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การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองนั้น 

มีหลายหลายรูปแบบ วิธีการ หนึ่งในฐานส าคัญ (platform) ที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาความ
เข้มแข็งคือการจัดการความรู้เกี่ยวกับ”ชุดข้อมูลพื้นที่ตนเอง” ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายใต้
การด าเนินการจัดท าโดยชุมชนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ ได้แก่   ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัย
ชุมชน (RECAP)และข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีในชุมชน เช่น ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน( จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค.) หรือข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.สต. เกษตรต าบล ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงทางมนุษย์ (พม.) จากเวทีประชุมต่างๆ เป็นต้น  
 การจัดท าการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการวิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลต าบล 
(TCNAP & RECAP Revitalization) ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้ “รู้จักสถานะ เห็นศักยภาพตนเอง” 
และ “น าใช้เป็น” ซึ่งโอกาสในการน าใช้ข้อมูลมีแตกต่างกัน ตั้งแต่ใช้ประกอบการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการ จัดกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนและอปท.เครือข่าย การจัดท าแผนงานในแต่ละระดับ 
และการพัฒนานวัตกรรมชุมชน หากชุมชนมีการวิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลก็จะสามารถเป็นเครื่องมือในการท างานที่ช่วยเอ้ือต่อการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ออกแบบการดูแลสุขภาพที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ อันเป็น
เป้าหมายสูงสุดของการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น คือการยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน
ให้ดีขึ้น 

คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูทักษะการวิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลต าบล เล่มนี้ 

ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 แสดงเนื้อหำ แนวทำงกำรรวบรวมข้อมูลส ำหรับ 5 ประเด็นได้แก่ ประเด็น

ที่ 1 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต าบลสุขภาวะ (Healthy community profile) ประเด็นที่ 

2 ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน (Community potentials) ประเด็นที่ 3 ข้อมูลส าหรับการจัด
กระบวนการเรียนรู้ในชุมชน หรือการฝึกอบรม (Community learning/ Learning package) 

ประเด็นที่ 4 ข้อมูลส าหรับการจัดท าแผน และประเด็นที่ 5 ข้อมูลส าหรับการพัฒนานวัตกรรมเชิง
ระบบ ส่วนที่ 2 ตัวอย่ำงกำรน ำใช้ข้อมูลm ผู้จัดท าหวังว่าการฝึกการวิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลอย่าง
เป็นระบบครั้งนี้จะช่วยฟื้นฟูทักษะ ปรับมุมมอง และเปิดโอกาสให้มีการน าใช้ข้อมูลได้อย่างมี
คุณภาพที่น าไปสู่วัฒนธรรมการน าใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่นต่อไป 
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บทน ำ 

 

แนวคิด หลักกำร 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในการจัดการตนเองนั้น       มี
หลายหลายรูปแบบ วิธีการ หนึ่งในวิธีการพื้นฐานของการเสริมสร้างความเข้มแข็งคือการจัดการความรู้
เกี่ยวกับ”ชุดข้อมูลพื้นที่ตนเอง” ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่มีอยู่แล้วภายใต้การด าเนินการจัดท าโดยชุมชนท้องถิ่นแต่
ละพื้นที่ ได้แก่   ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP)และข้อมูลอื่นๆ ที่มีในชุมชน เช่น ข้อมูล
ความจ าเป็นพื้นฐาน( จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค.) หรือข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.
สต. เกษตรต าบล ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงทางมนุษย์ (พม.) จากเวทีประชุมต่างๆ เป็นต้น  

 “ข้อมูล”เป็นสิ่งที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นคุ้นเคย  การเสริมความเข้มแข็งดังกล่าว 
ด าเนินการด้วยการใช้เครื่องมือทางวิชาการ เพ่ือก่อให้เกิดการเรียนรู้ ได้แก่ 1)การเรียนรู้ศักยภาพการจัดการ
ตนเองและทุนทางสังคมของชุมชนท้องถิ่นด้วยการวิจัยชุมชน (RECAP) 2)การเรียนรู้สถานการณ์ปัญหา
สุขภาพและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ด้วยการพัฒนาระบบข้อมูลต าบล(TCNAP) โดยชุมชน  เป็นผู้มี
ส่วนร่วมในการจัดเก็บ น าใช้และเป็นเจ้าของ   

การใช้ข้อมูลถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญในการค้นหา เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและแนวทางการ
จัดการการดูแลสุขภาพ และเปิดเผยศักยภาพในการแก้ไขปญัหาชุมชน ทั้งนี้ “ข้อมูล”ยังสามารถเป็นเครื่องมือ
ที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการการท างานของ 4 องค์กรหลักในชุมชน จากการท างานขับเคลื่อน
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีการยึดหลักการท างาน 4 หลักการคือ การใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา
(Area-based development) การค านึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น( Heath in all 
policies) การสร้างการมีส่วนร่วม และการสร้างความเป็นเจ้าของ  หากชุมชนสามารถท าให้“การน าใช้ข้อมลู
อยู่ในวิถีการท างาน” เช่ือได้ว่าผลลัพธ์ของการด าเนินงานทั้งหมดจะสามารถสง่ผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนขึ้น  

ดังน้ันเพื่อใหก้ารฟื้นฟูทักษะการวิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลอย่างเป็นระบบครั้งนี้ จึงได้จัดท าแนวทางใน
การรวบรวมข้อมูลต่างๆที่มีในชุมชน และเสนอแนวทางการน าใช้ข้อมูลเพ่ือประกอบการด าเนินงานของ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 5 ประเด็นหลักๆ ดังนี้ 

ประเด็นท่ี 1 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต าบลสุขภาวะ (Healthy community profile) 
ประเด็นท่ี 2 ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน (Community potentials)  
ประเด็นท่ี 3 ข้อมูลส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน หรือการฝึกอบรม (Community 
learning/ Learning package)  
ประเด็นท่ี 4 ข้อมูลส าหรับการจัดท าแผน 
ประเด็นท่ี 5 ข้อมูลส าหรับการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ 
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วัตถุประสงค ์
เพื่อให้เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นมีแนวทางในการวิเคราะห์และสามารถน าใช้ข้อมูลระบบ

ข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) ในการประกอบการด าเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ด้วยการน าใช้ข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพที่น าไปสู่วัฒนธรรมการน าใช้ข้อมูลชุมชนท้องถิ่น
ต่อไป 
 
วิธีกำร 

1. ให้ผู้เข้าร่วมรวบรวมข้อมูลที่มใีนชุมชนทั้งหมด ได้แก่ ข้อมูลจากระบบข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัย
ชุมชน (RECAP)และข้อมูลอืน่ๆ ที่มีในชุมชน เช่น ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน( จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐาน
ระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค.) หรอืข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.สต. เกษตรต าบล ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงทางมนุษย์ (พม.) จากเวทีประชุมต่างๆ 

2. รับฟังการบรรยายแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและน าใช้ขอ้มูลในแต่ละประเด็น 
3. ฝึกการเขียนสรุปเน้ือหา ออกแบบการน าเสนอและการเขียนเอกสาร  

 
ตำรำงที่ 1 แสดงภำพรวมจุดเน้นส ำหรับกำรรวบรวมและน ำเสนอระบบข้อมูลต ำบลโดยแยกตำม

บทบำทหน้ำที่กำรเข้ำร่วมเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่น  

ล ำดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส ำหรับกำรรวบรวมและน ำเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหำวิชชำลัย 
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลโดยรวมท่ีแสดงสถำนะของต ำบลสุขภำวะ (Healthy community profile)  
 1.1 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ

ต าบลสุขภาวะด้านสังคม 
    

1.2 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ
ต าบลสุขภาวะด้านเศรษฐกิจ 

    

1.3 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ
ต าบลสุขภาวะด้านสภาวะ
แวดล้อม 

    

1.4 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ
ต าบลสุขภาวะด้านสุขภาพ 

    

1.5 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ
ต าบลสุขภาวะด้านการเมือง 
การปกครอง 

    

1.6 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ
ต าบลสุขภาวะด้านสถานะการ
จั ด ก า รตน เ อ ง ขอ ง ชุ ม ชน
ท้องถ่ิน 

 
แสดงใหเ้ห็น

การ 
เปลี่ยนแปลง
ทีสั่งเกตได้
จากการเข้า
ร่วมต าบลสุข

ภาวะ 

 
แสดงใหเ้ห็น

การ 
เปลี่ยนแปลง
สังเกตได้จาก
การเปน็ต าบล
สุขภาวะเป็น

 
แสดงใหเ้ห็น

การ 
เปลี่ยนแปลง
สังเกตได้จาก
การเปน็

ต าบลศปง. 

 
แสดงใหเ้ห็น

การ 
เปลี่ยนแปลงที่
สังเกตได้จาก
การเปน็ต าบล
สุขภาวะเป็น
มหาวิชชาลัย 
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ล ำดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส ำหรับกำรรวบรวมและน ำเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหำวิชชำลัย 
ศูนย์จัดการ
เครือข่าย 

ประเด็นที่ 2 ข้อมูลท่ีแสดงศักยภำพของชุมชน  
(Community potentials) 

    

 2.1 ศักยภาพชุมชนด้านสังคม    
เน้นศักยภาพ 

ชุมชน
เกี่ยวกับการ
จัดการเชิง
ประเด็น 

 
เน้นศักยภาพ 
ชุมชนด้านที่ 
เชี่ยวชาญ 

2.2 ศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ    
เน้นศักยภาพ 

ชุมชน
เกี่ยวกับการ
จัดการเชิง
ประเด็น 

 
เน้นศักยภาพ 
ชุมชนด้านที่ 
เชี่ยวชาญ 

2.3 ศักยภาพชุมชนด้านสภาวะ
แวดล้อม 

   
เน้นศักยภาพ 

ชุมชน
เกี่ยวกับการ
จัดการเชิง
ประเด็น 

 
เน้นศักยภาพ 
ชุมชนด้านที่ 
เชี่ยวชาญ 

2.4 ด้านสุศักยภาพชุมชนด้าน
สุขภาพ 

   
เน้นศักยภาพ 

ชุมชน
เกี่ยวกับการ
จัดการเชิง
ประเด็น 

 
เน้นศักยภาพ 
ชุมชนด้านที่ 
เชี่ยวชาญ 

2.5 ศักยภาพชุมชนด้านการเมือง 
การปกครอง 

   
เน้นศักยภาพ 

ชุมชน
เกี่ยวกับการ
จัดการเชิง
ประเด็น 

 
เน้นศักยภาพ 
ชุมชนด้านที่ 
เชี่ยวชาญ 

ประเด็นที่ 3 ข้อมูลส ำหรับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชน หรือกำรฝึกอบรม 
(Community learning/ Learning package) 

  

 หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์
จัดการเครือข่าย (ศจค.) ส าหรบั
การเรียนรู้ภายในและ ส าหรบั

  
จุดเนน้ที่การ
แนวทาง
วิธีการพัฒนา
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ล ำดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส ำหรับกำรรวบรวมและน ำเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหำวิชชำลัย 
อปท.เครือข่ายโดยแสดงจุดเน้น
ของศจค. 

พื้นท่ีตาม
บรบิทของ
สถานะพื้นที่ 
ระบบการ
บรหิารจัดการ
พื้นท่ี แหล่ง
เรียนรู้ และ
นวัตกรรมโดย
มีอปท.เปน็
กลไก 

หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์
ประสานงานเฉพาะประเด็น(ศปง.)
ส าหรบัการเรียนรู้ภายในและ 
ส าหรบัอปท.เครือข่ายโดยแสดง
จุดเนน้ของศปง. 

 

 

 
จุดเนน้ที่การ
จัดการ
ประเด็น
ปัญหาและ
พัฒนา
นวัตกรรมเชิง
ระบบ(เฉพาะ
ประเด็น) 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมของมหา
วิชชาลัย ส าหรบัการเรียนรู้ภายใน
และส าหรบัอปท.เครือข่าย โดย
แสดงจุดเน้นของมหาวิชชาลัย 

 

  

 
จุดเนน้ที่การ
น าเสนอความ
เชี่ยวชาญจาก
ปฏิบัติการที่
ได้ผลดีจริง  
ฝึกอบรมได้
และเชื่อมหลัก
วิชาการ 
(ทฤษฎี) และ
การวิจัยสร้าง
องค์ความรู้ 
(นวัตกรรม) 

ประเด็นที่ 4 ข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำแผน     
 แผนระดบักลุ่มทางสังคม องคก์ร

ชุมชน     

แผนระดบัหมู่บ้าน         
แผนระดบัเครือข่าย  

ขึ้นอยู่กบัการ
ตกลงของ
เครือข่ายเชิง

 
ขึ้นอยู่กบัการ
ตกลงของ
เครือข่ายเชิง

 
ขึ้นอยู่กบัการ
ตกลงของ
อปท.

 
ขึ้นอยู่กบัการ 
ตกลงของ

อปท.เครือข่าย
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ล ำดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส ำหรับกำรรวบรวมและน ำเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหำวิชชำลัย 
ประเด็น(กลุ่ม
ทางสังคม
หรือเชิงพื้นท่ี 
(ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด) 

ประเด็น(กลุ่ม
ทางสังคม
หรือเชิงพื้นท่ี 
(ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด) 

เครือข่ายเชิง
ประเด็น 

มหาวิชชาลัย 
(ตามลักษณะ
ของโจทย์วิจัย) 

ข้อบัญญัติต าบล  
 

   

แผนแม่บทชุมชนหรอืแผนระดบั
ต าบล     

ประเด็นที่ 5 ข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำ
นวัตกรรมเชิงระบบ 

    

 นวัตกรรมเชิงระบบ  

  

 
จุดเนน้
การ

จัดการ
ตนเองเชิง
ระบบ 

นวัตกรรมเชิงพัฒนาหรือแก้ไข
ปัญหา 

 

 
จุดเนน้ที่การ 
แก้ปัญหาและ 
ความต้องการ 
ของ 13 กลุ่ม 
ประชากร 

 
จุดเนน้ที่ 
ประเด็น

ปัจจัย เสีย่ง
ปัจจัย เสริม
หรือกลุ่ม 
ประชากร 

เฉพาะตามชุด 
กิจกรรม 

 

นวัตกรรมเชิงเทคนิค วิธีการ    
จุดเนน้ที่การ
แก้ปัญหาและ
ความต้องการ 
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แนวทำงกำรรวบรวมและน ำใช้ข้อมูลของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ  
 1) กำรรวบรวมและน ำใช้ข้อมูลตำมโครงสร้ำงของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้ำน ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมืองการปกครอง) และ  
2) กำรรวบรวมและน ำใช้ข้อมูลเฉพำะประเด็น เช่น ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 

