เอกสารประกอบการอบรม

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ
ตามโครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

๒

กาหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
---------------------------------------------------------------------------------วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๒๓.๐๐ น.
ออกเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ไปสถานที่อบรมฯ
โรงแรมเชียงคานฮิลล์ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันศุกร์ ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า และเข้าที่พัก
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์ โดย คณะวิทยากรภาคประชาสังคม
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. พิธีเปิด “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ”
บรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
โดย นายศิริพันธ์ ขุ่นด้วง ปลัดจังหวัดสุรินทร์
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “ปลุกพลังสร้างสุรินทร์”
โดย นายเฉลิมชัย อินทรชัยศรีและคณะ
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “กระบวนการงบประมาณ” โดย นายผิน พรศิริกาญจน์
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “คอโค ตาบลต้นแบบจัดการตนเอง อ.เมือง จ.สุรินทร์”
โดย นางธิดา จันทินมาธร และคณะ
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. อภิปรายหัวข้อ “ผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการจัดการตนเองสู่ความยั่งยืน”
โดย นางลาวัณย์ งามชื่น และคณะ
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “ทบทวนกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน”
โดย นายประหยัด พุดจีบ และคณะ
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. กระบวนการกลุ่ม “แบ่งกลุ่ม ๑๗ กลุ่ม ทบทวนแผนงานโครงการหมู่บ้าน”
โดย นายสมพร พูลเพิ่ม และทีมวิทยากร
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เข้าที่พัก
วันเสาร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
(ต่อหน้าถัดไป)
หมายเหตุ: - รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. และ ๑๕.๐๐-๑๕.๑๐ น.
- เวลาและเนื้อหาวิชา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๓

กาหนดการ (ต่อ)
การอบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ โรงแรมเชียงคานฮิลล์ อาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
---------------------------------------------------------------------------------วันเสาร์ ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ต่อ)
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. บรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาสู่ตาบลจัดการตนเอง”
โดย ดร.ดาเกิง โถทอง และคณะ
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. “การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน”
(กระบวนการกลุ่ม ๑๗ กลุ่ม) โดย นายสมพร พูลเพิ่ม และทีมวิทยากร
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. “การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบลสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน” (ต่อ)
(กระบวนการกลุ่ม ๑๗ กลุ่ม) โดย นายสมพร พูลเพิ่ม และทีมวิทยากร
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. นาเสนอผลการจัดกระบวนการกลุ่มโดยตัวแทน ๑๗ กลุ่ม
วิพากษ์โดย นายสมพร พูลเพิ่ม และทีมวิทยากร
เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป เข้าที่พัก
วันอาทิตย์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
เวลา ๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ “ปฏิทินการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่”
โดย นายผิน พรศิริกาญจน์ และคณะ
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมโครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน มอบภารกิจ
โดย นายสมพร พูลเพิ่ม
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เดินทางไปศึกษาดูงาน ต.ตาดข่า อ.หนองหิน จ.เลย
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป ตาบลต้นแบบจัดการตนเอง ตาบลตาดข่า
โดย คณะวิทยากรภาคประชาสังคมพื้นที่ตาบลตาดข่า
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. บรรยายเชิงเปรียบเทียบ “สุรินทร์ : เลย ตาบลต้นแบบจัดการตนเอง”
โดย นางลาวัลย์ งามชื่น และคณะ
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
เวลา ๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป เดินทางกลับ จังหวัดสุรินทร์
------------------------------------------------หมายเหตุ: - รับประทานอาหารว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๑๐ น. และ ๑๕.๐๐-๑๕.๑๐ น.
- เวลาและเนื้อหาวิชา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๔
โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน
1. หลักการและเหตุผล
ทิศทางการพัฒนาประเทศ มีการกาหนดแนวทางการพัฒ นาโดยอาศัยข้อมูล และสภาพปัญหา ความ
ต้องการที่มาจากพื้นที่เป็นสาคัญเพื่อกาหนดกิจกรรมโครงการแนนงาน นนการสงงเสริมพัฒนาสนัสสนนนนห้สอดคล้องกัส
สริสทของพื้นที่ ซึ่งราษฎรนนพื้นที่หมูงส้าน จึงเป็นเป้าหมายสาคัญนนการสงงเสริมและพัฒนากระสวนการการมีสงวนรงวม
ของหมูงส้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วยตนเอง ซึ่งหมูงส้าน ควรมีสงวนรงวมนนการขัสเคลื่อนการแก้ไขปัญหานน
ลักษณะรงวมคิด รงวมทา รงวมรัสนิดชอส สามารถสริหารจัดการตนเองได้ ลดการพึ่งพาภายนอก หันกลัสไปพึ่งพาตนเอง
นห้มากขึ้น เพื่อนาไปสูงการพัฒนาหมูงส้าน อยงางยั่งยืนตงอไป
ดังนั้น กระสวนการจัดทาแนนหมูงส้าน การจัดทาแนนจัดการตนเองระดัสตาสล การจัดทาแนนพัฒ นา
อาเภอ จึงเป็นเสมือนเครื่องมือนนการกาหนดทิศทางนนการแก้ไขปัญหา การนาเสนอปัญหาความต้องการของคนนน
พื้นที่นห้สอดคล้องกัสสภาพความเป็นจริงของหมูงส้าน ตาสล อาเภอ หากคนนนหมูงส้าน ตาสล อาเภอ สามารถจัดทา
แนนพัฒนาหมูงส้าน การจัดการตนเองระดัสตาสล และแนนพัฒนาอาเภอ ได้อยงางมีประสิทธิภาพสมสูรณ์แล้ว ยงอม
สงงนลนห้สามารถสะท้อนสภาพปัญหา ความต้องการของคนนนพื้นที่ได้อยงางแท้จริง นาไปสูงการวางแนนการพัฒนา
หมูงส้าน ตาสล อาเภอ อยงางเป็นรูปธรรมและตงอเนื่องยั่งยืน และที่สาคัญสภาพปัญหาความต้องการของหมูงส้าน ตาสล
อาเภอ ตลอดจนแนนงานโครงการกิจกรรมตงางๆ ของคนนนพื้นที่ภายนต้แนนพัฒนาหมูงส้าน แนนพัฒนาองค์กรปกครอง
สงวนท้องถิ่นและแนนพัฒนาอาเภอ ได้รัสการแก้ไขปัญหา อันจะนาไปสูงการพัฒนาสังคมที่มีคนณภาพ สงงนลตงอการ
พัฒนาประเทศอยงางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตงอไป
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
2.๑ เพื่อนห้หมูงส้าน ตาสล และอาเภอสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการฯลฯ ศักยภาพของ
พื้นที่ของตนเองนาไปสูงการวางแนนการพัฒนาแก้ไขปัญหาอยงางมีประสิทธิภาพ
๒.2 เพื่อนห้หมูงส้านเป้าหมายและที่ทาการปกครองอาเภอทนกแหงง มีแนนพัฒนาหมูงส้าน และแนนพัฒนา
อาเภอ ได้มาตรฐานสามารถเชื่อมโยงและประสานงานการนช้แนนพัฒนาได้นนทนกระดัส
3. กลุ่มเป้าหมายดาเนินการ
3.1 การประชนมเชิงปฏิสัติการทีมวิทยากรระดัสจังหวัด จานวน 35 คน
3.2 การอสรมเชิ ง ปฏิ สั ติ ก ารที ม วิ ท ยากรระดั ส อ าเภอ ณ โรงแรมนนพื้ น ที่ จั ง หวั ด ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอสด้วย
1) ปลัดอาเภอ งานสานักงานอาเภอ จานวน 17 อาเภอๆ ละ 1 คน รวม 17 คน
2) ท้องถิ่นอาเภอ จานวน ๑๗ อาเภอๆ ละ ๑ คน รวม 17 คน
๓) พัฒนาการอาเภอหรือนู้แทน จานวน ๑๗ อาเภอๆละ ๑ คน รวม ๑๗ คน
4) ประธานชมรมกานันนู้นหญงส้านระดัสอาเภอ ๆละ ๑ คน รวม ๑๗ คน
๕) ประธานศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชน ม ชนต าสล (ศอช.ต.) หรื อ นู้ แ ทนนนต าสลเป้ า หมาย
ปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 34 ตาสลๆ ละ ๑ คน รวม ๓๔ คน
6) นายกเทศมนตรี ตาสลหรือนายกองค์การสริหารสงวนตาสลหรือนู้แทน สาหรัสตาสลเป้าหมาย
ปีงสประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 29 ตาสลๆ ละ ๑ คน รวม 29 คน
๗) นายกเทศมนตรี ต าสลหรื อ นายกองค์ ก ารสริ ห ารสง ว นต าสลหรื อ นู้ แ ทนนนต าสลเป้ า หมาย
ปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 34 ตาสลๆ ละ ๑ คน รวม ๓๔ คน
8) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของที่ทาการปกครองจังหวัดสนรินทร์ จานวน 4 คน
นู้เข้ารัสการอสรมฯ รวมทั้งสิ้น 169 คน
อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๕
3.3 การประชนมเชิงปฏิสัติการเพื่อถอดสทเรียนและการสูรณาการนนการจัดทาแนนพัฒนาระดัสตงางๆ ณ
โรงแรมทองธารินทร์ ตาสลนนเมือง อาเภอเมืองสนรินทร์ จังหวัดสนรินทร์ จานวน 17 อาเภอ จานวนรวมทั้งสิ้น 263
คน ดาเนินการนนเดือนมิถนนายน พ.ศ. 2562 โดยนห้อาเภอคัดเลือกนู้เข้ารงวมอสรมฯ จากสนคลากรของสงวนราชการ
ตงางๆ ดังนี้
1) ปลัดอาเภอรัสนิดชอสงานแนนพัฒนาอาเภอ จานวน17 อาเภอๆละ ๑ คน รวม ๑๗ คน
2) ท้องถิ่นอาเภอ จานวน ๑๗ อาเภอๆ ละ ๑ คน รวม 17 คน
๓) พัฒนาการอาเภอหรือนู้แทน จานวน ๑๗ อาเภอๆละ ๑ คน รวม ๑๗ คน
4) ประธานชมรมกานันนู้นหญงส้านระดัสอาเภอ ๆละ ๑ คน รวม ๑๗ คน
๕) ประธานศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชน ม ชนต าสล (ศอช.ต) หรื อ นู้ แ ทน ของต าสลเป้ า หมาย
ปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 34 ตาสลๆละ ๑ คน รวม ๓๔ คน
6) กานันหรือนู้แทน ของตาสลเป้าหมายปีงสประมาณ พ.ศ. 2561 จานวน 37 ตาสล ๆ ละ ๑ คน
รวม ๓7 คน
7) กานันหรือนู้แทน ของตาสลเป้าหมายปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 34 ตาสล ๆ ละ ๑ คน
รวม ๓๔ คน
8) นายกเทศมนตรี ตาสลหรือนายกองค์การสริหารสงวนตาสลหรือนู้แทน สาหรัสตาสลเป้าหมาย
ปีงสประมาณ พ.ศ.2561 จานวน 51 ตาสล ๆละ ๑ คน รวม 51 คน
9) นายกเทศมนตรี ตาสลหรื อนายกองค์ การสริห ารสง ว นตาสลหรือนู้ แทน ของตาสลเป้าหมาย
ปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 34 ตาสล ๆละ ๑ คน รวม ๓๔ คน
10) ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของที่ทาการปกครองจังหวัดสนรินทร์ จานวน 5 คน
นู้เข้ารัสการอสรมฯ รวมทั้งสิ้น 263 คน
3.4 การประชนมเชิงปฏิสัติการนนการลงพื้นที่ระดัสตาสลเพื่อจัดเวทีจัด ทาแนนชนมชนระดัสตาสลและหรือ
แนนพัฒนาหมูงส้าน จานวน 34 ตาสล ดาเนินการนนระหวงางเดือนมิถนนายน–เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 (ดาเนินการ
ตงอเนื่องมาจากปีงสประมาณ พ.ศ.2561) และเพื่อนห้ได้แนนพัฒนาหมูงส้าน เป้าหมายไมงน้อยกวงา จานวน 170
หมูงส้าน นน 34 ตาสล
4. ตัวชี้วัดความสาเร็จของการดาเนินงาน
4.1 ตัวชี้วัด: หมูงส้านมีแนนพัฒนาหมูงส้านที่มีมาตรฐานและนงานกระสวนการสงงเสริมการจัดทาแนนพัฒนา
หมูงส้าน จานวนไมงน้อยกวงา 170 หมูงส้าน
4.2 ตัวชี้วัด: อาเภอมีแนนพัฒนาอาเภอที่มีมาตรฐาน จานวน 17 แหงง
5. กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์
ประชาชนนนพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย 170 หมูง ส้ า น คนไมง น้ อ ยกวง า 76,500 คน กั ส ต าสลเป้ า หมายนน
ปีงสประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 34 ตาสล (ดาเนินการตงอเนื่องมาจากปีงสประมาณ พ.ศ. 2561)
6. ผลผลิตของโครงการ
6.1 หมูงส้านนารงองมีแนนพัฒนาหมูงส้านที่มีคนณภาพและได้มาตรฐาน จานวน 170 หมูงส้าน
6.2 อาเภอทั้ง 17 แหงง มีแนนพัฒนาอาเภอ ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉสัสทสทวนปี 256๒ ที่ได้มาตรฐาน
ตามแสสที่กรมการปกครองกาหนด และได้แนนพัฒนาหมูงส้านที่มีคนณภาพและได้มาตรฐาน จานวน 170 หมูงส้าน
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7. ผลลัพธ์ของโครงการ
7.1 ประชาชนนนพื้นที่หมูงส้านเป้าหมาย จานวน 170 หมูงส้ าน มีความเข้มแข็งและมีสงวนรงวม นนการ
จัดการตนเองโดยนงานกระสวนการการจัดทาแนนพัฒนาหมูงส้านที่มีคนณภาพ
7.2 ประชาชนนนพื้นที่ จานวน 34 ตาสล ไมงน้อยกวงา 76,500 คน มีคนณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
สอดคล้ องประเด็น ยน ทธศาสตร์ จังหวัดสน ริ นทร์ ยนทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดัสคนณภาพชีวิตของประชาชน
กลยนทธ์ที่ 4.2 สงงเสริมนห้ภาคประชาชนและกลนงมองค์กรมีความเข้มแข็ง
10. หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินงาน
ที่ทาการปกครองจังหวัดสนรินทร์
11. แผนการดาเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
11.1 แนนการดาเนินงาน
ระยะเวลาที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่สาคัญ
ธันวาคม มกราคม
กนมภาพันธ์ –
2561 2562 มิถนนายน 2562
๑. ประชนมเชิงปฏิสั ติการเจ้ าหน้ าที่โครงการฯและทีมวิทยากร

