจ
สนามกีฬาทองถิ่น...................................................แหง สวนสาธารณะ.......................................... แหง
สนามกีฬาเอกชน....................................................แหง สวนสุขภาพ.............................................. แหง
อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................................................. แหง
สาธารณสุข
โรงพยาบาล
รัฐบาล..........................................แหง เตียงคนไข................................................ เตียง
เอกชน..........................................แหง เตียงคนไข................................................ เตียง
อื่น ๆ ...........................................แหง เตียงคนไข................................................ เตียง
ศูนยบริการสาธารณสุข / สถานีอนามัย..............................แหง คลีนิค............................................... แหง
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
วิธีการจัดเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย โดยมี
จัดเก็บเอง
จางเอกชน
ปริมาณขยะมูลฝอย.......................................................................................................ตัน / 1 วัน
รถยนตบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาดความจุ........................ลบ.หลา ขนาดความจุ..............ลบ.หลา
ขนาดความจุ........................ลบ.หลา
รถเข็นเพื่อเก็บและขนขยะมูลฝอย...........................................คัน ถังรองรับขยะมูลฝอย.......................... ใบ
พนักงานเก็บ ขน และกวาดขยะมูลฝอย...................................................................................................... คน
มีที่ดินสําหรับทิ้งขยะมูลฝอย....................................................ไร มีเตาเผาขยะมูลฝอย............................ เตา
รถยนตเก็บและขนสิ่งปฏิกูล...................................................................................................................... คัน
สถานที่เก็บสิ่งปฏิกูล..............................................................แหง มีถังเก็บรวมทิ้ง................................... ถัง
การเก็บคาธรรมเนียม กําจัดขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกูล
(1) หลังคาเรือน............................................................................................................. บาท/เดือน
(2) รานคา...................................................................................................................... บาท/เดือน
(3) โรงงานอุตสาหกรรม............................................................................................... บาท/เดือน
(4) อื่น ๆ (ระบุ) ............................................................................................................ บาท/เดือน
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บทที่ 2

การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหา
สภาพปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีมากมาย แตคงเปนการยากที่จะ
ดําเนินการแกไขไดทุกดานเนื่องจากขอจํากัดในปจจัยทางการบริหาร เชน งบประมาณไมเพียงพอ บุคลากร
และวัสดุอุปกรณของทองถิ่นมีจํากัด เปนตน ดังนั้น การวางแผนพัฒนาจึงจําเปนจะตองมีการคัดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา เพื่อจะทราบวาจะดําเนินการแกไขปญหาไหนกอนหลังในการวางแผน
พัฒนาทองถิ่นตอไป

ความสําคัญของการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหา

จากลักษณะของประเด็นหลักในการพัฒนา 4 ประเด็นหลัก จะเห็นไดวา “ ปญหา ” เปน
ประเด็นที่สําคัญและมีขอบเขตกวางขวางมากกวาประเด็นอื่นๆ เนื่องจากเปนประเด็นที่สามารถแสดงถึง
ลักษณะขอบเขต และสาเหตุที่เดนชัด ดังนั้น จึงจะตองนําปญหาตางๆ ดังกลาวมาดําเนินการคัดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญของปญหา
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองทําการคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพราะ
1. สิ่งที่กําหนดวาเปนปญหาในขั้นแรกแลว อาจไมใชปญหาที่แทจริง หรืออาจรวมกันเปน
ปญหาใหมที่ใหความหมายไดดีกวาปญหาเดิม
2. ปญหาแตละปญหาที่ไดมามีความสําคัญไมเทากัน
3. ทรัพยากรในดานตางๆมีจํากัด การแกไขปญหาทุกปญหาในคราวเดียวกันเปนไปไดยาก
จึงตองมีการเลือกแกปญหาตามลําดับความสําคัญของปญหา

การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหา

เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดวิเคราะหขอมูลและกําหนดเปนปญหาพรอมกับระบุชื่อ
ปญหา ลักษณะ ขอบเขต และสาเหตุของปญหาแลวใหพิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญตอไป
การคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของปญหาซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองประชุม
พิจารณาเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
1. คัดเลือกปญหา
1.1 พิจารณาทบทวนปญหาวาตามสภาพขอเท็จจริงแลวเปนปญหาจริงหรือไม ทั้งนี้อาจ
พิจารณาจากขอเท็จจริง และลักษณะหรือสภาพแวดลอมของสิ่งนั้นเอง
1.2 พิจารณาปรับปรุงตัวปญหา โดยพิจารณาถึงชื่อปญหา ลักษณะหรือสภาพขอบเขต
และสาเหตุของปญหา โดยอาจรวมหลายปญหาเดิมเขาดวยกันเปนปญหาใหม
การคัดเลือกปญหาจะชวยใหไดปญหามีลักษณะเปนปญหาที่แทจริง กอนที่จะพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของปญหาตอไป
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2. จัดลําดับความสําคัญของปญหา
2.1 กํ า หนดหลั ก เกณฑ ในการจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของป ญ หา ต อ งมี ก ารกํ า หนด
ตัวเกณฑเบื้องตนเปนพื้นฐาน แลวนําตัวเกณฑนั้นๆ มาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหาตอไป
การกําหนดตัวเกณฑ หมายถึง การกําหนดหลักเกณฑสําคัญที่จะนํามาใชวัดตรวจสอบ
หรือพิจารณาในเรื่องนั้นๆ เชน การจะซื้อรถยนตมาใชสวนตัว ประเด็นที่จะนํามาพิจารณาอาจเปนความ
ปลอดภัย ความแข็งแรง ราคาถูก รูปลักษณะสวยงาม เปนตน ตัวเกณฑที่สําคัญที่ใชในการพิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหามีดังนี้
(ก) ความรายแรงและความเรงดวนของปญหา หมายถึง ปญหาที่มีความรายแรง มีความ
เรงดวนที่จะตองแกไข ถาปลอยทิ้งไวจะเกิดผลเสียหายมากยิ่งขึ้น ปญหาบางปญหามีความรายแรง แตไมมี
ความเรงดวนที่จะตองรีบแกไข หากยังไมแกไขหรือปลอยไวระยะหนึ่งกอนคอยแกไขก็อาจจะไมเกิดความ
เสียหายมากนัก
(ข) ขนาดของกลุมชนและพื้นที่ที่ถูกกระทบจากปญหา หมายถึง ขนาดประชากรใน
ชุมชนที่ถูกกระทบจากปญหานั้นๆมีจํานวนมากนอยเพียงใด ถากลุมชนที่ถูกกระทบมีจํานวนมากเทาใด
ความสําคัญของปญหานั้นๆ ยอมที่จะไดรับการพิจารณาจัดลําดับใหมีความสําคัญสูงยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกัน
ถาปญหานั้นๆ ขยายออกไปสูพื้นที่หรือบริเวณที่กวางขวางมากขึ้น ปญหานั้นๆ ก็นาจะพิจารณาหาแนวทาง
แกไขตอไป
(ค) ขนาดของปญหา ในที่นี้เราจะพิจารณาถึงขนาดของปญหาวามีความใหญหรือเล็ก
ในบางกรณีปญหาขนาดเล็ก หากปลอยทิ้งไวไมดําเนินการแกไขแลวอาจจะขยายตัวอยางรวดเร็วและเปน
อันตรายตอชุมชน หรืออาจจะทําใหเกิดปญหาอื่นๆ ตอไปได เชน ปญหาทางดานสุขอนามัย เปนตน ฉะนั้น
การขยายตั ว ของป ญ หาหรื อ ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาอื่ น ๆ อาจจะเป น สิ่ ง ที่ ต อ งนํ า มาพิ จ ารณาในการจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของปญหาดวย
(ง) ความเสียหายในแงการพัฒนา หมายถึง ความเสียหายที่เกิดจากการพัฒนา หรือที่จะ
ตามมากับการพัฒนาปญหาเหลานี้สามารถที่จะคาดการณลวงหนาไดอยางแนนอนวาจะกอใหเกิดผลเสียหาย
ตอการพัฒนาในอนาคต เชน มลพิษ หรือมลภาวะตางๆ ที่จะตามมากับการพัฒนา
(จ) การยอมรับปญหารวมกันของชุมชน การจะพิจารณาเกณฑนี้ในลักษณะของสัดสวน
ของชุมชน ปญหาที่ชุมชนสวนใหญมีความเห็นพองตองกันและตระหนักถึงปญหานั้นๆเปนอยางดีถือวาเปน
ปญหาที่มีความเดนชัด ในทางกลับกันถาหากประชาชนในชุมชนสวนใหญไมยอมรับปญหานั้นเปนปญหา
การจะแกไขปญหาก็คงจะกระทําไดไมงายนัก ตัวอยางเชน ปญหาความสะอาดซึ่งเกี่ยวโยงไปถึงปญหา
สุขภาพอนามัยของชุมชนซึ่งก็ไดมีหนวยงานสงเสริมการใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ การกําจัดขยะมูลฝอย และ
การบําบัดน้ําเสีย แตถาชุมชนสวนใหญไมเห็นความสําคัญก็จําเปนอยางยิ่งที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
จะตองนํามาพิจารณาเพื่อชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของปญหานั้นๆ อยางเดนชัด
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ตัวเกณฑดังกลาวขางตน องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจะใชเพียงบางตัวเกณฑหรือ
เพิ่มตัวเกณฑบางตัวขึ้นมาก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพของปญหา ภูมิประเทศ เหตุการณ เวลา และตัวแปร
อื่นๆ ซึ่งแตกตางกันออกไปในแตละทองถิ่น แตสิ่งที่จะลืมเสียมิไดคือ ในการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา จะตองมีหลักเกณฑเบื้องตนเปนมาตรการประกอบการพิจารณา โดยไมใชความเคยชิน ความรูสึก
หรือสามัญสํานึกของตนเปนเกณฑในการพิจารณา
2.2 ใหคะแนนน้ําหนักตอปญหาตางๆ มีวิธีการดังนี้
2.2.1 ใหน้ําหนักตัวเกณฑแตละตัว
น้ําหนักความสําคัญของตัวเกณฑ
สูงมาก
สูงปานกลาง
ปานกลาง
ต่ําปานกลาง
ต่ํา

น้ําหนักคะแนน
5
4
3
2
1

การใหน้ําหนักตัวเกณฑแตละตัว จะตองพิจารณาตัวเกณฑแตละตัวเทานั้น (ไมพิจารณา
ปญหา) แลวกําหนดน้ําหนักความสําคัญออกมาเปนสูงมาก สูงปานกลาง ปานกลาง ต่ําปานกลาง และต่ํา
ตามลําดับ สําหรับน้ําหนักคะแนนกําหนดออกมาเปน 5, 4, 3, 2, และ 1 ตามลําดับ โดยการประชุมรวมกัน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยพิจารณาเสียงขางมากของตัวเกณฑแตละตัวเปนคาน้ําหนักของแตละ
ตัวเกณฑ เพื่อใหสะดวกขึ้นเมื่อไดคะแนนเสีย งขางมากของน้ําหนัก ตัวเกณฑแต ละตัวแลว ใหใสลงใน
เอกสารทายนี้ ในที่นี้สมมุติวาไดน้ําหนักตัวเกณฑแตละตัวตามตัวอยาง
ตัวเกณฑ

ความราย
แรงและ
เรงดวน
ของปญหา

ขนาดของ
กลุมชน
และพื้นที่ที่ถูก
กระทบ
จากปญหา

ขนาดของ
ปญหา

ความเสียหาย
ในแง
การพัฒนา

การยอมรับ
ปญหา
รวมกัน
ของชุมชน

(น้ําหนัก)
4
(คะแนน)

(น้ําหนัก)
4
(คะแนน)

(น้ําหนัก)
3
(คะแนน)

(น้ําหนัก)
3
(คะแนน)

(น้ําหนัก)
3
(คะแนน)

ปญหา

ปญหา
ปญหา
ฯลฯ

คะแนน
รวม

ลําดับ
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2.2.2 ใหคะแนนตัวปญหาแตละปญหาที่มีความสัมพันธกับตัวเกณฑแตละตัว
ในการนี้ตองกําหนดคะแนนความสําคัญของปญหา โดยเทียบกับเกณฑแตละตัว
ออกมาเปนสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก และไมมีความสัมพันธเลย อาจกําหนดคะแนนออกมาเปน 5,
4, 3, 2, และ 1 ตามลําดับ ดังตัวอยาง
คะแนนความสัมพันธของปญหา
ที่มีตอตัวเกณฑแตละตัว
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํามาก ไมมีความสัมพันธเลย

น้ําหนัก
คะแนน
5
4
3
2
1

2.2.3 ตัวอยางการจัดลําดับความสําคัญของปญหาโดยวิธีการหาคาความสัมพันธ
ระหวางปญหากับตัวเกณฑ
ตัวเกณฑ

ปญหา

น้ําประปา
การจราจร
น้ําทวม
ชุมชนแออัด
ขยะมูลฝอย

ความ
ขนาดของ
รายแรงและ กลุมชนและ
เรงดวน
พื้นที่
ของปญหา ที่ถูกระทบ
จากปญหา
(น้ําหนัก)
4
(คะแนน)
4
16
4
16
5
20
2
8
5
20

(น้ําหนัก)
4
(คะแนน)
5
20
4
16
5
20
3
12
5
20

ขนาดของ
ปญหา

ความ
เสียหายใน
แงการ
พัฒนา

(น้ําหนัก)
3
(คะแนน)
4
12
3
9
4
12
2
6
4
12

(น้ําหนัก)
3
(คะแนน)
4
12
5
15
4
12
5
15
5
15

การยอมรับ คะแนนรวม
ปญหา
รวมกันของ
ชุมชน
(น้ําหนัก)
3
(คะแนน)
3

ลําดับ

69
9

3

3
65

9
4

4
76

12
4

2
53

12
4

5
79

12

1
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เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมีการพิจารณาใหคาน้ําหนักหรือคะแนนตัวเกณฑแตละตัว
จนครบทุกตัวน้ําหนักตัวเกณฑแลว จากนั้นใหรวมกันพิจารณาตามสภาพขอเท็จจริงของปญหาแตละตัวที่
นํามาจัดลําดับความสําคัญของปญหา (พิจารณาปญหาทุกตัวตามชองแนวตั้งของตัวเกณฑทีละตัว) เพื่อให
คะแนนปญหาตามสภาพขอเท็จจริงที่ปรากฏ
จากนั้น ใหนําคะแนนปญหาของแตละตัวตามที่ไดรับการพิจารณาความสัมพันธกับตัวเกณฑ
ดังกลาวขางตน ไปคูณกับคาน้ําหนักของตัวเกณฑแตละตัว เชน ปญหาน้ําประปาในตัวอยางใหคะเเนนตาม
ชองความสัมพันธตัวเกณฑความรายแรงและเรงดวนของปญหา คือ 4 คะแนน ก็ใหไปคูณกับน้ําหนักคะแนน
ของป ญ หาน้ํ า ประปาในช อ งความร า ยแรงและเร งดว นของปญ หาน้ํา ประปา คื อ 4
ก็ จ ะได ค ะแนน
ความสัมพันธระหวางปญหากับตัวเกณฑในชองนี้ คือ 16 คะแนน และดําเนินการในทํานองเดียวกันนีท้ กุ ชอง
แลวนํามาบวกกัน ก็จะไดคะแนนรวมของปญหาน้ําประปาเทากับ 69 คะแนน
วิธีการใหคะแนนที่เสนอมานี้ เปนวิธีการหนึ่งในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อที่จะ
เห็นความแตกตางในความสําคัญของปญหาใหชัดเจนและเดนชัดมากยิ่งขึ้น อาจจะพิจารณาคะแนนแตกตาง
ไปจากตัวอยางก็ได เชน
น้ําหนักความสําคัญของปญหา
สูงมาก
สูง
ปานกลาง
ต่ํา
ไมมีความสัมพันธเลย

น้ําหนักคะแนน
16 – 20
11 – 15
6 – 10
1–5
0

สิ่งที่ตองคํานึงถึงในการกําหนดคะแนนของปญหาตาง ๆ คือ ในชองตัวเกณฑใดตัวเกณฑหนึ่ง
ตองไมกําหนดคะแนนใหเทากันหมด เชน มีปญหาตาง ๆ 5 ปญหา เมื่อพิจารณาในชองตัวเกณฑ “ความ
รายแรงและเรงดวนของปญหา” ในขอ 2.2.3 ปญหาน้ําประปา การจราจร น้ําทวม ชุมชนแออัด ขยะมูลฝอย
ตามลําดับ ตองไมกําหนดคะแนน 5,5,5,5,5 หรือ 4,4,4,4,4 เทากัน เปนตน
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บทที่ 3

เทคนิคการวิเคราะหศักยภาพในการพัฒนาทองถิ่นเชิงยุทธศาสตร
การวิเคราะหศักยภาพเพือ่ ประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิน่ ในปจจุบัน
เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอม
ภายนอกที่มีผลตอการพัฒนาดานตางๆ ของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถิ่น อันเปน
สภาวะแวดลอมภายในทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน โดยเปนการ
ตอบคําถามวา “ปจจุบันทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนด
การดําเนินงานในอนาคตตอไป ทั้งนี้ โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแกจุดแข็ง
(Strength – S) จุดออน (Weak – W) และปจจัยภายนอกไดแกโอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค
(Threat – T) เปนเครื่องมือ
ปจจัยภายใน
ประกอบดวยปจจัยดานตาง ๆ ที่ตองนํามาพิจารณา
 ดานการบริหาร ไดแก การแบงสวนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอํานาจ
การกํากับดูแล เปนตน
 ระเบียบ กฎหมาย
 บุคลากร ไดแก อัตรากําลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติ พฤติกรรม เปนตน
 งบประมาณ รวมทั้งความชวยเหลือตาง ๆ
 ระบบฐานขอมูล
 การประสานงาน/การอํานวยการ/ความรวมมือจากภาคสวนที่เกี่ยวของ
 ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณในการทํางาน
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength = S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานมีสวนดี
ความเขมแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณา ในดานตาง ๆ
การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวา มีสวนเสีย
ความออนแอ ขอจํากัด ความไมพรอม ซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง
ปจจัยภายนอก
ประกอบดวย
 ดานการเมือง รวมถึงระดับความขัดแยง และกลุมผลประโยชน
 ดานเศรษฐกิจ ไดแกเศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ (เชนผลผลิต รายได รายจาย การออม การ
ลงทุน การใชที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง
 ดานสังคม
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 นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย
 เทคโนโลยี
การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพ
เปนเชนไร เหตุการณสถานการณของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอําเภอที่เกิดขึ้นจะสงผลตอ
ทองถิ่นอยางไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เปนประโยชน หรือเปนโอกาสอันดีตอทองถิ่น โดยจะตองพิจารณา
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี
การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat = T) เปนการศึกษาสภาพแวดลอม
ภายนอกที่เปนอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอทองถิ่น โดยจะตองพิจารณา
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน สามารถพิจารณาไดดังนี้
การคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ตองเปนการระดมความเห็นจากกลุมคนที่
หลากหลายเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนอยางถูกตอง แทจริง
เมื่อมีการระดมความเห็นแลว ตองนํามาจัดหมวดหมูของประเด็นตาง ๆ หากมีขอขัดแยง
หรือความไมชัดเจนในประเด็น ความเห็นใด ตองบันทึกไวเพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม ตองไมใชวิธีการตัดสินเพื่อ
เลือกอยางใดอยางหนึ่งในทันทีเพราะจะทําใหมีการเผชิญหนากัน
เพื่อเปนการคัดเลือกประเด็น จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ที่มีการนําเสนออยาง
หลากหลาย จึงตองใหที่ประชุมพิจารณาใหน้ําหนักคะแนน แลวนํามาหาคาเฉลี่ย โดยอาจมีการใหน้ําหนักคา
คะแนนเปน 4 ระดับในแตละดาน ดังนี้
ดาน
จุดแข็ง
จุดออน
โอกาส
อุปสรรค/ขอจํากัด

มาก
3
-3
3
-3

ปานกลาง
2
-2
2
-2

นอย
1
-1
1
-1

ไมมี
0
0
0
0

เมื่อมีการจัดลําดับของประเด็นในแตละดานแลว จะดึงประเด็นสําคัญมาพิจารณาตอไป ทั้งนี้
อาจดึงประเด็นสําคัญมาเพียงดานละ 7-10 ประเด็น
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นําประเด็นมาเขาตารางวิเคราะห เพื่อกําหนดแนวทางการตัดสินใจ

ใชพันธมิตร

โอกาส

ขยายงาน

ปรับปรุง

ดําเนินการเอง
ประเด็น

จุดออน

จุดแข็ง

ลดถอย

สุขุมรอบคอบ
ตั้งรับ

อุปสรรค

รอโอกาส

ในการวิเคราะห SWOT เชิงยุทธศาสตรนั้น หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห ใหพิจารณา
จากเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ดังนั้น สิ่งตาง ๆ ที่เปนประเด็นที่ปรากฏหรือมี
อยูในเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะถือวาเปนปจจัยภายในที่ใชในการวิเคราะห สวน
ประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยูที่อยูนอกเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจะถือวาเปนปจจัย
ภายนอก
สวนการวิเคราะห SWOT เชิงโครงการ/กิจกรรม หนวย หรือขอบเขตในการวิเคราะห จะใช
หนวยการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหลัก ดังนั้น สิ่งที่เปนทรัพยากรในการบริหาร และ
องคประกอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชนสภาทองถิ่น ขอบัญญัติทองถิ่น หรือสิ่งที่ปรากฏหรือมีอยู
ซึ่งอยูในขอบเขตที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถควบคุม กํากับดูแลได จะถือวาเปนปจจัยภายใน สวน
สิ่งที่ปรากฏหรือมีอยูแตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมสามารถควบคุม กํากับดูแลได ไมวาสิ่งนั้นจะอยู
ภายในหรือภายนอกเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ตาม ถือวาเปนปจจัยภายนอก
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ตัวอยางการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงใหม
จุดแข็ง ( Strengths: S )
1. เปนเทศบาลขนาดใหญที่มีความพรอมทางดานบริการ โครงสรางพื้นฐานที่ดี และมีขีด
ความสามารถในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
2. ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหมเปนที่ตั้งของธุรกิจการคา การบริการ สถานที่ทองเที่ยว
สถานที่ราชการ และสถานศึกษา สงผลใหอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูง
3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของตนเอง
4. ประชาชน ชุ ม ชน องค ก รเอกชนให ก ารสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ตรวจสอบ ติ ด ตามการ
ดําเนินงานของเทศบาล
5. เมืองเชียงใหมเปนนครประวัติศาสตรที่มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่สําคัญเปนจํานวนมาก
6. เมืองเชียงใหมเปนภูมินิเวศนที่เหมาะสมที่จะเปนเมืองนาอยู นาอาศัย และนาทองเที่ยว
7. เมืองเชียงใหมเปนที่รูจักของคนทั่วไป
8. คนเชียงใหมมีความภูมิใจในความเปนคนเชียงใหม
จุดออน ( Weaknesses : W )
1. ปญหาการจราจรติดขัด และความไมเปนระเบียบในการจัดการคมนาคมขนสง รวมทั้งการ
ขาดระบบขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ที่จะรองรับการเดินทางของประชาชนและนักทองเที่ยว
2. ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอมในเขตเมืองที่เพิ่มมากขึ้น
สงผลใหปริมาณขยะ ปญหาน้ําเนาเสีย และปญหามลพิษทางอากาศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น อันจะเปนสาเหตุ
การทําลายภาพพจนดานการทองเที่ยว และสงผลตอสุขภาพของประชาชนในเขตเมืองอีกดวย
3. ปญหาการรุกล้ําทําลายโบราณสถานและที่สาธารณะ
4. ปญหาแหลงทองเที่ยวเสื่อมโทรม
5. เทศบาลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการขนาดใหญ
6. บุคลากรของเทศบาลบางสวนยังขาดความรู ความเขาใจ ในระบบการบริการสมัยใหมที่มี
เทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาเกี่ยวของ
7. เทศบาลขาดการจัดระเบียบของเมือง และขาดการบังคับใชผังเมืองอยางเครงครัด ซึ่ง
กอใหเกิดทัศนะอุจาด
8. ตามกฎหมายเทศบาลนครเชียงใหมไมสามารถขยายเขตพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาและ
การขยายตัวของเมืองได
โอกาส ( Opportunities : O )
1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของ
ทองถิ่นไมวาจะเปนการพัฒนาดานเศรษฐกิจทองถิ่น ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ เปนตน
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2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น โดยที่หนวยงานราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคสงเสริมและ
สนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแกเทศบาล
3. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาค และเปน
เมืองศูนยกลางสุขภาพซึ่งจะเปนจุดดึงดูดใหผูคนเขามาลงทุนและทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
4. รัฐบาลมีนโยบายผลักดันใหจังหวัดเชียงใหมเปน ICT CITY
5. สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ
6. รัฐบาลมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น
7. รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอด
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น
8. แนวโนมการทองเที่ยวของโลกเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงสุขภาพ
9. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาที่สอดคลอง
กับความตองการของประชาชนในทองถิ่นอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง
10. เทศบาลนครเชียงใหมมีการกระชับสัมพันธไมตรีกับตางประเทศ อาทิ บานพี่เมืองนอง
การแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการ และการแลกเปลี่ยนทางดานการพัฒนาเมือง
ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด ( Threats : T )
1. สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคสงผลตอการพัฒนาทองถิ่น
2. การขยายตั ว ของเมือ งและการเพิ่ มขึ้ น ของจํ า นวนประชากรภายในเขตเทศบาลอย า ง
รวดเร็วสงผลใหประชาชนมีระดับความตองการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้น ทําใหไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางครอบคลุมและทั่วถึง
3. แรงงานตางดาวที่อพยพเขามาในทองถิ่น สงผลใหวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่นรวมถึง
วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น
4. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหประชาชนในทองถิ่นลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
5. มีปญหาสุขภาพ ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม ปญหาแรงงานตางดาว และปญหา
การคาประเวณีเด็กและสตรี
6. โครงสรางของประชาชนในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหมไมเอื้อตอการพัฒนา
7. มีการแสวงหาผลประโยชนจากการใชทรัพยากรเพื่อหวังผลตอบแทนในระยะสั้น
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การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน (vision) หมายถึง ถอยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณในอุดมคติซึ่งเปน “จุดหมาย” ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา เพราะเราเชื่อวา หากสถานการณดังกลาว
เกิดขึ้น แลวจะสงผลใหเกิดคุณคาหรือคานิยมบางประการที่เรายึดถือ เชน คุณภาพชีวิตของประชาชน การ
เติบโตทางเศรษฐกิจ และการกระจายรายไดที่เทาเทียมกันเปนตน วิสัยทัศนเปนผลรวมของการสรุปบทเรียน
จากอดีต พิจารณาปจจุบัน และมุงหวังถึงอนาคตขางหนา โดยที่การสรุปบทเรียนจากอดีตหมายถึงการ
พิจารณาวาในอดีตที่ผานมาองคกรปกครองสวนทองถิ่นของเรามีขอเดน ขอดอยอะไรบาง? โดยประเมินจาก
ภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนการพิจารณาปจจุบันนั้น คือการพิจารณาวาในขณะนี้องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของเราเปนแบบใด? คําวา “แบบใด?” ในที่นี้หมายถึง “บทบาทหนาที่” ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีป และไปไกลถึงระดับโลกก็ได
ขึ้นอยูกับวา คณะจัดทําแผน ตระหนักถึงความสัมพันธและความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตน
อยางเชื่อมโยงกับเขตพื้นที่ใด การกําหนดวิสัยทัศนจึงเปนการตอบคําถามวา “ทองถิ่นตองการอะไรใน
อนาคต? ”
วิสัยทัศนที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
1) ไม ใ ช ส ภาพการณ ที่ อ งคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น เป น มาในอดี ต และบรรลุ ไ ด แ ล ว ใน
ปจจุบัน
2) ไมอาจบรรลุไดดวยการปฏิบัติงานประจําตามปกติธรรมดา
3) ตองมีความเปนไปไดในการที่จะบรรลุถึง ภายใตเงื่อนไขของศักยภาพและขอจํากัดที่มีอยู
4) ทาทาย เราใจ และสรางแรงบันดาลใจใหกับผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการที่จะบรรลุถึง
วิสัยทัศนที่วางไว
5) สะทอนถึงสภาพการณหรือโฉมหนาใหมของเมืองหรือทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตาง ๆ
6) วิสัยทัศนควรเปนสิ่งที่เห็นพองตองกันระหวางผูบริหารทองถิ่น ประชาคม และผูมีสวน
ไดเสียทั้งปวง
7) วิสัยทัศนเปนเสมือนเข็มทิศที่กําหนดทิศทางการพัฒนาของทองถิ่น
8) เปนขอความงาย ๆ ที่สามารถสื่อใหเห็นทิศทางในอนาคตของทองถิ่น
9) ตองตรวจสอบและวัดผลสําเร็จได
10) สอดคลองกับวัฒนธรรมขององคกร
ในการกําหนดวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูที่รับผิดชอบดําเนินการควรจะตอง
หาขอมูลทั่วไป และปญหาสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเสนอที่ประชุม จากนั้นจึงตั้งประเด็น
คําถามเพื่อใหที่ประชุมรวมกันหาคําตอบในประเด็นตาง ๆ ดังนี้
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% หลักการหรือความเชื่อที่ทองถิ่นยึดถือกันมาตั้งแตอดีต
& ขอบขาย/แนวทางการดําเนินงานในชวงปจจุบันและในอนาคตที่องคกรจะดําเนินการ
, ความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหสําเร็จ
หลักการเขียนวิสัยทัศน
z สั้น กะทัดรัด จดจํางาย
z บอกถึงความปรารถนา คาดหวัง
z บอกใหทราบถึงสิ่งที่จะบรรลุถึง หรือระดับการใหบริการ
z ทาทาย เราความสนใจของสมาชิกในองคกร ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสียทุกฝาย

ตัวอยางวิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลเชียงใหม
“ เชียงใหมเมืองนาอยู เฟองฟูวัฒนธรรม นําดวยธรรมมาภิบาล บนพื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชน ”

การกําหนดพันธกิจ (mission) ในการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดสิ่งที่ทองถิ่นจะตองทํา โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบวาทองถิ่นตองการอะไร
เปนอะไรในอนาคต และจะเปนไปไดเมื่อผลการวิเคราะหศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนา
ทองถิ่นในปจจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตรของทองถิ่นและความตองการ/ความคาดหวังของทุกฝาย
ในทองถิ่น ดังนั้น การตอบคําถามวาทองถิ่นจะตองทําอะไร เพื่อใคร คําตอบที่เกิดขึ้นก็คือ ความหมายของคําวา
“พันธกิจ” นั่นเอง
พันธกิจ เปนขอความหรือถอยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบขายในการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิด
เกี่ยวกับองคกรหรือภาพลักษณที่ตองการนําเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เปนขอบเขตของบทบาทหนาที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว
การกําหนดพันธกิจ มีแนวทางการดําเนินการแยกเปนสองระดับ คือ
1) พันธกิจในลักษณะที่เปนอาณัติ (Mandate) ที่ไดรับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐ ซึ่งไดแก
กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่กําหนดอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) พันธกิจหลักที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมุงมั่นที่จะดําเนินการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนที่
กําหนดไว และแสดงถึงความเขาใจในเรื่องงานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการซึ่งถือวาเปน
องคประกอบสําคัญสวนหนึ่งของวิสัยทัศน
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การที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นระบุหรือกําหนดพันธกิจไวอยางชัดเจนเปนที่ยอมรับและ
เขาใจของบุคลากรทุกฝายในองคกร จะชวยใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพราะพันธกิจจะเปนสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเปนหลักการรวมสําหรับการดําเนินงานในแตละดานของผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย
พันธกิจที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
1) ตองสอดคลองกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่มีอยู
2) ไมขัดแยงตอบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย
3) ตองระบุถึงบทบาทหนาที่ที่จําเปนตอการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดาน และ
มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
4) ตองสะทอนถึงคุณคาหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุงเนนเปนพิเศษ
5) ตองสนับสนุนและนําไปสูถึงการบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดได
หากเปรียบวิสัยทัศนเปนเสมือนจุดหมายปลายทางแลว พันธกิจก็เปนเสมือนเสนทางที่ถูกตอง
ชัดเจนที่จะนําเราไปสูจุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิภาพ พันธกิจมีอยู 2 ระดับ คือ ระดับองคกร
(Organizational Mission) และระดับสวนงาน (Departmental Mission) พันธกิจทั้ง 2 ระดับนี้มีความหมาย
เดียวกัน แตกตางกันเพียงขอบเขตของบทบาทหนาที่ที่ปลีกยอยลงไปตามลําดับชั้นของโครงสรางองคกร
เทานั้น แตที่สําคัญก็คือพันธกิจทั้ง 2 ระดับ ตองสอดคลองสนับสนุนกันและกันอยางนอยที่สุดตองไมขัดแยง
กัน ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจะเปนการแสดงพันธกิจระดับองคกร แตขณะเดียวกันหนวยงาน
ภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นก็จะตองมีการกําหนดพันธกิจของหนวยงานประกอบไปดวย
ตัวอยางพันธกิจการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
1. พั ฒ นาเมื อ งให ส อดคล อ งกั บ ผั ง เมื อ งรวม พั ฒ นาระบบการบริ ก ารสาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ รวมถึงการคมนาคมขนสงใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางครอบคลุมทั่วถึง
2. อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางประหยัดและคุมคาสอดคลองกับศักยภาพการพัฒนา
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
3. สงเสริม ฟนฟู และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และสถาปตยกรรมลานนา
4. สงเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
ฯลฯ
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การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรคาแกการ
ดําเนินงานทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะ
กอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมีลักษณะ ดังนี้
1) ตองระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนําไปสูพันธกิจ และบรรลุ
วิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดาน
2) มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการกําหนดขอบเขตหรือประเภทของ
กิจกรรมที่ควรคาแกการดําเนินการทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และองคกร ซึ่งกิจกรรมเหลานี้จะ
สนับสนุนหรือนําไปสูการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนที่กําหนดไว
การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจแยกเปนดานตางๆ โดยมีจุดมุงหมายยอยใน
แตละดานก็ได ซึ่งเราจะเขียนรูปประโยคที่แสดงถึงจุดมุงหมายดังกลาว ดังนี้
“ คํากริยา + ประเภทของกิจกรรม / สภาพการณ + กลุมเปาหมาย + สถานที่”
กรอบความคิดที่ใชในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจะใชกรอบ 2 กรอบ
กรอบความคิดแรก ก็คือวิสัยทัศนและพันธกิจ นั้นยอมหมายความวาจุดมุงหมายดังกลาวตองสอดคลองหรือ
นําไปสูวิสัยทัศนที่กําหนดไว
กรอบความคิดที่สอง ก็คือ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งหมายถึงการรักษาและเพิ่มพูนความเจริญงอกงามของ
ทองถิ่น ในลักษณะที่จะเปนการสืบสานความเจริญงอกงามนั้นใหไพบูลย สืบเนื่องไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดย
ไมกอใหเกิดผลเสียหายในดานตางๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
สาเหตุที่เราควรใชหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนเปนกรอบในการกําหนดจุดมุงหมายนั้น ก็เพราะเปน
ที่พิสูจนกันแลววา การพัฒนาที่มุงเนนแตเพียง “อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” (Economic Growth) แต
เพียงอยางเดียวนั้น ไดกอใหเกิดการเผาผลาญทรัพยากรทางธรรมชาติอยางมากมายจนกระทั่งทําใหระบบ
นิเวศวิทยา เสียสมดุลสงผลใหเกิดวาตภัยและอุทกภัยอยางรุนแรง ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและทั่ว
โลก สภาพการณเชนนี้ หากปลอยใหดําเนินตอไปยอมเปนบอนทําลายขีดความสามารถทางการแขงขันของ
ประเทศ โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรมไปในที่สุด
นอกจากนี้ การมุงพัฒนาตามแนวทางเดิมโดดๆ นั้น ยังสงผลใหเกิด “ลัทธิบริโภคนิยม” ที่
ทําลายดุลยภาพระหวางการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ คนตกเปนทาสของ
การเสพวัตถุ จนสูญเสียขีดความสามารถในดานจิตใจอันที่จะพึ่งพาความสุขในจิตใจของตนเอง จะเห็นไดวา
ในปจจุบัน คนสวนใหญตองอาศัยสิ่งที่เปนวัตถุภายนอกในการจรรโลงความสุขของตนทั้งสิ้น นอกจากการ
สูญเสียดุลยภาพระหวางการพัฒนาวัตถุกับจิตใจแลว การพัฒนาตามแนวทางเดิม ยังสงผลใหเกิดการสูญเสีย
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ดุลยภาพระหวางภาคเศรษฐกิจตางๆ ดวย อาทิเชน ระหวางภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม สงผลใหความ
เจริญในดานตางๆ กระจุกตัวอยูในเขตเมืองเทานั้น ละทิ้งใหชนบทตองลมสลาย เกิดการอพยพแรงงานจาก
ภาคเกษตรเขาสูภาคอุตสาหกรรมทั้งๆ ที่ภาคเกษตรกรรมควรเปนภาคการผลิตที่ถือเปนศักยภาพทางการ
แขงขันของประเทศ
ในหลายประเทศที่สามารถสรางอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไดอยางมหัศจรรยนั้น มักมี
ความเสื่อมโทรมทั้งในดานสิ่งแวดลอมและจิตใจของประชาชนเปนสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอ แนวคิดในการ
พัฒนายั่งยืนจึงเกิดขึ้นเพื่อเสนอกระบวนทัศนใหมในการพัฒนาประเทศและทองถิ่นเพื่อปองกันและขจัด
ผลเสียที่ติดตามมาจากการพัฒนาแบบเดิม
นอกจากนี้ ในปจจุบัน มีนักรัฐศาสตรและเศรษฐศาสตรหลายทานเริ่มเล็งเห็นแลววา “อัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” ไมสามารถใชเปนดัชนีหลัก การเจริญเติบโตหรือ (Growth) นั้น จะเกิดขึ้นไดใน
ภาวะที่สภาพแวดลอมทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศและระดับโลกมีเสถียรภาพเพียงพอ ในขณะที่ใน
ปจจุบัน เมื่อประเทศของเราเขาสูกระแสโลกาภิวัฒนอยางเต็มตัวแลว เราตองเผชิญกับ “ภาวะไรเสถียรภาพ”
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราเรงที่สามารถสงผลกระทบไดจากทั่วทุกมุมโลก “ความยั่งยืน”
(Sustainability) จึงเปนดัชนีชี้วัดระดับการพัฒนาที่นับวันจะทวีความสําคัญมาก ยิ่งขึ้น
ความยั่งยืนจะเกิดขึ้นไดเพียงใด ขึ้นอยูกับความสามารถของหนวยงานเรา ในการสรางเสริม
ปจจัยดังตอไปนี้ใหเกิดขึ้นในกระบวนการพัฒนา
T การสรางดุลยภาพอยางรอบดาน (Holistic Balance)
หมายความวา การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาของเราตองคํานึงถึงขอบเขตของ
กิจกรรมที่จะสงเสริมใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาวัตถุกับจิตใจและการพัฒนาภาคการผลิตกับภาค
เกษตรกรรมกับการคา หลักคิดสําคัญที่ใชพิจารณาวา สภาวะใดคือสภาวะที่ไดดุล ก็คือการพิจารณา
“ผลกระทบ” สภาวะที่ไดดุลนั้นคือ สภาวะที่การเจริญเติบโตของสวนราชการไมไปบั่นทอนความ
เจริญเติบโตของสวนที่เหลือ
T คุณภาพชีวิต
หมายความวาในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนานั้น เราตองคํานึงถึงกิจกรรมที่
จําเปนตอการเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย เราอาจแบงคุณภาพชีวิตออกเปน 2 ระดับ ในระดับ
แรกคือคุณภาพชีวิตที่จําเปนตอความอยูรอดขั้นพื้นฐานของประชาชน และในระดับที่สอง คือคุณภาพชีวิตที่
จําเปนตอการยกระดับชีวิตความเปนอยูใหสูงขึ้น
ดังนั้นจึงกลาวไดวา คําวา “คุณภาพชีวิต” นั้นกินความหมายกวางขวางเพราะครอบคลุม
ถึงปจจัยในการดําเนินชีวิตตางๆ ของประชาชนที่จําเปนทั้งสองระดับ เชน การศึกษา รายไดตอครัวเรือน
สุขภาพกายและสุขภาพจิต สุขอนามัยในหมูบาน เปนตน
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T การอนุรักษควบคูกับการใชอรรถประโยชน (Conservation with Utilization)
ในการกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนานั้น เราตองคํานึงถึงกิจกรรมที่มุงอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติควบคูกับการกําหนดกิจกรรมอันชาญฉลาดที่จะใชประโยชนจากมันจากในการพัฒนา
เศรษฐกิจดวย การอนุรักษจะเกิดขึ้นควบคูกับการใชอรรถประโยชนสูงสุดก็ตอเมื่อ อัตราการทดแทน
สอดคลองกับอัตราการใชเสมอ นอกจากนี้หากเราสามารถกําหนดกิจกรรมที่เกื้อหนุนตอการนํากลับมาใช
ใหม (Recycle) หรือการหาวัสดุอื่นที่มีตนทุนต่ํากวา โดยใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพกวา ก็ยอมเอือ้ อํานวย
ใหเกิดหลักการขอนี้ในการพัฒนาทองถิ่นของเรา
T การพึ่งพาตนเอง (Self-Dependency)
กิจกรรมที่ทําใหชุมชนในทองถิ่นสามารถมีรายไดเพียงพอตอการหลอเลี้ยงชุมชนของ
ตนเอง โดยไมแขวนความอยูรอดของตนไวกับแหลงรายไดภายนอก คือจุดมุงหมายของการพัฒนาที่
สอดคลองกับหลักการขอนี้ อยางไรก็ตาม มิไดหมายความวาหลักการขอนี้แฝงนัยของการทําใหชุมชนปด
ตนเองจากโลกภายนอก
จุดเนนของหลักการขอนี้ก็คือ การลดสัดสวนของรายไดที่ตองพึ่งภายนอกใหนอยลง เชน
การหันกลับมาแสวงหารายไดจากสินคาหัตถกรรมที่ถือเปนเอกลักษณของทองถิ่น ซึ่งสามารถใชทรัพยากรที่
มีอยูภายในทองถิ่นเอง อีกทั้งสินคานั้นก็มีโอกาสทางการตลาดภายในประเทศอยูอยางเพียงพอ หากสามารถ
สงสินคาไปขายตางประเทศไดก็ถือเปนรายไดเสริมอีกทางหนึ่ง
ดังนั้นการพึ่งตนเองจึงมิไดหมายความถึงสัดสวนของรายไดเทานั้น แตกินความรวมไปถึง
กิจกรรมที่จะเอื้ออํานวยใหชาวบานสามารถใชกระบวนการผลิตเพื่อหลอเลี้ยงชีวิตและนํามาซึ่งรายไดของ
ตนเอง โดยใชทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ชุมชนมีอยูแลวและเปนเจาของดวย
T คํานึงถึงลูกหลาน (Next Generation)
การพัฒนาที่ยั่งยืนคือการพัฒนาที่มิไดคํานึงถึงแตเพียงความเจริญที่เกิดขึ้นแกคนปจจุบัน
เทานั้น แตจะคํานึงถึงดวยวาความเจริญนั้นจะสงผลเสียตอคนรุนตอไปหรือไม หากสงผลเสียก็จะหลีกเลี่ยง
ไมดําเนินการในสวนนั้นโดยเด็ดขาด
ตัวอยางจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
1. เพื่ อ ให ก ารพั ฒ นาเมื อ งสอดคล อ งกั บ ผั ง เมื อ งรวมได อ ย า งเหมาะสม รวมทั้ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการจราจร การขนสงมวลชน และการใหบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให
สามารถรองรับการพัฒนาเมืองในระยะยาว
2. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถิ่น
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการทองเที่ยวภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม ให
สามารถรองรับจํานวนนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
4. เพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา และ
แกไขปญหาชุมชนของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม
ฯลฯ

34

การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
เมื่อไดดําเนินการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐาน
การวิเคราะห SWOT แลว ตอไปคือการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นซึ่ง
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นหมายถึง แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ
องคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายที่ตองการในอนาคตไดอยางไร อันเปนการตอบคําถามวา “ทองถิ่นจะไปถึง
จุดหมายที่ตองการไดอยางไร”
ดังนั้น ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นจึงเปนกรอบชี้นําหรือสวนหัวกระบวนของชุดแผนงาน
ซึ่งเปนการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่ทองถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว และ
เมื่อไดบรรลุจุดมุงหมายแลวหมายความวายอมบรรลุถึงพันธกิจที่ตองการดวย ซึ่งจะเห็นไดวา ทั้งหมดที่
กลาวมานั้นมีความสําคัญในเชิงตรรกะ (Logical Linkage) ซึ่งกันและกันของกระบวนการขั้นตอนและระดับ
ตางๆ ของแผนพัฒนาทองถิ่นเชิงกลยุทธ
ภายใตยุทธศาสตรตางๆ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะกําหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ดําเนินการใหบรรลุยุทธศาสตรนั้น
แนวทางการพัฒนาทองถิ่นที่กําหนดไว จะตองนําแนวทางที่ไดทั้งหมดมาทําการบูรณาการเพื่อ
ไมใหเกิดความซ้ําซอนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถิ่นจะทําใหไดยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่นดานตาง ๆ ที่สมบูรณ
ตัวอยางยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงใหม
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเมือง
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาระบบการวางผังเมืองและการใชที่ดินภายในเขต
2. พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพระบบสาธารณู ป โภคและ
สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน
3. พั ฒ นาระบบการจราจรและการขนส ง ภายในเขตเมื อ งให มี
ประสิทธิภาพ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา 1. ลดปริมาณและควบคุมมลพิษทางน้ํา
2. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
ฯลฯ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรมนุษยและสังคม
แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนและสงเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชนและการพัฒนา
สวัสดิการสังคมแกชุมชน
2. สงเสริมและสนับสนุนดานการกีฬา
ฯลฯ
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพ และสรางรายไดใหกับประชาชน
2. สงเสริมดานการคา การบริการและการทองเที่ยว
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
แนวทางการพัฒนา 1. สงเสริมความรู ความเขาใจในการปองกันและรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินโดยใหประชาชนเขามามีสวนรวม
2. พัฒนาระบบปองกันภัยใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษประวัติศาสตร ศิลปะ และวัฒนธรรม
แนวทางการพัฒนา 1. อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
2. อนุ รั ก ษ แ ละปลู ก ฝ ง ค า นิ ย มเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประเพณี
จริยธรรม คุณธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเทศบาลอยางเปนระบบ
2. สงเสริมความรวมมือระหวางเทศบาล กับเมืองตางๆ ในภูมิภาคอื่น
ของโลก
ฯลฯ

การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งที่ตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนาภายใน
เวลาที่ กํ า หนด จึ ง มี ค วามเฉพาะเจาะจงในผลที่ ค าดว า จะได รั บ ในเชิ ง ปริ ม าณตามช ว งเวลาต า ง ๆ ของ
กระบวนการดําเนินงาน
เปาหมายที่ดีควรมีองคประกอบ ดังนี้
1. เงื่อนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเมื่อไหร
2. ปริมาณ ที่ตองการจะใหเกิดขึ้นในจํานวนเทาไร
3. คุณภาพ เปนสภาพที่พึงปรารถนา
4. สถานที่ เปนการระบุถึงเขตพื้นที่ครอบคลุมที่ตองการ
5. มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรที่มีอยูจริง
6. ควรเปนขอความที่แสดงผลลัพธที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด
7. กรณีที่มีเปาหมายมากกวาหนึ่งเปาหมาย ควรจัดลําดับความสําคัญหรือความเรงดวนไว
เพื่อใหเห็นถึงความจําเปนเรงดวน
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เปาหมาย =

คํากริยา + มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานซึ่งมีการระบุปริมาณ, คุณภาพ,
สถานที่ และกําหนดเวลาไวอยางชัดเจน

ตัวอยางการกําหนดเปาหมาย เชน
1. ทําใหประชาชนมีรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้นอยางนอย รอยละ 30 ภายในป 2549
2. ลดจํานวนคนจนในเขตเทศบาลลงใหไดรอยละ 50 ภายในป 2554
ในการกําหนดเปาหมายนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะสามารถกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ในเชิงยุทธศาสตรไวดวยเพื่อใชในกระบวนการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของแผนพัฒนา

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicator - KPI)
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก หรือ KPI (Key Performance Indicator) เปนการวัดความกาวหนา
ของการบรรลุ ป จ จั ย หลั ก แห ง ความสํ า เร็ จ หรื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ข ององค ก ร โดยเที ย บผลการปฏิ บั ติ ง านกั บ
มาตรฐานหรือเปาหมายที่ตกลงกันไว องคกรสามารถใชผลของการวัดและการประเมินความกาวหนาของ
การบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น ข ององค ก ร เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านขององค ก ร ตั ว ชี้ วั ด ผลการ
ดําเนินงานหลักมีความเชื่อมโยงกับปจจัยหลักแหงความสําเร็จ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่ดี ควรมีความ
เหมาะสม สามารถที่จะโนมนาวใหทุกคนในองคกร และผูมีสวนไดเสียประโยชนตลอดจนสาธารณชน
เชื่อถือ ผลงานที่วัดจากตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักจะแสดงถึงภารกิจที่องคกรจะตองปฏิบัติบนพื้นฐาน
ของเปาหมายที่ตั้งไวโดยตองสามารถวัดไดอยางเปนรูปธรรม
คุณลักษณะของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่ดี คือ ตอง "SMART" ไดแก
1. Specific
ความเฉพาะเจาะจง ตัวชี้วัดควรมีความชัดเจนและมีความหมายมุงไปยังสิ่งที่วัด ควรกําหนด
ตัวชี้วัดใหชัดเจน ไมกํากวม เพื่อมิใหเกิดการตีความผิดพลาดและเพื่อสื่อสารความเขาใจใหตรงกันทั่วทั้ง
องคกร
2. Measurable
เปนตัวชี้วัดที่สามารถนําไปวัดผลการปฏิบัติงานไดจริง ขอมูลที่ไดจากการวัดสามารถ นําไป
เปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากตัวชี้วัดอื่นและใชวิเคราะหความหมายทางสถิติได
3. Attainable ( Achievable )
สามารถบรรลุผลสําเร็จได องคกรไมควรใชตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่องคกรไมสามารถ
ควบคุมใหเกิดผลไดโดยตรง
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4. Realistic
มีความสมจริง ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักมีความเหมาะสมกับองคกรและไมใชตนทุน
การวัดที่สูงเกินไป
5. Timely
สามารถใช วั ดผลการปฏิบั ติงานไดภายในเวลาที่กํ าหนด ควรปรับปรุงตัวชี้ วัด ให ทันสมัย
อยูเสมอ
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บทที่ 4
การวางแผนโครงการแบบซอพ (ZOPP)
1. บทนํา
ZOPP เปนคํายอจากภาษาเยอรมัน “Zeil Orientierte Projekt Planung” หรือเปนภาษาอังกฤษวา
“Objectives-Oriented Project Planning”
องคกรความรวมมือทางวิชาการเยอรมัน (Deutsche Gesellschaft fuer Technische Zuzammenarbeit
(GTZ) GmbH /German Agency for Technical Cooperation) มีหนาที่วิเคราะหวางแผนและบริหารโครงการ
ความรว มมือทางวิ ชาการเพื่ อการพัฒนาในนามของกระทรวงความร ว มมื อทางเศรษฐกิจเยอรมั น (The
Federal Ministry for Technical Cooperation BMZ) ความรวมมือดังกลาวเปนความรวมมือระดับรัฐบาลและ
สวนใหญเปนการใหบริการผูเชี่ยวชาญหรือความชวยเหลือดานวัสดุอุปกรณ สวนความชวยเหลือดานการเงิน
(Financial Assistance) นั้นจะกระทําเฉพาะบางกรณีเทานั้น
โครงการ (Project) ในที่นี้หมายถึงกิจกรรมในรูปแบบใหม ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงคระยะเวลาการ
ดําเนินการพื้นที่การดําเนินการและกลุมเปาหมายที่กําหนดไวแนชัดและเปนการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา
เฉพาะปญหาใดปญหาหนึ่งหรือปรับปรุงสภาวการณอยางใดอยางหนึ่ง โครงการในความหมายนี้จะไมใช
เปนการดําเนินการเพื่อปฏิบัติงานประจํา (routine work) ภาระหลักของการดําเนินโครงการคือ การชวยให
บุคลากรและองคก รที่ เข าร วมในการดําเนินโครงการสามารถดําเนินโครงการตอไปได ดวยตนเองและ
สามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ความชวยเหลือสิ้นสุดลงไปแลวไดตามลําพัง
โครงการแตละโครงการจะไดรับการวางแผนในขั้นตอนตาง ๆ โดยวิธีการวางแผนโครงการ
แบบซอพ ผลงานที่ไดจากการวิเคราะหและวางแผนรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของคือกรอบการดําเนิน
โครงการในเชิงตรรก (Logical Project Framework) ซึ่งหมายถึงแผนหลักโครงการซึ่งกําหนดโครงสราง
พื้นฐานโดยสวนรวมของโครงการนั้น ๆ
ซอพ ประกอบดวยองคประกอบที่สัมพันธกัน 3 ประการดังตอไปนี้
• วิธีการ (Method) คือแนวทางสําหรับการดําเนินการในกลุมผูวางแผน
• การวางแผนเปนกลุม (Team Approach) เปนแนวทางสําหรับการศึกษาปญหาที่ครอบคลุม
สาขาตางๆ หลายสาขา
• การใชทัศนูปกรณชวยในการวางแผน (Visualization Technique) ใชสําหรับแสดง
ขอเสนอแนะของผูเขารวมวางแผนแตละคนตลอดจนผลสรุปของการหารือ
วิธีการวางแผนแบบซอพ ถูกนํามาใชสําหรับการวิเคราะหและวางแผนโครงการเพราะวาจาก
ประสบการณไดชี้ใหเห็นวาผูที่เกี่ยวของในการดําเนินโครงการจะใหความรวมมือซึ่งกันและกันอยางราบรื่น
และประสบผลสําเร็จมากขึ้นเมื่อทุกคนสามารถตกลงยอมรับเปาหมายหรือวัตถุประสงคโครงการ ที่กําหนด
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รวมกันโดยใชภาษาที่ชัดเจนที่สุดเทาที่จะทําได (ใชวิธีวิเคราะหวัตถุประสงค (Objectives Analysis) และ
แผนหลักของโครงการ (Project Planning Matrix)
วั ตถุป ระสงค จ ะถู ก กํา หนดขึ้น และเปน ที่ ย อมรั บ กัน ได ก็ต อเมื่ อมี ก ารวิ เ คราะห สาเหตุ แ ละ
ผลกระทบของปญหาที่ตองการแกไขใหชัดเจนเสียกอน (ใชวิธีการวิเคราะหปญหา (Problem Analysis) คําวา
ปญหานั้นไมไดหมายถึงขอสมมุติฐานที่เปนนามธรรม แตเปนปญหาที่กลุมคน สังคมหรือองคกรตางๆ
ประสบอยูจริงและกอนที่จะมีการวิเคราะหปญหาจะตองมีการวิเคราะหกลุมคน / องคกรที่เกี่ยวของตลอดจน
ผลได ผ ลเสี ย ที่ ก ลุ ม นั้ น ๆ จะได รั บ จากโครงการให แ น ชั ด เสี ย ก อ น (ใช วิ ธี วิ เ คราะห บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง
(Participation Analysis)
การวิเคราะหวัตถุประสงค (Objectives Analysis) นั้นจะชวยใหเรามองเห็นทางเลือกในการ
แกไขปญหาในแงตาง ๆ ดวย วัตถุประสงคโครงการก็จะไดจากวิธีการวิเคราะหวัตถุประสงคดังกลาว และ
เมื่อนํามารวมไวในแผนหลักของโครงการ (Project Planning Matrix)* แลวก็จะถูกจัดเรียบเรียงใหเปนระบบ
ที่ ต อ เนื่ อ งน า เชื่ อ ถื อ และปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง แผนหลั ก ของโครงการที่ จั ด ทํ า โดยวิ ธี นี้ จ ะมี 4 ระดั บ คื อ ระดั บ
วัตถุประสงคโครงการ (Project Purpose) ซึ่งจะมีสวนในการสนับสนุนใหเกิดผลตามวัตถุประสงคระดับ
เหนือโครงการ (Overall Goal) ระดับกิจกรรม (Activities) และผลหลักที่เกิดขึ้น จากการดําเนินกิจกรรม
(Results / Outputs) ซึ่งจะทําใหวัตถุประสงคโครงการบรรลุผลไดระดับตางๆ ในแผนหลักของโครงการจะ
เชื่อมโยงกันในลักษณะสมมติฐานซึ่งกําหนดสิ่งที่โครงการจะดําเนินการใหเกิดขึ้นในระดับกิจกรรมและผล
หลัก และเปนเครื่องพยากรณผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระดับวัตถุประสงคทั้งวัตถุประสงคโครงการ
และวัตถุประสงคระดับเหนือโครงการดวย
ปจจัยภายนอก (External Influences) ที่มีความสําคัญตอการดําเนินโครงการหรืออีกนัยหนึ่ง
เปนความเสี่ยงของโครงการ (Risks) จะกําหนดไวในชองที่ 4 ของแผนหลักฯ โดยเรียกวาขอสมมติฐานที่
สําคัญ (Important Assumptions) ซึ่งเปนเครื่องชี้ใหเห็นวาโครงการนั้น ๆ จําตองพึ่งพาอาศัยสภาวะแวดลอม
อยางใดบางและจะชวยใหสามารถประเมินและลดอัตราเสี่ยงที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการได
มาตรการชี้วัดความสําเร็จของโครงการ (Indicators) จะถูกกําหนดขึ้นในระดับวัตถุประสงค
(Objectives) และระดับผลหลักที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรม (Results / Outputs) ในชองที่ 2 มาตรการชี้วัด
เหลานี้จะเปนเครื่องบงชี้โดยอาศัยแหลงขอมูลอางอิง (Means / Sources of Verification) ในชองที่ 3 วาไดมี
การ ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคโครงการไปมากนอยเพียงใดแลวบาง
โดยอาศั ย มาตรการชี้ วั ด (Indicators) และการกํ า หนดค า ใช จ า ยและป จ จั ย ที่ต อ งใช ในการ
ดําเนินการ (Specifications of Inputs and Costs) เราจะสามารถวิเคราะหและติดตามผลการดําเนินการในเชิง
ปริมาณได การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) จะบงชี้ระดับวัตถุประสงคที่ตองดําเนินการให
บรรลุถึงดวยแผนการเงินและการใชปจจัย (Inputs) ตาง ๆ มาตรการเหลานี้จะเปนตัวกําหนดระยะหรือ
ขั้นตอนของโครงการ ตลอดจนวัตถุประสงคระดับรอง (Sub-objectives) ที่จะตองดําเนินการใหลุลวงภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดซึ่งจะชวยใหมีการติดตามและประเมินผลงานได อยางตอเนื่อง
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กลุมผูวางแผนโครงการโดยวิธีการซ็อพ จะเสนอแผนหลักของการดําเนินโครงการเพื่อการ
ตัด สิ น ใจจากหน ว ยงานระดั บสูง ที่ เ กี่ ย วข อง ซึ่ งจะอาศั ย แผนหลัก ดั งกลา วในการกํา หนดวั ตถุ ป ระสงค
โครงการ ประเมินคาใชจายและอัตราเสี่ยงในการดําเนินการ และวางแผนเกี่ยวกับสิ่งที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
จะตองจัดหามาใชในการดําเนินการอยางละเอียดตอไปได แผนการดําเนินการซึ่งไดมีการจัดทําและตกลงใช
รวมกันแลวนั้นจะตองมีการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณเปนระยะ ๆ และถามีการนําซ็อพไป
ใชในลักษณะดังกลาวแลว ซ็อพก็จะเปนเครื่องชวยใหการทําความเขาใจกันอยางเปนระบบ ในระหวางผู
ดําเนินโครงการและจะเปนพื้นฐานสําหรับกระบวนการเรียนรูซึ่งจะพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะหประสบการณ
ที่ทุกฝายมีรวมกันตอไปไดอีกดวย
การวิเคราะหและวางแผนแบบซ็อพ สามารถใชไดในการจัดเตรียมและดําเนินโครงการทุก
ขั้นตอน โดยใชระยะเวลาความเขมขนในการจัดทําและผูรวมจัดทําในระดับตางๆ กันตามความจําเปน
ในระยะที่เริ่มตนโครงการ เชน การเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการอยางเปนทางการใน
ขั้นตน และการประเมินโครงการ (Project Appraisals) จะมีการใชวิธีการซ็อพ ภายใน GTZ โดยกลุมนัก
วางแผนในสาขาตาง ๆ แตในขั้นวิเคราะหผลการประเมินโครงการหรือการวางแผนการดําเนินการแลว การ
วางแผนหรือปรับปรุงแผนจะตองจัดทํารวมกับโครงการในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ กลุมผูวางแผน
จะตองประกอบดวยกลุมผูชํานาญจากสาขาตาง ๆ กลุมผลประโยชนที่สําคัญสําหรับโครงการ (Main Interest
Groups) และเจาหนาที่ระดับบริหาร (Management Decision Makers)
การมี ส ว นร ว มในการวางแผนโดยกลุ ม บุ ค คลดั ง กล า วนั้ น ไม เ พี ย งแต จ ะมี ค วามสํ า คั ญ ต อ
กระบวนการวางแผนเทานั้น แตยังเปนเครื่องชี้ความพรอมและความตั้งใจจริงในการที่จะดําเนินโครงการ
ตลอดจนความรวมมืออันเปนเงื่อนไขสําคัญตอความสําเร็จของโครงการดวย
จํานวนผูเขารวมในการวางแผน และระยะเวลาการวางแผนขึ้นอยูกับขอกําหนดขอบเขตของ
โครงการซึ่งอาจจะประกอบดวยจํานวนคนตั้งแต 5 ถึง 50 คน และระยะเวลา ที่ใชอาจจะเปน 1 วันถึง 2
สัปดาหก็ได ถามีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนขนาดใหญ จะตองมีการใชวิทยากร (Moderators)จาก
ภายนอกดวย ผูบริหารระดับสูง (Senior Management) หรืออีกนัยหนึ่งผูมีอํานาจในการตัดสินใจซึ่งมีหนาที่
จูงใจผูใตบังคับบัญชาและผูซึ่งตองรับผิดชอบผลการดําเนินโครงการจะเปนผูมีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการ
ตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ถาหากภารกิจของผูบริหารระดับนี้ไมเอื้ออํานวยใหตนสามารถ
เขารวมการวางแผนโครงการไดตลอดระยะเวลาอยางนอยที่สุดก็ควรเขารวมในชวงที่มีการเสนอผลการ
วางแผนขั้นตนหรือเมื่อมีการกําหนดแนวทางการดําเนินโครงการ ที่สําคัญไดแลว ผลที่ไดจากการวางแผน
แบบซ็อพ มิไดทําใหความสามารถในการตัดสินใจของผูบริหารลดลง แตในทางตรงกันขามจะชวยใหมีการ
ตัดสินใจโดยมีขอมูลที่หนักแนนกวางขวางขึ้น ซึ่งจะชวยใหผูบริหารสามารถควบคุมทิศทางการดําเนิน
โครงการและประเมินความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการ ไดอยางถูกตองแมนยํามากขึ้น
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2. วิธีการวางแผนโครงการแบบซ็อพ (ZOPP Approach)
ซ็อพ (ZOPP) เปนคํายอจากภาษาเยอรมันดังนี้
O Ziel = objective = วัตถุประสงค
O Orientierte = oriented = เนน...เปนหลัก
O Projekt = project = โครงการ
O Planung = planning = การวางแผน
ซ็อพ เปนระบบ ขั้นตอนและเครื่องมือสําหรับการวางแผนโครงการโดยเนนวัตถุประสงคเปน
หลักและเปนเทคนิคการวางแผนซึ่งใชในระบบการวางแผนโครงการอยางเปนทางการขององคกรความ
รวมมือทางวิชาการเยอรมัน (German Agency for Technical Cooperation,Deutsche Gesellschaft fuer
Technische Zusammenarbeit (GTZ).GmbH)
3. วัตถุประสงคของวิธีการวางแผนแบบซ็อพ (ZOPP Objectives)
GTZ ไดนําวิธีการวางแผนแบบซ็อพมาใชเพื่อ
1) กําหนดวัตถุประสงคโครงการที่แนชัดและเปนไปไดในแงปฏิบัติจริงและสามารถใชได
ตลอดในระยะยาว
2) ปรับปรุงสภาวะการติดตอสื่อสารและการรวมมือระหวางโครงการสํานักงานใหญของ
GTZ และหนวยงานที่ไดรับความชวยเหลือโดยวิธีการวางแผนรวมกันและการกําหนดสิ่งที่จะดําเนินการ
ตลอดจนการจัดทําเอกสารใหชัดเจน
3) กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของกลุมผูดําเนินโครงการใหชัดเจน
4) กําหนดมาตรการชี้วัดความสําเร็จของโครงการเพื่อใหเปนพื้นฐานของการติดตามและ
ประเมินผล
4. การใชซ็อพ (ZOPP Application)
1) ซ็อพเปนหนึ่งในระบบที่นําไปใชไดจริง
2) ซ็อพเปนระบบเปด (หมายความวาเราสามารถนําระบบ / วิธีการอื่น ๆ เขามาเสริมเพิ่มได
ตามความเหมาะสม
3) คุณภาพของแผนโครงการแบบซ็อพขึ้นอยูกับคุณภาพของกลุมผูวางแผน
4) ซ็อพชวยทําใหเราสามารถหาขอตกลงรวมกันจากขอคิดเห็นที่แตกตางกันไดโดยผาน
กระบวนการวางแผน
5) ซ็อพจะมีประโยชนก็ตอเมื่อมีการนําไปใชในการดําเนินการจริง
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5. องคประกอบ 3 ประการของซ็อพ (3 Features of ZOPP)
1) การวางแผนตามขั้นตอนที่ตอเนื่องกันเปนระยะไป
2) การใช ระบบทั ศนู ปกรณ (Visualization) และการใชเอกสารบั นทึกผลการดําเนิน การ
ประกอบการวางแผนตลอดกระบวนการ
3) การใชระบบวางแผนรวมกันเปนกลุม
6. ขั้นตอนหลักของการทําซ็อพ (Main Steps of ZOPP)
1) ขั้นการวิเคราะห
- การวิเคราะหบุคคล / องคกรที่เกี่ยวของกับโครงการ (Participation Analysis)
- การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis)
- การวิเคราะหวัตถุประสงค (Objectives Analysis)
- การวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา (Alternative Analysis)
2) ขั้นการวางแผนหลักของโครงการ (Project Planning Matrix)
- การกําหนดวัตถุประสงค / กิจกรรม (Objective / activities)
- การกําหนดสมมุติฐานเกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอโครงการ (Important
Assumptions)
- การกําหนดมาตรการชี้วัดความสําเร็จของโครงการและวัตถุประสงค (Objectively
Verifiable Indicators)
- การกําหนดหลักฐานที่จะใชตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ (Means of Verification)
3) ขั้นการกําหนดแผนปฏิบัติงาน (Plan of Operations)
- การกําหนดแผนกิจกรรม (ระยะเวลา)
- ผูรับผิดชอบ
- งบประมาณ
7. การวิเคราะหบุคคล / องคกรที่เกี่ยวของกับโครงการ (Participation Analysis)
ขั้นตอนการวิเคราะหบุคคล / องคกรที่เกี่ยวของกับโครงการมีจุดประสงคเพื่อ
1) กํ า หนดภาพรวมของบุ ค คล กลุ ม องค ก รและสถาบั น ทั้ ง หมดที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ
โครงการในทางใดทางหนึ่ง
2) วิเคราะหผลประโยชนหรือความสนใจ (Interests) และความคาดหวัง(Expectations)ของ
บุคคลและกลุมที่มีความสําคัญตอการดําเนินโครงการ
ขั้นตอนการวิเคราะหมีดังตอไปนี้
1) เขียนชื่อบุคคลและกลุมทั้งหมดที่มีสวนเกี่ยวของกันหรือไดรับผลกระทบจากโครงการลง
ในแผนกระดาษ (CARD)
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2) จั ด แยกกลุ ม ตามลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น กลุ ม ผู รั บ ผลประโยชน จ ากโครงการ
(Beneficiaries) กลุมเปาหมายหลักของโครงการ (Target-groups), กลุมผูดําเนินการโครงการ (Actors) เปนตน
3) ใหคํานิยามลักษณะของกลุม และวิเคราะหกลุมนั้น ๆ ในรายละเอียด
4) วิเคราะหผลกระทบที่มีตอโครงการอันอาจจะเกิดจากการกระทํา / ดําเนินการของกลุมนั้นๆ
(เชน ปฏิกิริยาที่กลุมนั้น ๆ มีตอโครงการ)
8. หัวขอสําหรับการวิเคราะหบุคคล / องคกรโดยละเอียด
(Detailed Participation Analysis)
1) ลักษณะของกลุม (Characteristics of the group)
- ลักษณะทางสังคม (ภูมิหลังดานสังคม,ศาสนา วัฒนธรรมประจํากลุมที่เกี่ยวของ
ฯลฯ)
- สถานะของกลุม (เปนกลุมแบบทางการ หรือไมเปนทางการ หรืออื่นๆ )
- โครงสรางของกลุม (ระบบองคกร, ผูนํา ฯลฯ)
- สถานการณและปญหาตามความเห็นของกลุมนั้นๆ
2) ผลประโยชน / ความสนใจ (Interests), แรงจูงใจ (Motives), ทัศนคติ (Attitudes)
- ความตองการและความปรารถนาของกลุม
- ผลประโยชน / ความสนใจ (แสดงออกอยางเปดเผยหรือซอนเรน หรือมีสวนไดสวน
เสียโดยตรงตามลักษณะหนาที่ / ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย)
- แรงจูงใจ (ความหวัง,ความคาดหมาย,ขอกริ่งเกรงใจของกลุมนั้น ๆ ที่มีตอโครงการ
- ทัศนคติ (มีทีทาเปนมิตร / เปนกลาง / ตอตานหนวยงานที่ดําเนินโครงการและกลุมอื่นๆ
3) ศักยภาพ (Potentials)
- จุดแข็ง / จุดไดเปรียบของกลุม (ทรัพยากร,อํานาจหนาที่,การผูกขาด ฯลฯ)
- จุดออนและขอบกพรองของกลุม
- กลุมนั้น ๆ จะสามารถมีสวนสนับสนุน หรือขัดขวางโครงการไดอยางใดบาง
4) กลุมนั้น ๆ จะมีสวนเกี่ยวของ / มีผลตอการวางแผนโครงการอยางใดบาง
(Implication for the Project Planning)
- เราควรจะพิจารณากลุมนั้น ๆ ในแงใดบาง
- เราควรจะกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับกลุมนั้นๆ อยางใดบาง
- โครงการควรจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับกลุมนั้น ๆ อยางใดบาง
9. การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis)
เปนวิธีการที่ใชในการ
1) วิเคราะหสถานการณแวดลอมสภาพปญหาที่เปนอยูในปจจุบัน
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2) กําหนด / หาปญหาสําคัญ ๆ (Major Problems) ที่เกี่ยวของ
3) กําหนด / หาปญหาหลัก (Core Problem) ของสถานการณนั้น ๆ
4) แสดงใหเห็นความสัมพันธของปญหาในลักษณะเหตุและผลซึ่งกันและกัน (Cause- effect
Relation-ships) ในรูปของตนไมปญหา (Problem Tree)
10. วิธีจัดทําแผนผังปญหา
ขั้นที่ 1 กําหนดปญหาสําคัญ (Major Problems) ภายในกรอบสถานการณนั้น ๆ รวมกัน
ขั้นที่ 2 เขียนปญหาหลัก (Core Problem) ในรูปประโยคสั้น ๆ
ขั้นที่ 3 หาสาเหตุ (Cause) ที่ทําใหเกิดปญหาหลัก
ขั้นที่ 4 หาผลตาง ๆ (Effects) ที่เกิดขึ้นจากปญหาหลัก
ขั้นที่ 5 เขียนแผนผังแสดงความสัมพันธเชิงเหตุและผลในรูปของตนไมปญหา (Problem Tree)
ขั้นที่ 6 พิจารณาทบทวนแผนผังโดยสวนรวมโดยพิจารณาวาสมเหตุสมผลและสมบูรณหรือไม
11. การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis)
ขอสังเกต
1) เขียนปญหาโดยการระบุสภาพการณในแงลบ (Negative conditions)
2) ใชแผนกระดาษ (CARD) 1 แผนตอ 1 ปญหา (อยาเขียนเกินกวา 1 ปญหาในกระดาษแผน
เดียวกัน)
3) ระบุปญหาที่เกิดอยูจริงในปจจุบันไมใชปญหาที่อาจเปนไปไดหรือจินตนาการเอาเองหรือ
เปนปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
4) การระบุปญหาไมใชเปนการระบุในแงขาดวิธีการแกไข (Absence of a solution) แตเปน
การระบุสถานการณที่อยูในสภาพอันไมพึงปรารถนา (Existing negative state)
ไมมียาปราบศัตรูพืช

X

ผลิตผลในไรถูกทําลายโดยศัตรูพืช

√

5) ตําแหนงของปญหาใน Problem Tree ไมไดเปนเครื่องแสดงความสําคัญของปญหานั้น ๆ
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12. การวิเคราะหปญหา : ตัวอยาง / ปญหารถประจําทาง
การสูญเสียความมั่นใจใน
บริษัทรถประจําทาง

ผล
(Effects)

ผูโดยสารไดรับ
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

ปญหาหลัก
(Core problem)

สาเหตุ
(Causes)

ผูโดยสารไปถึง
จุดหมายไมทนั เวลา

เกิดอุบัติเหตุ
รถประจําทางบอย ๆ

พนักงานขับรถ
ไมระมัดระวังเพียงพอ

รถประจําทาง
เกาเกินไป

รถประจําทางอยู
ในสภาพทีไ่ มดี

ถนนอยูในสภาพ
ที่ไมดี

การบํารุงรักษาสภาพรถ
ไมเปนไปอยางตอเนื่อง
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13. การวิเคราะหวัตถุประสงค (Objectives Analysis)
เปนวิธีการที่ใชในการระบุสถานการณในอนาคต (Future situation) ที่จะบรรลุถึงไดหลังจากมี
การแกไขปญหาแลวกําหนดหาทางเลือกที่อาจเปนไปได (Potential alternatives) ในการดําเนินโครงการ
14. วิธีการวิเคราะหวัตถุประสงค (Objectives Analysis)
ขั้นที่ 1 : เปลี่ยนขอความที่แสดงสภาพการณเชิงลบ (Negative conditions) จากแผนผังปญหา (Problem
Tree) เปนขอความที่แสดงสภาพการณเชิงบวก (Positive conditions) ซึ่งเปนสิ่งที่
- พึงปรารถนา (Desirable) และ
- สามารถดําเนินการใหบรรลุถึงไดจริง (Realistically achievable)
โดยให ร ะวั ง ว า มิ ใ ช เ ป น การเปลี่ ย นรู ป ประโยคปฏิ เ สธเป น รู ป ประโยคตรงข า มกั น เฉยๆ
ต องคํานึ งถึ ง ความเป น จริ งด ว ยวาถามี สถานการณ ที่เ ปน ปญหาเช น นั้ น เราจะแก ไขป ญหา
เหลานั้นจริงๆ ไดอยางไร และรูปประโยคมักจะอยูในรูป passive voice ในภาษาอังกฤษ เชน
สถานการณ ก. ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น เปนตน
ขั้นที่ 2 : ตรวจสอบความสัมพันธระหวางวิธีการและผลที่พึงจะไดรับ (Means-ends relationship) วาสมเหตุ
สมผลและสมบูรณครบถวนหรือไม
ขั้นที่ 3 : หากจําเปนใหดําเนินการดังนี้
- ทบทวนแกไขขอความที่กําหนดไวเสียใหม
- เพิ่มเติมวัตถุประสงคที่พิจารณาแลววาจะเกี่ยวของและจําเปนในการที่จะดําเนินการให
บรรลุวัตถุประสงคในระดับที่สูงขึ้นไปได
- ลดวัตถุประสงคที่พิจารณาแลวอาจจะไมเปนประโยชนหรือไมจําเปนสําหรับการดําเนิน
โครงการ
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15. การวิเคราะหวัตถุประสงค : ตัวอยาง / รถประจําทาง
ผูใชบริการมีความมั่นใจใน
บริษัทรถประจําทางมากขึ้น

ผูโดยสารไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตนอยลง

ผูโดยสารไปถึงจุดหมาย
เร็วขึ้น

อัตราอุบัติเหตุรถประจําทาง
ลดลงอยางมาก

พนักงานขับรถมีความระมัดระวัง
และมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

รถรุนเกาถูกแทนโดย
รถรุนใหมอยางสม่ําเสมอ

รถประจําทางอยู
ในสภาพที่ดีขึ้น

สภาพถนนไดรับ
การปรับปรุงใหดีขึ้น

รถประจําทางไดรับการบํารุง
รักษาและตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
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16. การวิเคราะหทางเลือกในการแกปญหา (Alternatives Analysis)
เปนวิธีการที่ใชเพื่อ
1) กํ า หนดหาทางเลื อ กในการแก ป ญ หาในรู ป แบบต า ง ๆ ที่ อ าจจะใช เ ป น ยุ ท ธวิ ธี หรื อ
แนวทางในการดําเนินโครงการตอไป
2) คัดเลือกยุทธวิธีหรือแนวทางในการดําเนินโครงการที่นาจะเปนไปไดไว 1 แนวทางหรือ
มากกวานั้น
3) ตัดสินใจเลือกยุทธวิธีหรือแนวทางในการดําเนินโครงการไวเพียง 1 วิธี / แนวทาง
17. วิธีการวิเคราะหทางเลือก
ขั้นที่ 1 คัดวัตถุประสงคที่ไมตองการดําเนินการออก
(เนื่องจากไมสามารถดําเนินการได เปนตน)
ขั้นที่ 2 กําหนดหาแนวทางเลือกหรือองคประกอบในการดําเนินโครงการ โดยทดลองโยง วิธีการและ
ผลที่จะไดรับตาง ๆ เขาดวยกัน
ขั้นที่ 3 พิจารณาวาทางเลือกใดเปนแนวทางที่จะสามารถใชในการดําเนินการใหไดผลประโยชนสูงสุด โดย
ใชองคเกณฑ (criteria) ดังตอไปนี้
- แหลงทรัพยากรที่มีอยูแลว
- ความเปนไปไดที่จะทําใหบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไวได
- ความเปนไปไดในทางการเมือง
- อัตราสวนระหวางการลงทุนและผลประโยชนที่ไดรับ (cost-benefit ratio)
- อัตราความเสี่ยงดานสังคม
- ระยะเวลาที่จะตองใชในการดําเนินโครงการ
- ความเป น ไปได ที่ โ ครงการจะสามารถดํ า เนิ น การต อ ไปได ด ว ยตนเองในอนาคต
(sustainability)
- ฯลฯ
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18. ตัวอยางการวิเคราะหทางเลือก
ผูใชบริการมีความมั่นใจใจ
บริษัทรถประจําทางมากขึ้น

ผูโดยสารไดรับบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตนอยลง

ผูโดยสารไปถึงจุดหมาย
เร็วขึ้น

อัตราอุบัติเหตุรถประจําทาง
ลดลงอยางมาก

พนักงานขับรถมีความระมัดระวัง
และมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น

อบรมพนักงาน

รถรุนเกาถูกแทนโดย
รถรุนใหมอยางสม่ําเสมอ
เปลี่ยนรถใหม

รถประจําทาง
อยูในสภาพที่ดีขึ้น

สภาพถนนไดรับการ
ปรับปรุงใหดีขึ้น
ซอมถนน

รถประจําทางไดรับการบํารุงรักษา
และตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
ซอมบํารุงรักษารถ
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19. การวางแผนหลักโครงการ (Project Planning Matrix, PPM)
PPM เปนแผนหลักในการดําเนินการโครงการที่สรุปยอลงในเอกสารแผนเดียวโดยมีขอความระบุสิ่งตอไปนี้
1) ทําไม ถึงตองมีการดําเนินการโครงการนั้น ๆ ?
2) อะไร เปนผลที่โครงการตองการบรรลุถึง ?
3) โครงการจะบรรลุถึงผลที่ตองการไดอยางไร ?
4) อะไร คือปจจัยภายนอก (external factors) ที่มีความสําคัญตอผลสําเร็จของโครงการ /
วัตถุประสงค ?
5) เราจะประเมินผลสําเร็จของโครงการไดอยางไร ?
6) เราจะหาขอมูล / หลักฐานที่จะนํามาใชในการประเมินผลโครงการไดจากที่ใด ?
7) โครงการจะตองใชงบประมาณในการดําเนินการเทาใด?
ประโยชนของ PPM
1) สรุปสิ่งที่เกี่ยวของกับโครงการโดยตรงใหชัดเจน
2) เปนพื้นฐานของการวางแผนปฏิบัติการ
3) ใชเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล
20. แผนหลักโครงการ (Project Planning Matrix)
สรุปวัตถุประสงค /
กิจกรรม (Summary of
Objectives and Activities)
วัตถุประสงค
ระดับเหนือโครงการ
(Overall Goal)
วัตถุประสงคโครงการ
(Project Purpose)
ผลหลักที่ไดรับจาก
การดําเนินกิจกรรม
( Results / Outputs)
กิจกรรมโครงการ
(Activities)

มาตรการชี้วัดความสําเร็จ
ของวัตถุประสงค
(Objectively Verifiable
Indicators)

หลักฐานตรวจสอบ
ความสําเร็จของ
วัตถุประสงค (Means of
Verification)

ขอสมมุติฐานเกี่ยวกับ
ปจจัยภายนอก
(Important
Assumptions)
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21. แผนหลักโครงการ : การวิเคราะหเชิงเหตุผลในแนวตั้ง
(PPM : Vertical Logic)

วัตถุประสงคระดับเหนือ
โครงการจะบรรลุ

ถาวัตถุประสงคโครงการ
บรรลุ

ขอมูลสมมุติฐาน
เปนไปตามที่กําหนด

วัตถุประสงคโครงการ
จะบรรลุ
ขอสมมุติฐาน
เปนไปตามที่กําหนด
ถาผลหลักบรรลุ

ผลหลักจะบรรลุ

ขอสมมุติฐาน
เปนไปตามที่กําหนด

ถามีการดําเนินกิจกรรม
โครงการตามที่กําหนด
สามารถดําเนินกิจกรรม
โครงการตามที่กําหนดได

ถาเงื่อนไขกอนเริ่ม
ดําเนินการไดรับการ
ตอบสนอง
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22. แผนหลักโครงการ : การวิเคราะหเชิงเหตุผลในแนวนอน
(PPM : Horizontal Logic)

วัตถุประสงคระดับ
เหนือโครงการ
(Overall Goal)

มาตรการชี้วัด
(OVI)

หลักฐานตรวจสอบ
(MOV)

วัตถุประสงคโครงการ
(Project Purpose)

มาตรการชี้วัด
(OVI)

หลักฐานตรวจสอบ
(MOV)

ผลหลักที่ไดรับ
จากการดําเนินกิจกรรม
(Results / Outputs)

มาตรการชี้วัด
(OVI)

หลักฐานตรวจสอบ
(MOV)

กิจกรรมโครงการ
(Activities)

การกําหนดปจจัยในการดําเนินโครงการ
คาใชจายโครงการ (Inputs)
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23. สรุปวัตถุประสงคและกิจกรรม
(Summary of Objectives and Activities)

วัตถุประสงค
ระดับเหนือโครงการ
(Overall Goal)

วัตถุประสงคระดับสูงซึ่งความสําเร็จของ
วัตถุประสงคโครงการมีสวนชวยใหบรรลุ

วัตถุประสงคโครงการ
(Project Purpose)

วัตถุประสงคที่โครงการตองการจะทําใหบรรลุ

ผลหลัก
(Results / Outputs)

กิจกรรม
(Activities)

ผลที่ไดรับจากการดําเนินกิจกรรมซึ่งสงผล
ใหวตั ถุประสงคโครงการบรรลุ

ภารกิจหลักของโครงการที่จะตองดําเนินการ
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24. ขอสมมุติฐานเกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการ /
วัตถุประสงค (Important Assumptions)
คํานิยาม
สภาวะหรือเงือนไขใด ๆ ที่จําตองมีอยูเพื่อสนับสนุนใหโครงการ
บรรลุความสําเร็จไดแตมิไดอยูในการควบคุมโดยตรงของโครงการ
วิธีกําหนดขอสมมุติฐาน ฯ
• กําหนดไดโดยการพิจารณาจาก Objective Tree
• เขียนในเชิงบวก (Positive condition)
• ตองพิจารณาความสําคัญและความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นกอนบรรลุลงในแผนหลักดวย
ตัวอยาง - มีงานเพียงพอสําหรับผูจบการศึกษา
- ชาวบานกลุมเปาหมายเต็มใจใหความรวมมือกับโครงการ
- นโยบายการสงเสริมการเกษตรของรัฐบาลไมเปลี่ยนแปลง
- ราคาปจจัยการผลิตไมเพิ่มสูงขึ้นจนเกินไป
25. การพิจารณาขอสมมุติฐาน
คําถามที่ 1 ขอสมมุติฐานนี้สําคัญหรือไม
O

ไมสําคัญ – ไมตองใสไวในแผนหลัก

สําคัญ
คําถามที่ 2 ขอสมมุติฐานนี้มีความเปนไปไดที่จะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด
O