ประเด็นการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ประเด็นการจัดการขยะ ประเด็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประเด็นการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

เน่ืองจากคู่มือเล่มน้ีมีการออกแบบแนวทางเพื่อรวบรวมข้อมูลและน าใช้ข้อมูล ตามโครงสร้างของชุมชน
ท้องถิ่น 5 ด้าน ซึ่งการรวบรวม วิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลเชิงประเด็นสามารถท าได้โดยใช้ชุดกิจกรรมและตัวชี้วัด
การด าเนินการแต่ละประเด็นเป็นฐานในการวิเคราะห์ 

 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

ผู้เข้าร่วมสามารถวิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพที่น าไปสู่วัฒนธรรมการน าใช้ข้อมูล
ชุมชนท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 1  

แสดงเนื้อหา แนวทางการรวบรวมข้อมูลส าหรับ 5 ประเด็น 

ประเด็นที่ 1 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต าบลสุขภาวะ  
(Healthy community profile) 

ประเด็นที่ 2 ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน  
(Community potentials) 

ประเด็นที่ 3 ข้อมูลส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน หรือการฝึกอบรม  
(Community learning/ Learning package) 

ประเด็นที่ 4 ข้อมูลส าหรับการจัดท าแผน 
ประเด็นที่ 5 ข้อมูลส าหรับการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ 
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ประเด็นที่ 1 
 

ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะ  
(Healthy Community Profile) 

 

 
แนวคิดหลักการ 

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีการด าเนินงานการจัดท าระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) และ
การวิจัยชุมชน (RECAP) ข้อมูลที่มอียู่แล้วจากแหล่งต่างๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน( จปฐ.)ข้อมูล
พื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช2ค.) ข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.สต. เกษตรต าบล ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงทางมนุษย์ (พม.)จากเวทีประชุมต่างๆ เช่น เวทีการประชุมประจ าเดือน เวทีประชาคม เวทีการจัดท า
แผนงานประจ าปี  เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้หากมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เพื่อสรุปประเด็นส าคัญๆ 
และมีการน าเสนอที่ชัดเจน จะสามารถสะท้อนถึงสถานะของต าบลสุขภาวะในหลายๆด้าน ยกตัวอย่าง เช่น 
สามารถสะท้อนถึงสถานะทางด้านสังคมทั้งทางด้านประชากร ภาษาที่ใช้ ศาสนาวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ความเชื่อ
ของชุมชน การศึกษา การสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการทะเลาะเบาะแว้ง การใช้สารเสพติดที่มีในชุมชน  รวมทั้ง
สถานะของการช่วยเหลือดูแลแบ่งปันของคนในชุมชนทั้งในยามปกติ ยามเกิดภัยพิบัติ หรือกรณีฉุกเฉิน ข้อมูล
สามารถสะท้อนถึงสถานะทางด้านเศรษฐกิจ ที่สามารถสะท้อนถึงการอยู่ดีกินดี เห็นถึงการเพิ่มรายได้ การลด
รายจ่าย การออมทรัพย์ การลดหนี้ การระดมทุนจากกลุ่มอาชีพเพื่อร่วมสร้างสวัสดิการแก่คนมนชุมชน ข้อมูล
สามารถแสดงถึงสภาวะด้านสภาวะแวดล้อมของในชุมชนทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ(ดิน น้ า ป่า) หรือสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพทั้งเชิงโครงสร้างกายภาพในพื้นที่สาธารณะ หรือภายในบ้าน ข้อมูลสามารถสะท้อนถึง
สถานะทางด้านสุขภาพ แสดงปัญหาและความจ าเป็นทางด้านการดูแลสุขภาพของทุกกลุ่มวัย การมีพฤติกรรม
เสี่ยง การดูแลช่วยเหลือกัน หรือนวัตกรรมทางด้านสุขภาพ และข้อมูลสามารถสะท้อนถึงสถานะด้านการเมืองการ
ปกครองชุมชน แสดงการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลชุมชน ความสงบสุข การมีสิทธิในการใช้ทรัพยากรและ
แหล่งประโยชน์ หรือการวิวาท ทะเลาะเบาะแว้งและการไกล่เกลี่ย และสะท้อนถึงสถานะการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่นตั้งแต่วิวัฒนาการของการเป็นต าบลสุขภาวะ ปัญหาและความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มวัย การ
พัฒนานโยบายสาธารณะ การสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชน กลไกการพัฒนาทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน
และผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการตนเอง 

หากเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นสามารถรวบรวมข้อมูลที่มีในพื้นที่ มีการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมี
ชัดเจน จะสามารถน าใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการด าเนินการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 1) การจัดท าข้อมูล
สถานะพื้นที่ 2) การพัฒนาทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน 3) การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ 4) การจัดท า
แผนงาน แผนงานตั้งแต่แผนระดับกลุ่ม องค์กรชุมชน ระดับหมู่บ้าน ระดับเครือข่าย น าสู่การพัฒนาเป็น
ข้อบัญญัติและแผนระดับต าบลและ 5) น าใช้เพื่อออกแบบนวัตกรรมทั้งแบบเดี่ยวเชิงประเด็นหรือแบบรวมเป็น
ต้น  

ดังน้ันจึงขอเสนอแนวทางการรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะ 
(Healthy Community Profile)โดยแบ่งเป็นส่วนๆ 6 ส่วนดังนี้ 

 
1. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสังคม 
2. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านเศรษฐกิจ 
3. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสภาวะแวดล้อม 
4. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสุขภาพ 
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5. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านการเมือง การปกครอง และ 
6. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

เนื่องจากเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นมีหลายบทบาทและสถานะ ซึ่งวิธีการรวบรวมข้อมูลและแนว 
ทางการน าเสนอมีความแตกต่างกัน ตามบทบาทของการเข้าร่วมเครือข่าย ดังนั้นเพื่อให้ผู้น าใช้คู่มือเล่มนี้ ได้ 
ประโยชน์สูงสุด จึงขอแสดงจุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอระบบข้อมูลต าบลโดยแยกตามบทบาทหน้าที่ 
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1.1 แสดงภาพรวมจุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอระบบข้อมูลต าบลโดยแยกตาม

บทบาท หน้าที่ของการเข้าร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นประเด็นที่ 1ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต า 
บลสุขภาวะ (Healthy community profile) 

ล าดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหาวิชชาลัย 
ประเด็นที่ 1 ข้อมูลโดยรวมท่ีแสดงสถานะของต าบลสุขภาวะ (Healthy community profile)  
 1. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ

ต าบลสุขภาวะด้านสังคม 
    

2. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ
ต าบลสุขภาวะด้านเศรษฐกิจ 

    

3. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ
ต า บ ล สุ ข ภ า ว ะ ด้ า น ส ภ า ว ะ
แวดล้อม 

    

4. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ
ต าบลสุขภาวะด้านสุขภาพ 

    

5. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ
ต าบลสุขภาวะด้านการเมือง การ
ปกครอง 

    

6. ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ
ต าบลสุขภาวะด้านสถานะการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน 

 
แสดงใหเ้ห็นการ 
เปลี่ยนแปลงที่
สังเกตได้จากการ
เข้าร่วมต าบลสุข

ภาวะ 

 
แสดงใหเ้ห็นการ 
เปลี่ยนแปลง

สังเกตได้จากการ
เป็นต าบลสุข
ภาวะเปน็ศูนย์
จัดการเครือข่าย 

 
แสดงใหเ้ห็น

การ 
เปลี่ยนแปลง
สังเกตได้จาก
การเปน็
ต าบลสุข
ภาวะเปน็ 
ศปง. 