ระดัสจังหวัด
2. อสรมเชิงปฏิสัติการทีมวิทยากรระดัสอาเภอ
3. ประชนมเชิงปฏิสัติการเพื่อนนการทอดสทเรี ยนและสูรณาการ
นนการจัดทาแนนพัฒนา ระดัสตงางๆ
4. กิจกรรมการลงพื้นที่ตาสลเพื่อประชนมเชิงปฏิสัติการจัดเวที
สร้างความเข้านจแนวทางการขัสเคลื่อนแนนพัฒนาหมูงส้าน ตาสล
ไปสูงการจัดการตนเองอยงางยั่งยืน


-




11.2 แนนการนช้จงายเงิน
ระยะเวลาที่เสิกจงายเงิน
ธันวาคม มกราคม
เมษายน 2561 2562 กรกฎาคม 2562
๑. ประชนมเชิงปฏิสัติการเจ้ าหน้ าที่โ ครงการฯและทีมวิทยากร
ระดัสจังหวัด
2. อสรมเชิงปฏิสัติการทีมวิทยากรระดัสอาเภอ
3. ประชนมเชิงปฏิสัติการเพื่อนนการถอดสทเรียนและสูรณาการ
นนการจัดทาแนนพัฒนา ระดัสตงางๆ
4. กิจกรรมการลงพื้นที่ตาสลเพื่อประชนมเชิงปฏิสัติการจัดเวที
สร้ า งความเข้ า นจแนวทางการขั ส เคลื่ อ นแนนพั ฒ นาหมูง ส้ า น
ตาสล ไปสูงการจัดการตนเองอยงางยั่งยืน
กิจกรรมที่สาคัญ
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12. รายละเอียดโครงการอื่นๆ
12.1 ความพร้อมของโครงการ
-พร้อมดาเนินการได้ทันที
12.2 วิธีดาเนินการ
(๑) สร้างหลักสูตร/อสรมชนดปฏิสัติการอาเภอ/หมูงส้าน
(2) ดาเนินการประชนม/อสรมเชิงปฏิสัติการฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพหมูงส้าน/ชนมชน นนการจัดทา
แนนพัฒนาหมูงส้าน/ชนมชน ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
12.3 สถานที่ดาเนินโครงการ
(1) โรงแรมนนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(2) โรงแรมทองธารินทร์ ต.นนเมือง อ.เมืองสนรินทร์ จ.สนรินทร์
(3) หอประชนมอาเภอ ทั้ง 17 แหงง
๑๒.๔ ระยะเวลาดาเนินโครงการ
ธันวาคม ๒๕61 – มิถนนายน ๒๕62
๑๒.๕ นู้รัสนิดชอสโครงการ
ที่ทาการปกครองจังหวัดสนรินทร์ (กลนงมงานปกครอง)
13. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับโครงการอื่นๆ
การสริหารจัดการเมื่อดาเนินโครงการแล้วเสร็จ เพื่อนห้เกิดความยั่งยืนของโครงการนห้อาเภอประชนม
คณะกรรมการหมูงส้าน นู้นาชนมชนและนู้เกี่ยวข้อง นาข้อมูลจากการประเมินมาตรฐานแนนพัฒนาหมูงส้าน มาพิจารณา
ถอดสทเรียนสูงการพัฒนาการจัดทาแนนพัฒนาหมูงส้าน/ชนมชน นห้มีความสมสูรณ์ สอดคล้องกัสปัญหาความต้องการ
ของหมูงส้าน และทิศทางการพัฒนาพื้นที่ อยงางยั่งยืนนนปีตงอไป
14. ผู้เสนอโครงการ
- เสนอโครงการชน มชนเข้มแข็งยั่งยืน งสประมาณ 3,449,700 สาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ด
ร้อยสาทถ้วน)
ลงชื่อ
(นายศิริพันธ์ ขนงมด้วง)
ปลัดจังหวัดสนรินทร์
15. ผู้เห็นชอบโครงการ
- เห็นชอสโครงการชนมชนเข้มแข็งยั่งยืน งสประมาณ 3,449,700 สาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ด
ร้อยสาทถ้วน)
ลงชื่อ
(นายพรพจน์ สัณฑิตยานนรักษ์)
รองนู้วงาราชการจังหวัดสนรินทร์
16. ผู้อนุมัติโครงการ
- อนนมัติโครงการชนมชนเข้มแข็งยั่งยืน งสประมาณ 3,449,700 สาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ด
ร้อยสาทถ้วน)
ลงชื่อ
(นายประภัสสร์ มาลากาญจน์)
นู้วงาราชการจังหวัดสนรินทร์
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บัญชีตาบลเป้าหมายโครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน จังหวัดสุรินทร์ ประจาปี ๒๕๖๒
ที่