เกิดขึ้นคอนขางแนนอน – ไมตองใสไวในแผนหลัก
คอนขางเปนไปได – ใสขอนี้ไวในแผนหลักและ
โครงการจะตอง
- คอยติดตามระวังขอสมมุติฐานนี้
- ถาเปนไปไดใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ใหเกิดผลกระทบที่ดีตอโครงการ

ไมนาจะเปนไปได
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คําถามที่ 3 เราสามารถจะกําหนดหรือปรับปรุงแนวทางการดําเนินโครงการเพื่อใหขอสมมุติฐานนี้ไมมี
ผลกระทบตอโครงการในทางลบไดหรือไม
O

ไมได – เปนขอสมมติฐานที่เปนอุปสรรคอยางยิ่ง
ตอการดําเนินการโครงการ (Killer Assumption)
- ใหรายงานใหผูมีอํานาจการตัดสินใจทราบ
- หยุดโครงการนี้เสีย

ได
- ใหปรับปรุงแผนโครงการใหม
- กําหนดกิจกรรมที่ทําใหขอสมมุติฐานนั้นไมมีผลกระทบตอโครงการ
26. มาตรการชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค
(Objectively Verifiable Indicators,OVIs)
1) มาตรการชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคเปนการกําหนดมาตรฐานของผลการดําเนินการ
ที่จะตองทําใหไดเพื่อใหสามารถบรรลุถึงความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ
2) มาตรการเหล า นี้ จ ะระบุ ว า สิ่ ง ใดจะเป น เครื่ อ งชี้ วั ด ว า มี ก ารดํ า เนิ น การให บ รรลุ ถึ ง
วัตถุประสงคระยะยาว / ระดับเหนือโครงการ (Overall Goal) วัตถุประสงคโครงการ (Project
Purpose) หรือผลหลักที่ไดจากการดําเนินกิจกรรมโครงการ (Result / Outputs) แลว ในรูปของ
- ปริมาณ (เทาใด)
- คุณภาพ (อยางดีเพียงใด)
- เวลา (ภายในเวลาเทาใด เมื่อใด)
- สถานที่ (ที่ใด)
3) มาตรการชี้วัดจะเนนลักษณะที่สําคัญของวัตถุประสงค ซึ่งจะตองดําเนินการใหบรรลุ
4) มาตรการชี้วัดจะเปนพื้นฐานสําหรับการติดตามและประเมินผล
27. วิธีการกําหนดมาตรการชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงค
วัตถุประสงค: ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น
ขั้นที่ 1:
กําหนดตัวชี้วัด
เกษตรกรรายยอยเพิ่มผลผลิตขาว
ขั้นที่2 :
กําหนดปริมาณ
เกษตรกรรายยอยจํานวน 10,000 คน (ผูมีพื้นที่ถือครอง 10 ไร หรือนอยกวานั้น)
เพิ่มผลผลิตขาวได 50 %
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ขั้นที่ 3 :

กําหนดคุณภาพ
ในขณะเดียวกันสามารถรักษาคุณภาพของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดเชนเดียวกับในป 2533
ขั้นที่ 4:
กําหนดระยะเวลา
ภายใน 31 ธันวาคม 2535
ขั้นที่ 5:
กําหนดพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา
มาตรการชี้วัดรวม : ภายใน 31 ธันวาคม 2535 เกษตรกรขนาดยอยจํานวน 10,000 คน ในจังหวัดนครราชสีมา
(ผูมีพื้นที่ถือครอง 10 ไรหรือนอยกวานั้น) เพิ่มผลผลิตขาวได 50 % โดยในขณะเดียวกันสามารถรักษา
คุณภาพของผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดเชนเดียวกับในป 2533
28. หลักฐานตรวจสอบความสําเร็จของวัตถุประสงค
(Means of Verification, MOV)
เปน สิ่ งที่ร ะบุ ว า เราจะหาหลั ก ฐานที่ จ ะยื น ยัน วา ไดมีก ารดํ า เนิ น การให บ รรลุวั ต ถุป ระสงค
โครงการและขอมูลที่จะตรวจสอบมาตรการชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคไดจากที่ใด
ขอพิจารณาที่สําคัญ
1) หลักฐานดังกลาวสามารถหาจากแหลงขอมูลปกติไดหรือไม (สถิติ,ขอสังเกตการณ,บันทึก
ฯลฯ)
2) แหลงขอมูลเหลานั้นเชื่อถือไดมากนอยเพียงใด
3) จําเปนจะตองมีการเก็บรวบรวมขอมูลเปนพิเศษหรือไมและถามีความจําเปนจะตองเสีย
คาใชจายเทาใด (ตองพิจารณาขอนี้เปนพิเศษเพราะอาจจะหมายถึงการกําหนดงบประมาณ
และกิจกรรมโครงการเพิ่มเติม)
4) จําเปนจะตองกําหนด / สรางแหลงขอมูลใหมเพิ่มเติมหรือไม
5) ถาเราไมสามารถกําหนดหาหลักฐานสําหรับตรวจสอบความสําเร็จของวัตถุประสงค
หนึ่งๆ ไดจะตองมีการเปลี่ยนมาตรการชี้วัดความสําเร็จของวัตถุประสงคนั้น ๆ
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29. ตัวอยางแผนหลักของโครงการแกปญหารถประจําทาง
สรุปวัตถุประสงค / กิจกรรม
(Summary of Objectives and
Activities)

มาตรการชี้วัดความสําเร็จ หลักฐานตรวจสอบความสําเร็จ ขอสมมุติฐานเกี่ยวกับ
ปจจัยภายนอก
ของวัตถุประสงค (Means of
ของวัตถุประสงค
(Important Assumptions)
Verification)
(Objectively Verifiable
Indicators)

วัตถุประสงคระดับเหนือ
โครงการ (Overall Goal)
ประชาชนโดยสารรถ
ประจําทางมากขึ้น
วัตถุประสงคโครงการ
(Project Purpose)
การโดยสารรถประจําทางมี
ความปลอดภัยมากขึ้น

ผลหลัก
(Results / Outputs)
1. รถประจําทางอยูใน
สภาพที่ดี
2. พนักงานขับรถมี
ความระมัดระวัง
เพิ่มขึ้น
กิจกรรมโครงการ
(Activities)
1.1 ขยายโรงซอมรถ
1.2 จุดหาอุปกรณเพิ่ม
1.3 ตรวจซอมรถอยาง
สม่ําเสมอ
1.4 .......................
1.5 .......................

อัตราอุบัติเหตุรถ
ประจําทางสายบางนาตราดลดลงอยางนอย
50 % ของป.....ภายใน
ก.ย. ป .......................

1.ตั้งแต ก.ย. ป ......
90% ของรถฯ อยูใน
สภาพที่ปลอดภัยตอ
การขับขี่

สถิติประจําปของ
ตํารวจทางหลวง

คาโดยสารเพิ่มขึ้น
ไมเกิน 15 % ของ
ป......

รายงานการตรวจซอม
ทุก 6 เดือน

ถนนไดรับการปรับปรุง
ใหอยูในสภาพดี

59

บทที่ 5

เทคนิคพื้นฐานเพื่อการมีสวนรวม
เทคนิคพื้นฐานเพื่อการมีสวนรวม
เวทีประชาคม เปนการพบปะของผูคนที่มีความหลากหลายดานขอมูล ประสบการณ และ
ความคิดมารวมกันแลกเปลี่ยนขอมูล ประสบการณ ความคิด เพื่อกําหนดวิสัยทัศน วิเคราะหสถานการณ/
ปญหา วางแผนงาน/ดําเนินงาน และติดตาม/ประเมินการทํางานรวมกัน โดยใชความแตกตางหลากหลายของ
แตละคนเปนจุดแข็งในการทวีคูณความสําเร็จ
กระบวนการกลุม (group process) เปนกระบวนการที่มีความจําเปนตองนํามาใชในการจัดเวที
ประชาคมเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมสูงสุด (maximum participation) และการบรรลุงานสูงสุด (maximum
performance) ซึ่งทําใหไดประสิทธิผลสูงสุด ผูจัดเวทีประชาคมและผูใชกระบวนการกลุมควรมีความเขาใจ
และมีทักษะในกระบวนการมีสวนรวมแบบตางๆ (เชน participatory Rual Apraial PRA , AppreciationInfluence - Control AIC, Future Search Conference FSC) รวมทั้งทักษะในเทคนิคพื้นฐานเพื่อสงเสริมการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพ / การสรางมิตรภาพและเจตนารมณรวมกัน การหลอมรวมความแตกตาง/การบริหาร
จัดการความขัดแยงภายในกลุมการคิดเปนระบบ / การระดมสอง และการมีสวนรวมของสมาชิกในกลุม
หลักการทํางานแบบมีสวนรวม (participatory performance)
การทํางานแบบมีสวนรวมอาศัยหลักการทํางานที่ยึดสมาชิกของกลุมเปนศูนยกลาง (ไมใช
ประธานหรือวิทยากร) โดยสมาชิกเปนผูสรางผลงานจากประสบการณเดิม การทํางานแบบมีสวนรวมมีหลัก
สําคัญ 5 ประการ
1. เปนการทํางานที่อาศัยประสบการณเดิมของสมาชิก
2. ทําใหเกิดประสบการณ / การเรียนรูใหม ๆ / ความคิดใหมที่ทาทายอยางตอเนื่อง เปนการ
ทํางานที่เรียกวา Active performance
3. มีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกดวยกันเองและระหวางวิทยากรกับสมาชิกกลุม
4. ปฏิสัมพันธที่มีทําใหเกิดการขยายตัวของเครือขายความคิดที่ทุกคนมีอยูออกไปอยาง
กวางขวาง
5. มี ก ารสื่ อ สารโดยการพู ด /การเขี ย น เป น เครื่ อ งมื อ ในการแลกเปลี่ ย นวิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะหความคิด
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การออกแบบกลุม (Group design)
การมีสวนรวมสูงสุด เกิดจากการออกแบบกลุมที่เหมาะสมในแตละขั้นตอนของกระบวนการ
กลุมแตละประเภทมีขอดีและขอจํากัดแตกตางกันมาก บางประเภทเอื้อใหสมาชิกในกลุมมีสวนรวมและ
ปฏิสัมพันธไดมากแตอาจขาดความหลากหลายทางแนวคิด จึงเหมาะสําหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
ประสบการณ โ ดยยั ง ไม ต อ งการข อ สรุ ป ที่ ส มบู ร ณ อ าจได ม าจากการนํ า เสนอแลกเปลี่ ย นระหว า งกลุ ม
รายละเอียดของกลุมตางๆ ปรากฏในตารางขางลางนี้
ประเภทกลุม
กลุม 2 คน
(Pair Group)

ความหมาย
ใหสมาชิกจับคูกันทํา
กิจกรรมที่ไดรบั มอบหมาย

ขอบงใช
ขอจํากัด
ตองการใหทกุ คนมีสวน ขาดความหลากหลาย
รวมในการออก
ทางความคิดและ
ความเห็นหรือปฏิบัติ
ประสบการณ

กลุม 3 คน
(Triad Group)

ใหสมาชิกจับกลุม 3 คน
ทุกคนมีสวนรวมในการ ขาดความหลากหลาย
แตละคนมีบทบาทที่ชัดเจน เรียนรูตามบทบาทและ และกระจางชัดไปบาง
และหมุนเวียนบทบาทกันได สามารถเรียนรูไดครบ
ทุกบทบาท

กลุมยอยระดม
สมอง
(Buzz Group)

เปนการรวมกลุม 3- 4 คน
ขึ้นชั่วคราวเพือ่ แสดงความ
คิดเห็น

ตองการใหสมาชิกมีสวน ขาดความลึกซึง้ ไมมีการ
รวมในเวลาสั้น ๆ โดยไม อภิปรายกันอยางลึกซึ้ง
ตองการขอสรุปหรือ
ตองการขอสรุปที่ไม
ลึกซึ้งมากนัก

กลุมเล็ก
(Small Group)

เปนการจัดกลุม 5 – 6 คน
ทํากิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายจนลุลวง

ตองการใหสมาชิกได
ใชเวลามาก
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และอภิปรายไดอยาง
ลึกซึ้งจนไดขอ สรุป

กลุมใหญ
(Large Group)

เปนการอภิปรายในกลุม
15 – 30 คนหรือทั้งชั้น

บางคนอาจใหความ
ตองการใหเกิดการ
โตแยงหรือการรวบรวม สนใจหรือมีสว นรวม
ความคิดเห็นจากลุมยอย นอยใชเวลามาก
เพื่อหาขอสรุป
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ประเภทกลุม
กลุมไขว
(Cross-over
Group)

กลุมแบงยอย
(Sub Group)

ความหมาย
เปนการจัดกลุม 2 ขั้นตอน
โดยแยกใหสมาชิกทํา
กิจกรรมเฉพาะบางกลุมจนมี
ความเชี่ยวชาญ จากนั้นจึง
ใหสมาชิกจากแตละกลุมมา
รวมกันเปนกลุมใหญเพื่อ
บูรณาการ
เปนการจัดกลุม 2 ขั้นตอน
จากกลุม 8 – 12 คน แตละ
กลุมถูกแบงเปนกลุมยอย
3 – 4 กลุม เพื่อใหทํางาน
กลุมละ 1 งาน (ที่ไม
เหมือนกัน) จากนั้นจึงให
กลุมยอยมารวมกันเพื่อ
บูรณาการ

ขอบงใช
ขอจํากัด
ตองการใหสมาชิกใช
ใชเวลามากอาจมีความรู
ศักยภาพของตนเองใน ที่ตกหลน
การสรางความรู สมาชิก
จะมีสวนรวมและได
เนื้อหามาก

เหมือนกลุมไขว

กลุมปรามิด รวบรวมความคิดเห็นโดย สรางความตระหนักและ ขาดขอสรุป และความ
(Pyramid Group เริ่มจากกลุม 2 – 4 คน ทวีขึ้น เขาใจความรูสกึ นึกคิด ลึกซึ้ง
ไปเปนขั้น ๆ จนครบทั้งชั้น ของแตละกลุม หรือฝาย

การร อ ยรั ด กระบวนการกลุ ม ที่ ห ลากหลายด ว ยกั น อย า งเหมาะสมในแต ล ะขั้ น ตอนของ
กระบวนการ ทําใหเกิดการมีสวนรวมอยางสูงสุด มีพลวัตรหรือการเคลื่อนไหวของการเรียนรูแลกเปลี่ยน
ความคิด / ประสบการณทําใหสมาชิกมีความสนใจอยางตอเนื่อง
การออกแบบงาน (Task design)
แมการออกแบบกลุมที่หลากหลายจะชวยใหเกิดการมีสวนรวมไดมาก แตไมไดหมายความวา
การมีสวนรวมนั้น ไดเกิดผลงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยไมเสียเวลา หัวใจสําคัญของการบรรลุงานสูงสุดจึง
อยูที่การกําหนดงานใหกับกลุม ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญของการกําหนดงาน 3 ประการ คือ
1. กําหนดกิจกรรมที่ชัดเจนวาจะใหสมาชิกแบงกลุมอยางไร เพื่อทําอะไร ใชเวลามากนอย
แคไหนเมื่อบรรลุงานแลวจะใหทําอยางไรตอ (เชน เตรียมเสนอหนาชั้นในเวลาที่กําหนดให)
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2. กําหนดบทบาทของกลุมหรือสมาชิกที่ชัดเจน โดยปกติการกําหนดบทบาทในกลุมยอย
ควรใหแตละกลุมมีบทบาทที่แตกตางกัน เมื่อมารวมเสนอในกลุมใหญจึงจะเกิดการขยายเครือขายการเรียนรู
โดยไมนาเบื่อการกําหนดบทบาทยังรวมถึงสมาชิกในกลุมดวย เชน บทบาทของการนํากลุม การรวบรวม
ความเห็น การนําเสนอเปนตน
3. ควรมีโครงสรางของงานที่ชัดเจน ซึ่งบอกรายละเอียดของกิจกรรมและบทบาท โดยทํา
เปนขอกําหนด งานที่วิทยากรแจงแกสมาชิกหรือทําเปนใบงานมอบใหกับกลุม ซึ่งประการหลังจะเหมาะกับ
การทํากลุมยอยที่ตองการทํางานใหไดผลงานที่เปนขอสรุปของกลุม โดยจัดทําเปน
- ใบงาน เปนขอกําหนดผลงาน หรือใบมอบหมายงานใหกลุมเล็ก หรือกลุมยอยระดม
สมองที่มีรายละเอียดมาก และตองการผลงานที่เปนขอสรุปของกลุมที่มีความลึกซึ้งมาก วิทยากรอาจพิมพ
หรือเขียนใสกระดาษแจกใหสมาชิกหรือแจกใหกลุมประกอบการทํางานเปนกลุม มักใชในกิจกรรมสะทอน
ความคิดและอภิปราย และกิจกรรมประยุกตแนวคิด
- ใบชี้ แ จง เป น งานที่ มี ร ายละเอี ย ดไม ม ากนั ก ในกลุ ม ใหญ ก อ นทํ า กิ จ กรรมกลุ ม
วิทยากรอาจเขียนใสกระดาษหรือแผนใส ใหสมาชิกอานพรอมกันในชั้นหรือในกลุม มักใชในกิจกรรมดาน
ประสบการณ หรือประยุกตแนวคิด

เทคนิคการตั้งประเด็น
ลักษณะของคําถามที่จะกอใหเกิดการอภิปรายกลุมนั้นจะตองเปนคําถามที่กระตุน ยั่วความคิด
ทาทายความคิดและควรเปนคําถามปลายเปด มากกวาคําถามปด เพื่อประสิทธิภาพในการใชคําถามวิทยากร
ควรมีกรอบหรือโครงสรางของชุดคําถาม ดังนี้
โครงสรางชุดคําถาม

ปญหา
สภาพเหตุการณ

อดีต
ปจจุบัน

แนวทางปฏิบตั ิ

อนาคต
เรื่องที่จะอภิปราย

ความเกี่ยวพัน
กับระยะเวลา

1. ใคร
8. ใครไดประโยชน
2. อะไร 9. ใครตัดสินใจ
3. ทําไม 10. กลุมควรมีบทบาท
4. เมื่อไร
หรือมีสวนรวม
5. อยางไร หรือพึ่งตนเอง
6. ที่ไหน
อยางไร
7. เพื่อใคร
ชุดคําถาม
ปลายเปด
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คําถามปด เปนคําถามเพื่อทราบขอมูลโดยเฉพาะ ไมคอยเอื้อใหเกิดการเปดเผยตนเอง ไดขอมูลนอย มักจะ
ไดคําตอบเพียงสั้น ๆ หรือคําตอบใช ไมใช มักเปนคําถามที่ถามถึงใคร อะไร
คําถามเปด เปนคําถามที่ไมไดกําหนดขอบเขตการตอบ ทําใหมีโอกาสพูดถึงความคิด ความรูสึก ปญหา
ประสบการณตามความตองการของผูตอบ ผูตอบจะพูดไดเต็มที่สะดวกใจทําใหทราบเรื่องราว
ตางๆ ไดมากมาย มักเปนคําถามที่ถามเกี่ยวกับ ทําไมอยางไร
จากโครงสรางชุดคําถามอธิบายประกอบภาพ ไดดังนี้
สวนที่ 1

สวนที่ 2
สวนที่ 3

ตัวอยาง

วงกลม 2 วง ซายมือจะแสดงถึงทฤษฎีหลักการและปญหาหรือสภาพเหตุการณแนวทางปฏิบัติ
ของเรื่ อ งที่ จ ะอภิ ป ราย ซึ่ ง โดยปกติ แ ล ว เรื่ อ งราวต า ง ๆ ที่ จ ะมี ก ารอภิ ป รายกลุ ม นั้ น จะมี
องคประกอบสําคัญอยู 2 สวน คือสวนที่หนึ่ง จะเปนแนวทฤษฎี / หลักการ / ปญหาของเรื่อง /
สภาพเหตุการณนั้น ๆ และสวนที่สองจะเปนแนวปฏิบัติของเรื่องนั้น ๆ
วงกลม 3 วง ถัดมาจะแสดงถึงระยะเวลา 3 ชวง คืออดีต ปจจุบัน อนาคต โดยทั่ว ๆ ไปแลว เรื่อง
ที่จะอภิปรายกลุมจะมีความเกี่ยวพันกับมิติของเวลา 3 ชวงดังกลาว
ดานขวามือสุดของภาพเปนชุดคําถามที่จะใชกระตุนใหกลุมเกิดการอภิปรายที 10 คําถามสวน
ใหญเปนลักษณะคําถามปลายเปดวิธีการใชชุดคําถามจะตองนํา 3 สวนมาประกอบกัน แลวผูก
ประโยคเปนชุดคําถามตามตัวอยางขางลางนี้
การอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาชนบทไทยสามารถผูกประโยคเปนชุดคําถามไดดังนี้
• ทฤษฏี ห รื อ หลั ก การพั ฒ นาชนบทมี อ ะไรบ า ง ใครเป น ผู กํ า หนดหลั ก การหรื อ ทฤษฎี
ดังกลาวและเกิดขึ้นในชวงเวลาใด ปจจุบันยังมีการใชอยูหรือไมอยางไร และแนวโนมใน
อนาคตจะมีการใชอีกหรือไมอยางไร
• แนวทางปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาชนบทในการพั ฒ นา และใครได ป ระโยชน จ ากการพัฒ นา
เพราะอะไร
• การพัฒนาในอดีตสงผลกระทบมาถึงการพัฒนาในปจจุบันอยางไรบาง เพราะอะไร
• ทําไมการพัฒนาชนบทไทยจึงไมสามารถแกปญหาความยากจนของประชาชนในชนบท
ได ทานคิดวาจะมีวิธีการแกปญหาชนบทไทย อยางไร
• ที่ไหนบางที่ทานคิดวาในอดีตนั้นการพัฒนาชนบทไมประสบผลสําเร็จเลย เพราะอะไร
• ในทัศนะของทานคิดวาเมื่อไรการพัฒนาชนบทไทย จึงจะประสบผลสําเร็จ เพราะอะไร
การกําหนดบทบาทของผูรวมเวทีประชาคม
1.
2.
3.
4.
5.

ชวยกันคนหาขอมูล ใหขอมูล / ประสบการณ / ความคิด
รวมกันวิเคราะห / สังเคราะห / ขอมูล ประสบการณ ความคิดรวบยอด สรุป
ทํางานภายในกลุมใหเปนไปตามเวลาที่กําหนดให
คนหา ความคิดเห็นรวม (common ground) ของกลุม
ชวยกันกําหนดกิจกรรมที่จะนํา “ความคิดเห็นรวม” ไปสูการปฏิบัติ
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กติกาเบื้องตนของการประชุมเวทีประชาคม
1. ทุกความคิดเห็นที่สมาชิกกลาวตอกลุมถือวามีความหมายมีคุณคาแตไมมีการตัดสินวา
ความคิดเห็นนั้นถูกหรือผิด สมาชิกสามารถอธิบายเหตุผลความรูสึกของตนตอความคิดเห็นที่เสนอตอกลุม
โดยไมมีการโตเถียงสมาชิกกลุมจะชวยกันเลือก / คนหา ความคิดเห็นรวมเพื่อถือเปนความคิดเห็นรวมกัน
ของกลุม
2. ทุ ก ความคิ ด เห็น / ขอมูลที่สมาชิ กเสนอตอ งได รั บการบัน ทึ ก ใหป รากฏบนแผน พลิ ก
เพื่อใหผูอื่นไดมองเห็นความชัดเจนซึ่งจะชวยใหสมาชิกอื่นๆ นํามาคิดสืบเนื่องตอกันได เปนการขยาย
เครือขายความคิด
3. บริหารเวลาการทํางานใหเปนไปตามที่กําหนดทุกขั้นตอน
4. กลุมจะทํางานเกี่ยวของกับความคิดที่สมาชิกลุมเห็นพองตองกันเทานั้น สิ่งที่ไมเห็นพอง
จะถูกบันทึกและนํามาพิจารณาไดอีกหากมีเวลาหรือนํามาพิจารณาในโอกาสตอ ๆ ไป
5. กลุมจะไมทํางานในประเด็นที่สมาชิกกลุมมีความเห็นแตกตางกัน
6. สมาชิกที่เขารวม ควรเขารวมงานกับกลุมตั้งแตเริ่มตนอยางตอเนื่อง
การสรางบรรยากาศกลุม
การสรางบรรยากาศกลุมที่ดีและเหมาะสม เปนกลยุทธที่มีผลกระทบตอการเปดเผยความคิด
ความรูสึกประสบการณ ของสมาชิกกลุมดวยความเต็มใจและจริงใจมีผลตอการดําเนินงาน / อภิปรายภายในกลุม
บรรยากาศกลุมจึงควรมีลักษณะเปนกันเองระหวางสมาชิกกลุมดวยกัน และระหวางวิทยากรกับสมาชิกกลุม
ลักษณะประจําของคนไทยคือ ความรักสนุกใฝสัมพันธมากวาใฝสัมฤทธิ์ แตมีความเกรงใจและไมกลาแสดง
ความคิดเห็น การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรมและสรางความสัมพันธภาพดวยความสนุกสนาน
จะทําใหสมาชิกกลุมกลาเปดเผยตนเองดวยความเต็มใจและจริงใจทําใหการอภิปรายกลุมเปนไปดวยความ
ราบรื่นและสมาชิกมีสวนรวมเต็มที่ นอกจากนี้กิจกรรมนันทนาการยังใชเพื่อการนําไปสูการปรับทัศนคติที่
สะทอนแงคิด เปนการนําเขาสูเรื่องที่จะอภิปรายไดงายขึ้น เชนการใชเกมส เพลง นิทาน เกี่ยวกับเรื่องเพศนํา
กอนการอภิปรายเรื่องเพศภายในกลุม จะทําใหสมาชิกกลุมกลาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องเพศไดมากขึ้น
สถานที่
สถานที่เปนปจจัยสําคัญสําหรับการดําเนินกระบวนการแบบมีสวนรวม ควรเปนสถานที่ที่แยกเปน
สัดสวนเฉพาะไมพลุกพลาน หรือถูกรบกวนจากเสียง ภาพ และบุคคลภายนอก ซึ่งจะชวยใหกิจกรรมดําเนิน
ไปไดอยางตอเนื่องไมสะดุดเปนครั้งคราว สมาชิกมีสมาธิในการรวมกิจกรรมและเปดเผยตนเองไดเต็มที่
สถานที่ควรมีลักษณะโลง มีเฉพาะเกาอี้ ไมมีโตะ เพื่อใหมีการเคลื่อนไหว เคลื่อนยายไดสะดวก
ขณะดําเนินกิจกรรมกลุมมีการระบายอากาศที่ดี ไมรอนอบอาว การจัดโตะเกาอี้ในรูปแบบตางๆ สามารถสื่อ
ใหคนเกิดความรูสึกรับรูถึงตําแหนง อํานาจ ความรวมมือ ความเทาเทียม ความเปนกันเอง ความเปนพวก
เดียวกัน การจัดเกาอี้ที่เอื้อตอกระบวนการกลุมจึงควรจัดเกาอี้เปนรูปโคงครึ่งวงกลม รูปตัวยู รูปวงกลม โดย
ไมมีโตะ เพื่อใหสมาชิกกลุมมีปฏิสัมพันธดวยอวจนภาษา (ภาษารางกาย) มีความรูสึกเทาเทียมกัน ลดความ
แตกตางทางสถานภาพรูสึกเปนกลุมเดียวกันไมแปลกแยก แสดงความคิดเห็นไดเต็มที่
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เทคนิคการสื่อสาร
การสื่อสาร (อวจนภาษา)
ภาษากายเปนการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ที่ไมใชคําพูด แตมีความหมายสามารถสื่อถึงความรูสึก
ซึ่งมนุษยสามารถรับรูได ไดแก การวางตัว กิริยาการเคลื่อนไหว การแสดงสีหนาแววตา การประสานสายตา
การสบตา น้ําเสียง การจัดสถานที่สิ่งแวดลอม ภาษากายมีความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งกวาภาษาพูด
การใชสถานที่ที่มิดชิด และสงบ ปราศจากการรบกวนและสิ่งเราจากภายนอก ทําใหสมาชิก
รูสึกเปนสวนตัว
การใหแสงสวางทึม ๆ (Dim Light) ที่มีเสียงเพลงสมาชิก (Meditation Music) หรือเพลงผอน
คลาย (Relaxtion Music) เบาๆ ใหความรูสึกผอนคลาย หรือเปนสุขดวยความสงบ และมีสันติ
การจัดเกาอี้ติดกันเปนรูปเสนโคงโดยไมมีโตะ ใหความรูสึกถึงความเปนกลุมเดียวกัน ความเทา
เทียมที่ไมแตกตาง ความใกลชิด ความคุนเคยเปนกันเอง
การใชน้ําเสียงออนโยนนุมนวล การสบตาและการยิ้มขณะตั้งคําถามหรือการพูดคุยดวย แสดง
ใหเห็นถึงความเปนกันเอง ความอบอุน ความไมมีเงื่อนไขวาสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด การใหอภัย
การยืนในระยะหาง 1 – 2 ฟุต แสดงถึงความใกลชิด
การแตงกายดวยชุดสุภาพเรียบงาย และการวางตัวสบาย ๆ แสดงถึงความเปนกันเอง เปดเผย
การสื่อสารดวยการเขียน
การเขียนความคิดเห็น ขอมูลประสบการณลงในกระดาษแผนเล็กๆ โดยไมระบุชื่อผูเขียน แลว
สงใหวิทยากรหรือเลขากลุมรวบรวมเปนหมวดหมู เปนการเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวมอยางเทาเทียม
กัน ทําใหทุกคนกลั่นกรองความคิดเห็นไดดีกวาการพูดเพียงอยางเดียว อาจใชเปนการนําขึ้นตนเพื่อนําไปสู
การอภิปรายที่มีประสิทธิภาพตามประเด็นที่ไดเขียนรวบรวมไวภายในเวลาที่จํากัด ความคิดเห็นที่รวบรวม
ได ควรบันทึกสั้นๆ บนกระดาษแผนพลิกใหทุกคนอานเห็นไดชัดเจน
การเขียนความคิดเห็นของทุกคนบนกระดาษแผนใหญที่ติดฝาผนังตามประเด็นที่ตั้งไวทําให
รูสึกเปนอิสระในการแสดงความคิดเห็น ความคิดเห็นของแตละคนจะปรากฏใหสมาชิกทุนคนไดรับรูได
ภายในเวลาที่จํากัดสงเสริมการเรียนรูเขาใจซึ่งกันและกัน หลังจากนั้นจึงใหแบงกลุมเพื่อชวยกันสรุปประเด็น
ที่ปรากฏบนผนังหรือนํามาเชื่อมโยงกับประเด็นคําถามที่ตั้งขึ้นใหม วิธีนี้เปนวิธีการสงเสริมการทํางานเปน
กลุ ม อย า งมี ส ว นร ว ม ลดข อ โต เ ถี ย งขั ด แย ง และการข ม ความคิ ด ของผู อื่ น โดยมี วิ ท ยากรช ว ยสนั บ สนุ น
ประคับประคองกระบวนการกลุมใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพภายในเวลาที่กําหนด
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แผนที่ความคิด (Mind Map)
แผนที่ความคิด เปนวิธีการชวยบันทึกความคิดเพื่อใหเห็นภาพความคิดที่หลากหลายในมุมมอง
ที่กวางและชัดเจนกวาการบันทึกที่เราคุนเคยโดยยังไมจัดระบบระเบียบความคิดใดๆ ทั้งสิ้น เปนวิธีการที่
สอดคลองกับโครงสรางการคิดของมนุษยที่บางชวงสมองจะกระโดดออกนอกทางขณะกําลังคิดถึงเรื่องใด
เรื่องหนึ่งอยางลุมลึก
การทําแผนที่ความคิด เริ่มตนดวยการเขียนคําสั้นๆ ในประเด็นที่เราตองการ (Key Words) ไวกลาง
กระดาษแผนใหญที่ไมมีเสนบรรทัดซึ่งวางไวในแนวนอน ลากเสนสิ่งที่สัมพันธกับประเด็นดวยปากกาหลากสี
ออกไป
ตัวอยางแผนที่ความคิด
(Mind Map)
การมีสวนรวม
กองทุน