 
แสดงใหเ้ห็นการ 
เปลี่ยนแปลงที่
สังเกตได้จาก

การเปน็ต าบลสุข
ภาวะเปน็มหา
วิชชาลัย 
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แนวทางการรวบรวมและน าใช้ข้อมูลของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ  

1) การรวบรวมและน าใช้ข้อมูลตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมืองการปกครอง) และ  

2) การรวบรวมและน าใช้ข้อมูลเฉพาะประเด็น เช่น ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 
ประเด็นการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ประเด็นการจัดการขยะ ประเด็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประเด็นการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

เน่ืองจากคู่มือเล่มน้ีมีการออกแบบแนวทางเพ่ือรวบรวมข้อมูลและน าใช้ข้อมูลตามโครงสร้างของชุมชน
ท้องถิ่น 5 ด้าน ซึ่งการรวบรวม วิเคราะหแ์ละน าใช้ข้อมูลเชิงประเด็นสามารถท าได้โดยใช้ชุดกิจกรรมและตัวชี้วัด
การด าเนินการแต่ละประเด็นเป็นฐานในการวิเคราะห์ 

 
โดยแต่ละด้านมีการน าเสนอเป็นส่วนๆ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี ้

1) ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบาย 
2) Typology แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะ  
3) ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะ

ต าบลสุขภาวะ 
4) แนวทางการเขียนสรุปข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบล 

ดังแสดงรายละเอียด  
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1.1 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะ(Healthy Community Profile) ด้านสังคม 

 
1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านสังคม 
เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสังคมจากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบ

ฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก าหนด
ขอบเขตแนวคิด(Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านสังคม ดังน้ี 

แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
องค์ประกอบด้านสงัคม ข้อมูลพื้นฐานที่ต้องแสดงด้านสงัคมประกอบด้วย 1) ประชากรทีเ่น้นข้อมูลกลุม่ต่างๆ ท่ี

ต้องการความช่วยเหลือ 2) ภาษาท่ีใช้ในชมุชนทั้งท่ีเป็นภาษาหลักและภาษาท้องถิ่น 3)
ศาสนา วัฒนธรรม ภูมปิัญญาและความเชือ่ที่สะท้อนถึงงานบญุประเพณี การอนุรักษ์ถูมิ
ปัญญาหรือคลังทางปญัญาในชุมชน 4)การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษา
พิเศษ 5) การสือ่สาร เป็นการสือ่สารที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งการประชุม
เวทีต่างๆที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล 6) การใช้สารเสพติดและการพนันทุกประเภท การ
บ าบัดและแนวทางการเฝ้าระวัง 7) การทะเลาะเบาะแว้งและการไกล่เกลี่ย และ 8)การจัด
สวัสดิการชุมชนในยามปกติ ยามภัยพิบัติและกรณีฉุกเฉิน 

การจัดการตนเองด้านสังคม เป็นการให้การช่วยเหลอื ดูแล แบ่งปันกันและกัน โดยคนภายในชุมชน ท้ังในยามปกติ 
กรณีการเกดิภัยพบิัติ และกรณฉีุกเฉิน  การช่วยเหลอืดูแลมีทั้งแบบมีเงือ่นไข และไม่มี
เงื่อนไข ผ่านงานและกิจกรรมของคนในชุมชนแบง่เป็น  2 กลุ่ม ได้แก่ 

1) กลุ่มคนอาสา เปน็การช่วยเหลอืดูแลด้วยการอาสาลงมือ ลงแรง ระดมความคดิ 
เป็นการอาสาทั้งในยามปกติ ยามภัยพิบัติและกรณีฉุกเฉิน มีการอาสา 3 ลักษณะ
คือ อาสาแบบต่อเนื่องและอาสาแบบครั้งคราว หรอืเมื่อเกดิเหตุฉุกเฉิน โดยชมุชน
ต้องมีการออกแบบและวางแผนเพื่อให้ไดม้าซึ่งอาสาสมัคร  เตรียมความพร้อมและ
น าใช้เมือ่เกิดสถานการณ์ดงัที่กล่าวมา เช่น กลุ่มอาสาปันสุข กลุ่มอาสาสมคัรดูแล
ผู้สูงอายุ  ครูอาสาฯ อาสาช่วยภยัน้ าท่วม อาสาปอ้งกันไฟป่า เปน็ต้น  

2) กลุ่มระดมทุน(เงิน) เป็นการชว่ยเหลอืดูแลกนัด้วยทนุทรัพย์ อาจจะเป็นการบริจาค 
การน าผลก าไรจากการประกอบการของกลุ่มอาชีพ กองทุนต่างๆ มาสมทบ
แหล่งที่มาจาก 2 รูปแบบได้แก่ 1) จากภาคประชาชน เช่น กลุ่มอาชีพต่างๆ สถาบัน
การเงินที่จัดตั้งและด าเนินการโดยชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่มออมทรัพยเ์พื่อการผลิต กลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ กลุ่มออมวนัละบาท กองทุนกองบุญหนุนเกื้อช่วยเกษตรกร
อินทรีย์ เป็นต้น  2)จากสถาบันการเงินที่ก่อตั้งตามนโยบายของรัฐและด าเนินการ
โดยชุมชน ซึ่งมรีะเบียบของรัฐเป็นข้อปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญม่ีเป้าหมายเพื่อแกป้ัญหา
ด้านเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ จัดการหนี้ เพิม่รายได้ ลดรายจ่าย เป็นต้น เชน่กองทุน
หมูบ่้าน กองทุนสุขภาพต าบล กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนแม่ของ
แผ่นดิน เป็นต้น 

รูปแบบการจัดสวัสดิการเพือ่การ
ช่วยเหลือ ดูแลทางด้านสังคม 

ลักษณะการชว่ยเหลือ ดูแลทางด้านสังคม ท้ังในยามปกติ กรณกีารเกิดภัยพบิัติ และ
กรณีฉุกเฉนิมเีครือ่งมอืในการชว่ยเหลือดูแลด้วยการจดัสวัสดกิารสังคมโดยชุมชน ซึ่ง
รูปแบบของการช่วยเหลือ ดูแลทางสังคมส่วนใหญจ่ะเป็นไปในแนวทางการเพิ่ม ปรบัปรุง
สาธารณะประโยชน์ ระบบน้ า ไฟ ถนน สถานท่ีสาธารณะ (ลานกิจกรรม ลานกีฬา รถ รบั-
ส่งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน) การสื่อสารในชมุชนและการช่วยเหลอืกลุ่มคนที่ต้องการ
ความช่วยเหลอื เช่น เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบภัยพบิัติเป็นต้น แต่อาจจัดกลุม่
สวัสดิการไดอ้ย่างนอ้ย  8 รูปแบบ คอื   
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แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
- สวัสดิการครบวงจรตั้งแตเ่กิดจนตายเช่นสวสัดิการแรกคลอด เจ็บป่วยนอน

โรงพยาบาล และการสงเคราะหศ์พเป็นต้น 
- สวัสดิการดา้นการศึกษา เช่นการให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาการ

ซื้ออปุกรณ์ต่างๆมอบให้โรงเรียนการจัดบริการการศึกษาโดยชมุชน เช่น การ
จัดการศึกษาสมยัใหม่ การจัดศนูย์เรยีนรชูุมชน โรงเรียนชาวนา เป็นต้น 

- สวัสดิการส าหรับผูต้้องการความช่วยเหลือ ได้แกค่นพิการ ผู้ประสบภยัพิบัติ 
อาจจะเปน็การช่วยเหลือที่เป็นเงิน หรอืสิ่งของ หรือการปรับบ้านเพื่อให้คน
พิการ ผู้สูงอายุ ด าเนินชวีิตได้ดว้ยตนเองสะดวกขึน้ 

- สวัสดิการดา้นสิ่งแวดล้อม เชน่ การบริการสาธารณะต่างๆไดแ้ก่การสร้างสนาม
กีฬาหรอืลานกิจกรรม การซื้ออปุกรณอ์อกก าลังกาย การท าสวนสาธารณะ การ
ซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนผู้ท่ีประสบภัยการซ่อมถนน เป็นตน้ 

- สวัสดิการเพือ่ท านุบ ารุงศาสนา เช่นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานบุญประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ เช่น การซอ่มแซมโบสถ์ วิหาร สเุหร่า  การดูแลผู้น าศาสนาท่ี
อาพาธ หรือการจัดงานบุญประเพณี เปน็ต้น 

- สวัสดิการแก่ผูน้ าส าหรับคณะกรรมการกองทุนหรอืสถาบันการเงินเพื่อเป็น
รายได้ค่าเสียโอกาส ค่าเดินทาง และเป็นสวัสดิการเมือ่เจบ็ปว่ย เสียชีวิต รวมไป
ถึงการพัฒนาศักยภาพ  เนื่องจากต้องดูแลรบัผิดชอบการบรหิารจัดการองค์กร 

- สวัสดิการแก่ผู้สงูอายใุนกรณตีา่งๆเช่น การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรยีนผู้สูงอายุ ส่งเสรมิอาชีพเสริม ทุนการศึกษาส าหรบั
หลักสูตรผู้ดูแลผู้สงูอายุ จัดหาผู้ดูแลกรณเีจ็บป่วยไม่มคีนดูแล ศูนย์กาย
อุปกรณ์ในชมุชน การจัดรถรบั-ส่งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เปน็ต้น 

- สวัสดิการในรูปแบบบริการอื่นๆ แก่ชุมชน เชน่ ร้านค้าชมุชนเพื่อการอุปโภค 
และบริโภค การรวมตัวซือ้แก๊ส ปุ๋ยชีวภาพ ข้าวสารเปน็ต้น 

- อื่นๆ 
เอกสารอ้างอิง ขนิษฐา นนัทบุตร.(2559).การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 

ระบบดูแลสุขภาพชุมชนและการใช้กองทุนสขุภาพต าบลเป็นกลไกการสนบัสนนุ. 
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมนานาชาตริางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
ประจ าปี 2559  (Prince Mahidol Award Conference 2016)วันที่ 26 
มกราคม 2559ณ โรงแรมบางกอกคอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ 
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2. Typology แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านสังคม 

ดังรายละเอียด 

 
 

แผนภาพที่1.1 แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านสังคม  
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3. ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสังคม 
ตารางที่  1.2 แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสังคม 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลโดยรวมทีแ่สดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสังคมมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

1. ประชากร - จ านวนของกลุ่ม
ประชากรที่ต้องการ
ความช่วยเหลอื (กลุ่ม
ยากจน กลุ่มไร้สิทธิ์
กลุ่มถูกทอดทิ้ง/ คน
เร่รอ่น กลุ่มถูกทารุณ
กรรม กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มแรงงานต่างด้าว 
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่ม
ประชากรแฝง) 

- จ านวนของเพศหญงิ 
เพศชาย 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- กองสวัสดิการ 
อบต. 

- จัดท าทะเบียน 
จัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือผู้
ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

- อสม. ช่วย
เก็บข้อมูลผู้
ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ 

- กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 

- จัดสวัสดิการ
ให้ผู้ยากไร ้

- กลุ่ม
อาสาสมัคร
ไปดูแลผู้ท่ี
ต้องการ
ช่วยเหลือ 

- กองทะเบยีน 
- ผู้ใหญ่บ้าน
ก านัน 

- กอง
สวัสดิการ 

- อื่นๆ…… 

- จัดท าบัญช ี
- การขึ้นทะเบียน 
- แนวทางการ
ให้บริการ 

- จัดสวัสดิการ
ช่วยเหลือ 

- อื่นๆ………….. 
 
 

- จ านวน
ประชากร
กลุ่มต่างๆ 
ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

- ความ
ครอบคลุม
ของ
สวัสดิการ 

- การค้นหา
กลุ่มที่ถูก
ทอดท้ิง 

- จ านวนกลุ่ม
ที่ให้การ
ช่วยเหลือ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ป. 2 
ตาราง
ที่ 2.2 

- F2 ส่วน
ที่ 3 
และ 4 

ทะเบียน
ราษฎร ์

2. ภาษา - จ านวนของภาษา
(ระบุ)…………. 

- ภาษาที่ใช้ในชมุชุน 
- ได้แก่ ภาษาหลัก 
ภาษาท้องถิ่นเช่น 
ภาษาอีสาน ภาษายู 
ภาษาเขมร ภาษายอง 
ภาษายาวีเป็นต้น 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- อปท. จะมีการ
รวบรวมขอ้มูล
เกี่ยวกับภาษาที่
ใช้ในชุมชน 

- กลุ่มอนรุักษ์
ภาษาถิ่น 

- ปราชญ์
ชาวบ้านด้าน
ภาษา 

- ครูที่สอน
ภาษาถิ่น 

- ศูนย์เรยีนรู้
วัฒนธรรม

- กอง
การศึกษา  

- อปท. 
- อื่นๆ(ระบุ) 

- การสอนใน
โรงเรียนและชมุชน 

- การจัดท า
หลักสูตรฯ 

- การจัดศูนย์เรียนรู้
ภาษาท้องถิ่น 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- การคงอยู่
ของภาษาท้อ
ถิ่น 

- อื่นๆ(ระบุ) 

  - ข้อมู
ล
ทั่วไป
ของ
ต าบ
ล 

- ข้อมู
ลการ
ศูนย์



15 
 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

ท้องถ่ิน 
รวบรวม
ข้อมูลด้าน
ภาษา 

- อื่นๆ(ระบุ) 

เรียน
รู้
วัฒน
ธรรม 

- -อื่นๆ 
3. ศาสนา 

วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญา 
ความเช่ือ 

- ประเภทและจ านวน
ของผู้ท่ีนับถือศาสนา
ในชุมชน (ระบุ)……. 