อาเภอ

๑

เมืองสุรินทร์

๒

ชุมพลบุรี

๓

ท่าตูม

๔

จอมพระ

๕

ปราสาท

๖

กาบเชิง

๗

รัตนบุรี

๘

สนม

๙

ศีขรภูมิ

๑๐

สังขะ

๑๑

ลาดวน

๑๒

สาโรงทาบ

๑๓

บัวเชด

๑๔
๑๕

พนมดงรัก
ศรีณรงค์

๑๖

เขวาสินรินทร์

๑๗

โนนนารายณ์
รวม

ตาบลเป้าหมาย
- สลักได
- ตาอ็อง
- ตระแสง
- เมืองบัว
- ศรีณรงค์
- เมืองแก
- โพนครก
- เป็นสุข
- เมืองลีง
- โคกยาง
- ปราสาททนง
- ด่าน
- โคกตะเคียน
- ทับใหญ่
- ไผ่
- สนม
- หัวงัว
- กุดหวาย
- ช่างปี่
- บ้านจารย์
- กระเทียม
- อู่โลก
- ตระเปียงเตีย
- สาโรงทาบ
- เกาะแก้ว
- อาโพน
- จรัส
- โคกกลาง
- ตรวจ
- หนองแวง
- บึง
- ปราสาททอง
- โนน
- ระเวียง
๓๔ ตาบล
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จานวนหมู่บ้าน ครัวเรือนอยู่จริง ประชากรอยู่จริง
(หมู่)
จปฐ.๖๑ (หลัง) จปฐ.๖๑ (คน)
๑๖
๒,๔๐๕
๗,๑๑๒
๑๖
๒,๒๙๐
๗,๘๖๔
๑๒
๑,๖๑๐
๕,๔๘๕
๑๖
๑,๙๒๕
๗,๓๐๐
๑๓
๑,๕๖๑
๖,๓๗๙
๑๙
๑,๙๐๒
๗,๓๐๓
๑๖
๑,๘๕๓
๕,๗๔๙
๑๐
๑,๐๘๗
๓,๒๙๑
๑๘
๑,๙๗๕
๗,๐๐๔
๑๘
๒,๖๖๔
๙,๔๓๖
๑๑
๑,๒๖๖
๔,๕๕๘
๑๘
๒,๔๐๐
๗,๕๕๘
๑๔
๒,๐๙๖
๖,๙๓๐
๑๐
๑,๑๙๒
๔,๔๓๒
๑๔
๑,๗๔๔
๕,๓๑๐
๑๒
๑,๖๐๙
๕,๗๒๗
๘
๗๓๓
๒,๙๕๙
๑๔
๑,๔๕๔
๕,๔๒๙
๑๔
๒,๐๘๗
๗,๖๐๕
๑๓
๑,๕๖๙
๕,๓๑๒
๒๑
๒,๗๗๔
๙,๙๘๓
๑๑
๑,๐๙๕
๓,๕๓๕
๑๐
๑,๑๐๕
๔,๑๓๒
๑๓
๑,๒๘๔
๔,๓๒๖
๑๑
๙๒๐
๓,๐๖๒
๑๑
๑,๓๓๔
๔,๒๒๘
๑๒
๑,๒๑๗
๔,๐๓๑
๑๑
๑,๔๒๒
๔,๑๙๖
๑๕
๑,๙๘๔
๘,๐๑๒
๑๑
๑,๐๑๙
๔,๐๐๙
๑๑
๙๙๓
๓,๕๘๙
๑๓
๑,๓๒๓
๔,๖๔๑
๑๕
๑,๑๓๗
๓,๘๙๒
๑๓
๑,๔๘๓
๕,๑๘๔
๔๖๐
๕๔,๕๑๒
๑๘๙,๕๖๓
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แหล่งงบประมาณ
แหล่งของงบประมาณและระยะเวลาในการทาคาของบประมาณในการพัฒนาต่างๆ
แหล่งของงบประมาณ
1. งสประมาณปกติประจาปี
(Function)
2. งสกลนงมจังหวัด
3. งสจังหวัด
4. งสประมาณนนอานาจของ
รองนายกรัฐมนตรี
5. งสประมาณนนการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน
ของกระทรวงมหาดไทย
6. งสประมาณเฉพาะกิจของ
หนงวยงานระดัสกรม
7. งสประมาณของ อปท.
7.1 งสประมาณปกติ
7.2 งสประมาณอนดหนนน
เฉพาะกิจจาก สถ.
7.3 งสประมาณที่เกิน
ศักยภาพของ อปท. ที่
ขอรัสจาก อสจ.
7.4 งสประมาณจากเงินสะสม
ของ อปท.
7.5 งสประมาณเงินกู้จาก
สถาสันการเงินตงาง ๆ
(เฉพาะเทศสาลและอสจ. เทงานั้น)
8. งสประมาณจากกองทนนตงาง ๆ
8.1 กองทนนสงงเสริมสนขภาพ
(สสส.)
8.2 กองทนนสิ่งแวดล้อม
8.3 กองทนนพลังงาน
ฯลฯ
9. งสประมาณตามนโยสายของ
รัฐสาล
อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

ระยะเวลา
มีนาคม–กรกฎาคม ทนกปี
โดยกาหนดลงวงหน้า 2 ปี
มีนาคม–กรกฎาคม ทนกปี
โดยกาหนดลงวงหน้า 2 ปี
มีนาคม – กรกฎาคม ทนกปี
โดยกาหนดลงวงหน้า 2 ปี
งสประมาณประจาปี

หน่วยงานรับผิดชอบ
กระทรวง/กรม/สงวนราชการ
นนระดัสจังหวัด สงวนกลาง และสงวนภูมิภาค
สานักงานจังหวัด เป็นหนงวยงานเลขานนการ
นนการรวสรวม
สานักงานจังหวัด เป็นหนงวยงานเลขานนการ
นนการรวสรวม
นู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
(สานักงานจังหวัดประสานนนพื้นที่)
สานักงานจังหวัด

งสประมาณประจาปี
งสประมาณประจาปี
มิถนนายน–สิงหาคม ทนกปี
โดยตั้งปีตงอปี
ตนลาคม–กันยายน
ปีตงอปี
ตนลาคม–กันยายน
ปีตงอปี
ตนลาคม–กันยายน
ปีตงอปี
การสูรณาการแนน
ทนกปี
การสูรณาการแนน
ทนกปี
การสูรณาการแนน
ทนกปี
การสูรณาการแนน
ทนกปี
การสูรณาการแนน
ทนกปี

สงวนราชการประจาจังหวัด ทั้งสงวนกลาง
และสงวนภูมิภาค
สานักปลัดขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น
นั้น ๆ
สานักงานท้องถิ่นจังหวัด
สานักปลัดองค์การสริหารสงวนจังหวัด
(คณะกรรมการประสานแนน)
สานักปลัดขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น
นั้น ๆ
สานักปลัดขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น
นั้น ๆ
สาธารณสนขจังหวัด
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
สานักงานพลังงานจังหวัด
กาหนดตามภารกิจของเป้าหมายตาม
นโยสาย
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ขั้นตอนในการขับเคลื่อนคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
เป้าหมาย
1. เพื่อนห้ชนมชนเกิดสานึกนนการพึ่งตนเองและมีความสามารถนนการจัดการตนเองนนการพัฒนาหมูงส้านของ
ตนเอง
2. เพื่อนห้เกิดการจัดทัพ จัดทีมที่เหมาะสมนนการพัฒนาหมูงส้านนนด้านตงางๆ
3. เพื่อนห้เกิดกระสวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนนการทางานของนู้นหญงส้านและคณะกรรมการหมูงส้าน
ของแตงละหมูงส้าน
4. เพื่อนห้ เกิดกระสวนการมีสง ว นรงว มของนู้ ที่เกี่ยวข้องฝ่ ายตงางๆ (รวมทั้งเรื่ องเด็กและเยาวชน) ได้รัสการ
คลี่คลายและพัฒนานห้ดีขึ้น
ขั้นตอนในการขับเคลื่อน
1. สร้างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนนงานรงวมกัส “นายก ปลัด” นนการหนนนเสริมนห้นู้นหญงส้านและคณะกรรมการ
หมูงส้านมีความสามารถนนการพัฒนาหมูงส้านของตนเองนนด้านตงางๆ
ชนดคาถามนนการชวนคนยชวนคิด
(1) ทงานนายก และทงานปลัด มีความคาดหวังอะไรส้างกัสนู้นหญงส้านและกรรมการของหมูงส้านแตงละทงาน
(2) นลงานของนู้นหญงส้านทงานไหนส้าง
2.1 ที่มีนลงานเดงน เดงนนนเรื่องอะไร สร้างนลงานเดงนได้เพราะอะไร
2.2 ที่ไมงมีนลงาน ที่ไมงมีนลงานเป็นเพราะอะไร
2.๓ ถ้าจะนห้มีนลงาน ควรจะต้องได้รัสการสนัสสนนนนนเรื่องอะไรส้าง
(3) นลงานของกรรมการหมูงส้านทงานไหนส้าง
3.1 ที่มีนลงานเดงน เดงนนนเรื่องอะไร สร้างนลงานเดงนได้เพราะอะไร
3.2 ที่ไมงมีนลงาน ที่ไมงมีนลงานเป็นเพราะอะไร
3.3 ถ้าจะนห้มีนลงาน ควรจะต้องได้รัสการสนัสสนนนนนเรื่องอะไรส้าง
(4) ถ้ า นู้ น หญง ส้ า นและคณะกรรมการหมูง ส้ า นมี ค วามสามารถนนการพั ฒ นาหมูง ส้ า นของตนเอง จะเป็ น
ประโยชน์อะไรส้างกัส อปท.
2. สร้างวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนนงาน รงวมกัส “เจ้าหน้าที่ อปท.” นนการทาหน้าที่เป็น “คนณอานวย” นนการ
สนัสสนนนนู้นหญงส้านและคณะกรรมการหมูงส้านนห้มีความสามารถนนการพัฒนาหมูงส้านของตนเองนนด้านตงางๆ
ชนดคาถามนนการชวนคนยชวนคิด
(1) เจ้าหน้าที่มีความคาดหวังอะไรส้าง กัสนู้นหญงส้านและคณะกรรมการหมูงส้านของแตงละหมูงส้าน
(2) การที่นู้นหญงส้าน
2.1 มีนลงานเดงน เดงนเรื่องอะไร ทางานเดงนได้เพราะอะไร
2.2 ไมงมีนลงานเดงน เป็นเพราะอะไร
(3) การที่กรรมการหมูงส้าน
3.1 มีนลงานเดงน เดงนเรื่องอะไร ทางานเดงนได้เพราะอะไร
3.2 ไมงมีนลงานเดงน เป็นเพราะอะไร
อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ
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(4) ถ้านู้นหญงส้านและกรรมการหมูงส้านมีนลงานเดงนนนการพัฒนาหมูงส้านของตนเอง จะเป็นประโยชน์กัส
เจ้าหน้าที่อยงางไรส้าง
3. แสงงสทสาทเจ้าหน้าที่นนการเป็นคนณอานวย (พี่เลี้ยง) ของแตงละหมูงส้าน
4. นห้เจ้าหน้าที่ศึกษา “ข้อมูลพื้นฐานของแตงละหมูงส้าน”
(1) ข้อมูลเกี่ยวกัสนู้นหญงส้าน และคณะกรรมการหมูงส้าน ประวัติ นลงาน
(2) “ทนกข์” และ “ทนน” นนหมูงส้าน
“ทนกข์” คือ ปัญหา สาเหตน
“ทนน” คือ สิ่งดีๆ ที่มีอยูงนนหมูงส้าน
(3) แนนพัฒนาของหมูงส้าน
(4) นลการพัฒนาหมูงส้านที่นงานมา เป็นอยงางไรส้าง
5. นห้ น ายก/ปลั ด /เจ้ าหน้ าที่ สร้ างวิสั ย ทัศน์ เป้าหมาย แนนงานรงว มกัส “นู้ นหญงส้าน” ของแตงล ะหมูงส้านนนการ
หนนนเสริมนห้กรรมการหมูงส้านมีความสามารถนนการสร้างนลงานนนการพัฒนาหมูงส้าน ตามสทสาทหน้าที่ที่ตัวเอง
ดารงอยูง
ชนดคาถามนนการชวนคนยชวนคิด (ตามเอกสารแนส)
6. นห้เจ้าหน้าที่กัสนู้ นหญงส้านสร้ างวิสั ย ทัศน์ เป้าหมาย และแนนงานการพัฒนาหมูงส้านรงว มกัส “คณะกรรมการ
หมูงส้าน”
7. นห้เจ้าหน้าที่ นู้นหญงส้านและกรรมการหมูงส้าน นาเสนอโครงการเพื่อขอรัสการสนัสสนนน งสประมาณจาก อปท.
8. นห้เจ้าหน้าที่และนู้นหญงส้ านจั ดเวทีถอดสทเรียนและแลกเปลี่ย นเรียนรู้นลการดาเนินงานของ นู้นหญงส้านและ
กรรมการหมูงส้านแตงละทงาน เดือนละ 1 ครั้ง
9. นห้ น ายก ปลั ด เจ้ าหน้ าที่ จั ดเวทีถอดสทเรียนและแลกเปลี่ ย นเรียนรู้น ลการด าเนิน งานของ นู้ นหญงส้านและ
คณะกรรมการหมูงส้านข้ามหมูงส้าน 3 เดือนครั้ง
10. นห้นายก ปลัด เจ้าหน้าที่ จัดเวทีถอดสทเรียน นาเสนอนลงานประจาปี และเสนอนลงานนหมง ของแตงละหมูงส้าน
ปีละครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ
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บทเรียนการขับเคลื่อนธรรมนูญตาบล
เพื่อการจัดการตนเองจังหวัดสุรินทร์


ว่าด้วย “ชุมชนจัดการตนเอง”

“การจัดการตนเอง” เป็นเรื่องของเราเองล้วนๆ เป็นกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสารพัดสารพันของท้องถิ่น ที่มีรูปธรรมยืนยันได้ว่า อานาจในการจัดการตนเอง นี้
สามารถตอบสนองต่อชีวิต ต่อชุมชน ทาได้จริงและแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้อย่างเห็นผล


การจัดการตนเองต้องมีเครื่องมืออะไร?