ไมประดับ

ประชาคม

สวนหยอม

สถานที่ตาง ๆ

ริมคลอง

ริมถนน
ประชาสัมพันธ

จิตสํานึก
คุณคา

สุขภาพจิต

ไมรมเงา

เมืองในสวน

ใบไมรวงงาย
กิ่งแข็งแรง

แหลงเพาะพันธุกลาไม

ประหยัดพลังงาน
ชุมชน สถาบัน

การประสานงาน

การทําแผนที่ความคิดเปนวิธีหนึ่งในการจดบันทึกความคิดของผูเขารวมประชุมกลุมโดยให
สมาชิกทุกคนเสนอความคิดที่ตั้งไว อาจกําหนดกติกาใหเสนอเพียงคนละหัวขอกอนเพื่อใหทุกคนมีสวนรวม
ทุกความคิดที่เสนอขึ้น วิทยากรจะบันทึกดวยคําสั้น ๆ เขียนตัวโตใหทุกคนมองเห็นพรอมทั้งโยงเสนเขากับ
กิ่งตาง ๆ ของผูเสนอวิธีนี้ทําใหไดความคิดหลากหลายการมองเห็นความคิดของผูอื่นที่ถูกบันทึกไวทําใหคน
อื่น ๆ บังเกิดความคิดใหมสืบเนื่องตอมาไดเปรียบเสมือนการตอภาพ jigsaw นั่นเอง วิทยากรมีหนาที่กระตุน
ให ส มาชิ ก อธิ บ ายความคิ ด ให ก ลุ ม ฟ ง จนเข า ใจความหมายที่ ส มาชิ ก อภิ ป รายไว การจั ด ความสํ า คั ญ
ความสัมพันธ และความเปนไปไดตามความเห็นของสมาชิก กระทําไดโดยมอบ Sticker สีใหคนละ 5 – 8
แตมเทา ๆ กัน เพื่อใหสมาชิกนําไปติดขางคําที่สมาชิกใหความสนใจซึ่งอาจใหมากกวา 1 แตม ตอ 1 คําได
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การสื่อสารดวยการพูด
การสื่อสารดวยคําพูด อาจเกิดความเขาใจไมตรงกันไดโดยมีสาเหตุจาก
1. การสื่อสารความหมายไมชัดเจน กํากวม คลุมเครือ เปนศัพทเทคนิคเฉพาะ
2. สัมพันธภาพระหวางผูพูดและผูฟงไมดี
3. คํา ๆ นั้นนอกจากเนื้อหาความหมายโดยตรงแลว อาจมีความหมายที่เปนสัญลักษณถึง
สิ่งอื่นๆ ซอนอยูสวนใหญขึ้นกับประสบการณในอดีตเชน แสงเทียน คนหนุมสาวอาจนึกถึงอาหารมื้อค่ํากับ
คนรัก คนแกอาจนึกถึงเวลาไฟดับเวลาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดสมัยสงครามโลก คนเยอรมันนึกถึงความตาย
เพราะเวลามีใครตายเขาจะจุดเทียน
4. คําหลาย ๆ คําใหความรูสึกประกอบความหมายดวย เชน
“ทําไม” เมื่อใชเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูฟงแลว เชน ทําไมขับรถเร็ว ผูฟงมีความรูสึกถูก
ตําหนิมากกวา ถามวา เพราะอะไรจึงขับรถเร็ว ซึ่งผูฟงมีความรูสึกวาผูถามถามดวยความเปนกลางมากกวา
คําถามปฏิเสธ เชน “คุณไมไดนําบัตรเชิญมาหรือ” ผูฟงมีความรูสึกวาผูถามตัดสิน
ลวงหนาไวแลววาผูฟงไมไดนําบัตรเชิญมาแนนอน “คุณนําบัตรเชิญมาหรือเปลา” ซึ่งผูฟงมีความรูสึกวา
ผูถามถามดวยความเปนกลางมากกวา
“วิจารณ” เชน ขอใหสมาชิกวิจารณความเห็นของคุณสมชายจะมีความรูสึกวากําลังถูก
สมาชิกตําหนิ ความเห็นของคนมากกวาพูดวา “ขอใหสมาชิกกรุณาใหความเห็นเพิ่มเติมในความคิดเห็นของ
คุณสมชาย” ซึ่งคุณสมชายรูสึกดีกวา
“ขอเสีย” เชน ขอใหสมาชิกพูดถึงขอเสียของการนําเสนอครั้งนี้ ผูฟงมีความรูสึกเสียหนา
มากกวาพูดวา “ขอใหสมาชิกพูดถึงขอควรปรับปรุงของการนําเสนอครั้งนี้”
5. หลักการวิจารณ
- วิจารณควรเปดโอกาสใหสมาชิกวิจารณผูวิจารณกอน จะทําใหสมาชิกยอมรับการ
วิจารณของผูวิจารณมากขึ้น
- พูดถึงขอดีกอน แลวจึงพูดขอที่ควรปรับปรุงและใหกําลังใจ
- ควรใหผูถูกวิจารณวิจารณของตนเองกอน ตามดวยการวิจารณของเพื่อนสมาชิก
แลวผูวิจารณจึงวิจารณเปนคนสุดทาย
6. ขั้นตอนการดําเนินการสนทนา
- แนะนําตนเอง
- ขอใหผูรวมสนทนาแนะนําตนเอง
- เปดการสนทนาดวยเรื่องทั่วไป (small talk)
- นําเขาสูการสนทนาในสวนเฉพาะ
- ตอนทายกอนการปดการสนทนาในกลุม ใหชวยกันสรุปความคิดเห็นของกลุมใน
ประเด็นที่ตองการ
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7. เทคนิคการนําสนทนาในกลุม
- เปดการสนทนาอภิปรายดวยประโยคทักทายที่เปนเรื่องกวางๆ (small talk)
- นําสนทนาในประเด็นเฉพาะ เชื่อมโยงขอมูล / สถานการณ กับ ความรูสึก ความ
คิดเห็น คานิยม ทัศนคติ ความเชื่อ และการสรุปประเด็น อาจเริ่มสนทนาเฉพาะเกี่ยวกับคนอื่นๆ กอนแลวโยง
ไปสูบุคคลใกลตัวและตนเอง
- ใชสํานวนแสดงความไมรู
“ใช เ หรอคะ ดิ ฉั น ไม ท ราบจริ ง ๆ คุ ณ จะช ว ยเล า รายละเอี ย ดกว า นี้ อี ก ได มั๊ ย ”
“คุณแดงเลาเรื่องแหลงทองเที่ยวที่นาสนใจมาก คุณดําชวยใหความเห็นเพิ่มเติม
ไดมั๊ย คงมี บางอยางที่เราไมรูอีก”
- พูดไมจบประโยค
“ดิฉันไมทราบจริง ๆ บางทีการเลี้ยงไกอยางเดียวอาจจะ...........................”
- พูดเชิงแยง ทําใหผูรวมสนทนาไขวเขวเพื่อกระตุนความคิดเห็นที่รอบคอบมากขึ้น
“บางคนกลาววา การทําเกษตรผสมผสานทําใหพอกิน แตรายไดไมแนนอน วางแผน
รายรับรายจายไมได พวกเราคิดอยางไร”
- ตั้งคําถามกับผูรวมสนทนา (ซึ่งไมคอยพูด) โดยตรง
“คุณแดง คิดอยางไรเกี่ยวกับเรื่องเกษตรผสมผสาน”
- ถามเพื่อใหขยายความ
“ที่กลาววาทําเกษตรผสมผสานแลวชีวิตดีขึ้น หมายถึงอะไร”
- สังเกตพฤติกรรมเกี่ยวกับการแสดงอารมณหรือความคิดที่ไมไดเปนคําพูด เชน ทานั่ง
สีหนา น้ําเสียง การเคลื่อนไหวของรางกาย เชน ขณะที่กําลังอภิปราย ผูเขารวมสนทนาบางคนนิ่งเงีย บ
การเงียบอาจหมายถึงการตองการเวลาเพื่อคิดตอ หรือตองการหลีกเลี่ยงที่จะพูดในประเด็นนั้น
- สังเกต คําพูด ภาษาที่ใชวาพูดเนนเรื่องประเด็นใดเปนสําคัญ มีความรูสึก อารมณ
อยางไร มีความขัดแยงระหวางสิ่งที่พูดกับพฤติกรรมที่แสดงออกหรือไม
- ทวนซ้ํา ในประเด็น สําคัญเพื่อสรุป หรื อตรวจสอบว าสิ่ งที่ พูด นั้ น ถู ก ตองตรงกั น
หรือไม และยังเปนการแสดงความเอาใจใสของผูดําเนินการสนทนากับผูพูด
- ใหกําลังใจ ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อใหกลาแสดงออกมากขึ้น ดวยการมีทาทาง
แสดงการรั บ รู ใ นสิ่ ง ที่พู ด เช น สบตา ยิ้ ม พยั ก หน า หรื อ อุ ท านตอบรั บ (ครั บ ค ะ อื ม .....) หรื อ ทวนซ้ํ า
- สะทอนเพื่อแสดงการรับรูการแสดงออกทั้งวาจาและทางกายของผูรวมสนทนา
เพื่อใหมองสภาพที่เปนจริงยิ่งขึ้น เปดเผยมากขึ้น เชน ผูสนทนาพูดโดยกมหนาไมสบตา “คุณแดงพูดวา
เกษตรผสมผสานนาสนใจที่จะลองทํา แตรูสึกวาคุณแดงยังกังวลไมแนใจบางอยาง พอจะบอกไดไหม”
- สรุปความกรณีผูสนทนาพูดยาว ผูดําเนินการสนทนาควรสรุปเนื้อหา และใหผูรวม
สนทนารับรูใหตรงกัน
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- ตีความ กรณีผูพูด พูดไมชัดเจนหรือพูดยาว ผูดําเนินการสนทนาอาจตีความโดยใช
หลักสามัญสํานึก เหตุผล ประสบการณที่มี เชน “คุณกําลังพูดถึงการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรใชไหม”
- ผูดําเนินการสนทนาไมจําเปนตองเครงครัดในการดําเนินการสนทนา ตามแนวทางที่
วางไวจนเกินไป

กระบวนการมีสวนรวมการสรางอนาคตรวมกัน (Future Search Conference – F.S.C)
ความเปนมา
F.S.C เปนเทคนิคการประชุมแบบมีสวนรวมที่พัฒนาจากหลักการทางสังคมจิตวิทยาโดยภาค
ธุรกิจในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนามาตลอดระยะเวลา 20 ปที่ผานมา องคกรอื่น ๆ นอกภาค
ธุรกิจในประเทศตางๆ ไดนําเทคนิค F.S.C. ไปใชอยางแพรหลาย อยางไรก็ตาม F.S.C. เพิ่งมีการนํามาใชใน
ประเทศไทยเพี ย ง 3 ป เท า นั้น และยัง ใช อยู ใ นวงจํ ากั ด องคก ารสหประชาชาติ (UNFPA) ร ว มกั บ FIT
(Foundation for International Training, Canada) และสมาคมวางแผนครอบครัวแหงประเทศไทยนํามาใช
และเผยแพรตั้งแตป 2539
ความหมาย
F.S.C เปนกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการของผูแทนกลุมหลายประเภท หลายระดับ ซึ่งตาง
ก็มีสวนเกี่ยวของในเรื่องนั้น มารวมกันทํางานโดยนําประสบการณของแตละคนมาสรางวิสัยทัศนรวมกันใน
เรื่องนั้น และไดแผนหรือแนวทางปฏิบัติใหไปถึงวิสัยทัศนรวมของกลุม โดยมีจิตสํานึกพันธะสัญญารวมกัน
เปนกระบวนการที่ใชอนาคตเปนจุดประสงคที่เต็มไปดวยความหวังในการทํางาน แทนการใชปญหาและการ
แกไขปญหาเปนตัวตั้งในการทํางานซึ่งมักทําใหเกิดความขัดแยง รูสึกทอแทสิ้นหวังในการแกปญหา F.S.C.
ชวยทําใหเปาหมายระยะยาวและแนวทางของกลุมหรือองคกรชัดเจนขึ้น เปนเปาหมายรวมกันที่สมาชิกทุก
คนยอมรับ และชวยเพิ่มพันธสัญญาของสมาชิกในการรวมมือปฏิบัติตามแผนงานหรือแนวทางของกลุมเพื่อ
ไปสูอนาคตรวมกันของกลุมตามที่ไดตกลงกันไวเมื่อ
ผูเขียนนํากระบวนการ F.S.C. ไปทดลองประยุกตใชในการปฏิบัติงานพัฒนารวมกันกับชุมชน
ตาง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตป 2539 พบวากระบวนการ F.S.C. กระตุนใหประชาชนตื่นตัวคิดเปนระบบ
กลาแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา มีพลังและกําลังใจในการพึ่งตนเอง เกิดเครือขายชุมชนและสรางผูนํา
ตามธรรมชาติชองชุมชนใหปรากฏ ขาราชการศรัทธาในศักยภาพของชุมชนมากขึ้นและเกิดเครือขายผูนํา
ชุมชนกับขาราชการ
วัตถุประสงค
1. ร ว มกั น ทํ า ความเข า ใจสถานการณ ใ นอดี ต และป จ จุ บั น ที่ มี ค วามเชื่ อ มโยง ซึ่ ง จะมี
ผลกระทบในอนาคต
2. เพื่อเสนอภาพรวมของสถานการณปจจุบัน
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3. เพื่อลงมติและสรางพันธสัญญาในการมีวิสัยทัศนของอนาคตรวมกัน
4. เพื่อ รวบรวมแนวคิด ความเขา ใจ ข อมูลพื้น ฐาน แผนปฏิ บัติก าร ที่จ ะใชในการสรา ง
อนาคตรวมกัน
ผลลัพธจากการประชุมแบบ F.S.C
1. เขาใจ ปจจัย องคประกอบ เหตุการณในอดีตที่มีผลตอสภาพปจจุบันและแนวโนมที่มี
ผลกระทบตออนาคต
2. ทุ ก คนเห็ น ภาพรวมเป น ภาพเดี ย วกั น เกิ ด วิ สั ย ทั ศ น ใ นอนาคตร ว มกั น ที่ เ ต็ ม ไปด ว ย
ความหวังและพันธสัญญารวมกัน
3. ทุกคนเกิดความตระหนัก ไดแลกเปลี่ยนแนวคิดใหมๆ รวมกัน เปนการขยายเครือขาย
มีสัมพันธภาพที่ดีเขาใจและเห็นคุณคาซึ่งกันและกัน ความคิดทุกอยางอยูในสมองของทุนคนและตระหนักวา
ทุนคนลงเรือเดียวกันมีจุดมุงหมายปลายทางรวมกัน มีแผนงานที่ชัดเจนรวมกัน
ลักษณะการประชุม
การประชุม F.S.C. เต็มรูปแบบจะใชเวลา 2 – 3 วัน จํานวนคนที่เหมาะประมาณ 50 – 60 คน
ถาคนนอยเกินไป ความหลากหลายทางความคิดและประสบการณจะนอย ถาคนมากเกินไปจะทําใหใชเวลา
มากควบคุมไดยาก การบริหารจัดการประชุมไมสะดวก วิทยากรและกระบวนการไมทั่วถึง
กระบวนการประชุมจะเริ่มจากการสรางสัมพันธภาพสมาชิกในกลุมและแบงผูเขาประชุมเปน
กลุ ม ย อ ย กลุ ม ละไม เ กิ น 10 คน กลุ ม ย อ ยที่ ใ ช บ อ ย มี 2 แบบ คื อ กลุ ม ผสม สมาชิ ก ในกลุ ม มี ลั ก ษณะ
หลากหลาย มีพื้นฐานและสถานะทางสังคมที่แตกตางกัน แตละคนเปนตัวแทนของกลุม ชุมชนองคกรยอย
ที่เ ป น ส ว นประกอบของกลุ มชุ ม ชนองค ก รย อ ย ที่ เ ป น สว นประกอบของกลุ ม ชุ ม ชนองค ก รขนาดใหญ
กลุมเฉพาะ สมาชิกในกลุมมีลักษณะบางประการรวมกัน เชน มีสถานะทางสังคมระดับเดียวกัน / หนาที่
ความรับผิดชอบเหมือนกัน / มีอาชีพเดียวกัน / มีเพศเดียวกัน / มาจากพื้นที่หรือสถานที่เดียวกัน / มีวัย
ใกลเคียงกัน / มีพื้นฐานความรูใกลเคียงกัน
บางกิจกรรมในการประชุมจะใชกลุมผสม บางกิจกรรมจะใชกลุมเฉพาะ บางกิจกรรมจะใช
กลุมใหญทั้งหมดกระบวนการสนับสนุนใหผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / ประสบการณ /
ขอมูลในอดีตในประเด็นตาง ๆ ที่สัมพันธเพื่อเชื่อมโยงเหตุการณ / ประสบการณของสังคมโลก ประเทศ
จังหวัด ชุมชน และตัวผูเขารวมประชุมเองในอดีตกับปจจุบัน สรุป / ตรวจสอบเหตุการณปจจุบันใหชัดเจน
แลวจึงรวมกันคนหาอนาคตที่กลุมพึงปรารถนารวมกัน กระบวนการเหลานี้เปนการเชื่อมใหเห็นพลังและ
ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันของการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งตาง ๆ ในโลก ประเทศ ชุมชน บุคคล ที่เกี่ยวโยงกัน
อยู สุดทายการประชุมจะมุงไปสูแผนยุทธศาสตร / ยุทธวิธี / แผนปฏิบัติการ สําหรับอนาคตขององคกรหรือ
ชุมชน ผูเขารวมประชุมจึงควรมีความหลากหลายทุกระดับ เชน การประชุมแกไขวิกฤติเศรษฐกิจของชุมชน
ระดับตําบล ผูเขารวมประชุมควรเปนตัวแทนจากกลุมดอยโอกาส คนตกงาน แรงงานรับจาง เกษตรกรรายยอย
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เกษตรกรรายใหญ พอคา องคกรปกครองสวนทองถิ่น อุตสาหกรรม กลุมองคกรชุมชนตางๆ กลุมขาราชการ
ในตําบล อําเภอ เปนตน หากเปนการประชุมในองคกร ผูเขารวมประชุม ควรมีความหลากหลายตั้งแต
ผูบริหารสูงสุด ตัวแทนเจาหนาที่ในทุกระดับและทุกหนวยในองคกร อาจเชิญคนนอกเขารวมดวย
บทบาทของผูเขารวมประชุม
1. เปนผูคนหาขอมูล ใหขอมูล / ประสบการณ วิเคราะหขอมูล / ประสบการณ
2. ชวยกันทํางานภายในกลุมตามที่ไดรับมอบใหทันเวลาที่กําหนด
3. ชวยกันสรางภาพของอนาคตที่พึงปรารถนา
4. คนหา “ความคิดเห็นรวม” ของกลุม
5. ชวยกันกําหนดกิจกรรมที่จะนํา “ความคิดเห็นรวม” ไปสูการปฏิบัติ
6. ในกลุมยอยใหมีการแบงหนาที่เปนผูนําสนทนา ผูบันทึก ผูควบคุมเวลา ผูควบคุมแผนพลิก
โฆษก และใหหมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาที่กันในแตละกิจกรรม
• ผูนําสนทนา (ผูดําเนินการอภิปราย)
- พยายามกระตุนใหทุกคนมีโอกาสพูดและแสดงความคิดเห็น
- ดูแลทุกคนใหเขาใจและทํางานตามเงื่อนไข และเวลาที่กําหนด
- พยายามใหสมาชิกในกลุมเปนผูฟงที่ดี
• ผูจดบันทึก
- เขียนขอความสําคัญ ๆ ที่สมาชิกในกลุมพูดบันทึกใหกระชับ ชัดเจนตามที่สมาชิกพูด
- สรุปรวบรวมรอยรัดประเด็นสําคัญ เตรียมนําเสนอรายงานของกลุมตอที่ประชุม
• โฆษกกลุม (ผูนําเสนอรายงาน)
- รายงานความคิดเห็นของกลุมตอที่ประชุมใหญใหกระชับ ชัดเจน ภายในเวลาที่กําหนด
• ผูควบคุมเวลา
- ประเมินขั้นตอนการทํางานของกลุมใหสอดคลองกับเวลาที่กําหนด
- ดูแลกลุมใหทํางานใหเสร็จตามเวลา
• ผูควบคุมแผนพลิก (Flip Chart)
- เขียนชื่อสมาชิก และหัวขอของงานแตละงาน
- ตั้งใจฟงการอภิปรายของสมาชิกทุกคน และดึงประเด็นสําคัญจากการอภิปรายมา
บันทึกบนแผนพลิกเปนคําสั้น ๆ (Key Word) ที่มีความหมายตรงกับประเด็นสําคัญที่
สมาชิกอภิปราย หากไมแนใจวาสรุปตรงประเด็นและใชคําสั้น ๆ ตรงกับความหมาย
ของผูอภิปรายหรือไมใหสรุปทวนซ้ํากับผูอภิปรายจนเขาใจตรงกัน แลวจึงบันทึก
บนแผนพลิกดวยอักษรตัวโต พอที่สมาชิกทุกคนสามารถมองเห็นไดชัดเจนเพื่อให
สมาชิกคนอื่นพิจารณาคิดทบทวนหรืออภิปรายเพิ่มเติม
- นําแผนพลิกไปติดตามฝาผนัง เพื่อใหสมาชิกกลุมอื่นมีโอกาสรับรูรวมกัน
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บทบาทของวิทยากรกระบวนการ
1. มอบหมายงาน / กิจกรรมแกผูเขารวมประชุม ซึ่งงานที่มอบหมายจะเปนการตอบคําถาม
กวาง ๆ ดังนี้
-