- ข้อมูลคลงัปัญญา 
- งานบุญ ความเชื่อ 
- จ านวนการอนุรักษ์ภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

- จ านวนปราชญ์
ชาวบ้าน ผู้ประกอบ
พิธีกรรม:พราหมณ ์

- จ านวนข้อปฏิบัติ 
- จ านวนกลุ่มต่างๆ เช่น 
งานศพปลอดเหล้า 
เป็นตน้ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- อบต รวบรวม 
สนับสนุน 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ชมรม
ผู้สูงอายุจะมี
การจัดท า
คลังปัญญา
ผู้สูงอาย ุ

- กลุ่มภูมิ
ปัญญา 

- กลุ่ม
ช่วยเหลือ 

- กลุ่มธรรมะ
สัญจร 

- กลุ่มท้องถิ่น
คุณธรรม 

- กลุ่มอนรุักษ์
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน, 

- กลุ่มงานบุญ 
- กลุ่มงดเหล้า
เข้าพรรษา 

- กลุ่มทอผ้า
พื้นเมือง 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- พระ/ ผู้น า
ทางศาสนา 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- กฎ ระเบียบ 
หมูบ่้าน 

- การสร้างข้อตกลง 
- การสร้างการมี
ส่วนร่วม 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จ านวน
ศาสนา 

- จ านวนของ 
- กลุ่ม
ช่วยเหลือ, 

- กลุ่มธรรมะ
สัญจร, 

- กลุ่มท้องถิ่น
คุณธรรม, 

- กลุ่มอนรุักษ์
วัฒนธรรม
ท้องถ่ิน, 

- ชมรมอนุรักษ์
วัฒนธรรม
ไทย, กลุ่ม
งานบุญ, 

- กลุ่มงดเหล้า
เข้าพรรษา 

- อื่นๆ(ระบุ) 

  ข้อมูล
คลัง
ปัญญา
ของ
ต าบล 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

4. การศึกษา - ข้อมูลการศึกษาใน
ระบบเชน่ การศึกษา
ภาคบังคบัโดยแยก
เป็นระดบัประถม 
ระดับมัธยม ป.ตรี  ป.
โท ป.เอก เป็นต้น 

- ข้อมูลการศึกษานอก
ระบบของคนในชมุชน 
เช่น การศึกษานอก
โรงเรียน การฝึกอบรม 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

- ข้อมูลระบบการศึกษา
พิเศษ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- สถาบัน 
การศึกษา 

- กศน. รับผิดชอบ
หลักสูตร
การศึกษานอก
ระบบ 

- อปท.จัดท า
หลักสูตรเพื่อ
แลกเปลีย่น
เรียนรู้เชน่ 
หลักสูตร ศจค. 
หลักสูตรการ
เรียนเรยีนเฉพาะ 
ศปง. และ
หลักสูตรมหา
วิชาชาลัย 

- โรงเรียนศึกษา
พิเศษ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ปราชญ ์
- คร ู
- ศูนย์เรยีนรู ้
- อื่นๆ(ระบุ) 

- กอง
การศึกษา 
อบต. 
สนับสนุน
งบประมาณ
ในการ
ด าเนินการ 

- ศูนย์พัฒนา
ฝีมือแรงงาน 

- ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถ  ภาพ
คนพิการ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- องค์ความรู ้
- การถ่ายทอด 
- หลักสูตรฯ 
- วิธีการสอน 
- การจัด
กระบวนการเรียนรู ้

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จ านวนสถิติผู้
ที่ได้รับ
การศึกษาทั้ง
ในและนอก
ระบบ  

- ประเภทของ
หลักสูตรการ
เรียนรู้นอก
ระบบทั้งท่ี
เกิดจาก
ชุมชนและ
หน่วยงาน
อื่นๆ 

- จ านวนผู้เข้า
รับโรงเรียน
ศึกษาพิเศษ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ป.1 - F1 ส่วน
ที1่.1
หน้า 
23 

- ข้อมูล
โครง  
การ
ของ 
อปท. 

5. การสื่อสาร - ข้อมูลการสือ่สารแบบ
ไม่เป็นทางการเช่น 
การบอกต่อ ใช้
โทรศัพท์ไลน์ เปน็ต้น 

- ข้อมูลการสือ่สารแบบ
เป็นทางการ 

- เว็บไซด์ของอปท.  
- หนังสอืแจ้ง/ จดหมาย 

- อบต.จัดระบบ
การสื่อสารใน
ชุมชนและมีการ
พัฒนาศักยภาพ
นักสื่อสารการ
จัดท าระบบ
ฐานข้อมูลต าบล 

- รพสต. กระจาย
ข่าวด้านสุขภาพ 

- อสม. ผู้
สื่อสารสาร
ข่าวด้าน
สุขภาพ 

- ผู้ใหญ่บ้าน
จัดท าหอ
กระจายข่าว
เพื่อแจก 

- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน  

- สอบต. เป็นผู้
ประสานข่าง
สารระหว่าง 
อบต. และ
ประชาชนใน
แต่ละหมูบ่้าน 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- การจัดท าข้อมูล 
เนื้อหา 

- การสร้างช่อง
ทางการสื่อสาร 

- การเตรียมสื่อให้
เหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- รูปแบบการ
สื่อสาร 

- จ านวนช่อง
ทางการส่ง
สาร 

- จ านวนสาร 
- จ านวนผู้รบั 
- จ านวนผู้ส่ง
สาร 

ป. 1 
ตาราง
ที่ 3.14 

F2 ส่วน
ที่ 2  

ข้อมูล
แหล่ง
ประโยชน์
จาก 
อปท. 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- หนังสอืพิมพ์/ วารสาร
ต าบล 

- เอกสาร
ประชาสัมพนัธ์/ แผ่น
พับ 

- บอรด์/ ป้ายประกาศ 
- หอกระจายข่าว/ เสียง
ตามสาย 

- วิทยุชุมชน 
- เวทีประชุม/ เวที
ประชาคม 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- อื่นๆ(ระบุ) - อื่นๆ(ระบุ)
ข่าวสารให้
ชุมชน 

- แกนน า
ชุมชน/ อบต.
กระจายข่าว
วันกรณีแจก
เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

- อื่นๆ(ระบุ) 

- อื่นๆ(ระบุ) 

6. การใช้สาร
เสพติด 

- จ านวนผู้ติด         สาร
เสพติด 

- ประเภทของสารเสพ
ติด 

- จ านวนผู้ท่ีได้รบัการ
บ าบัดฟืน้ฟูทั้ง
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 

- แนวทางเฝ้าระวัง 
- อื่นๆ(ระบุ) 
 

- รพ.สต. 
- จัดบริการคลินิก
บ าบัด 

- ศูนย์บ าบัดฟื้นฟู
ผู้ติดสารเสพติด 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- วัดสอน
ธรรมะให้แก่
เยาวชนหรอื
ร่วม
กิจกรรมบ าบั
ดกับ รพ.สต. 

- สภาเด็กและ
เยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรม
ต่อต้านยา
เสพติด 

- หมูบ่้านสีขาว
ร่วมจัดการ
ตนเองในการ
ป้องกนั 

- อบต.จัดท า
ช่องทางรับ
แจ้ง ผู้เสพ  
ผู้จ าหน่าย 
แบบไม่
เปิดเผย 

- ก านัน 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ต ารวจ 
- ปลัดอ าเภอ 
- อื่นๆ(ระบุ) 

- จัดเวที รณรง 
ประชาคม  

- สร้างข้อตกลง 
สร้างข้อกติกา  

- การจัดหาคน
ต้นแบบ 

- ประกวดหมู่บ้าน
ยาเสพติด 

- เครื่องมือ แนว
ทางการเฝ้าระวัง 
จัดการ  

- การฝึกอบรมกลุ่ม
เยาวชนและผู้ติด
สารเสพติด 

- การจัดกิจกรรม 
กีฬาเยาชน 

- จ านวนผู้ติด
ยาเสพติด  

- จ านวนกลุ่ม
เสี่ยง 

- จ านวนผู้เข้า
รับการบ าบดั
ยาเสพติด 

- จ านวนผู้ถูก
ด าเนินคดี
เกี่ยวกับ
จับกุมคดียา
เสพติด 

- จ านวนกลุ่ม
ทางสังคมที่มี
ส่วนร่วมใน
การจัดการ

ป.2  F1 ส่วน
ที ่1.2 
หน้า 25 

ฝ่าย
ปกครอง 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- ปัญหายา
เสพติด 