แผนชุมชนพึ่งตนเอง แผนแม่บทชุมชน แผนชีวิตสาธารณะ การฟื้นฟูวิถีชีวิตท้องถิ่น การจัดการกองทุน
สวัส ดิการ สภาองค์กรชุมชน เป็ น เครื่ องมือส าคัญ ในการสร้า งกระบวนการเรียนรู้ สร้างการมีส่ ว นร่ว ม มีความ
หลากหลายของกระบวนการทางาน เทคนิควิธีการ รวมทั้งการพัฒนากลไกต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนและเงื่อนไข
ปัจจัยแวดล้อม “ธรรมนูญประชาชน” “ธรรมนูญชุมชน” เป็นอานาจในการจัดการตนเองของชุมชนอีกแบบหนึ่ง ที่
ประชาชนจะแสดงสิทธิในการจัดการพื้นที่ของตนเอง โดยใช้ธรรมนูญเป็นหลักฐานยืนยันและแสดงสถานะของตนเอง
และเป็นเครื่องมือในการประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง


ว่าด้วย “ธรรมนูญ” คืออะไร ?

“ธรรมนู ญ ” เป็ น ปฏิ บั ติ ก ารของสิ ท ธิ แ ละอ านาจของชุ ม ชนโดยตรง เป็ น กระบวนการ “ธรรมนู ญ
ประชาชน” สะท้อนการเข้าถึงสิทธิอานาจ ประชาธิปไตยของชุมชนท้องถิ่น ที่มิได้มองรัฐเป็นศูนย์กลาง แต่มองชุมชน
เป็นศูนย์กลาง ซึ่งแต่ละแห่งมีต้นทุนทางประวัติศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม ความเชื่อ องค์ความรู้ภูมิปัญญา มีระบบนิเวศ ที่
แตกต่างหลากหลาย กระบวนการลุกขึ้นมาสร้างกติกา ข้อตกลงในการจัดความสัมพันธ์ การอยู่ร่วมกันของชุมชน โดย
ชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้กาหนด เรียกว่า “ธรรมนูญ”
“ธรรมนูญประชาชน ไม่ใช่เป็นเพียงรูปเล่ม แต่เป็นเรื่องของ จิตสานึกของคนในพื้นที่ และการนาไปใช้”


ธรรมนูญมีกี่รูปแบบ ?

อาจกล่าวได้ว่า ธรรมนูญของประชาชนมีหลายรูปแบบ อาจเป็นธรรมนูญระดับประเด็น ธรรมนูญสุขภาพ
ระดับตาบล ธรรมนูญระดับชุมชน ธรรมนูญระดับตาบล ธรรมนูญระดับภูมินิเวศ ธรรมนูญระดับจังหวัด เช่น
ธรรมนูญภาคประชาชนคนอานาจเจริญ จังหวัดอานาจเจริญ เป็น “จังหวัดจัดการตนเอง” เพื่อขับเคลื่อน ขยายผล
ด้วยมุ่งหวังว่ากลไกจังหวัดจัดการตนเองจะก่อให้เกิดการทางานพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม บูรณาการทุกประเด็น
ทุกต้นทุน ทุกศักยภาพในจังหวัด เพื่อนาไปสู่เป้าหมายหลักคือ การจัดการตนเองตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับจังหวัด
โดยประชาชนในจังหวัดสามารถกาหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์การทางานของจังหวัดอย่างมีส่ว นร่วม โดยมีกระบวนการ
จัดการให้เกิดการกระจายอานาจและสิทธิในการจัดการจังหวัดของตนเอง


ธรรมนูญสุขภาพ คืออะไร

ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๖ ให้จัดทา “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ”
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการกาหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการดาเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ซึ่งได้ประกาศ
ตามราชกิจจานุเบกษา และมีการทบทวนทุกปี
อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๑๓
ในการทางานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ เครื่องมือ หรือกลไก
ในการขับ เคลื่ อนนโยบายสาธารณะ ที่ส านักงานคณะกรรมการสุ ขภาพแห่ งชาติดาเนินการ มีทั้งสมัช ชาสุ ขภาพ
ธรรมนูญสุขภาพ การประเมินผลกระทบสุขภาพ และเรื่องสิทธิสุขภาพ เรื่องธรรมนูญสุขภาพ เป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่
ประชาชนสามารถนามาขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการจัดการตนเองของชุมชน หรือท้องถิ่น ซึ่งอาจเป็นเชิงประเด็นหรือ
พื้นที่ก็ได้


ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการเขียนธรรมนูญ

๑) ปัญหาในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนทั้งชุมชนหรืออาจส่งผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียงด้วย
มีการแก้ไขปัญหาต่างๆมาแล้ว จนในที่สุดต้องมากาหนดข้อตกลงการใช้ชีวิตร่วมกันของชุมชน
๒) ความพร้อมของคนในชุมชน เป็นต้นทุนที่มีการทางานกันมานาน เกิดการยกระดับการทางานพัฒนา
ไปสู่ชุมชนจัดการตนเอง
“เป้าหมายของการทาธรรมนูญ คือ ต้องการให้ชุมชนเกิดความอยู่ดีมีสุข”


ธรรมนูญ...ให้อะไร

๑) “สร้างคน ได้พลเมือง” กระบวนการในการขับเคลื่อนธรรมนูญ ใช่เพียงจะได้ผลลัพธ์เป็นธรรมนูญ แต่
กระบวนการตั้งแต่การก่อเกิดยังพัฒนาสร้างพลเมืองด้วย ให้คนมีค วามตื่นตัว มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพลัง
อานาจของตนเองและมีส่วนร่วม ซึ่งจะเป็นฐานสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
๒) “จั บ ต้ อ ง กิ น ได้ ” เราสามารถจั บ ต้ อ ง รั บ รู้ ถึ ง การมี อ ยู่ ข องอ านาจของเรา อั น เป็ น อ านาจของ
รัฐธรรมนูญที่กาหนดให้แก่ประชาชนได้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ไม่ใช่แค่เพียงการเลือกตั้ง
๓) “แก้ปัญหาได้” เป็นเครื่องมือในการจัดการตนเองในระดับพื้นที่ได้ เกิดจากการมาร่วมหาทางออก
ร่วมกัน สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน กาหนดกติกาการอยู่ร่วมกัน
๔) “อยู่เย็น เป็นสุข” เมื่อคนในชุมชนมีสานึกร่วมกัน รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนร่วมกัน สังคมก็จะเป็นสังคมของการมีส่วนร่วม สังคมของการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
“ธรรมนูญสุขภาพตาบล หรือ ธรรมนูญตาบล” เป็นธรรมนูญที่ก่อร่ าง สร้างฝัน อนาคตตนเอง ไม่ใช่
กฎหมายที่จะไปบังคับใคร แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสัญญากับตัวเองว่าจะปฏิบัติตาม เหมือนศีลที่ทุกคนยึดถือ “ธรรมนูญ
สุขภาพตาบล” จึงเป็นทั้ง “กติการ่วม” “ข้อตกลงร่วม” “ภาพฝันร่วม” “กฎร่วม” “เป้าหมายร่วม” และ”ศีลร่วม” ที่
เกิดขึ้นจากคนในตาบล มาร่วมกันคิด กาหนด ทา และรับประโยชน์ เพื่อนาไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีทั้งกาย ใจ ปัญญา
และสังคม
(คัดบางส่วนจาก เอกสาร “ธรรมนูญประชาชนเพื่อการจัดการตนเอง” “ธรรมนูญทามือ”
จากพื้นที่ตาบลถึงสุรินทร์อยู่ดมี ีสุข “โนวเจีย เมียนเซาะ” โดย ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุรินทร์)

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๑๔

(จาก powerpoint ของ สนง.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ)

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๑๕


แนวทางการกาหนดแผนงาน/กิจกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญตาบล................
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
๑. ก่อการ (คณะผู้ก่อการ)
๑.๑ ค้นหานู้มี
๑. ประชนมแกนนานนตาสล
สงวนได้เสีย กงอรูป ๒. สร้างความเข้านจรงวมกันถึง
เป็นคณะทางาน
สถานการณ์ปัญหา และความจาเป็น
ที่จะมีธรรมนูญตาสล
๑.๒ ประชนม
คณะทางาน
จานวน.........ครั้ง

ครั้งที่ ๑ เพื่อวางแนนการทางาน
ครั้งที่ ๒ เพื่อยกรงางธรรมนูญ
ครั้งที่ ๓ เพื่อตรวจทานรงาง และ
วางแนนเตรียมการรัสฟังความ
คิดเห็น
ครั้งที่ ๔ ประชนมสรนปนลการรัสฟัง
ความคิดเห็น
ครั้งที่ ๕ ประชนมเตรียมการ
ประกาศนช้ธรรมนูญ
ครั้งที่ ๖ ประชนมติดตามนล

๒. สร้างการรับรู้ความเชื่อ
๒.๑ จัดประชนม ๑. จัดประชนมกี่ครั้ง................ครั้ง
ชี้แจงนนชนมชน
๒. ทาความเข้านจถึงที่มาที่ไป
(แตงละพื้นที่อาจจัด วิเคราะห์สถานการณ์นนชนมชน ที่มี
ประชนมหลายครั้ง) ความสาคัญและความจาเป็นนนการ
จัดทาธรรมนูญของชนมชน
๓. อาจหาอาสาสมัครเพิ่มเติมเพื่อยก
รงาง
๓. กระบวนการยกร่าง
๓.๑ การจัด
๑. ประชนมเพื่อจัดทารายละเอียด
ประชนมนู้เกี่ยวข้อง เค้าโครงธรรมนูญ
นนการยกรงาง
๒. จัดทารายละเอียด
๓. ตรวจรงาง ปรัสปรนงแก้ไขรงวมกัน
อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

ผลลัพธ์/ผลผลิต
๑. มีคณะทางาน จานวน.........คน
๒. คณะทางานมีความเข้านจนนสถานการณ์
ปัญหารงวมกัน และเห็นความสาคัญนนการมี
ธรรมนูญตาสล
จานวนนู้เข้ารงวมประชนมแตงละครั้ง...............
คน
ครั้งที่ ๑ มีแนนการดาเนินงาน คณะทางาน
รู้สทสาทหน้าที่นนการขัสเคลื่อนธรรมนูญ
สนขภาพ
ครั้งที่ ๒ คณะทางานทาความเข้านจ รงางเค้า
โครงที่จะจัดทาธรรมนูญ
ครั้งที่ ๓ มีรงางธรรมนูญ มีแนนการรัสฟัง
ความคิดเห็น
ครั้งที่ ๔ สรนปนลการรัสฟังความคิดเห็น
ปรัสปรนงรงาง
ครั้งที่ ๕ มีการเตรียมการ แสงงสทสาท
ภาระหน้าที่เพื่อเตรียมประกาศนช้ธรรมนูญ
ครั้งที่ ๖ ติดตามนลการประกาศนช้ธรรมนูญ
๑. จานวนนู้เข้ารงวมประชนม........คน
๒. นู้เข้ารงวมประชนมมีสงวนรงวมแสดงความ
คิดเห็น นห้ข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ที่
เกิดขึ้นนนชนมชน
๓. นู้เข้ารงวมเห็นความสาคัญของการมี
ธรรมนูญตาสล (อาจเฉพาะประเด็น หรือ
รวมหลายประเด็น)
๔. มีอาสาสมัครเพิ่มเติมนนการยกรงาง
๑. ได้รงางธรรมนูญตาสล