ประวัติ / ขอมูล / ประสบการณ ตอประเด็นนั้นๆ ที่สมาชิกแตละคนทราบมีอะไรบาง
ขอมูล / ประสบการณ เหลานั้นมีความหมายอยางไร
เกิดอะไรขึ้นในสภาพการณปจจุบันในประเด็นนั้น
สมาชิกแตละคนไดรับผลกระทบ / ตอบสนอง / โตตอบตอสภาพการณนั้นเปนอยางไร
อนาคตที่พึงปรารถนารวมกันเปนอยางไรในประเด็นนั้น
สมาชิกตองการอะไรบางเพื่อใหเกิดอนาคตที่พึงปรารถนา
สมาชิกจะรวมกันสนับสนุนอะไรไดบางเพื่อใหเกิดอนาคตที่พึงปรารถนา
สมาชิกจะมีสวนปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตัว หรือมีแผนงานอยางไรเพื่อเสริมสราง
อนาคตที่พึงปรารถนา
2. เปนผูเชิญชวนกระตุนหรือนําสมาชิกในกลุมใหญ ถกเถียง / อภิปรายประเด็นปญหาอยาง
สรางสรรคพรอมทั้งรักษากติกาและเวลา
3. เปนคนกลางชวยสรุปประเด็นสําคัญรวมกับผูเขารวมประชุมกลุมใหญ
4. ผูชวยวิทยากรหลักควรเปนผูที่เขาใจในกระบวนการ / วัตถุประสงคของการประชุม /
ประเด็นหลัก / ประเด็นยอย และทําหนาที่สังเกต / อธิบายวิธีการและความหมาย / กระตุนการทํางานและให
กําลังใจแกกลุมยอย โดยทั่วไปคนไทยไมคุนเคยกับการระดมสมองเปนกลุม / การแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระในกลุม / การสรุปความคิดและประเด็นอภิปราย / การคิดเชื่อมโยง ผูชวยวิทยากรหลักอาจจําเปนตอง
ทําหนาที่เปนผูดําเนินการอภิปราย / ผูควบคุมเวลาและแผนพลิกในกลุมยอยดวย
ขอตกลงเบื้องตน (กติกาการประชุม)
1. ถือวาทุกความเห็น / ความคิด / ประสบการณ มีประโยชนใหคุณคาในการทําใหสมาชิก
รับรูเขาใจ มีมุมมองและวิสัยทัศนที่รอบดานครอบคลุมครบถวน ซึ่งมีคุณคาตอความสําเร็จของการประชุม
ไมมีการตัดสินใจวาความคิดเห็นใดถูกหรือผิด สนับสนุนใหแถลงเหตุผลของความคิดเห็นที่แตกตางให
สมาชิกฟงโดยไมมีการโตเถียงหรือปะทะดวยวาจา สมาชิกจะรวมพิจารณากําหนดเปนความเห็นของกลุม
ตอไป
2. ทุกความคิดเห็น / ขอมูล / ประสบการณ ที่สมาชิกในกลุมเสนอตองไดรับการเขียนเปน
คําสั้น ๆ (Key Words) บนแผนพลิก
3. สมาชิกในกลุมชวยกันบริหารเวลาการทํางานใหเปนไปตามที่กําหนด
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4. สมาชิ ก จะร วมกัน ทํ างานในประเด็นที่สมาชิก กลุมเห็น พองหรือตกลงรวมกัน เทานั้น
ประเด็นใดที่ไมเห็นพองยังถือวามีคุณคา จะไดรับการบันทึกและนํามาหารือรวมกันเมื่อมีเวลาหรือในโอกาส
ตอไป กลุมจะไมทํางานในประเด็นที่สมาชิกกลุมมีความคิดเห็นแตกตางไมเห็นพอง
5. กลุมจะไมทํางานนอกประเด็นที่วิทยากรมอบหมาย
6. สมาชิกที่เขาประชุมตองอยูรวมกิจกรรมตลอดเวลาของการประชุมเพื่อความตอเนื่อง
การจัดกลุม
ผูเขารวมประชุม F.S.C. ควรมีความหลากหลายทั้งประเภทและระดับ เชน การประชุมเรื่อง
สิ่งแวดลอม ในตําบล ควรเชิญตัวแทนจากกลุมตางๆ ไดแก เกษตรกรรายยอย เกษตรกรรายใหญ องคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บล โรงงาน ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น แม บ า น โรงเรี ย น เยาวชน องค ก รชุ ม ชน องค ก ร
สาธารณประโยชนที่มีโครงการในพื้นที่ การประชุมการพัฒนาประชากรของประเทศ ควรเชิญตัวแทนตางๆ
ทั้งสวนกลางและภูมิภาคตามระดับและภาระงานไดแก ผูกําหนดนโยบาย ผูนําความคิดภาครัฐ ผูปฏิบัติงาน
ภาครัฐ นักวิชาการและนักการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ ผูนําชุมชน (รวมผูนําศาสนา ผูนํา
สตรี ฯลฯ) และผูสนับสนุน (เชน สื่อมวลชน ผูสนับสนุนงบประมาณ) เปนตน
การจัดกลุมกิจกรรมตาง ๆ จะเปนกลุมตามลักษณะ ดังตอไปนี้
1. กลุมเฉพาะ (Stake holders) สมาชิกในกลุมมีลักษณะบางประการรวมกันไดแก มีสวน
ได สว นเสีย ร ว มกั น เชน กลุม ชาวบ า นที่ อยูเ หนือเขื่อ นเปน ผู รับผลกระทบจากน้ํา ทว มพื้น ที่ ทํากิน กลุ ม
ชาวบานที่อยูใตเขื่อนเปนผูไดรับประโยชนจากระบบชลประทาน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมที่คํานึงถึงพื้นที่ปา
ไมที่จะถูกน้ําทวม กลุมขาราชการที่ตองปฏิบัติตามนโยบาย หรือ มีภาระงานใกลเคียง เชน กลุมผูกําหนด
นโยบาย กลุมผูปฏิบัติระดับสูง กลุมผูปฏิบัติระดับกลาง กลุมผูปฏิบัติระดับลาง หรืออยูในพื้นที่ / สิ่งแวดลอม
/ สถานการณใกลเคียงกัน เชน กลุม อบต. ที่มีพื้นที่ติดกันตามแมน้ํา กลุม อบต.ที่มีพื้นที่ติดกันบนตนน้ํา กลุม
กิจกรรมที่ระบายน้ําลงแมน้ํา กลุมประชาชนผูใชน้ําเพื่อเกษตรกรรม กลุมเฉพาะจะมีมุมมอง ประสบการณ
ความชํานาญเฉพาะดานซึ่งมีคุณคาในการพิจารณาที่ละเอียดในดานนั้น ๆ
2. กลุ ม ผสม (Mixed
Group) มี ส มาชิ ก แตกต า งหลากหลาย เช น สมาชิ ก ในกลุ ม
ประกอบดวยผูกําหนดนโยบาย ผูปฏิบัติระดับสูง ผูปฏิบัติระดับกลาง ผูปฏิบัติระดับลาง ความหลากหลาย
ทําใหไดขอมูล / ขอคิดเห็น / ประสบการณหลาย ๆ ดาน เกิดความครอบคลุมเห็นความเชื่อมโยงของดาน
ตางๆ นอกจากนี้ยังเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน เปนการเรียนรูรวมกันของสมาชิกในกลุม
3. กลุมสนใจ (Self – Selected Group) สมาชิกแตละคนตัดสินใจเลือกประเด็นที่กลุมได
รวบรวมจัดลําดับไวแลว การตัดสินใจเลือกประเด็นเปนการตัดสินใจสวนบุคคล สมาชิกที่สนใจประเด็น
เดียวกันจะรวมตัวกันเปนกลุมสนใจประเด็นนั้น ๆ เพื่อรวมกันทํางานตามที่วิทยากรมอบหมาย
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กระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางอนาคตรวมกัน
กระบวนการ F.S.C. ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวนไดแก
- การวิเคราะหเหตุการณในอดีต เพื่อเชื่อมโยงกับสภาพการณและแนวโนมในปจจุบัน
- การวิเคราะหและสังเคราะหสภาพการณปจจุบันเพื่อความเขาใจในทิศทางและปจจัยใน
ทิศทางและปจจัยที่มีอิทธิพลในประเด็นหลักของการประชุม
- การสรางจิตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาในประเด็นหลักของการประชุมเพื่อรวมกัน
กําหนดความคิดเห็นรวมและสรางแผนปฏิบัติการไปสูอนาคตรวมกัน
แผนภูมิกระบวนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางอนาคตรวมกัน

อนาคต

ปจจุบัน

13. แผนปฏิบัติการกลุมผูเกี่ยวของ
(Action Plans Stakeholder Group)
12. แผนปฏิบัติการกลุมสนใจ
(Action Plans Self–Selected Group)
11. แผนปฏิบัติการสวนบุคคล
(Action Plans Individuals)
10. ความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นที่เปนไปได
(Common and Promising Ideas)
9. การนําเสนอละคร (Presentation of Dramatization)
8. การทําเปนละคร (Dramatization)
7. การสังเคราะห (Synthesis)
6. ความภูมิใจ – ความเสียใจ (Prouds and Sorries)
5. มุมมองของผูเกี่ยวของ (Stakeholder Perspectives)

4. การสรางแผนที่ความคิด (Mind Map)
3. การหยั่งเห็น (Insight)
2. เขาใจอดีต (Understanding the Past)
อดีต
1. เสนแบงเวลา (Timeline)

กลุมเฉพาะ
กลุมสนใจ
รายบุคคล
กลุมผสม
กลุมเฉพาะ
กลุมเฉพาะ
ประชุมรวม
กลุมเฉพาะ
กลุมเฉพาะ
ประชุมรวม
ประชุมรวม
กลุมผสม
กลุมผสม
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อดีต
1. เสนแบงเวลา (Time Line) (กลุมผสม)
วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกทุกคนสะทอนขอมูล (ประสบการณในอดีตที่ตนเองมีอยู)
งาน / โจทย ผูเขารวมประชุมจะนั่งรวมกันเปนกลุมผสมกลุมละไมเกิน 10 คน แตละคน
จะนั่งทบทวนขอมูล ความรูประสบการณและเหตุการณที่สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นในหวงเวลาที่วิทยากรกําหนด
เชน หวงเวลา 20 ป หรือ 50 ป ที่ผานมา โดยมีประเด็นหลัก 4 ประเด็น
1.1 การเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก
1.2 สภาพเหตุการณในประเทศไทยที่เกี่ยวกับหัวขอของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
1.3 การดําเนินงานหรือความรวมมือที่เกี่ยวกับหัวขอของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
หรือการเปลี่ยนแปลงของชุมชน
1.4 ชีวิตสวนตัว การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในชีวิตแตละคน
แตละคนจะนําสิ่งที่ตนเองทบทวนได ทั้ง 4 ประเด็น ไปเขียนบนแผนพลิกที่ปะติดไวกับ
ผนังหองประชุม ทุกคนจะใชเวลาอานขอมูลของสมาชิกคนอื่นๆ ที่เขียนไวบนแผนพลิกทั้งหมด ขอมูลนี้
จะใชเปนฐานขอมูลที่แตละคนจะนําไปใชทํางานในชวงตอไป วิธีนี้ทําใหขอมูลของสมาชิกทุกคนรวบรวม
อยูในสมองของสมาชิกแตละคน และทุกคนมีความรูสึกวาอยูในเรือลําเดียวกัน มีภาพรวมกันวาเรามาถึงจุดนี้
ไดอยางไร
ตัวอยาง เสนแบงเวลาการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและเศรษฐกิจที่สําคัญของโลก
2490
- ยุติสงครามโลก
- เกิดสงครามเย็น

2500

2510
2520
- สงครามเวียดนาม - ยุคขอมูลขาวสาร
- โลกาภิวัฒน
- จีนเปดประเทศ
- โรคเอดส

2530
- ยุติสงครามเย็น
- การรวมกลุมทาง
เศรษฐกิจภูมิภาค
- การคาเสรี

2540

2. การวิเคราะห (เขาใจ) อดีต (กลุมผสม)
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ ให ส มาชิ ก ของแต ล ะกลุ ม นํ า ข อ มู ล จากเส น แบ ง เวลามาวิ เ คราะห ห า
ความสัมพันธเชื่อมโยงและตอบคําถาม ที่แตละกลุมไดรับมอบหมาย
งาน / โจทย สมาชิกแตละกลุมเดินอานขอมูลที่เพื่อน ๆ เขียนบนแผนพลิกตามผนังหองแลวเขา
กลุมผสมเพื่อนําขอมูลที่ปรากฏมาสรุป / วิเคราะห เพื่อตอบคําถามที่วิทยากรมอบหมายใหกลุมละ 1 ประเด็น
และนําเสนอในที่ประชุมรวม วิทยากรจะเปนผูเตรียมจํานวนคําถามเทากับจํานวนกลุมผสมที่จัดไว ประเด็น
คําถามจะสัมพันธกับหัวขอหลักของการประชุมและประเด็นหลักของเสนแบงเวลา
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ตัวอยาง การประชุม F.S.C. เรื่องสิ่งแวดลอมในชุมชนระดับตําบล จังหวัดพิษณุโลก
เสนแบงเวลา หวงเวลา 20 ป
1. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร ของจังหวัดพิษณุโลก ในหวง 20 ป
เปนอยางไร
2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม ประชากร ในอําเภอและตําบลของพวกเรา
ในหวง 20 ป เปนอยางไร
3. สภาพสิ่งแวดลอมในชุมชนระดับตําบล เปนอยางไร
4. เหตุการณสําคัญในชีวิตแตละคนเปนอยางไร
วิเคราะหอดีต (กลุมผสม)
1. การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดพิษณุโลกที่สําคัญมีอะไรบาง
2. การเปลี่ยนแปลงของอําเภอและตําบลของพวกเรามีอะไรบาง
3. การเปลี่ยนแปลงจังหวัดพิษณุโลกมีผลตอชุมชนของเราอยางไร
4. สิ่งแวดลอมในชุมชนนั้นเปนอยางไร
5. การเปลี่ยนแปลงของจังหวัดพิษณุโลกและอําเภอ / ตําบลมีผลตอสิ่งแวดลอมใน
ชุมชนของเราอยางไร
6. เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชีวิตแตละคนเกี่ยวของกับประเด็นหลัก ๆ อะไรบาง
7. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมในชุมชนมีผลตอชีวิตของแตละคนอยางไรบาง
3. การหยั่งเห็น (การสะทอน) (ประชุมรวม)
วัตถุประสงค ผูเขารวมประชุมทุกคนมีโอกาสเสนอความคิดเห็นและวิจารณผลการวิเคราะห
ของกลุมตางๆ รวมทั้งสะทอนสิ่งที่ไดจากาการทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับอดีตที่ผานมา
งาน / โจทย วิ ท ยากรเชิ ญ ชวนให ส มาชิ ก เสนอข อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม จากการนํ า เสนอผลการ
วิเคราะหของกลุมตาง ๆ ในขั้นตอนการวิเคราะหอดีต ปจจุบัน
4. แผนที่ความคิด (Mind Map) (ประชุมรวม)
วัตถุประสงค เพื่อสรางภาพรวม ทิศทางแนวโนมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอหัวขอหลักของการ
ประชุมในสถานการณปจจุบัน
งาน / โจทย วิทยากรนํากระดาษแผนพลิก 4 แผนมาตรึงดวยกระดาษกาวรวมเปนแผนใหญ
โดยเขียนภาพสัญลักษณหรือหัวขอหลัก สมาชิกแตละคนมีอิสระที่จะเสนอความคิดเห็นของตน ไมเปด
โอกาสใหสมาชิกถกเถียงหรือวิจารณความเห็นซึ่งกันและกัน เปนการเสนอความคิดเห็นและอธิบายความ
คิดเห็นของตน ใหชัดเจนเพื่อใหกลุมรับทราบเทานั้น ทุกความคิดเห็นวิทยากรจะชวยสรุปและบันทึกบน
กระดาษแผนใหญ ดวยคํ าสั้น ๆ และลากเสนแสดงความเชื่ อมโยงกั บประเด็น ที่ บั นทึกไว ก อนแล ว ซึ่งมี
ลักษณะใกลเคียงกัน สมาชิกจะไดรับสติ๊กเกอรสีคนละ 5 – 8 แตมเทา ๆ กัน พิจารณาความเห็นที่บันทึกบน
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กระดาษแผนใหญ นําสติ๊กเกอรที่ไดรับแจกติดขางความคิดที่ตนเองเห็นดวย วิทยากรจะชวยนับคะแนน
รวบรวมเปนหมวดหมูและจัดลําดับเพื่อนําเสนอที่ประชุมรวม
5. มุมมองของผูเกี่ยวของ (กลุมเฉพาะ)
วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกแตละคนรับรูถึงมุมมองของกลุมเฉพาะที่มีตอประเด็นจากแผนที่
ความคิดทําใหมีการพิจารณาวิเคราะหไดลึกซึ้งขึ้น
งาน / โจทย กลุมเฉพาะตางๆ รวมกันเลือกประเด็นที่วิทยากรจัดลําดับ สรุป และนําเสนอไว
แลว หรือนํามาจากแผนที่ความคิดโดยตรง มาพิจารณาวิจารณเพื่อจัดลําดับความสําคัญของประเด็นตางๆ เสีย
ใหมแลวนําเสนอในที่ประชุมรวม
6. ความภูมิใจและเสียใจ (กลุมเฉพาะ)
วัตถุประสงค เปดโอกาสใหสมาชิกแตละคนทบทวนผลงานและภาระหนาที่ของตนเองทั้งใน
อดีตและปจจุบัน ทําใหแตละคนรับรูเขาใจถึงสภาวะ ความสามารถและขีดจํากัดซึ่งกันและกัน และเกิด
กําลังใจเมื่อคิดถึงความภาคภูมิใจ
งาน / โจทย สมาชิกกลุมเฉพาะตางๆ รวมกันระดมความคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ในอดีตและ
ปจจุบันที่เกี่ยวของกับหัวขอหลักการประชุม แจงผลงานหรือขอมูลที่ทําใหตนมีความภาคภูมิใจและเสียใจ
แลวรวมกันคัดเลือกเอาหัวขอสําคัญอยางละ 3 ลําดับ (ความภูมิใจ 3 ลําดับ ความเสียใจ 3 ลําดับ) นําเสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยนในที่ประชุมรวม
7. การสังเคราะห (ประชุมรวม)
วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกแตละคนสะทอนความรูสึกเมื่อไดรับรูถึงขีดจํากัดและความเสียใจ
ของกลุมเฉพาะตาง ๆ เปนการเปดใจและยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อเตรียมทุกคนเขาสูอนาคตรวมกัน และ
เกิดกําลังใจเมื่อรับรูถึงความภูมิใจ
งาน / โจทย วิทยากรเปดโอกาสใหสมาชิกแตละคนแสดงความรูสึกหลังจากไดรับรูความภูมิใจ
และเสียใจของกลุมเฉพาะตาง ๆ
อนาคต
8. การทําเปนละคร (Dramatization) (กลุมเฉพาะ)
วัตถุประสงค เพื่อใหสมาชิกรวมกันจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาในหัวขอหลักของการ
ประชุม โดยนําขอมูลที่ไดเรียนรูจากอดีตและปจจุบันมาจินตนาการสรางภาพอนาคตหรืออนาคตในอุดมคติ
งาน / โจทย ใหผูเขารวมประชุมรวมกันจินตนาการถึงอนาคตที่พึงปรารถนาโดยการระดม
สมองหรือใหแตละคนวาดภาพจินตนาการของตนแลวนําภาพจิตนาการของแตละคนมารวมกันเปนภาพ
จินตนาการของกลุมจากนั้นจึงถายทอดจินตนาการของกลุมออกมาในรูปของการแสดงสั้นๆ ใหกลุมอื่นชม
โดยใชเวลาในการแสดงกลุมละ 5 – 10 นาที รูปแบบการแสดงอาจสะทอนออกมาในลักษณะละครใบ ละครหุน
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บทเพลง / บทกวี การสัมภาษณบุคคลสําคัญ รายการวิทยุ / ทีวี ขาวหนังสือพิมพหนาหนึ่ง เนื้อหาของการ
สะทอนจินตนาการมีลักษณะ ดังนี้
1. มีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจนและรูปธรรมพูดถึงความสําเร็จ
2. กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงความคิดเห็นเปนรูปธรรม
3. กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไดอยางไร นับแตปจจุบันเปนตนไปจนถึงอนาคตที่
กําหนด
4. ครอบคลุมการใชกระบวนการ วิธีการ เทคโนโลยีใหม
5. ครอบคลุมสิ่งที่สมาชิกลุมเห็นวาอาจเกิดขึ้นไดจริง
6. ไมคํานึงถึงมูลคาและระดับความยากงายของกระบวนการทั้งหมด
เพื่อใหตื่นเตนกลุมควรหามุมเงียบลับตาเพื่อนกลุมอื่น ๆ ในการเตรียมงานและซอมบท
9. การนําเสนอละคร
ขณะที่กลุมกําลังแสดงอยู ผูชมทุกคนตองจับประเด็นความคิดและสาระตางๆ ที่บทละคร
กลาวถึง แลวบันทึกเปนขอมูลของตนเพื่อนําไปใชเปนฐานขอมูลในการทํางานกลุมชวงตอไป
10. ความคิดเห็นรวม (กลุมผสม)
วัตถุประสงค เพื่อแลกเปลี่ยนและคนหาแนวความคิดในอนาคตที่พึงปรารถนา
งาน / โจทย ผูเขารวมประชุมรวมเปนกลุมผสมเพื่อรวมกันพิจารณาคนหา “ความคิดเห็นรวม”
และ “ความคิดเห็นที่เปนไปได” จากประเด็นความคิดสาระที่บทละครกลาวถึงลักษณะอนาคตในอุดมคติ
“ความคิดเปนที่เปนไปได” หมายถึง ความคิดเห็นที่สมาชิกบางคนเทานั้นที่เห็นดวย
ความคิดเห็นทั้ง 2 ประเภทจะบันทึกไวบนแผนพลิกตามประเภทความคิดนั้น ๆ
จากนั้นทําการรวมกลุมผสมยอย 2 กลุมเปนกลุมเดียวกัน แลวทําการคนหาความคิดเห็นรวม
และความคิดเห็นที่เปนไปได ทําเชนนี้อีกเมื่อมีการรวมกลุมยอย 4 กลุมมาเปน 1 กลุม สุดทายจะไดความ
คิดเห็นรวมและความคิดเห็นที่เปนไปได ที่เปนมติของสมาชิกทั้งหอง
ตัวอยาง มีกลุม ผสมทั้งหมด 8 กลุม (กลุมที่ 1,2,3,4,5,6,7,8)
กลุมที่ 1 + กลุมที่ 2 เปนกลุม A รวมกันเปนกลุม ก
กลุมที่ 3 + กลุมที่ 4 เปนกลุม B
รวมกันเปนทั้งหอง
กลุมที่ 5 + กลุมที่ 6 เปนกลุม C รวมกันเปนกลุม ข
กลุมที่ 7 + กลุมที่ 8 เปนกลุม D
ความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นที่เปนไปได ที่รวบรวมไดจากสมาชิกทั้งหองประชุมจะถูก
เขียนไวบนแผนพลิกแยกแผน สมาชิกทุกคนจะไดรับแจกแตมสีจํานวน 5 แตม (ใหสีตามสัญลักษณะของ
กลุมเฉพาะ) เพื่อทําการลงคะแนนตามความคิดเห็นที่ตนเห็นวาสําคัญ
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11. แผนปฏิบัติการสวนบุคคล
จากความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นที่เปนไปได ที่ผานการลงมติทั้งหองประชุมแลว สมาชิก
แตละคนจะเลือกประเด็นที่ตนสนใจและใหความสําคัญมากเพียงประเด็นเดียว โดยมอบคําถามวาตนและ
องคกรที่สังกัดจะมีสวนรวมในการประสานงานตอหัวขอนั้นอยางไรเพื่อเขารวมพิจารณาและทํางานกับ
สมาชิกที่เลือกประเด็นเดียวกัน
12. แผนปฏิบัติการกลุมสนใจ
วัตถุประสงค เพื่อกําหนดกลยุทธที่ทําใหเกิดอนาคตที่พึงปรารถนา
งาน / โจทย ผู ส นใจประเด็ น เดี ย วกั น จากความคิ ด เห็น ร ว มและความคิ ด เห็ น ที่ เ ป น ไปได
รวมกลุมเปนกลุ มสนใจในเรื่องนั้นเพื่อพิจารณาสภาพที่เปนอยู กลยุทธหรื อแนวทางและกิจกรรมหรือ
ขั้นตอน พรอมทั้งระบุปญหาอุปสรรคขอจํากัดที่มีอยู การนําเสนอในที่ประชุมรวมใชเวลาประมาณกลุมละ
3 นาที
สภาพที่เปนอยู

กลยุทธ / แนวทางการ
ปรับปรุง

กิจกรรม / ขั้นตอน

ปญหา อุปสรรค ขอจํากัด

13. แผนปฏิบัติการกลุมเฉพาะ
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ กํ า หนดแผนปฏิ บั ติ ง านเฉพาะภายใต เ งื่ อ นไขที่ ส มาชิ ก กลุ ม เฉพาะ
(Stakeholders) ศักยภาพในการนําไปปฏิบัติ / สนับสนุน
งาน / โจทย กลุมเฉพาะรวมกันคนหาและวางกลยุทธที่จะนําไปสูวิสัยทัศนที่กลุมพึงปรารถนา
ในอนาคตที่เกี่ยวของกับการประชุมนั้น โดยเนนประเด็นที่สําคัญและมีโอกาสเปนไปไดจริงเพียง 3 ประเด็น
จากความคิดเห็นรวมและความคิดเห็นที่เปนไปได พรอมทั้งระบุปจจัยสนับสนุน ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางขอจํากัด
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ขอจํากัด / ปญหาอุปสรรค
กลยุทธ
ประเด็นที่ 1 : เรื่อง ........................................................................





ปจจัยสนับสนุน
D
D
D
D

ประเด็นที่ 2 : เรื่อง .........................................................................





D
D
D
D

ประเด็นที่ 3 : เรื่อง ............................................................................





D
D
D
D
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บทที่ 6

แนวทางการสนับสนุนการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
การยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยใหอยูดีมีสุขอยางยั่งยืน
“แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง” เปนรูปธรรมหนึ่งของการพัฒนาที่คนเปนศูนยกลาง ไมไดเนน
ตัวเงินหรือวัตถุ แตแผนชุมชนเปนเครื่องมือในการพัฒนาที่สรางการเรียนรู มุงเนนยกระดับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนา พัฒนาการความเปนมาของแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง เริ่มในป พ.ศ. 2542
มีการจุดประกายความคิดการทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง การกอตัวเกิดจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยการสนับสนุนจาก UNDP รวมกันพัฒนาเกษตรกรดวยวิธีการกระตุนใหเกษตรกร รูปญหาและหา
แนวทางการแกไขปญหาดวยตนเอง กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําโครงการความรวมมือกับมูลนิธิ
หมูบานสงเสริมใหชาวบานที่เปนสมาชิกเครือขายภูมิปญญาไทยไดมีการจัดทําแผนชีวิตชุมชน โดยมีชุมชน
ไมเรียง ตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จัดหวัดนครศรีธรรมราช เปนตนแบบของการจัดทําแผนชุมชน และเปน
ตนแบบทําใหเกิดการขยายผลการทําแผนชุมชนอยางกวางขวางในป พ.ศ. 2545 โดยไดรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนเพื่อการลงทุนทางสังคม (SIF) และสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ไดสนับสนุนให
เกิดเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค ที่สามารถสรางรูปธรรมจากผลที่เกิดขึ้นจากการทําแผน
ชุมชนระดับตําบลไดอยางชัดเจน
ป พ.ศ. 2547 รัฐบาลโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พันตํารวจโท ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบายที่
จะตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนใหหมดไปจากประเทศไทยภายในระยะเวลา 6 ป (ภายในป พ.ศ.2551) มีการ
จัดตั้งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะความยากจนแหงชาติ (ศตจ.) เปนองคกรอํานวยการระดับชาติเพื่อผนึก
กําลังกันยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยใหอยูดีมีสุข ดวยการเพิ่มรายได ลดรายจาย บนพื้นฐาน
ของความสมดุล พอดี พอประมาณ อยางมีเหตุมีผล ภายใตปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง” แผนแมบทชุมชน
พึ่งตนเอง ไดรับการยอมรับในระดับนโยบายใหใชเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะชวยใหเกิดการแกไขปญหา
ความยากจนโดยสนับสนุนงบประมาณจาก ศตจ. ในการดําเนินโครงการจัดการความรูและการขยายผลแผน
แมบทชุมชนแกไขปญหาความยากจน การขยายพื้นที่รูปธรรมการทําแผนแมบทชุมชนใหครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ 2,000 ตําบล และสนับสนุนรูปธรรมการทํากิจกรรมภายใตกระบวนการจัดทําแผนแมบทชุมชน
นอกจากนี้มีการนําแผนแมบทชุมชนที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเชื่อมโยงกับนโยบายการแกไขปญหาความยากจนระดับประเทศ อื่นๆ อาทิเชน SML OTOP วัวลานตัว
กองทุนหมูบานละ 1 ลานบาท
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ปจจุบันมีหนวยงานที่สงเสริมใหเกิดการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง ไดแก กรมการ
พัฒนาชุมชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) การศึกษานอกโรงเรียน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กองบัญชาการทหารสูงสุด เครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค

ความหมาย “แผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง”
การทําแผนแมบทชุมชน มิไดมีเปาหมายของการทําแผนงานเพื่อเสนอของบประมาณจาก
หนวยงานราชการ หรือองคกรพัฒนาเอกชน หากแตเปนเครื่องมือที่ทําใหเกิดการเรียนรู การทํางานที่มีการ
ประสานงาน เชื่อมโยงแผนงานพัฒนาทองถิ่น แผนแมบทชุมชนกําลังอยูในกระแสการพัฒนาชุมชนทองถิ่น
ที่ทําใหเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยแนวใหมของประเทศ โดยแผนชุมชนเปนสื่อใหชาวบานรูจักตนเอง
รวมคิด รวมทํา แผนชุมชนเปนรูปธรรมและมีการเชื่อมโยงหนวยงาน ตางๆ ของทองถิ่นนําเอาแผนของ
ชุมชนมาบูรณาการเปนแผนการพัฒนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนรวมกัน ประชาธิปไตยที่
เกิดขึ้นจะเปนจุดเริ่มตนที่ยิ่งใหญของการที่ชุมชนจะเกิดการพัฒนา
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กลาวในงานสัมมนาแผนชุมชนแกปญหา
ความยากจน “ความเขมแข็งของชุมชนเกิดจากการรวมตัว รวมคิด รวมทํา ทุกพื้นที่ ทุกองคกร ในทุกเรื่อง
เพื่อใหเกิดพลัง 4 ประการมาผนึกรวมกันคือ พลังทางสังคม พลังทางจิต พลังทางปญญา พลังทางการจัดการ
ซึ่งชุมชนที่เขมแข็งจะตองประกอบไปดวย 1) กระบวนการวิจัยของชุมชน 2) กระบวนการทําแผนชุมชน
3) กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการ”
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร กลาวในการสัมมนาแผนชุมชนแกปญหา
ความยากจน “ชุมชนรวมตัวกันทําแผนของตนเองมีการถายทอดประสบการณและการขยายตอ มันเปนความ
ครบถวนของการแกไขปญหาความยากจน การที่จะทําอยางนี้ไดประชาชนจะตองตระหนักวาจน ถาไม
ตระหนักวาจน จะไมสามารถพนจากความยากจนได จะใชชีวิตไปเรื่อย ๆ โดยขาดเปาหมาย แผนชุมชนจะ
เปนเครื่องมือในการพัฒนา ที่ทําใหชาวบานรูเทาทันตนเอง และเทาทันสถานการณ การพัฒนาสมัยกอนใน
ระบบทุ น นิ ย ม ชาวบ า นรู เ ท า ไม ถึ ง การณ ไ ด ทํ า ลายเครื่ อ งพิ ม พ แ บงค ข องตนเอง คื อ การทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งเปนเครื่องผลิตแบงคหลักของการแกปญหาความยากจน คือ การลด
รายจายเพิ่มรายได ขยายโอกาสใหกับประชาชน”
ประยงค รณรงค ผูนําชุมชนไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กลาวถึงความหมาย
ของแผนแมบทชุมชนวา “แผนชุมชนเปนการทํางานเพื่อตองการใชชุมชนสามารถบริหารจัดการเอง กําหนด
ทิ ศ ทางของตนเอง การสร า งภู มิ คุ ม กั น ป อ งกั น เงื่ อ นไขจากภายนอกเข า ไปทํ า ให ชุ ม ชนเปลี่ ย นแนวคิ ด
วัฒนธรรมดั้งเดิม และวิ่งตามกระแสเงิน คุณคาที่เกิดจากการทําแผนชุมชนคือ การเรียนรูของชาวบานในการ
ทําแผน รูทิศทางของตนเอง รูจักชุมชนของตนเอง คนหาทรัพยากรและศักยภาพของตนเอง ตลอดจนการทํา
โครงการแกไขปญหาในอนาคตได และการประสานกับหนวยงานทุกภาคสวนเพื่อใหเกิดความรวมมือเปน
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พลังสําคัญในการแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของชุมชนในปจจุบันและปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตได”
เครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค กลาววา “แผนแมบทชุมชนเปาหมายที่สําคัญมิใช
การไดแผนงาน โครงการที่เปนเอกสารรูปเลม ที่ทําเสร็จแลวไมรูจะทําอยางไรตอ หากแตความสําคัญของ
การทําแผนแมบทชุมชนอยูที่การทําใหชาวบาน ทองถิ่นเกิดความตระหนักรวมกันวาแผนคือ เครื่องมือใน
การพัฒนาที่มีชุมชนเปนตัวตั้ง โดยชุมชนตองคนหาปญหาตนเองใหพบและหาทางสรางความรวมมือแกไข
ปญหารวมกัน”
สรุปโดยภาพรวม แผนแมบทชุมชนเปนแผนที่เกิดจากการจัดการและการจัดกระบวนการ
เรียนรูของคนในชุมชน โดยสมาชิกรว มกัน คิด ร วมกันคนหา เรียนรู รวมกัน กําหนดกิจกรรมพร อมทั้ ง
ดําเนินการตามแผนที่คิดขึ้นมาเพื่อนําไปสูการพัฒนาและการแกไขปญหาของชุมชนโดยที่หนวยงานตางๆ
ที่อยูนอกชุมชน ไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน เปนเพียงหนวยงานที่คอยใหการสนับสนุนเสริมพลังใหกับ
ชุมชน ทั้งทางดานความรู ทรัพยากรอื่น ๆ
เปาหมายของการทําแผนชุมชนอยูที่การทําใหสมาชิกที่มีอยูอยางหลากหลายในชุมชนเขามามี
สว นรว มตั้ ง แตขั้ น ตอนเริ่ มคิ ด ทํ าแผน การลงมือปฏิบั ติ ไปจนครบกระบวนการตอเนื่องตลอดไป ตาม
หลักการ “รวมคิด รวมทํา รวมรับผลประโยชน”