- กลุ่ม 25 ตา
สับปะรดเฝ้า
ระวังและแจ้ง
ผู้ท่ีเสพสาร
เสพติดให้
ผู้น าทราบ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- หมูบ่้านสีขาว 
- อื่นๆ(ระบุ) 

ปัญหายา
เสพติด 

- อื่นๆ(ระบุ) 

7. การ
ทะเลาะ
เบาะแว้ง 

- จ านวนเหตุการณ์ที่
เกิดการทะเลาะเบาะ
แว้ง 

- จ านวนเหตุการณ์ที่
ได้รับการไกล่เกลี่ย 

- ประเด็นความขัดแยง้
เช่น ปัญหาเรื่องที่ดนิ 
น้ า ลักทรัพย์ ชู้สาวท า
ร้ายร่างกาย ปัญหา
ความขัดแยง้ทาง
การเมือง 

- ผู้ท่ีมีบทบาทด้านการ
ไกล่เกลี่ย ระบุ….. 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ผู้ใหญ่บ้าน และ
ก านันมบีทบาท
หลักในการไกล่
เกลี่ย 

- ต ารวจร่วมเปน็
คณะกรรมการใน
การไกล่เกลี่ย
ระดับชมุชน 

- ศูนย์ด ารงธรรม 
รับแจ้งเหตุและ
ไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาท 

- ศูนย์รับเรือ่งรอ้ง
ทุกข์ของ
ประชาชนใน
ต าบล 

- รพ.สต.เข้าไป
เป็นกรรมการ

- แกนน า  
- ปราชญ ์
- ผู้อาวุโส 
- คนส าคัญใน
ชุมชน 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- พอช.
ฝึกอบรมให้
ประชาชน
สามารถเกบ็
ข้อมูล GIS 
ซึ่งจะช่วยใน
การก าหนด
พิกัดของ
พื้นท่ีท ากิน 
ลดความ
ขัดแย้งในการ
ใช้ที่ดิน 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ก าหนดกฎ กติกา
ชุมชน 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- รายชื่อผู้ท่ีเข้า
มามีส่วนร่วม
ในการไกล่
เกลี่ย 

- ผลการไกล่
เกลี่ยและ
ประเด็นที่ไม่
สามารถไกล่
เกลี่ยได้ใน
ระดับชมุชน
และ
จ าเป็นตอ้ง
ด าเนินคด ี

- จ านวน
ประเด็นที่
ทะเลาะเบาะ
แว้ง 

- อื่นๆ(ระบุ) 

ป.2 F1 ส่วนที่ 
5.2  

-ข้อมูล
จาก
สถานี
ต ารวจ 
-
รายงาน
ประชมุ
ประจ าเดื
อนของ
ผู้ใหญ่บ้
าน 
ก านัน 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

ร่วมในการไกล่
เกลี่ย 

- อื่นๆ(ระบุ) 
 

8. การจัด
สวัสดิการ 

8.1) การช่วยเหลอื
ในยามปกติ เชน่  

• จ านวนผู้ต้องการ
ความช่วยเหลอื  

• จ านวนผู้ให้การ
ช่วยเหลือ  

• องค์กรที่ช่วยเหลือ  

• ลักษณะการระดม
ทุน  

• บริการสาธารณะ 

• การเยี่ยมบ้าน 

• อื่นๆ(ระบุ) 

- รพ.สต. 
- กองสวัสดิการ
จัดสรรเงิน
สวัสดิการจาก
ภาครัฐแก่กลุม่ที่
ต้องการความ
ช่วยเหลือ 
(ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการ ผู้หญิง
ต้ังครรภ์ที่
ยากจน) 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- กลุ่มจิตอาสา
ให้การดูแล
ช่วยเหลือผู้
ต้องการ
ช่วยเหลือ 

- สถาบัน
การเงินชมุชน
ชุมชน 

- กลุ่มออม
ทรัพย์จัด
สวัสดิการ
ด้าน
การศึกษา 

- กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชนจัด
สวัสดิการ
ต้ังแต่เกิดจน
ตาย 

- ธนาคารขยะ
ให้สามารถ
ขายและน า
เงินมาจดั

- พม. 
- สังคม
สงเคราะห ์

- ภาคเอกชน 
สนับสนุนเงิน
ค่าจ้าง 

- อบต.เป็น
ผู้รับและ
ประสาน
ภาคเอกชนใน
การจ้างงานผู้
ต้องการการ
ช่วยเหลือ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- การจัดต้ังกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

- การสร้าง
อาสาสมัครเพื่อ
ดูแลกลุ่มที่
ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

- การระดมทนุเพื่อ
จัดสวัสดิการแก่ผู้
ยากไร้ เช่น 
กองทุนบญุ 
กองทุนผ้าป่า  

- ธนาคารขยะให้
สามารถขายและ
น าเงินมาจัด
สวัสดิการให้กับ
สมาชิก 

- กลุ่มอาชีพรวมหุน้
สมาชิกและปนัผล
ให้แก่สมาชิก 

- กลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตรวม
หุ้นสมาชิกและปนั
ผลให้แก่สมาชิก 

- จ านวนผู้
ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ  

- ประเภทและ
จ านวนของ
กลุ่มองค์กรที่
มีการจัด
สวัสดิการ
ของการจัด
สวัสดิการ
เช่น การ
พัฒนาอาสา  
สมัคร การ
จัดตั้งกองทุน 
การจัดท า
สถาบัน
การเงิน 

- จ านวนผู้เป็น
สมาชิกในแต่
ละกลุ่ม เช่น 
สมาชิกกลุ่ม
ออมทรัพย ์

ป. 3
ตาราง
ที่ 3.14 

F1 ส่วนที่ 
1  

F2 ส่วน
ที่ 1 

ฐานข้อ 
มูล พม. 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

สวัสดิการ
ให้กับสมาชิก 

- กลุ่มอาชีพ
รวมหุ้น
สมาชิกและ
ปันผลให้แก่
สมาชิก 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- อื่นๆ(ระบุ) - กลุ่ม
สวัสดิการ
ชุมชน  

- อื่นๆ(ระบุ) 

 8.2) การช่วยเหลอื
ในยามภัยพิบตัิเช่น 

• ลักษณะภยัพิบัต ิ

• จ านวนผู้ท่ีได้รบั
ผลกระทบ 

• จ านวนผู้ท่ีต้องการ
ได้รับการช่วยเหลอื
ทันที 

• จ านวนกลุ่มองค์กร
ที่มีส่วนช่วยจัดการ
ภัยพิบัติ 

• แนวทางหรือคูม่ือ
ในการจัดการกอ่น 
ระหว่าง และหลัง
เกิดภัยพบิัติ 

• แนวทางการเกิด
โรคระบาด 

- ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- เครือข่าย
ระดับภูมิภาค
ในการ
ป้องกนัภัย
พิบัต ิ

- กลุ่ม  
- อปพร. 
- กลุ่ม
อาสาสมัคร
หมูบ่้าน 

- กลุ่มเยาวชน
ได้รับการ
อบรม 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- อบต.
สนับสนุน 
กลุ่ม  