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๑๖
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
ผลลัพธ์/ผลผลิต
๔. รับฟังความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและสร้างการยอมรับร่วมกัน
๔.๑ เวทีรัสฟัง
๑. จัดประชนมกี่ครั้ง.................ครั้ง
๑. จานวนนู้เข้ารงวมประชนมแตงละครั้ง............
ความคิดเห็นรงาง ๒. นาเสนอรงาง
คน
ธรรมนูญตาสล
๓. รัสฟังความคิดเห็น
๒. ได้ข้อเสนอแนะจากที่ประชนมเพื่อนาไป
๔. คณะทางานนาไปปรัสปรนง
ปรัสปรนง
๓. ที่ประชนมเห็นชอสตงอรงางธรรมนูญ
๕. ประกาศใช้
๕.๑ เวทีตาสล
ประกาศนช้
ธรรมนูญ

๑. จัดเวทีเพื่อประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
สาธารณะ ประกาศนช้ธรรมนูญ
๒. จัดแสดงนิทรรศการความเป็นไป
เป็นมา นนการทาธรรมนูญของตาสล
๓. เชิญหนงวยงานตงางๆเข้ารงวมเพื่อ
รัสรู้รัสทราสรงวมกัน
๔. ประกาศนช้ธรรมนูญตาสล

๖. แปลงไปสู่การปฏิบัติ
๖.๑ ติดตามการนช้ ประชนมติดตามนลทนก..........เดือน
ธรรมนูญ

๑. จานวนนู้เข้ารงวม................คน
๒. ธรรมนูญตาสลได้ประกาศนช้
๓. ประชาชนนนพื้นที่ ภาคีเครือขงาย
หนงวยงานที่เกี่ยวข้องรัสรู้ รัสทราส

คณะทางานและประชาชนนนพื้นที่รัสทราส
ถึงนลการนช้ธรรมนูญ เห็นข้อดี และ
ข้อเสนอที่ควรปรัสปรนง

๗. ประเมินทบทวน
๗.๑ ประชนม
ประชนมทสทวน การนช้ธรรมนูญ เมื่อ ๑. มีสทเรียน และข้อเสนอนนการปรัสปรนง
ประเมินทสทวน ประกาศนช้มาได้.................เดือน
ธรรมนูญ(ถ้ามี)
การนช้ธรรมนูญ
๒. ทราสถึงนลกระทสที่เกิดขึ้นจากการ
ประกาศนช้ธรรมนูญ

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๑๗

กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
๑. วิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้าน/ชุมชน
๑) ใช้ข้อมูลและสารสนเทศรอบด้าน ละเอียด มีอ้างอิงจะดีมาก
แผนที่
ภูมิศาสตร์

ข้อเสนอจากเวที
ประชาคม

ข้อมูลด้าน
สุขภาพ

ทุนชุมชน

จปฐ.
กชช๒ค

วิเคราะห์
ข้อมูล

คาบ่นคน
ในหมู่บ้าน

๒) ใช้ข้อคาถามเปิดประเด็นปัญหาให้ครอบคลุม
- คณะทางานด้านต่างๆ ของ กม.
๑) การบริหารจัดการชุมชน
๓) เศรษฐกิจ
๕) การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

๒) การปกครองความสงบเรียบร้อย
๔) สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข
๖) ด้านอื่นๆ ที่หมู่บ้านสนใจ

- ชีวิตประจาวัน & ปัจจัยการดารงชีวิต
๑) อาหารการกิน
๒) การพักผ่อน
๔) การประกอบอาชีพ ๕) รายได้ – ค่าใช้จ่าย
๗) การศึกษา
๘) การจัดงาน

๓) ความปลอดภัย
๖) เหตุจาเป็นเร่งด่วน
๙) การจัดประเพณี

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

๓) กฎการระดมสมอง

เน้นปริมาณ – งดวิจารณ์ – เปิดรับความแปลกใหม่ – ใส่ใจพัฒนาความคิด
อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๑๘

๔) วิเคราะห์หมู่บ้าน

สิ่งดี

สิ่งไม่ดี

ในหมู่บ้าน

ในหมู่บ้าน

สถานการณ์ดี

สถานการณ์ไม่ดี
นอกหมู่บ้าน

นอกหมู่บ้าน

๒. สังเคราะห์ปัญหา/การวิเคราะห์ปัญหา

สิ่งไม่ดี

สังเคราะห์

ในหมู่บ้าน

(จัดกลุ่ม)

เรียงลาดับ
มาก > น้อย

บางอย่างเป็นความต้องการ ต้องค้นหาว่ามาจากปัญหาใด
ปัญหาที่สืบเนื่อง อาจรวมเป็นปัญหาเดียว
สิ่งดีในหมู่บ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา อาจดึงมาเป็นปัญหา
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โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๑๙

ขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา

สาเหตุ
๑

ปัญหา

• แนวทางแก้ไข ๑.๑
• แนวทางแก้ไข ๑.๒

สาเหตุ
๒
สาเหตุ
๓

• แนวทางแก้ไข ๒.๑
• แนวทางแก้ไข ๒.๒
• แนวทางแก้ไข ๒.๓

• แนวทางแก้ไข ๓.๑

- ผลกระทบของปัญหา สามารถมองเห็นปัญหาที่เชื่อมโยงกัน
- สามารถนาไปกาหนดแผนที่นาทาง (Roadmap) ในการแก้ไขปัญหาต่อเนื่องได้
ตารางวิเคราะห์ปัญหา (เพื่อให้ได้แนวทางแก้ไข)
ปัญหา
๑) ปัญหา

สาเหตุ
สาเหตุ ๑

ผลกระทบ
ผลกระทบ ๑

สาเหตุ ๒

ผลกระทบ ๒

แนวทางแก้ไข
แนวทาง ๑.๑
แนวทาง ๑.๒
แนวทาง ๒.๑
แนวทาง ๒.๒

๒) ปัญหา
๓) ปัญหา
๔) ปัญหา
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โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๒๐

๓. กาหนดอนาคตของหมู่บ้าน
๑)
๒)
๓)
๔)

ร่วมกันระดมสมอง วิเคราะห์ ศักยภาพ สถานการณ์ปัจจุบัน จากตารางวิเคราะห์หมู่บ้าน
ร่วมกันกาหนด ความฝัน (วิสัยทัศน์) ในอีก ๔ ปีข้างหน้า ที่อยากให้หมู่บ้านเป็น
ร่วมกันกาหนด เส้นทางสู่ฝัน (ยุทธศาสตร์) ที่จะทาให้ฝันนั้นสาเร็จต้องทาเรื่องอะไรบ้าง
ร่วมกันนา “แนวทางแก้ไข” จากตารางวิเคราะห์ปัญหามาจัดกลุ่มตาม “เส้นทางสู่ฝัน”

เส้นทางสู่ฝัน ๑
เส้นทางสู่ฝัน ๒

เส้นทางสู่ฝัน ๕
ความฝัน

เส้นทางสู่ฝัน ๓

เส้นทางสู่ฝัน ๔

เส้นทางสู่ฝัน ๑
แนวทาง
๑
แนวทาง
๒
แนวทาง ๓

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๒๑

๔. กาหนดแผนงาน/โครงการ
๑) ร่วมกันนา “แนวทางแก้ไข” มากาหนดเป็นแผนงานโครงการ โดยนา สิ่งดีในหมู่บ้าน (ศักยภาพ),
สถานการณ์ดีนอกหมู่บ้าน (โอกาส) หรือ สถานการณ์ไม่ดีนอกหมู่บ้าน (อุปสรรค) หรือ ทุนชุมชน มา
พิจารณาร่วมด้วย
๒) นา สิง่ ดีหรือทุนชุมชน มาเป็นปัจจัยการดาเนินโครงการ จะได้ แผนพึ่งตนเอง (ทาเอง)
๓) การกาหนดโครงการ ให้ใช้ โอกาส หลีกเลี่ยงจาก อุปสรรค โครงการจะสามารถทาได้จริง
๔) ใน ๑ แนวทางแก้ไข อาจมีมากกว่า ๑ แผนงาน/โครงการ

แนว
ทางแก้ไข

- โครงการ ๑
- โครงการ ๒
- โครงการ ๓

ทุน
ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ........ (เส้นทางสู่ฝัน ๑)
ที่

โครงการ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

๖๑

งบประมาณและที่มา
๖๒
๖๓
๖๔

๖๕

ผู้รับผิดชอบ ประเภท

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๒๒

การขับเคลื่อนแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่การนาไปใช้จริง
การจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

เลือก แผนงาน/โครงการ จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน เฉพาะปีที่จะจัดทาแผนปฏิบัติงาน
เลือก แผนงาน/โครงการ ที่ทาเอง หรือที่หมู่บ้านจะสามารถดาเนินการได้
เลือก แผนงาน/โครงการ ที่ปรากฏในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของท้องถิ่น
เลือก แผนงาน/โครงการ ที่จะดาเนินการขอสนับสนุน และมีโอกาสได้งบประมาณ
กาหนดในปฏิทินแผนปฏิบัติงาน แจ้งให้ประชาคมรับทราบ และติดประชาสัมพันธ์ไว้ที่ส่วนกลางหมู่บ้าน

การจัดทาแบบติดตามตรวจสอบการดาเนินงานโครงการในแผนฯ
๑) นา ตารางแผนงาน/โครงการ ของหมู่บ้าน มาจัดพิมพ์เป็นตารางแบบติดตามตรวจสอบฯ
๒) ระบุรายละเอียด เมื่อแผนงาน/โครงการได้ดาเนินการแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ...........................................................................................
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕

แผนงาน/โครงการ

รายละเอียดการดาเนินการ
วันที่

กิจกรรม/สถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ
หมายเหตุ
(แหล่งงบ)