ขั้นตอนการทําแผนชุมชนพึ่งตนเอง
การทําแผนชุมชน มีขั้นตอนและรายละเอียดที่แตกตางกันในแตละพื้นที่ ชุมชนที่สนใจจะทํา
แผนชุ ม ชนสามารถศึ ก ษาดู ง านจากพื้ น ที่ ที่ เ คยมี ป ระสบการณ ทํ า แผนแม บ ทชุ ม ชนมาก อ น และนํ า มา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับการจัดทําแผนแมบทชุมชนในแตละพื้นที่ โดยขั้นตอนในการจัดทําแผนแมบท
ชุมชนสรุปขั้นตอนไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นที่และเตรียมทีมงาน
1.1 การเตรียมพื้นที่ การพิจารณาพื้นที่เพื่อทําแผนแมบทชุมชนควรเปนพื้นที่ ที่มีศักยภาพ
มีตนทุนที่ใชในการทําแผนชุมชน เชน มีผูนําที่มีความรู ความสามารถ มีกลุมองคกรตาง ๆ ที่อยูในพื้นที่
สามารถสรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานราชการในอําเภอได เปนตําบลที่
สามารถจะเปนตัวอยาง สรางแนวคิดเรื่องการทําแผนแมบทชุมชนใหกับตําบลอื่นๆ ไดอยางรวดเร็ว การเปด
พื้นที่ทําแผนชุมชนครั้งแรกไมจําเปนตองทําใหเกิดพรอมกันทั่วทั้งอําเภอ คอย ๆ ทําใหเห็นรูปธรรม อาจจะ
เลือกเปนพื้นที่ตําบลนํารอง 1-2 ตําบลเพื่อเริ่มตนทําเปนตัวอยางที่ทําใหเห็นผลเปนตําบลตนแบบเพื่อนําไปสู
การขยายผล
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1.2 การเตรียมทีมงานหรือวิทยากรกระบวนการ การสรางทีมงานเพื่อเปนกําลังสําคัญในการ
สนับสนุนใหเกิดการทําแผนแมบทชุมชนในตําบล ควรมีองคประกอบของคนที่มีความหลากหลาย ทั้งเพศ
วัย อายุ การศึกษา ฐานะ อาชีพ จากประสบการณของเครือขายแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค การเลือก
ผูนําที่จะเปนแกนนําแผนแมบทชุมชนไดแก กํานัน ผูใหญบาน นายก อบต. ครูหรือนักวิชาการทองถิ่น
ปราชญผูรูหรือภูมิปญญาทองถิ่น แกนนํากลุมองคกรตาง ๆ
คุณลักษณะของทีมงาน จะตองมีคุณสมบัติคือเปนผูที่มีบทบาทในกลุม ชุมชน และไดรับการ
ยอมรับจากสมาชิกภายในกลุม เปนผูรู ผูนําทางความคิด รอบรูเรื่องราวเหตุการณความเคลื่อนไหวในสังคม
หรือเปนผูที่สามารถประสานงานกับผูนําชุมชนและหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนไดเปนอยางดี
นอกจากนี้ทีมงานจะตองประกอบไปดวยตัวแทนจากหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เชน เกษตร พัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม กศน. ประมง ปศุสัตว อบต. เขารวมเปนคณะทํางาน
ตั้งแตเริ่มดําเนินงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันสรางความรวมมือในการทํางานรวมกันกับหนวยงาน
ตางๆ ทีมงานดังกลาวจะทําหนาที่ในการเปนวิทยากรกระบวนการที่จะเผยแพรแนวคิดและวิธีการจัดทําแผน
แมบทชุมชนในแตละหมูบาน
จํานวนทีมงานแผนแมบทชุมชนระดับตําบล ควรจะเปนตัวแทนที่มาจากหมูบานตางๆ ในตําบล
โดยเฉลี่ยหมูบานละ 3-5 คน โดยเฉลี่ยคณะทํางานแผนแมบทชุมชนระดับตําบลควรมีประมาณ 30-40 คน
ขึ้นอยูกับขนาดของตําบลวามีจํานวนหมูบานมากหรือนอย การจํากัดจํานวนของคณะทํางานของตําบลเพื่อ
ไมใหเปนกลุมคนที่ใหญเกินไปสามารถพูดคุยและหารือกันไดอยางทั่วถึง
ขั้นตอนที่ 2 เวทีการสรางความเขาใจกับคณะทํางานแผนแมบทชุมชนระดับตําบล
เวที ก ารสร า งความเข า ใจกั บ คณะทํ า งานแผนแม บ ทชุ ม ชนระดั บ ตํ า บลเป น เวที แ รกที่ มี
ความสําคัญ มีเปาหมายที่สําคัญคือ การสรางความเขาใจ การจุดประกายความคิดและกระตุนใหผูนําเกิดแรง
เกิดความสนใจที่จะทําแผนชุมชนและเขารวมเปนอาสาสมัครทําแผนแมบทชุมชน องคประกอบผูเขารวมเวที
จะตองประกอบดวย
• ตัวแทนองคกรหรือหนวยงานที่ใหการสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสรางความ
มั่นใจใหเกิดกับผูนําและตัวแทนชุมชน
• วิทยากรเนื้อหาการทําแผนแมบทชุมชน วิทยากรอาจจะเปนคนภายนอกหรือในพื้นที่ก็ได
แตตองเปนผูที่มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําแผนแมบทเปนอยางดี
และสามารถตอบขอของใจได
• ผูประสานงานระดับตําบล
การจัดเวทีเพื่อสรางความเขาใจกับคณะทํางานแผนแมบทชุมชนระดับตําบล มีรายละเอียด
เนื้อหา จากประสบการณดังนี้
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การจัดเวทีประชุมเพื่อสรางความเขาใจ ในขั้นตอนนี้จะเปนเวทีที่เชิญผูนําจากหมูบานตางๆ
หรือผูประสานงานระดับตําบล เขารวมประชุม อาจจะใหเวลา 1 หรือ 2 วัน ขึ้นอยูกับวิธีการและงบประมาณ
ที่จะใชในการจัดเวที เนื้อหาของการจัดเวทีกระตุนหรือจุดประกายความคิดมีเนื้อหาคือ
1. การชวนคิด ชวนคุยเพื่อวิเคราะหประวัติศาสตรตําบล สถานการณการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชนที่มีผลกระทบตอครอบครัว ชุมชน ทองถิ่น
2. ทิศทางและแนวโนมการพัฒนาที่ใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา เนนการสรางการมี
สวนรวมของชุมชน และทองถิ่นในการพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนมีวิธีการอยางไร
3. ความสําคัญและประโยชนของการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง การทําแผนแมบท
ชุมชนกับการเชื่อมโยงกับนโยบายของภาครัฐ
4. ขั้นตอนและวิธีการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง เชน การกําหนดประเภทของขอมูลที่
ตองการ การสรางเครื่องมือเก็บขอมูล การแบงบทบาทของผูนําในชุมชนกับการเก็บขอมูล รวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล การยกรางแผนงาน การนําแผนงานไปสูการปฏิบัติ สวนหนึ่งใชสื่อ VCD เพื่อทําใหเกิด
ความเขาใจและเห็นภาพของกระบวนการทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง ไดอยางชัดเจน
5. การเลาใหเห็นภาพของผลลัพธที่เกิดจากการทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง จะทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงอยางไรหลังจากที่มีการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง อาทิเชน การทําใหชุมชนเปนผู
กําหนดทิศทางการพัฒนาตนเอง การทํากิจกรรมเพื่อแกไขปญหา การระดมทุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน การ
ใชทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากรที่มีอยูในหมูบานมาใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา การประสานแผนงาน
กับ อบต. เพื่อสนับสนุนชวยเหลือการทํากิจกรรมของชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 การสํารวจและการรวบรวมขอมูลชุมชน
กําหนดประเด็นขอมูลที่อยากรูและสรางเครื่องมือในการเก็บขอมูล
การสํารวจหรือการรวบรวมขอมูลเพื่อการทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง ขั้นตอนแรกของการ
สํารวจขอมูลคือ การรวมกันมากําหนดประเด็นขอมูลที่อยากรู และทําใหเห็นภาพรวมของแตละหมูบานและ
ภาพรวมของตําบล ตัวอยางประเด็นการเก็บขอมูล เชน
1. ขอมูลพื้นฐานของชุมชน
2. ขอมูลเศรษฐกิจชุมชน เชน อาชีพ รายได รายจาย หนี้สิน
3. ขอมูลทางดานสังคมและประเพณีวัฒนธรรมชุมชน
4. ขอมูลกลุม / องคกรตาง ๆ ในชุมชน
5. ขอมูลทรัพยากรและภูมิปญญาของชุมชน
6. ขอมูลสภาพปญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นในชุมชน

86
หลั ง จากที่ มี ก ารกํ า หนดประเด็ น ข อ มู ล ที่ ต อ งการชั ด เจนแล ว ขั้ น ตอนต อ มาคื อ การสร า ง
เครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล อาจจะมีการประสานงานกับนักวิชาการทองถิ่นเขามาชวยในการออกแบบ
สอบถามหรือนําเอาตัวอยางของตําบลที่เคยทํามาแลวมาปรับประยุกตใชก็จะทําใหประหยัดเวลาไดมาก
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การรวบรวมข อ มู ล มี ห ลายวิ ธี ก ารขึ้ น อยู กั บ ความเหมาะสมและประเภทของข อ มู ล จาก
ประสบการณการเก็บขอมูลเพื่อการทําแผนชุมชน ถาหากเปนชุมชนขนาดเล็กจะเก็บขอมูลทุกครัวเรือน
ถาเปนชุมชนใหญจะมีการสุมตัวอยางในการเก็บขอมูล วิธีการเก็บจะมีการจัดแบงบทบาทหนาที่ในการ
สํารวจขอมูลโดยใหคณะกรรมการชุมชนชวยกัน บางชุมชนจะมีการแบงออกเปนคุมใหมีหัวหนาคุมทํา
หนาที่ในการสรางความเขาใจและติดตามขอมูล หรือใชฐานกลุมตางๆ ที่มีอยูในชุมชน ในการเก็บขอมูล
ถาหากเปนการสํารวจขอมูลทางดานเศรษฐกิจระดับครัวเรือน อาจจะมีการทําเปนบัญชีรับจายประจําวัน
ประจําสัปดาห หรือประจําเดือน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลมีดังนี้
1. การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิหรือขอมูลมือสองที่มีอยู เชน ขอมูลพื้นฐานของหมูบาน ขอมูล
กลุม / องค กรต าง ๆ ที่มีอยูในหมูบ านและตําบล แตละตําบลจะมีฐานขอมูล จปฐ. / กชช.2ค. / ที่มีการ
รวบรวมขอมูลเบื้องตนอยูที่ อบต. และอําเภอ คณะทําแผนแมบทชุมชนสามารถนําขอมูลเหลานี้มาปรับปรุง
ใหเปนปจจุบันและนํามาใชได
2. การใช แ บบสอบถามเพื่ อ สํ า รวจข อ มู ล ครั ว เรื อ น ข อ มู ล ที่ จํ า เปน ประกอบด ว ย ข อ มู ล
ทางดานเศรษฐกิจในครัวเรือน ขอมูลศักยภาพและขอมูลภูมิปญญาของชุมชน
3. การสนับสนุนใหแตละครอบครัวทําบัญชีครัวเรือน คือการบันทึกรายรับ รายจาย ของ
ครอบครัว โดยอาจเริ่มจากการทําในระยะเวลา 1 เดือนแลวนําขอมูลมารวมกัน
4. การสั ม ภาษณ พู ด คุ ย หรื อ การจั ด เวที ป ระชาคม เป น วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร สังคมวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น
ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลชุมชน
หลังจากที่มีการเก็บรวบรวมขอมูลชุมชนเสร็จเรียบรอย คณะทํางานระดับตําบลจะเปนผูที่
รวบรวมขอมูลและชวยกันสรุปขอมูล ในขั้นตอนนี้ ควรมีการประสานกับหนวยงานราชการหรือผูที่มีความรู
ในชุมชน เชน ครู เยาวชน สาธารณสุข เกษตร พัฒนาชุมชน เขามาชวยในการสรุปขอมูลจากแบบสอบถาม
ซึ่งจะทําใหเห็นเรื่องราวทั้งหมดของชุมชน เพื่อนําไปสูการวิเคราะหขอมูล ในขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล
ควรมีการวิเคราะหในระดับชุมชนโดยใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการรับรูขอมูล เพื่อสะทอนขอมูลที่
คนพบที่สําคัญใหชาวบานรับรู เชน รายรับ รายจาย หนี้สิน สภาพปญหาและสาเหตุ ทรัพยากรและภูมิปญญา
ทอ งถิ่ น และทํา ให ชุม ชนเห็ น จุ ด เด น จุ ด ด อ ย และศัก ยภาพของชุ ม ชน ปญหาและสาเหตุ การจั ด ลํ าดั บ
ความสําคัญของปญหา และระดมการมีสวนรวมของชาวบานในการหาแนวทางการแกไขของชุมชน ผลลัพธ
ที่ไดจากขั้นตอนนี้คือชุมชนจะมีชุดขอมูลที่ถูกรวบรวมอยางเปนระบบโดยชุมชน
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หลั ง จากนั้ น จึ งนํ าข อ มู ล ระดั บหมูบา นเข า มารวบรวมเป น ระดั บตํา บล และมี ก ารวิเ คราะห
ภาพรวมระดับตําบล โดยผูประสานงานระดับตําบลและตัวแทนหมูบานเขามารวมกันวิเคราะหกับทีมงานที่
เปนตัวแทนจากหมูบานตาง ๆ อันนําไปสูการรวมกันคนหาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในแตละดาน
ขั้นตอนตอจากการวิเคราะหภาพรวมของตําบลหลังจากที่เห็นภาพรวมของตําบลคือ การจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหาหลังจากที่คนพบวาปญหาใดมีความรุนแรงและมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชนมากนอยอยางไร และปญหาใดที่ควรไดรับการแกไขกอนหลัง จากนั้นคณะทํางานจะตองชวยกันระดม
ความคิดเห็นและจัดลําดับความสําคัญของปญหาเพื่อนําไปสูการยกรางแผนแมบทชุมชนระดับตําบล
ขั้นตอนที่ 5 การยกรางแผนแมบทชุมชน
เมื่อคณะทํางานแผนแมบทชุมชนรวมกันวิเคราะหขอมูลจนกระทั่งทําใหเห็นภาพรวมของ
หมูบาน และตําบล ขั้นตอนตอมาคือการยกรางแผนแมบทชุมชนแตกอนที่จะมีการยกรางแผนนั้นเพื่อเปน
การตอกย้ําและสรางความมั่นใจ และเห็นตัวอยางการทําแผนชุมชนจึงควรมีการพาคณะทํางานทําแผนแมบท
ชุมชนไปศึกษาดูงานตําบลตนแบบเพื่อใหเห็นของจริง การทํากิจกรรมที่เกิดจากแผนแมบทชุมชนแตละดาน
เชน การรวมกลุมทางดานอาชีพ ธุรกิจชุมชน กลุมออมทรัพย หรือกองทุนชุมชน สิ่งแวดลอม การดูแล
สุขภาพในชุมชน เกษตรพึ่งตนเอง รวมถึงการจัดสวัสดิการชุมชน
การศึกษาดูงานจากชุมชนตนแบบ จะทําใหคณะทํางานไดเรียนรูจากประสบการณจริงของ
ตําบลที่ทําแผนแมบทชุมชน การสรางความรวมมือกับหนวยงาน อบต. หรือประเด็นอื่นตามความสนใจ และ
ทําใหเกิดความเขาใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
หลั ง จากที่ ศึ ก ษาดู ง านการทํ า แผนแม บ ทชุ ม ชนตํ า บลต น แบบเรี ย บร อ ย ขั้ น ตอนต อ มาคื อ
คณะทํางานมารวมกันยกรางแผนแมบทชุมชน สําหรับขั้นตอนนี้คณะทํางานจะเกิดการเรียนรูและเกิดการ
ปรับฐานคิดเกี่ยวกับการหาทางแกไขปญหาของชุมชน มีขอมูลที่ทําใหเห็นแกนของปญหาที่แทจริง และการ
คนพบทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรทองถิ่น และภูมิปญญาทองถิ่นมาใชเพื่อแกไขปญหา
และพัฒนาหมูบานและตําบล การทําแผนมิใชการทําโครงการเพื่อของบประมาณจากหนวยงานภายนอก การ
กําหนดแผนงานอาจจะมีการแบงเปนหมวด อาทิเชน
• แผนพัฒนาดานเศรษฐกิจและวิสาหกิจชุมชน
• แผนพัฒนาทางดานเกษตรกรรมยั่งยืน
• แผนพัฒนาสังคม (การพื้นฟูประเพณี ศิลปะ ภูมิปญญา วัฒนธรรมทองถิ่น)
• แผนพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
• แผนพัฒนาดานการเมืองและการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น
• แผนพัฒนาดานกองทุนชุมชน / องคกรการเงิน
• แผนพัฒนาดานการจัดสวัสดิการชุมชน
• แผนพัฒนาสุขภาพชุมชน
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• แผนพัฒนาทางดานการสรางการเรียนรูและการพัฒนาศักยภาพชุมชน
• แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
การยกรางแผนงานจะตองมีรายละเอียดเพื่อใหเกิดความชัดเจนและสามารถนําไปสูการปฏิบัติ
ควรมีรายละเอียดดังนี้ จะทํากิจกรรมอะไร ใครเปนคนทํา ทําที่ไหน อยางไร ทรัพยากรมาจากไหน ใครทํา
หนาที่ติดตาม จะประสานใหใครเขามาชวยในการทําใหแผนเปนจริง (แผนงาน / กิจกรรม / วัตถุประสงค /
ขั้นตอน / วิธีการ / งบประมาณ / ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา การติดตามผลการปฏิบัติงาน)
ในขั้นตอนการยกรางแผนงานการเรียนรูที่สําคัญที่เกิดขึ้นคือ การปรับระบบความคิดของผูนํา
และชาวบานใหคิดอยางมีเหตุมีผลมีการนําขอมูลมาใชอยางเปนระบบ เพื่อการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มา
จากฐานรากที่ชุมชนเปนผูกําหนดอนาคตของตนเอง ที่ตรงกับสภาพปญหา ความตองการ และศักยภาพของ
ชุมชน โดยเกิดจากการมีสวนรวมของหลายฝายในตําบล
ขั้นตอนที่ 6 การประชาพิจารณแผนแมบทชุมชน
การประชาพิจารณแผนแมบทชุมชนระดับตําบล เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญมาก เพราะเปนเวที
ที่จัดขึ้นสําหรับการสะทอนขอมูล ภาพรวมของตําบล และนําเสนอรางแผนงานใหชาวบานไดรับรู และเปด
ใหสมาชิก ไดรวมกันพิจารณาถึงความเปนไปไดของแผน ความเหมาะสมและตรงกับความตองการของ
ชาวบานหรือไม และมาชวยกันจัดลําดับความสําคัญของแผนแมบทชุมชน
ในขั้นตอนการจัดเวทีประชาพิจารณจากบทเรียนของชุมชนไมเรียง และเครือขายแผนแมบท
ชุมชน 4 ภาค มีวิธีการจัดเวทีประชาพิจารณเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายคือ
1. การเตรียมทีมเพื่อนําเสนอ คณะทํางานแผนแมบทชุมชนจะตองเตรียมนําเสนอสะทอน
ขอมูลภาพรวมของตําบล และรางแผนงานแมบทชุมชนตําบล โดยจะตองมีการแบงความรับผิดชอบทีมงาน
และการซักซอมความเขาใจกันกอนที่จะมีเวทีการจัดประชาพิจารณ เพื่อใหเกิดความมั่นใจและนําเสนอสิ่งที่
สําคัญ ๆ ชาวบานไดเห็นภาพรวมและเกิดความเขาใจ
2. การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เชน นายอําเภอ เจาหนาที่ปกครอง พัฒนากร เกษตร สาธาณสุข ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน ปศุสัตว
ประมง อนามัย อบต. กํานัน ผูใหญบาน ครู และชาวบาน เปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ในหมูบาน ทําใหกลุม
ผูเขารวมเวทีประชาพิจารณทราบทิศทางการพัฒนาและแผนชุมชนระดับตําบล และรวมกันหาแนวทาง
การบูรณาการแผนงานของตําบลใหเปนงานที่ทําใหเกิดการมีสวนรวมของหนวยงานตาง ๆ ในทองถิ่น ให
การสนับสนุนชุมชน
3. การนําเสนอรางแผนแมบทชุมชน ในการนําเสนอในเวทีประชาพิจารณ มีเนื้อหาของการ
นําเสนอที่ทําใหเห็นภาพรวมของการทําแผนงานคือ ตั้งแตเปาหมายการทําแผนแมบทชุมชน ขั้นตอนการทํา
แผน ขอมูลที่คนพบ และยกรางแผนงาน
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4. การเปดเวทีแลกเปลี่ยนซักถาม หลังจากที่มีการนําเสนอแผนงานเสร็จจะตองเปดโอกาส
ใหมีการแลกเปลี่ยนซักถาม และใหทุกสวนที่เขารวมเวทีไดแสดงความคิดเห็นทั้งภาครัฐ เอกชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และชาวบานเพื่อใหขอเสนอแนะอันนําไปสูการรวบรวมความคิดเห็นจากเวที ไปปรับปรุง
แผนงานใหเกิดความสมบูรณหลังจากที่มีการจัดเวทีประชาพิจารณ
ขั้นตอนที่ 7 นําแผนไปสูการปฏิบัติ
สิ่งสําคัญของการทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง มิใชการไดมาซึ่งรายงานหรือเอกสารที่เปนเลม
ที่มีรายละเอียดของแผนงานและโครงการ สิ่งที่ไดมาจะไมมีคุณคา หรือประโยชนอันใดเลย ถาไมมีการนําสิ่ง
ที่รวมกันคิด รวมกันคนหา และรวมกัน ไปสูการปฏิบัติการแปรความคิดสูความเปนจริง สําหรับการนําแผน
แมบทชุมชนไปสูการปฏิบัตินั้นจากประสบการณของการทําแผนแมบทชุมชนของเครือขายแผนแมบท
ชุมชน 4 ภาค มีแนวทางคือ
ประการแรกคือ การจัดลําดับความสําคัญของแผนงานกิจกรรมวาเรื่องใดมีความสําคัญและตอง
ลงมือทํากอนและสามารถเชื่อมโยงไปสูการแกไขปญหาอื่นๆ
ประการที่ส องคื อ การจั ด ประเภทของแผนงานซึ่ ง โดยส ว นใหญจ ะแบ ง ประเภทของแผน
ออกเปน 3 ประเภทดวยกันคือ
• แผนชุมชนที่ชุมชนสามารถดําเนินการไดเอง
• แผนชุมชนที่ชุมชนและหนวยงานภายนอกรวมกันดําเนินการ
• แผนชุมชนที่ตองประสานหนวยงานภายนอกเขามาใหการสนับสนุน
ประการที่สาม การแบงบทบาทหนาที่ของคณะทํางานระดับตําบลที่เปนตัวแทนแตละหมูบาน
รวมกันผลักดันแผนงานใหเปนจริงและนําแผนชุมชนไปปฏิบัติในแตละหมูบาน
ประการที่สี่ การนําโครงการและแผนชุมชนบูรณาการเขากับแผนงานของหนวยงานพัฒนาทั้ง
ภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เกษตร ประมง กศน. อบต. สาธารณสุข พัฒนาชุมชน เพื่อให
เกิดการเชื่อมโยงแผนงานจากชุมชนสูยุทธศาสตรการพัฒนาระดับอําเภอ และกาวสูการเชื่อมโยงแผนแมบท
ชุมชนสูยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด (ผูวา CEO)
ขั้นตอนที่ 8 การติดตามประเมินผลและการสรุปบทเรียน
ขั้นตอนการติดตามประเมินผลเปนการติดตามวาแผนชุมชนนําไปสูการปฏิบัติไดจริงหรือไม
อยางไร การติดตามถามขาว ความเคลื่อนไหวของแผนงานเปนการกระตุนในระดับหมูบานและระดับตําบล
วามีการดําเนินงานตามที่วางแผนไวหรือไมอยางไร มีปญหาหรืออุปสรรคหรือไมตองการการชวยเหลือหรือ
การหนุนเสริมเรื่องอะไรบาง ในขั้นตอนนี้จะมีวิธีการคือ การตั้งคณะกรรมการทํางานที่ทําหนาที่ในการ
ติดตามความคืบหนาการทําแผนแมบทชุมชน บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม คือ
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การประชุม ติดตามความคืบหนาจากคณะประสานงานทําแผนแมบทชุมชนระดับตําบลอยาง
ตอเนื่อง รูปแบบควรจะมีการประชุมสัญจรหมุนเวียนไปแตละหมูบานใหครบทุกหมูบานในตําบล เพื่อจะได
เกิดการเรียนรูของชาวบานและเห็นสภาพความเปนจริงของแตละหมูบาน
การลงพื้นที่เยี่ยมเยือน ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน การดําเนินกิจกรรมตามแผนงานในแตละ
หมูบาน เพื่อใหคําแนะนําเพิ่มเติม
หลั ง จากที่ ไ ด มี ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมไประยะหนึ่ ง จะต อ งมี ก ารสรุ ป บทเรี ย นหรื อ ถอด
ประสบการณที่เกิดจากการทําแผนแมบทชุมชน เพื่อคนหาขอบกพรอง ปญหาอุปสรรคและชวยกันแกไข
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น สําหรับกิจกรรมที่ประสบความสําเร็จจะตองถอดประสบการณออกมาเพื่อที่จะมา
ขยายผลใหกับชุมชนอื่นไดเรียนรูตอไป
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ตัวอยางกระบวนการทําแผนแมบทชุมชนตําบลวังตะกอ
-

กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อบต.
ผูนําธรรมชาติ
สมาชิกกลุมตาง ๆ ในหมูบาน
วิทยากรกระบวนการเพื่อการขยายผล

-

-

สรางความเขาใจและเปาหมายรวมกัน
การวิเคราะหและทบทวนสภาพชีวิตความ
เปนอยูของชุมชน เพื่อการรูรากเหงา รูอดีต
และชีวิตตนเอง
สรางเครื่องมือการเก็บขอมูล

3. การจัดเก็บขอมูลชุมชนโดยแกนนําของ
ชุมชนที่เขารวมกระบวนการจัดทําแผน
แมบทชุมชน

-

ขอมูลครัวเรือน
ขอมูลรายรับ – รายจายในครัวเรือน
ขอมูลทรัพยากรชุมชน
ขอมูลดานการพัฒนาและภูมิปญญาชุมชน
ขอมูลดานการจัดการและคุณภาพ
ขอมูลอื่น ๆ

4. เวทีการวิเคราะหขอมูล

-

วิเคราะหขอมูลรายหมูบาน
วิเคราะหขอมูลภาพรวมระดับตําบล

1. การคนหา เตรียมผูนํา เตรียมชุมชน

2. การจัดเวทีเรียนรูและสรางความเขาใจ

-

-

5.เวทีการศึกษาดูงานและยกรางแผน

-

6.เวทีประชาพิจารณแผนระดับตําบล

-

การศึกษาดูงานเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ยกราง กําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร
แผนงานโครงการ กิจกรรม
การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน
นําเสนอขอมูลและแผนงานของตําบล
ระดมความคิดเห็นเพิ่มเติมประสานภาคี รับรู
ขอมูล และหนุนเสริม
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ตัวอยางกระบวนการจัดทําแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองตําบลเกาะขันธ
การเปดเวทีเพื่อสรางความเขาใจเรื่องแผนชีวิตชุมชนพึ่งตนเองใหกับแกนนํา
ชุมชนที่เปนผูประสานงานตําบลเกาะขันธ

ผูประสานงานตําบลคนหาแกนนําเพื่อทํางานเปนอาสาสมัครในหมูบานเพื่อ
เขารวมการทํากิจกรรมทําแผนชุมชน

แกนนําที่เปนอาสาสมัครในหมูบาน
เขารวมประชุมเพื่อสรางความ เขาใจเรื่องการจัดทําแผนชุมชน
- เวทีประชุมแลกเปลี่ยนนําเสนอประสบการณการทําแผนชุมชน
- การอบรมวิทยากรกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
- การศึกษาดูงาน

ไมตองการทํา
แผนชุมชน

รวมกันยกรางแผนระดับหมูบานและเชื่อมโยงเปนระดับตําบล

จัดระบบหมวดหมูของรายละเอียดของแผนและกิจกรรม

ประชาพิจารณแผนชุมชน
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แนวทางการสนับสนุนการจัดทําแผนแมบทชุมชนพึ่งตนเอง
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
รัฐบาลไดกําหนดใหแผนชุมชนพึ่งตนเองเปนวาระสําคัญเชิงนโยบายที่ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคประชาสังคม จะตองผนึกกําลังดําเนินการใหสําเร็จ ดังนั้น ในสวนที่
เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงไดพิจารณาเสนอแนวทางการดําเนินงานของผูที่เกี่ยวของ เพื่อ
นําไปปรับใชแนวทางปฏิบัติใหเหมาะสมกับจังหวัดและทองถิ่น ดังนี้

บทบาทของทองถิ่นจังหวัด
ทองถิ่นจังหวัดควรมีบทบาทผลักดันสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ องคกรภาคประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
1) สงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเห็นความสําคัญของกระบวนการจัดทํา
แผนชุมชน และการนําแผนชุมชนสูการพัฒนาทองถิ่น
2) ประสานการดําเนินงาน อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3) เปนศูนยประสานขอมูลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคประชาชน
4) สงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
และสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่
5) ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น นํ า แผนชุ ม ชนในส ว นที่ เ กิ น ขี ด
ความสามารถของประชาชนและชุ ม ชน ที่ อ ยู ใ นอํ า นาจหน า ที่ แ ละอยู ภ ายใต ส ถานะทางการคลั ง เข า สู
กระบวนการแกไขในกระบวนการวางแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทํางบประมาณ
6) สงเสริมสนั บสนุน ใหท องถิ่ นอํา เภอ ผลักดั นสนับสนุ นการจัด ทํ าแผนชุ ม ชนในพื้น ที่
องคก รปกครองส ว นท องถิ่ น โดยประสานการดํ า เนิ น งานระหว างหนว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อง องคก รภาค
ประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในขอบเขตความรับผิดชอบ

บทบาทของทองถิ่นอําเภอ
ทองถิ่นอําเภอควรมีบทบาทผลักดันสนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนในพื้นที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นโดยประสานการดําเนินงานระหวางหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ องคกรภาคประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในขอบเขตความรับผิดชอบในระดับอําเภอ ทั้งในกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและนํา
แผนชุมชนสูการปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามอํานาจ หนาที่ และสถานะทางการคลัง
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บทบาทของเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบล
ในฐานะหนวยงานที่มีความใกลชิดกับประชาชน และเปนองคกรหลักในการพัฒนาพื้นที่ที่เปน
กลไกสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการจัดทําแผนชุมชนและนําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ สามารถสรุป
แนวทางการดําเนินงานเปนขั้นตอนได ดังนี้
1. การเตรียมการจัดทําแผน
1) เขารวมประชุมกับหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคประชาชน กําหนดพื้นที่ กลไก
การดําเนินงานและแบงความรับผิดชอบในการดําเนินงานรวมกัน จัดทําเปนแผนปฏิบัติการ
2) ทําความเขาใจกับบุคลากรในองคกร ทั้งภาคการเมือง และขาราชการทองถิ่น
3) รวมกับหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคประชาชนทําความเขาใจการดําเนินงานใน
พื้นที่กับผูนําชุมชน และประชาชน
4) รว มคั ด เลื อกแกนนํ า ประชาชนในพื้ น ที่ เ พื่ อ ส ง เข า รั บ การฝ ก อบรมเป น วิ ท ยากร
กระบวนการแผนชุมชน
5) สนับสนุนการจัดเตรียมเวทีสรางความเขาใจทุกภาคสวนในชุมชน
2. การจัดทําแผนชุมชน
1) สนั บ สนุ น ให วิท ยากรแผนชุม ชน หน ว ยงานภาครั ฐ ภาคประชาชน ดํ า เนิ น การ
ในพื้นที่ชุมชน
2) นําขอมูลการพัฒนาในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมสังเคราะหกับ
ขอมูลรายครัวเรือน และขอมูลชุมชน
3) ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของนําขอมูลการพัฒนาของสวนราชการเขารวม
สังเคราะหกับขอมูลรายครัวเรือน และขอมูลชุมชน
4) สนั บ สนุ น ให ค ณะกรรมการพั ฒ นาท อ งถิ่ น และส ง นั ก วิ ช าการด า นแผนพั ฒ นา
ทองถิ่นเขารวมเวทีสังเคราะหขอมูล จากปญหาความตองการของชุ มชน จัด ลําดั บความสําคัญ กําหนด
แผนงาน โครงการ ยกรางแผนชุมชน
5) สนับสนุนการจัดเวทีนํารางแผนชุมชนเขาสูกระบวนการประชาคมของชุมชนเพื่อ
รับรองเปนแผนชุมชนระดับหมูบาน
6) จัดใหมีเวทีสังเคราะหแผนชุมชนระดับหมูบาน/ชุมชน เปนแผนชุมชนระดับตําบล
และระดับเทศบาล
7) สงเสริมสนับสนุนใหมีเวทีพูดคุยกันอยางสม่ําเสมอและมีการปรับแผนชุมชนทุกป
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3. การนําแผนชุมชนสูการปฏิบัติ
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล พิจารณานําแผนชุมชนไปสูการปฏิบัติ ดังนี้
1) เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล นําขอมูล ปญหา ความตองการที่ไดมาจากการ
ระดมสมองจากแผนชุมชนที่จัดทําเสร็จแลวมาประกอบการพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(แผนยุทธศาสตรการพัฒนา)
2) เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลพิจารณานําโครงการ/กิจกรรมตามความจําเปนที่
เกินศักยภาพของชุมชน มาบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น (แผนพัฒนาสามป) เพื่อเปนกรอบในการจัดทํา
งบประมาณ อันเปนการนําแผนชุมชนไปสูการปฏิบัติอีกทางหนึ่ง
3) เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล พิจารณาแผนชุมชนในสวนที่เกินอํานาจหนาที่
หรือฐานะทางการคลังของเทศบาล/องคการบริหารสวนตําบลเพื่อสงใหหนวยงานรัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบ
หรือองคการบริหารสวนจังหวัด เขาไปดําเนินการแกไขปญหาหรือบูรณาการการแกไขปญหารวมกัน

บทบาทขององคการบริหารสวนจังหวัด
องค การบริหารสวนจังหวัดควรมีบทบาทสํ าคั ญในการสนับสนุ นการดํา เนินงานในระดับ
จังหวัด ดังนี้
1. การประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจกระบวนการแผนชุมชนระดับจังหวัด
2. สนับสนุนการประชุมชี้แจงการดําเนินงานในระดับจังหวัด
3. สนั บ สนุ น การฝ ก อบรมวิ ท ยากรกระบวนการแผนชุ ม ชนที่ คั ด เลื อ กจากเทศบาลและ
องคการบริหารสวนตําบล
4. สนั บ สนุ น การศึ ก ษาดู ง านของแกนนํ า ชุ ม ชน เพื่ อ สร า งกระบวนการแลกเปลี่ ย น
เรียนรูรวมกัน
5. สนับสนุนกิจกรรมจากแผนชุมชนในสวนที่เกินอํานาจหนาที่หรือฐานะทางการคลัง ของ
เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล ที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด
6. การดําเนินงานอื่นๆ ในการใหการสนับสนุนตามที่เห็นสมควร
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รหัส.................................
วันที่สํารวจ......................
ผูสํารวจ...........................

แบบสอบถามเพื่อจัดทําแผนชีวิตชุมชน
ระดับครัวเรือน
ชื่อ / นามสกุล....................................................................................................................................................
บานเลขที่................หมู...........ตําบล............................อําเภอ................................จังหวัด...............................
1. สมาชิกในครัวเรือน (เฉพาะที่อยู)
ชื่อ-สกุล

เลขบัตร
ประชาชน

เพศ

ความ อายุ
สัมพันธ

การศึกษา

อาชีพ

รายได/ เดือน จดทะเบียน

รวม

คนพิการ................................คน เด็กเล็ก...........................คน เด็กวัยเรียน....................................คน
คนที่มีชื่ออยูในทะเบียนบานแตไปทํางานนอกชุมชน
ชั่วคราว........................................คน
ประจํา.........................................คน
คนที่ไดรับการยอมรับนับถือในหมูบานเปนผูมีความรูทองถิ่น คือ......................เรื่อง........................

ขอมูลที่ดินทํากิน
กรรมสิทธิ์
โฉนด
น.ส.3 น.ส.3ก
สปก.
จับจองทํากิน
แบงทํา
เชา

จํานวนพื้นที่ (ไร)

การใชประโยชน

เจาของกรรมสิทธิ์
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2. อาชีพของครัวเรือน

อาชีพงานประจํา
ประเภท

ระบุ

- ขาราชการ
- ลูกจางชั่วคราวราชการ
- ลูกจางประจําราชการ
- พนักงานบริษัท
- ลูกจางชั่วคราวบริษัท

ตํารวจ
แมครัว
คอมพิวเตอร
บัญชี
ทําความสะอาด

อาชีพทางการเกษตร
ประเภท
ปลูกพืช
- ขาว
- สวนเงาะ
- สวนผสม
- ขาวโพด
- ฯลฯ
เลี้ยงสัตว
- ปลานิล
- ไกไข
- วัว
- หมู
- ฯลฯ
ประมง
- หาปลา
- เรือประมง
- ฯลฯ

จํานวน

ผลผลิตรวม

ผลผลิตเฉลี่ย/หนวย
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อาชีพแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร / สินคาชุมชน
ประเภท

จํานวนผลิต

- ขนม
- ผลไม ฯลฯ
- ตระกรา
- หมวก
- ของใชในครัวเรือน
- เครื่องประดับ
- ของที่ระลึก
- ผาไหม
- ฯลฯ

อาชีพคาขาย
ประเภท

จํานวนขาย

- ของชํา
- เสื้อผา
- อาหาร
- ฯลฯ

อาชีพบริการ
ประเภท
- รานเสริมสวย
- รานซอมรถ
- ขับรถรับจาง
- รับจางทั่วไป
- ฯลฯ

จํานวนผูมาใชบริการ / เดือน

จํานวนจําหนาย
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3. รายได

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

รายการ

บาท / เดือน / ป

เงินเดือน
การเกษตร
แปรรูปผลิตภัณฑ
คาขาย / ขายของ
รับจาง
บริการ
ลูกหลานสงให
ดอกเบี้ย
อื่น ๆ

4. คาใชจาย
หมวดการผลิต (ตนทุนการผลิตสินคา / ประกอบอาชีพ)

ที่

รายการ

1
2
3
4
5

น้ํามันรถไถ
ปุยเคมี
ปุยหมัก / ปุยคอก /ธรรมชาติ
ยาฆาแมลง
คาจางแรงงาน

บาท / เดือน ที่
6
7
8
9
10

รายการ
เครื่องมือการผลิต
อุปกรณการผลิต
น้ํามันรถยนต
คาเดินทาง / คารถเมล
วัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิต

บาท / เดือน
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หมวดอาหาร / ยารักษาโรค

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รายการ
ผัก
ผลไม
ขาวสาร
เนื้อสัตว
อาหารทะเล
ขนม
ไข
พริก / หอม / กระเทียม
น้ํามันพืช
น้ําตาลทราย
น้ําปลา

บาท / เดือน ที่
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

รายการ

บาท / เดือน

มามา / อาหารสําเร็จรูป
ผงชูรส
อาหารกระปอง
น้ําดื่ม
เครื่องปรุงรสสําเร็จรูป
กาแฟ / โอวัลติน / ครีมเทียม

นมผง / นมสด
ยาแกปวดหัว / ปวดเมื่อย
ยาแกไขเด็ก
ยา...
ยาจากโรงพยาบาล
/
อนามัย...
ฯลฯ

หมวดของใชสิ้นเปลือง

ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7

สบู / ครีมอาบน้ํา
แชมพู / ครีมนวด
ผงซักฟอก
น้ํายาลางจาน
น้ํายาลางหองน้ํา
น้ํายาปรับผา/รีด/ซักขาว
แปรงสีฟน

บาท / เดือน ที่
8
9
10
11
12
13
14

รายการ
ผาอนามัย
สกอตไบรท
แปรงขัดพื้น
กระดาษชําระ
เครื่องสําอางตาง ๆ
เสื้อผา

บาท / เดือน
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หมวดการศึกษา

ที่

รายการ

บาท / เดือน ที่

1 คาเทอม / คาเลาเรียน
2 อุปกรณการเรียน
3 เงินไปโรงเรียน

รายการ

บาท / เดือน

4 คากิจกรรมพิเศษ
5 คาเรียนพิเศษ / ติว
6 ฯลฯ

หมวดงานสังคม

ที่

รายการ

บาท / เดือน ที่

1 งานทําบุญ (กฐิน / ผาปา)
2 งานสังคม (บวช/แตง/ตาย)
3 บริจาค

รายการ

บาท / เดือน

รายการ

บาท / เดือน

4
5
6

หมวดบันเทิง

ที่
1
2
3
4

รายการ

บาท / เดือน ที่

เครื่องดื่มชูกําลัง
น้ําอัดลม / น้ําหวาน
เหลา / เบียร
ดูหนัง / ฟงเพลง

5 บุหรี่
6 เสีย่ งโชค (หวย)
7 การพนัน

หมวดสิ่งอํานวยความสะดวก / ของใชในครัวเรือน

ที่

รายการ

1
2
3
4

คาน้ํา
คาไฟ
คาโทรศัพทบาน / มือถือ
คาซื้อของใชในครัว จาน
ชาม ชอน

บาท / เดือน ที่
5
6
7
8

รายการ
คาซื้อตู โตะ เกาอี้
คาซื้อแอร
คาซื้อคอมพิวเตอร
ฯลฯ

บาท / เดือน
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5. หนี้สิน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หนี้
คงเหลือ

รายการ

ดอกเบี้ย /
เดือน

งวดชําระ
บาท/ เดือน

ธ.ก.ส.
สหกรณ
กองทุนหมูบาน
กลุมออมทรัพย
สกยอ.
กขคจ.
นายทุน (รานคา)
โครงการของรัฐ
ธนาคารพาณิชย
บัตรเครดิต
อิออน
อีซี่บาย
เฟรสชอยส
อื่น ๆ ระบุ

กูเพื่อ
ลงทุนซื้อกลา
ซื้อที่
ลงทุนซื้อของเขาราน

ซื้อผอนสเตอริโอ

6. สภาพทางสังคม
การเปนสมาชิกกลุมในชุมชน

ที่
1
2
3
4
5
6
7

กลุม
กลุมออมทรัพย
กองทุนหมูบาน
กลุมฌาปนกิจ
กลุมอาชีพ / กลุมเกษตร
กลุมอสม.
กลุมอื่น ๆ

จํานวนคนในบาน
ที่เปนสมาชิก

มีหุน / ทุนในปจจุบัน

(บาท)
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7. ทานคิดวาปญหาของชุมชนคือ..................................................................................................
ปญหา / ความตองการพัฒนา
1. ครอบครัวและชุมชน / ดอยโอกาส / คนเรรอน........................................................................
2. สุขภาพอนามัย / โรคภัยไขเจ็บ / การรักษาพยาบาล.................................................................
3. เศรษฐกิจ / การประกอบอาชีพ / รายได....................................................................................
4. สภาพที่อยูอาศัย........................................................................................................................
5. การเมืองการปกครองทองถิ่น / การรวมกลุม / ผูนํา.................................................................
6. วัฒนธรรมประเพณี..................................................................................................................
7. สิ่งแวดลอมชุมชน....................................................................................................................
8. ความปลอดภัยในชุมชน / การหลอกลวง.................................................................................
9. การศึกษา / การพัฒนาความรู...................................................................................................
10. นันทนาการ / สถานที่พักผอน……………………………………………………….……….
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แบบฟอรมแผนชุมชน

ขอมูลเพื่อจัดทําแผนชุมชน
ระดับหมูบ าน

รหัสหมูบาน......................
รหัสตําบล.........................

หมูบาน...........................................................ตําบล.......................................
อําเภอ..............................................................จังหวัด.....................................
ชื่อผูใหญบาน..................................................ที่อยูติดตอ..................................................................................
ระยะเวลาดํารงตําแหนงตั้งแต..........................ถึง..............................................................................................
แกนนําจัดทําแผนชุมชน
1. .................................................ที่อยู...............................................เบอรโทร......................................
2. .................................................ที่อยู...............................................เบอรโทร......................................
3. .................................................ที่อยู...............................................เบอรโทร......................................
4. .................................................ที่อยู...............................................เบอรโทร......................................
รายชื่อ อบต.
1. .......................................................................................................................... ..................................
2. ........................................................................................................................... .................................
ขอมูลทั่วไป
1. พื้นที่.........ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฏร...........คน..........ครัวเรือน
2. จํานวนประชากร ชาย........คน หญิง...........คน ผูสูงอายุ..........คน เด็กเล็ก...........คน
เด็กวัยเรียน.....................คน พิการ..............คน
3. จํานวนครัวเรือน..........................................ครัวเรือน
4. จํานวนหลังคาเรือน.....................................หลังคาเรือน
5. อายุชุมชน...................................................ป
6. ประวัติศาสตรชุมชน.............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
7. แผนที่ชุมชน
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ศักยภาพชุมชน
1. การศึกษา ไมไดเรียนหนังสือ................คน อนุปริญญา................คน (ปวส.ปวช.ปวท.)
ประถมศึกษา..............................คน ปริญญาตรี...................คน
มัธยม..........................................คน สูงกวาปริญญาตรี.................คน
2. การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม

ทําไร...........................................................................
ทํานา...........................................................................
ทําสวน........................................................................
เลี้ยงสัตว.....................................................................................
ประมง................................................................................................................
คาขาย..................................................................................................................
บริการ..................................................................................................................
รับจาง..................................................................................................................
ทํางานประจํารับราชการ......................................................................................
ทํางานประจําเอกชนบริษัท / โรงงาน..................................................................
วางงาน................................................................................................................
ไปประกอบอาชีพที่อื่น........................................................................................

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน

3. ผูมีความรู / ภูมิปญญาทองถิ่น ดานตาง ๆ ในชุมชน
แพทยแผนไทย / สมุนไพร / หมอพื้นบาน ไดแก
1. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด..................................
2. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด..................................
3. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด..................................
ผูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม / ประเพณีทองถิ่น ไดแก
1. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
2. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
3. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
งานฝมือตาง ๆ เชน ชางไม ชางปน ชางแกะ หัตถกรรม / จักรสาน ทอผา ไดแก
1. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
2. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
3. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
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ผูมีความรูดา นการเกษตร เชน การเพาะปลูก ขยายพันธุ การปรับใชเทคโนโลยี ไดแก
1. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
2. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
3. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
ผูมีความรูดา นการถนอมอาหาร ไดแก
1. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
2. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
3. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
ผูมีความรูดา นความเชื่อ / โหราศาสตร / ไสยศาสตร ไดแก
1. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
2. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
3. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
ผูมีความสามารถดานการบริหารจัดการกลุม / คน ไดแก
1. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
2. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
3. .....................................ที่อยู........................................รายละเอียด...................................
4. กลุมในชุมชน (กรอกรายละเอียดในแบบสํารวจองคกรชุมชน / องคกรเครือขาย)
กลุมออมทรัพย / สวัสดิการ / กองทุน.................................กลุม ไดแก..................................
กลุมอาชีพ...........................................................................กลุม ไดแก..................................
ธุรกิจชุมชน โรงสี รานคา...................................................กลุม ไดแก..................................
เครือขาย.............................................................................กลุม ไดแก...................................
กลุมอาสาสมัคร.................................................................กลุม ไดแก...................................
กลุมเยาวชน.......................................................................กลุม ไดแก...................................
กลุมอนุรักษทรัพยากร / สิ่งแวดลอม.................................กลุม ไดแก...................................
กลุมอื่น ๆ .........................................................................กลุม ไดแก....................................
5. องคกรในชุมชน ไดแก
โรงเรียน............................................................................แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
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วัด / มัสยิด / โบสถแมพระ ................................................ แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
ตลาด........................แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
ศูนยเด็กเล็ก...............แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
โรงพยาบาล / สถานพยาบาล..................แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
หนวยงานบริการของราชการ.................แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
สถานีวิทยุ / หอกระจายขาว.....................แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
สนามกีฬา .................แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
ศาลากลางหมูบ าน / หองสมุด / ศูนยเรียนรู..................... แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
3.............................................................................................................................................
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แหลงทองเที่ยว......................................แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
โรงงานอุตสาหกรรม..............................แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
สมาคม มูลนิธ.ิ .......................................แหง ไดแก
1.............................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................
รานคา / รานอาหาร................................แหง ไดแก
โทรศัพทสาธารณะ................................แหง ไดแก
6. ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน

ความสําคัญตอชีวิตชุมชน

ดิน
แหลงน้ํา
ปาชุมชน
แรธาตุ
น้ํามัน
สัตวปา
พืชพรรณ / สมุนไพร
พื้นที่ดินสาธารณะวางเปลา ...........................แหง ไดแก
1. ..................................................................การใชประโยชน....................................
2. ..................................................................การใชประโยชน....................................

เศรษฐกิจชุมชน
1. รายได
จากการเกษตร ทําไร.........................................................
ทํานา........................................................
ทําสวน.....................................................
เลี้ยงสัตว..................................................
ประมง.....................................................

บาท / ป
บาท / ป
บาท / ป
บาท / ป
บาท / ป
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คาขาย.......................................................บาท / ป
บริการ.......................................................บาท / ป
รับจาง.......................................................บาท / ป
งานประจํา................................................บาท / ป
ลูกหลานสงให..........................................บาท / ป
กําไรจากกลุมองคกร.................................บาท / ป
อื่น ๆ .........................................................บาท / ป
2. หนี้สิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร รวม...................บาท / ป
ธนาคารพาณิชย...........................................................................บาท / ป
สหกรณ.......................................................................................บาท / ป
กลุมองคกร..................................................................................บาท / ป
หนี้นอกระบบ / นายทุน...............................................................บาท / ป
บริษัทธุรกิจดานการเงิน...............................................................บาท / ป
อื่น ๆ ...........................................................................................บาท / ป
3. รายจาย
หมวดการผลิต..............................................................................บาท / ป
หมวดอาหาร / ยารักษาโรค...........................................................บาท / ป
หมวดของใชสิ้นเปลือง.................................................................บาท / ป
หมวดการศึกษา.............................................................................บาท / ป
หมวดงานสังคม............................................................................บาท / ป
หมวดบันเทิง.................................................................................บาท / ป

สังคม
1. องคกรที่ใหการสนับสนุนการพัฒนาชุมชน ไดแก
ชื่อ.............................................................................เรื่อง......................................................
ชื่อ.............................................................................เรื่อง......................................................
ชื่อ.............................................................................เรื่อง......................................................
2. จุดแข็งของชุมชน ไดแก
................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
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3. จุดออนของชุมชน ไดแก
...............................................................................................................................................
4. ปญหาชุมชน ไดแก
1..............................................................แนวทางแกไข / พัฒนา...........................................
2.............................................................แนวทางแกไข / พัฒนา............................................
3.............................................................แนวทางแกไข / พัฒนา............................................
5. ความตองการพัฒนาชุมชนของคนในชุมชน
1. ครอบครัวและชุมชน / คนดอยโอกาส / คนเรรอน.............................................................
2. สุขภาพอนามัย / โรคภัยไขเจ็บ / การรักษาพยาบาล...........................................................
3. เศรษฐกิจ / การประกอบอาชีพ / รายได.............................................................................
4. สภาพที่อยูอ าศัย.................................................................................................................
5. การเมืองการปกครองทองถิ่น / การรวมกลุม / ผูนํา...........................................................
6. วัฒนธรรมประเพณี...........................................................................................................
7. สิ่งแวดลอมชุมชน..............................................................................................................
8. ความปลอดภัยในชุมชน....................................................................................................
9. การศึกษา / การพัฒนาความรู.............................................................................................
10. นันทนาการ / สถานที่พักผอน..........................................................................................

วันที่....................................................
..............................................ผูสํารวจ
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แผนชีวิตชุมชน ป 25...........
ตําบล....................................อําเภอ....................................จังหวัด.................................................................
คําขวัญ............................................................................................................................................................
วิสัยทัศน.........................................................................................................................................................
เปาหมายระยะยาว (5 ป).................................................................................................................................
เปาหมายป (1ป).............................................................................................................................................
คณะกรรมการแผนชีวิตชุมชน
1. ......................................ตําแหนง.........................จากหมูบ าน / ตําบล..............................
2. ......................................ตําแหนง.........................จากหมูบ าน / ตําบล..............................
3. ......................................ตําแหนง.........................จากหมูบ าน / ตําบล..............................
4. ......................................ตําแหนง.........................จากหมูบ าน / ตําบล..............................
5. ......................................ตําแหนง.........................จากหมูบ าน / ตําบล..............................
ยุทธศาสตรที่ 1
1.1 ชื่อแผนงาน / โครงการ...............................................................
แผนชุมชนทําเอง
วิธีการ..............................................................................................
ไดบรรจุในแผนอบต.
วัตถุประสงค / เปาหมาย..................................................................
ไดบรรจุในแผนอบจ.
รับผิดชอบโครงการ.........................................................................
ไดบรรจุในแผนจังหวัด
ไดบรรจุในแผนหนวยงาน

กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด

ระยะเวลา

งบประมาณ

1.2 ชื่อแผนงาน / โครงการ................................................................................................................................
ยุทธศาสตรที่ 2
1.1 ชื่อแผนงาน / โครงการ................................................................................................................................
บันทึกสรุปเวทีชุมชน.........................................................................................................................................

คูมือ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่
พิมพครั้งที่ 1 จํานวน 10,000 เลม
โดย
สวนแผนพัฒนาทองถิ่น
สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น (นโยบายและแผน) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
วังสวนสุนันทา ถนนนครราชสีมา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร 0 - 2241 - 9000 ตอ 2121 – 2124 โทรสาร 0 - 2243 - 2230
พิมพเมื่อ สิงหาคม 2548

ที่ปรึกษา
นายสาโรช
นายชุมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวิจารณ

คัชมาตย
พลรักษ
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
กุลชนะรัตน

คณะผูจัดทํา
สวนแผนพัฒนาทองถิ่น
นายธนา
นายธีระรัตน
นายจํารัส
น.ส.ณัฎฐณิชา
นายญาณกร
นายสัมพันธ
น.ส.พรรณวิภา
นายณฐพงศ
น.ส.ปทมาภรณ
น.ส.ปราณี

ยันตรโกวิท
วงษจกั ร
จันทรประทักษ
จิระธัมมางกูร
ไพบูลย
เอี่ยมรอด
พูลสวัสดิ์
วงษแหวน
จันทรคณา
ฉุนยอง

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น
(นโยบายและแผน)