โครงการ ๑
โครงการ ๒
โครงการ ๓
โครงการ ๔
โครงการ ๕

เทคนิคการทาให้แผนฯ มีชีวิต และได้รับการยอมรับจากประชาคม
๑) จัดทา “ร่าง” แผนพัฒนาหมู่บ้านก่อน จากนั้นนาเข้าสู่ประชาคม เพื่อสร้างการรับรู้และรับรอง
๒) ก่อนการประชาคมรับรองร่างฯ อาจแจกตารางแผนงาน/โครงการให้ทุกครัวเรือนไปพิจารณาล่วงหน้า
๓) กาหนด กติกา หมู่บ้านร่วมกันว่า จะดาเนินกิจกรรมโครงการเฉพาะที่ปรากฏในแผนฯ เท่านั้น
๔) เมื่อมีการประชาคมทาแผนท้องถิ่น จะเลือกแผนงาน/โครงการในแผนเข้าสู่ประชาคมเท่านั้น
๕) เมื่อมีโครงการรัฐหรืองบประมาณลงสู่หมู่บ้าน จะต้องพิจารณาโครงการจากแผนฯ เท่านั้น
๖) จัดทา แผนปฏิบัติงานประจาปี และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
๗) เข้าร่วมเวทีบูรณาการแผนทุกระดับ
๘) จัดเวทีประชาคมทบทวนแผนทุกปี เพื่อให้แผนงาน/โครงการ ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
๙) จัดทาแบบติดตามตรวจสอบการดาเนินงานตามแผนฯ และมีการสรุปผลการดาเนินงานรายปี
๑๐) แผนพัฒนาหมู่บ้าน สามารถเพิ่มเติม ปรับปรุง ระหว่างปีได้ แต่ต้องเห็นชอบจากประชาคมก่อน
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โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๒๓

เทคนิคการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ สู่การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
๑)
๒)
๓)
๔)

คัดเลือกเฉพาะแผนงาน/โครงการ ที่หมู่บ้านไม่สามารถดาเนินการเองได้เลย (ทาร่วม, ทาให้)
เป็นแผนงาน/โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับหมู่บ้านอื่น หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องใช้ความร่วมมือ
เป็นแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือแนวทางของหน่วยงานองค์กรนั้น
เมื่อแผนประกาศใช้แล้ว ส่งสาเนาแผนฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการนั้น เพื่อ
ทราบ เพื่อให้หน่วยงานได้พิจารณากาหนดเป็นแผนปฏิบัติการในปีถัดไป
๕) ก่อนการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านในแต่ละปี ควรขอเอกสารยุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนา
ของ กลุ่มจังหวัด จังหวัด อาเภอ หรือท้องถิ่น มาประกอบ

เอกสารประกอบการจัดเวทีกระบวนการแผนพัฒนาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.missurin.com
ประกอบด้วย: ไฟล์นาเสนอ, เอกสารประกอบการอบรม, ใบงาน, แบบฟอร์มแผนพัฒนาหมู่บ้าน
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โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๒๔

การบูรณาการแผนชุมชนระดับตาบล
๑. สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนนนพื้นที่ ต้องดาเนินการนห้ตรงกัสความเป็นจริงมาก
ที่สนดและนห้ระสนเฉพาะเจาะจง โดยสรนปเป็นประเด็นปัญหาหรือความต้องการ พร้อมระสนสาเหตนของปัญหาและความ
ต้องการ และแนวทางแก้ไขปัญหาหรือการตอสสนองตงอความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ นห้จัดลาดัสความสาคัญของ
ปัญหา/ความต้องการด้วย
ตัวอยงางประเด็นปัญหา/ความต้องการ
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เชงน ความต้องการถนนเข้าหมูงส้าน ความต้องการประปาหมูงส้าน เป็นต้น
๒) ด้านการเกษตร เชงน การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่า ความต้องการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เป็นต้น
3) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชงน ความต้องการขนดลอกคูคลองเพื่อแก้ปัญหาน้าทงวม การจัดทา
แนวเขตป่าชนมชน การแก้ไขปัญหาไฟป่า เป็นต้น
4) ด้านการสงงเสริมอาชีพและพัฒนาคนณภาพชีวิต เชงน ปัญหาหนี้นอกระสส การฝึกอาชีพ การจัดหาตลาด
จาหนงายสินค้า เป็นต้น
5) ด้านสาธารณสนข เชงน การแก้ไขปัญหาโรคติดตงอนนพื้นที่ การสร้างความปลอดภัยนนการทางาน เป็นต้น
6) ด้านความมั่นคง เชงน ปัญหายาเสพติด ปัญหาการพนัน ปัญหาการแตกแยกทางความคิดของนู้คนนนหมูงส้าน
ความเสี่ยงจารกภัยพิสัติทางธรรมชาติ เป็นต้น
7) อื่นๆ
สรุปปัญหา/ความต้องการเชิงพื้นที่ ตาบล................................
หมู่ที่

ปัญหา/ความต้องการ

สาเหตุ

แนวทางแก้ไข

หมูง 1
ส้าน.....
หมูง ๒
ส้าน.....
หมูง ๓
ส้าน.....
หมูง ๔
ส้าน.....

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๒๕

๒. การวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ตาบล
เป็นการพิจารณาความสามารถของตาสลทั้งที่ปรากฏอยูงและที่ซงอนเร้นเพื่อนามานช้นห้เกิดประโยชน์อยงางมี
กระสวนการ โดยสามารถนาข้อมูลทั่วไปของตาสลนนสงวนที่ 1 มาเป็นข้อมูลนนการวิเคราะห์ ทั้งนี้ นห้วิเคราะห์ และ
อธิสายถึงศักยภาพของพื้นทีต่ าสลอย่างน้อยใน 6 ด้าน ดังนี้
1) ด้านเศรษฐกิจ
5) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ด้านการเกษตร
6) ด้านความมั่นคง
3) ด้านสังคม สาธารณสนข การศึกษา
7) อื่นๆ
4) ด้านอนตสาหกรรม พาณิชยกรรมและแรงงาน

๓. การกาหนดตาแหน่งการพัฒนาตาบล (Positioning)
นาประเด็นศักยภาพของพื้นที่ตาสลที่วิเคราะห์ได้ มาเข้าสูงตารางวิเคราะห์ตาแหนงงการพัฒนา ดังนี้
ตารางวิเคราะห์ตาแหน่งการพัฒนาตาบล
การวิเคราะห์และการประเมิน
ประเด็นศักยภาพ

ผลรวมคะแนนการ

ความเร่งด่วนใน ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความสอดคล้องกับ วิเคราะห์และประเมิน
ความสาคัญ
การดาเนินการ (ผลกระทบ)ต่อพื้นที่ ในการพัฒนา สภาพของจังหวัด
(๕)
(เต็ม ๒๕ คะแนน)
(๕)
(๕)
(๕)
(๕)

๑......................................
........................................
๒......................................
........................................
๓......................................
........................................
๔......................................
........................................
๕......................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

การวิเคราะห์และประเมินศักยภาพของพื้นที่นนแตงละข้อจะต้องมีข้อเท็จจริงและหลักฐานรองรัส โดย
ค่ า คะแนน ๒๑ - ๒๕ หมายถึ ง ประเด็ น ศั ก ยภาพที่ เ ป็ น ปั จ จั ย หลั ก แห่ ง ความส าเร็ จ ( Key Success
Factors) ของตาบล ต้องใช้แผนพัฒนาในการดาเนินงานเพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเติบโตสู่อนาคต
คงาคะแนน ๑๖ - ๒๐ หมายถึง ประเด็นศักยภาพที่เป็นปัจจัยความสาเร็จ (Success Factors) ของตาสล ซึ่ง
สามารถนช้กลไกของตาสลที่มีอยูงนนการพัฒนาและดาเนินการได้
คงาคะแนน ๑๑ - ๑๕ หมายถึง ประเด็นศักยภาพที่เป็นประเด็น ( Factors) ของตาสล ซึ่งสามารถนช้ เพียง
กลไกการขัสเคลื่อนงานโดยปกตินนตาสล นนการพัฒนาและดาเนินการได้
คงาคะแนนน้อยกวงา ๑๐ หมายถึง ไมงมีนัยยะนนการพัฒนา
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โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๒๖
 การกาหนดตาแหน่งการพัฒนาตาบล (Positioning)
ความหมายเชิงหน้าที่
- เป็นเครื่องมือนนการกาหนดทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์ของตาสล
- เพื่อนห้ทิศทางการพัฒนาและวิสัยทัศน์มีความสัมพันธ์กัสศักยภาพและสมรรถนะของตาสล และสนองตงอความ
ต้องการของประชาชน แนนพัฒนาอาเภอ นโยสาย/แนนพัฒนาจังหวัด และยนทธศาสตร์ระดัสชาติ
ความหมายเชิงกระบวนการ
- กระสวนการค้นหาและสร้างสรรค์ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ (Image and Identity) เพื่อกาหนดทิศทางการ
พัฒนาและวิสัยทัศน์ของตาสล
- เป็นที่ยอมรัสของนู้คนที่เกี่ยวข้อง (ทนกภาคสงวนนนพื้นที่)
วิธีการกาหนดตาแหน่งการพัฒนา
1) วิเคราะห์ศักยภาพ : ที่ตั้งภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ-สนคคล พื้นที่นกล้เคียง
2) ค้นหาความมนงงมาดปรารถนา : อะไรที่นู้คนต้องการ/ไมงต้องการ
3) วิเคราะห์ขีดความสามารถ : ตอสสนองยนทธศาสตร์ชาติและความมนงงมาดปรารถนา
4) วิเคราะห์ความสามารถนนการแขงงขัน : ความแข็งแกรงง-จนดด้อย เปรียสเทียสกัสตาสลที่มีศักยภาพนกล้เคียงกัน
ตัวอย่างการกาหนดตาแหน่งการพัฒนา (Positioning)
“เป็นแหลงงทงองเที่ยววิถีชีวิตทางน้าที่มีระสสมาตรฐานสากล”
“การเป็นแหลงงเลี้ยงแพะ ครสวงจรนนจังหวัดเพื่อแปรรูป และสงงออก”

๔. วิเคราะห์ศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพื้นที่ตาบล (SWOT Analysis)

ปัจจัยภายใน
จุดแข็ง (Strengths: S)

จุดอ่อน (Weaknesses: W)

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

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

ปัจจัยภายนอก
โอกาส (Opportunities: O)
O๑) …………………………………………………………………..
O๒) …………………………………………………………………..
O๓) …………………………………………………………………..

ภัยคุกคาม (Threats: T)
T๑) …………………………………………………………………..
T๒) …………………………………………………………………..
T๓) …………………………………………………………………..

เป็นแนวทางนนการวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคนกคามหรือข้อจากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีนล
ตงอการพัฒนาด้านตงางๆ ของตาสล รวมทั้งการวิเคราะห์จนดองอน จนดแข็ง ของตาสล อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนน
พื้นที่ ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของตาสลนนปัจจนสัน โดยเทคนิค SWOT Analysis เป็นเครื่องมือนนการ
วิเคราะห์ที่ประกอสด้วย การวิเคราะห์จนดแข็ง ( Strength = S) การวิเคราะห์จนดองอน ( Weakness = W) การวิเคราะห์
โอกาส (Opportunity = O) และการวิเคราะห์ปัญหาอนปสรรคหรือข้อจากัด (Threat = T)
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๒๗

๕. วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนายุทธศาสตร์ของพื้นที่ตาบล (TOWS Matrix)

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

โอกาส (Opportunities)
O1……………….…………………………
O2……………………………………………
O3……………………………………………
O4……………………………………………
O5……………………………………………
O6……………………………………………
O7……………………………………………
ฯลฯ
ภัยคุกคาม (Threat)
T1……………….…………………………
T2……………………………………………
T3……………………………………………
T4……………………………………………
T5……………………………………………
T6……………………………………………
T7……………………………………………
ฯลฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

จุดแข็ง (Strengths)
S1……………………………………………
S2……………………………………………
S3……………………………………………
S4……………………………………………
S5……………………………………………
S๖...................................................
S๗..................................................
ฯลฯ
SO : กลยนทธ์เชิงรนก
(นช้ความเข้มแข็งจากภายนนแสวง
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก)
1)......................................................
2)......................................................
3)......................................................
4)......................................................
5)......................................................
6)......................................................
ฯลฯ
ST : กลยนทธ์เชิงป้องกัน
(นช้ความเข้มแข็งภายนนหลีกเลี่ยงสิ่ง
กีดขวางภายนอก)
1)......................................................
2)......................................................
3)......................................................
4)......................................................
5)......................................................
6)......................................................
ฯลฯ

จุดอ่อน (Weaknesses)
W1……………………………………………
W2……………………………………………
W3……………………………………………
W4……………………………………………
W5……………………………………………
W6……………………………………………
W7……………………………………………
ฯลฯ
WO : กลยนทธ์เชิงเชิงแก้ไข
(ขจัดความองอนแอภายนนโดยฉวย
ประโยชน์จากโอกาสภายนอก)
1)......................................................
2)......................................................
3)......................................................
4)......................................................
5)......................................................
6)......................................................
ฯลฯ
WT : กลยนทธ์เชิงรัส
(ลดความองอนแอภายนนและ
หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางภายนอก)
1)......................................................
2)......................................................
3)......................................................
4)......................................................
5)......................................................
6)......................................................
ฯลฯ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๒๘

๖. กาหนดยุทธศาสตร์แผนชุมชนระดับตาบล ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๖.1 วิสัยทัศน์ตาบล หมายถึง เป้าหมายการพัฒนา สถานภาพที่ตาสลต้องการจะเป็นหรือสรรลนถึงนนอนาคต
อยงางชัดเจน สอดคล้องกัสโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอนปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของตาสล
เป้าหมายการพัฒนา เป็นการวางเป้าหมายที่มีความเป็น ไปได้เชิงรูปธรรม (วัดได้) นนระยะ 5 ปีของตาสล
เพื่อนห้สอดคล้องกัสการแนนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงงชาติ แนนพัฒนาจังหวัด และแนนพัฒนาอาเภอ
สาหรัสนนการปรัสปรนงแนนชนมชนระดัสตาสลครั้งนี้ เป็นแนนชงวงปี 2561-2565 ฉสัสทสทวน นนปี พ.ศ.
2562 ดังนั้น การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาหรือวิสัยทัศน์ จึงเป็นการวางเป้าหมายที่มนงงหวังนห้เกิดภายนน สิ้นปี
2565
๖.๒ เป้ า หมายรวม (ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายการพั ฒ นา) เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ จ ะชี้ วง า สิ่ ง ที่ ต าสล
ดาเนินการนั้นได้สรรลนเป้าหมายตามที่กาหนดไว้หรือไมง
๖.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ (ประเด็นการพัฒนาตาบล) หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของตาสลที่สอดคล้องกัส
ประเด็นการพัฒนาสาคัญระดัสชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค จังหวัด อาเภอ รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา
และความต้องการของพื้นที่ (area) สอดคล้องกัสนลที่ได้จากสทวิเคราะห์
ประเด็นยนทธศาสตร์ นนที่นี้คือ ประเด็นที่จะต้องทา เพื่อนห้สรรลนวิสัยทัศน์ตาสลข้างต้น
คาแนะนา : นห้ตาสลนาประเด็นยนทธศาสตร์ของอาเภอมาเป็นข้อมูลสาคัญนนการกาหนดประเด็นยนทธศาสตร์ของ
ตาสลนนแตงละข้อด้วย เพื่อนห้ประเด็นยนทธศาสตร์ของอาเภอ ถูกขัสเคลื่อนไปสูงพื้นที่ตาสลอยงางเป็นรูปธรรมมากขึ้น
๖.๔ แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) คือ นนแตงละประเด็นยนทธศาสตร์ มีแนวทางการพัฒนาอยงางไร ที่ดาเนินการ
แล้วจะนาไปสูงการสรรลนวัตถนประสงค์ของประเด็นการพัฒนานั้นๆ
ประเด็น
ยุทธศาสตร์
๑

วิสัยทัศน์
ตาบล

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
๒

ประเด็น
ยุทธศาสตร์
๓

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

• แนวทางการพัฒนา ๑.๑
• แนวทางการพัฒนา ๑.๒

• แนวทางการพัฒนา ๒.๑
• แนวทางการพัฒนา ๒.๒
• แนวทางการพัฒนา ๒.๓

• แนวทางการพัฒนา ๓.๑

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๒๙

๘. เทคนิคการบูรณาการแผนงาน/โครงการ สู่แผนชุมชนระดับตาบล
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

คัดเลือกโครงการจากทุกหมู่บ้าน เฉพาะประเภท ทาให้ หรือ ทาร่วม
ประกอบด้วย แผนฯ จากทุกหมู่บ้าน แผนงานหน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่ แผนท้องถิ่น
โครงการของหมู่บ้าน ๒ โครงการขึ้นไป ที่มีความเกี่ยวข้องกัน รวมเป็นโครงการเดียว
โครงการของบางหมู่บ้าน ที่พบกลุ่มเป้าหมายหลายหมู่บ้าน ขยายโครงการครอบคลุมทั้งตาบล
โครงการของหมู่บ้านที่มีการเชื่อมโยงกับโครงการหมู่บ้านอื่น กาหนดเป็นโครงการใหญ่
พิจารณาโครงการของหน่วยงาน/องค์กรในพื้นที่ ที่สอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ตาบล
กาหนดโครงการใหม่ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ตาบล โดยคานึงถึงทุนชุมชนในตาบล
ระบุแหล่งงบประมาณและความสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของแผนพัฒนาอาเภอ
จัดทาบัญชีแผนงาน/โครงการ ที่ตาบลจัดการเองไม่ได้ ต้องขอรับการสนับสนุน
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โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร์ตาบล ที่ …. ....................................................................................................................................
บัญชีรายการ
ชุดโครงการ

งบประมาณดาเนินการ
เป้าหมาย

พ.ศ.
2561

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

พ.ศ.
2565

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx

xxxx.xx

xxxx.xx

xxxx.xx

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

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

แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๑ .........................................................
๑. โครงการ.................
xxxx.xx
๒. โครงการ.................
xxxx.xx
.... โครงการ.................
xxxx.xx
.... โครงการ.................
.... โครงการ.................
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑.๒ ..........................................................
๑. โครงการ.................
xxxx.xx
๒. โครงการ.................
.... โครงการ.................
.... โครงการ.................
.... โครงการ.................
รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ตาบล ที่ .......
จานวน....................โครงการ

แหล่งที่มาของ ยุทธศาสตร์
หน่วย
งบประมาณ
อาเภอ
ดาเนินการ

๓๐

๓๑
- โครงการ หมายถึง ชื่อโครงการที่มีความสาคัญภายนต้แนวทางการพัฒนาตลอดระยะเวลาของแนน
- เป้าหมาย หมายถึง นลลัพธ์ที่จะนห้เกิดขึ้นกัสกลนงมเป้าหมายที่ระสน
- แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหลงงงสประมาณของโครงการ โดยกาหนดไว้ ๕ แหลงง โดยนห้ระสนหมายเลขของแหลงง
งสประมาณ ดังนี้
๑ หมายถึง งสประมาณของ จังหวัด/กลนงมจังหวัด
๒ หมายถึง งสประมาณของกระทรวง/กรม
๓ หมายถึง งสประมาณขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น
๔ หมายถึง งสประมาณขององค์กรนนตาสล
๕ หมายถึง งสประมาณของเอกชน องค์กรอิสระ กองทนนตงางๆ
- ยุทธศาสตร์อาเภอ หมายถึง ความสอดคล้องกัสยนทธศาสตร์แนนพัฒนาอาเภอ ๕ ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
- หน่วยดาเนินการ หมายถึง หนงวยงานรัสนิดชอสนนการดาเนินโครงการ หากมีหลายหนงวยงานรัสนิดชอสนน
การดาเนินโครงการ นห้ระสนเฉพาะหนงวยงานรัสนิดชอสหลัก
- งบประมาณดาเนินการ หมายถึง งสประมาณนนการดาเนินการของโครงการนนแตงละปีงสประมาณ โดยนห้นช้หนงวย
เป็น “สาท”
ทั้งนี้ ในบัญชีรายการชุดโครงการให้เรียงลาดับเป็นรายแนวทางการพัฒนา และในแต่ละแผนงานขอให้
เรียงลาดับตามความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม

เทคนิคการคัดเลือกแผนงาน/โครงการ สู่การบูรณาการแผนระดับอาเภอ
๑)
๒)
๓)
๔)

คัดเลือกเฉพาะแผนงาน/โครงการ ที่ตาบลไม่สามารถดาเนินการเองได้ (ทาร่วม, ทาให้)
เป็นแผนงาน/โครงการที่มีความเชื่อมโยงกับตาบลอื่น หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ต้องใช้ความร่วมมือ
เป็นแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หรือแนวทางของหน่วยงานระดับอาเภอ
เมื่อแผนประกาศใช้แล้ว ส่งสาเนาแผนฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการนั้น เพื่อ
ทราบ เพื่อให้หน่วยงานได้พิจารณากาหนดเป็นแผนปฏิบัติการในปีถัดไป
๕) ก่อนการทบทวนแผนชุมชนระดับตาบลในแต่ละปี ควรขอข้อมูลยุทธศาสตร์หรือแนวทางการ
พัฒนาของ กลุ่มจังหวัด จังหวัด อาเภอ หรือท้องถิ่น มาประกอบ

เอกสารประกอบการจัดเวทีกระบวนการแผนชุมชนระดับตาบล ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.missurin.com
ประกอบด้วย: ไฟล์นาเสนอ, เอกสารประกอบการอบรม, ใบงาน, แบบฟอร์มแผนชุมชนระดับตาบล

การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวนปี ๒๕๖๒
ให้ดาเนินการตาม (หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว๑๘๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒)

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

ปฏิทินการจัดทาและประสานแผนพัฒนาระดับพื้นที่ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จังหวัด

อาเภอ

ตาบล

ก.ค. – ต.ค. ๒๕๖๒

เม.ย. ๒๕๖๒

แผนพัฒนาจังหวัด/
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด

จัดประชุมเพื่อพิจารณา
บูรณาการโครงการ

ก.บ.จ.

คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น
ระดับจังหวัด

เม.ย. – มิ.ย. ๒๕๖๒

มี.ค. ๒๕๖๒

แผนพัฒนาอาเภอ/

จัดประชุมเพื่อพิจารณา
บูรณาการโครงการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีของอาเภอ
(แผนความต้องการระดับอาเภอ)

กบอ.

คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่น
ระดับอาเภอ

มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๒

มี.ค. – เม.ย. ๒๕๖๒

แผนชุมชนระดับตาบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

พช. (ศอช.ต.)

อปท.

ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒

หมู่บ้าน/
ชุมชน

แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่บ้าน/ชุมชน
(กม./คณะกรรมการชุมชน)

Bottom-Up
ความต้องการ
จัดประชุมประชาคมร่วมกัน

(ชุมชน/หมู่บ้าน/ท้องถิ่น)

ยุทธศาสตร์ประเทศ/
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ/
ทิศทางนโยบายรัฐบาล/
กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของภาค
/กลุ่มจังหวัด
ทิศทางนโยบายรัฐบาล
กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัด

กรอบแผนพัฒนา
อาเภอ

ม.ค. – ก.พ. ๒๕๖๒
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

กรอบแผนพัฒนา
อาเภอ

อปท.
๓๒

๓๓
ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ประจาปีงสประมาณ พ.ศ. 2564 (ดาเนินการปี ๒๕๖๒)
ที่

การดาเนินการ

ระยะเวลา

หน่วยงาน

1 แผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาท้องถิ่น

ม.ค. – ก.พ. ก.ม./อปท.
-นห้ ค ณะกรรมการหมูง ส้ า น นนพื้ น ที่ ที่ มี กม. และ อพป. มี ห น้ า ที่ สู ร ณาการ
2562

ทสทวน/จัดทาแนนพัฒนาหมูงส้าน (พรส. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457)และ
หมายรวมถึง คณะกรรมการกลางหมูง ส้ า น อพป. (กก.อพป.) (พระราชสั ญ ญั ติ จั ด
ระเสียสสริหารหมูงส้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2522)
-นห้คณะกรรมการชนมชนนนพื้นที่ที่ไมงมี กม. และ อพป. มีหน้าที่สูรณาการทสทวน/
จัดทาแนนชนมชน
โดยมีสานักงานพัฒนาชนมชนอาเภอสนัสสนนนข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนา และ
วิทยากรกระสวนการ และมีองค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น/อาเภอ สนัสสนนนการจัดทา
เวทีประชาคมรงวมกันระดัสชนมชน/หมูงส้าน/ท้องถิ่น (ระเสียสกระทรวงมหาดไทยวงา
ด้วยการจัดทาแนนพัฒนาขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง ฉสัสที่ 3 พ.ศ. 2561) โดยนห้นายอาเภอกาหนดห้วงเวลานนการจัดทาเวที
ประชาคมรงวมกันของหมูงส้าน/ชนมชน/ท้องถิ่น เพื่อรวสรวมปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนนนพื้นที่ และข้อมูลตงางๆ มาจัดทาเป็น แนนพัฒนาหมูงส้าน/แนนชนมชน/
แนนพัฒนาท้องถิ่น โดยนห้คณะกรรมการหมูงส้าน (กม.) และคณะกรรมการชนนชน สงง
แนนพัฒนาหมูงส้านและแนนชนมชนไปยังศูนย์ประสานงานองค์การ ชนมชนระดัสตาสล
และหนงวยงานที่เกี่ยวข้อง

2 แผนชุมชนระดับตาบล

มี.ค. – เม.ย.
สานักงานพัฒนาชนมชนอาเภอ สนัสสนนนการจัดทาแนนชนมชนระดัสตาสลโดยนช้
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กลไกศูนย์ประสานงานองค์การชนมชนระดัสตาสล (ศอช.ต) ประมวลความต้องการจาก
แนนชนมชน/แนนพัฒนาหมูงส้าน/แนนพัฒนาท้องถิ่น หรือแนนอื่น ๆ รามทั้งนาข้อมูล
จปฐ. และ กชช.2ค มานช้ ป ระกอสนนการวิ เคราะห์ กลั่ น กรองประมวลนล และ
จัดลาดัสความสาคัญของแนนงาน/โครงการ เพื่อจัดเป็นแนนชนมชนระดัสตาสลจัดสงง
นห้ กสอ. พร้อมทั้งจัดทาสัญชีประสานโครงการที่สอดคล้องกัสทิศทางการพัฒนาพื้นที่
สง ง นห้ อ งค์ ก รปกครองสง ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ นช้ ป ระกอสการจั ด ท าแนนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น
(ระเสียสกระทรวงมหาดไทยวงาด้ว ยการดาเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชนมชน
พ.ศ. 2551)

สนง.พช.
อาเภอ/
อปท.

แผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น สามารถ เพิ่มเติม เปลี่ยนปลง แนนพัฒนาท้องถิ่น
โดยนาปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการจัดทาเวทีประชาคมรงวมกันของ
หมูงส้าน/ชนมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งนาข้อมูลจากแนนชนมชนระดัสตาสล มานช้ประกอสการ
พิจารณาเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแนนพัฒนาท้องถิ่น (ระเสียสกระทรวงมหาดไทยวงาด้วย
การจัดทาแนนพัฒนาขององค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉสัสที่ 3 พ.ศ. 2561

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๓๔
ที่

การดาเนินการ

ระยะเวลา

หน่วยงาน

3 แผนพัฒนาอาเภอ
-การกาหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนาอาเภอ

ม.ค. – ก.พ.
2562
อาเภอโดยกลไกของคณะกรรมการสริหารงานอาเภอ (กสอ.) นากรอสทิศทางและ

กสอ.

ยนทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด (Top-down) จากแนนพัฒนาจังหวัด ฉสัสทสทวน (พ.ศ.
2561-2565) มาเป็นแนวทางนนการทสทวนการจัดทากรอสทิศทางการพัฒนาพื้นที่
และยนทธศาสตร์พัฒนาอาเภอ ตามแนนพัฒนาอาเภอ 5 ปี
(พ.ศ.2561-2565)
ฉสัสทสทวนนนปี พ.ศ. 2562 และแจ้งนห้ภาคสงวนตงาง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองสงวน
ท้องถิ่นนนพื้นที่ทราส เพื่อนห้ทนกภาคสงวนนาไปนช้เป็นแนวทางนนการพัฒนาพื้นที่ระดัส
อาเภอไปนนทิศทางเดียวกัน

-การประสานแผนงาน/โครงการในระดับอาเภอกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เม.ย. – พ.ค.
2562
นห้ กสอ. จัดทาสัญชีแนนงานหรือโครงการระดัสอาเภอนนความรัสนิดชอสของ

กสอ./
อปท.

องค์กรปกครองสงวนท้องถิ่น และจัดสงงนห้คณะกรรมการประสานแนนพัฒนาท้องถิ่น
ระดั ส อาเภอ เพื่ อพิ จ ารณาสูรณาการโครงการตามแนนพัฒ นาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองสงวนท้องถิ่นนนพื้นที่ และเสนอคณะกรรมการประสานแนนพัฒนาท้องถิ่น
ระดั ส จั ง หวั ด เพื่ อพิ จ ารณาสู รณาการโครงการที่เกินขีด ความสามารถขององค์กร
ปกครองสงวนท้องถิ่นนนภาพรวมของจังหวัด และเสนอนห้องค์การสริหารสงวนจังหวัด
(อสจ.) พิจารณาประกอสการจัดทาแนนพัฒนาของ อสจ.

-การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี
อ าเภอโดยกลไกของคณะกรรมการสริ ห ารงานอ าเภอ (กสอ.) ประสานและ พ.ค. – มิ.ย.
รวสรวมข้ อ มู ล จากปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชน (Bottom-up) จาก
2562
แนนพั ฒ นาหมูง ส้ า น แนนชน ม ชน แนนชน ม ชนระดั ส ต าสล แนนพั ฒ นาท้ องถิ่น และ
แนนพัฒนาของสงวนราชการหรือหนงวยงานอื่นที่ดาเนินการนนพื้นที่อาเภอ เพื่อจัดทา
แนนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉสัสทสทวน นนปี พ.ศ. 2562 และ นห้
กสอ. ประกาศนช้ และจั ด สง ง แนนพั ฒ นาอาเภอนห้ หนง ว ยงานตง า ง ๆ รวมทั้ ง องค์กร
ปกครองสงวนท้องถิ่นนนพื้นที่ เพื่อนห้ทนกภาคสงวนทราสและรงวมกันขัสเคลื่อนการพัฒนา
และการแก้ไขปัญหานนพื้นที่อยงางยั่งยืนและเป็นไปนนทิศทางเดียวกัน

-การจัดทาแผนความต้องการระดับอาเภอ
อาเภอโดยกลไกของคณะกรรมการสริหารงานอาเภอ (กสอ.) จะต้องจัดทาแนน
ความต้องการระดัสอาเภอนห้สอดคล้องกัสทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยโครงการที่อยูง
นนแนนความต้องการระดัสอาเภอจะต้องเป็นโครงการที่ถูกสรรจนอยูงนนแนนพัฒนา
อาเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉสัสทสทวนนนปี พ.ศ.2562 และจะต้องจัดกลนงม
โครงการตามประเด็นยนทธศาสตร์ของแนนพัฒนาจังหวัด โดยนห้อาเภอจัดสงงแนนความ
ต้องการระดัสอาเภอนห้ ก.ส.จ. และหนงวยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลนนการจัดทา
แนนพัฒนาจังหวัดและแนนปฏิสัติราชการประจาปีของจั งหวัด รวมทั้งเพื่อขอรัสการ
สนัสสนนนการดาเนินงานหรืองสประมาณจากหนงวยงานที่เกี่ยวข้อง

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ

มิ.ย.
2562

กสอ.

กสอ.

โครงการชุมชนเข้มแข็งยั่งยืนจังหวัดสุรินทร์ ปี ๒๕๖๒

๓๕
ที่

การดาเนินการ

ระยะเวลา

4 แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
ก.ค. – ก.ย.
จังหวัดนาแนนความต้องการของอาเภอมาประมวลนนภาพรวมของจังหวัด
2562
รวมทั้งประสานข้อมูลกัสคณะกรรมการประสานแนนท้องถิ่นระดัสจังหวัดเพื่อ
ประกอสการจั ด ท าแนนพัฒ นาจั งหวัด และแนนปฏิสัติราชการประจ าปี ข อง
จังหวัดโดยนาหลักเกณฑ์ แนวทางและปฏิทินที่คณะกรรมการสูรณาการนโยสาย
พัฒนาภาค (ก.ส.ภ.) จะกาหนดนนแตงละปีมาพิจารณาประกอสด้วย
ต.ค.
จังหวัดจัดทาข้อมูลรายละเอียดโครงการที่สอดคล้องกัสกรอสแนนพัฒ นา
จังหวัดซึ่งต้องการนห้หนงวยงานที่เกี่ยวข้องสนัสสนนนการดาเนินงาน และจัดสงงนห้ 2562
หนง ว ยงานเพื่ อ พิจ ารณาน าไปสรรจน น นคาของงสประมาณประจ าปีและสง ง นห้
กระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการประสานงาน

หน่วยงาน
กสจ.

กสจ.

สสจ.สป.มท.
21 ธันวาคม 2561

แสสสอสถามความพึงพอนจนู้เข้ารัสการอสรม
กรนณาตอสภายหลังการอสรมเสร็จสิ้นแล้ว

https://forms.gle/RZovXyPzZPMtkgYp6

อบรมเชิงปฏิบัติการทีมวิทยากรระดับอาเภอ
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