- อปพร. 
- กลุ่ม NGO  
- ภาคเอก ชน 
- กู้ชีพ กู้ภัย
ของมูลนิธิ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- อปพร.จดัท าแผน
และซ้อมแผนใน
กรณีเกิดภัยพิบัติ 

- อปท.จัดท า
ฐานข้อมูลเกี่ยวกบั
พื้นท่ีที่เป็นจดุ
เสี่ยงต่อการเกิด
ภัยพิบัติ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ลักษณะภยั
พิบัติ 

- จ านวนผู้ท่ี
ได้รับ
ผลกระทบ 

- จ านวนผู้ท่ี
ต้องการ
ได้รับการ
ช่วยเหลือ
ทันที 

- จ านวนกลุ่ม
องค์กรที่มี
ส่วนช่วย
จัดการภัย
พิบัติ 

- แนวทางหรือ
คู่มือในการ
จัดการก่อน 
ระหว่าง และ

- ป.1-ป.
2 

 ข้อมูล
การ
ด าเนินง
านของ 
อปพร. 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

• การเตรียมคนให้
พร้อมช่วยเหลือ
ในขณะเกดิภัยพบิัติ 

• แนวทางการเตรยีม
ความพร้อมของ
ชุมชนในการรบัมอื
ภัยพิบัติ 

• อื่นๆ(ระบุ) 

หลังเกดิภัย
พิบัติ 

- แนวทางการ
เกิดโรค
ระบาด 

- การเตรียม
คนให้พร้อม
ช่วยเหลือ
ในขณะเกดิ
ภัยพิบัติ 

- อื่นๆ(ระบุ) 
 8.3) การช่วยเหลอื

ฉุกเฉินเช่น 

• การช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

• ระบบส่งต่อ 

• แนวทางช่วยเหลอื
ฉุกเฉิน 

• การเตรียมคนให้
สามารถช่วยเหลอื
ในภาวะฉุกเฉิน เช่น 
ภาวะชัก ประสาท
หลอน หัวใจหยุด
เต้น 

• สภาวะฉุกเฉนิทาง
จิตเวช 

• อื่นๆ (ระบ)ุ 

- รพ. สต. 
- รพ.ช 
- อื่นๆ(ระบุ) 

- ผู้ดูแลใน
ครอบครัว 

- อปพร.. 
- อสม. 
- ชมรมการ
ดูแลผู้ป่วย
จิตเวชเพื่อ
เข้าควบคุม
สถานการณ์
กรณีผู้ป่วย
จิตเวชคลุ้ม
คลั่ง 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- อปท. เข้า
ร่วมท าแผน 
วางแนวทาง
พัฒนา
ศักยภาพภาค
ประชาชน 
และ
บุคคลากร
ของรัฐ 

- สพฉ. จัด
อบรมให้
ความรู้กบัผู้
ช่วยเหลือใน
ชุมชนกรณี
ฉุกเฉิน 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จัดท าฐานข้อมูล 
- ประชมุตกลงจัดท า
แนวทาง ก าหนดผู้
ที่มีส่วนเกีย่วข้อง
ในการจัดการใน
ภาวะต่างๆ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จ านวนกลุ่ม
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ
เบื้องต้น 

- จ านวนกลุ่ม
ที่ได้รับการ
ส่งต่อ 

- จ านวน
แนวทาง
ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน 

- จ านวนคนที่
ได้รับการ
เตรียมความ
พร้อมในการ
ช่วยเหลือใน
ภาวะฉุกเฉิน 

- ป.1-ป.
2 

 ข้อมูล
การ
ด าเนินง
านของ 
อปพร. 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
 

แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

 เช่น ภาวะชัก 
เช่น ภาวะชัก
ประสาท
หลอน หัวใจ
หยุดเต้น 
ผู้ป่วยทางจิต
เวชคลุม้คลั่ง 

- อื่นๆ(ระบุ) 
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4. แนวทางการเขียนสรุปข้อมูลโดยรวมทีแ่สดงสถานะต าบลด้านสังคม 
จากองค์ประกอบข้อมูลการจัดการตนเองด้านสังคมขอบเขตแนวคิด การจ าแนกประเภทของข้อมูลและผล

จากการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีในชุมชน เช่น RECAP TCNAP ข้อมูลกลุ่มผู้ได้รับ
ประโยชน์จากกลุ่มทางสังคมต่างๆ จากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากเวทีการประชุมต่างๆ เป็นต้น 
สามารถสรุปแนวทางในการน าเสนอข้อมูลแสดงสถานะต าบลด้านสังคม โดยจ าแนกตามองค์ประกอบและแสดง
ข้อมูลที่ได้ในเชิงปริมาณจาก TCNAP และแนวทางการจัดการโดยใช้ทุนทางสังคมซึ่งเป็นข้อมูลจาก RECAPดังน้ี 

4.1 ประชากรแสดงข้อมูลจ านวนกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน ในทุกกลุ่มวัย  เช่น กลุ่ม
ยากจน กลุ่มไร้สิทธ์ิ กลุ่มถูกทอดทิ้ง คนเร่ร่อน กลุ่มถูกทารุณกรรม กลุ่มผู้ป่วยจิตเวช กลุ่มคนพิการ 
กลุ่มแรงงานข้ามชาติ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มประชากรแฝงและกลุ่มอื่นๆ เป็นต้น โดยแยกเพศ แจงราย
หมู่ และสรุปเป็นภาพรวมต าบล และแสดงแนวทางในการจัดการช่วยเหลือดูแลกลุ่มประชากรที่
ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ เช่น การช่วยเหลือดูแลกลุ่มยากจน มีการจัดการโดยอปท.ให้การ
ช่วยเหลือสวัสดิการจัดหาที่พัก จัดพื้นที่สาธารณะเพื่อการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์  สร้างอาชีพโดยการ
ประสานกลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะ หรือประสานงานกับกลุ่มผู้ประกอบการใน
ชุมชนเพ่ือจัดหางานเป็นต้น 

4.2 ภาษาแสดงข้อมูลภาษาที่ใช้ในชุมชนทั้งภาษาหลักและภาษาท้องถิ่นจ านวนผู้ที่ใช้ภาษาแต่ละภาษา 
และ ลักษณะพื้นที่ที่ใช้ภาษาท้องถิ่นเช่น ระบชุื่อหมู่บ้าน ขอบเขตพื้นทีร่าบลุ่ม พื้นที่ชายฝ่ังทะเล ภูเขา 
ชุมชนหรือภาษาส าหรับแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น และแสดงแนวทางการส่งเสริมหรือการอนุรักษ์
ภาษาถิ่นเช่นการจัดท าหลักสูตรภาษาท้องถิ่น การสอนในโรงเรียนโดยปราชญ์ชาวบ้าน การจัดท า
เอกสารราชการเป็นภาษาท้องถิ่นหรือภาษาส าหรับแรงงานข้ามชาติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องใหฝ้ึกพูด อ่าน เขียน เกี่ยวกับภาษาน้ันๆ เป็นต้น 

4.3 ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาและความเชื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมงานบุญ
ประเพณี ความเชื่อในพื้นที่อาจแสดงให้เห็นเป็นปฏิทินงานบุญประเพณีรายปี พิธีกรรมการแสดง
เคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางด้านศาสนา หรือความเชื่อดั้งเดิม จ านวนปราชญ์ชาวบ้านผู้ประกอบ
พิธีกรรม หรือข้อปฏิบัติต่างๆของชุมชนที่เกี่ยวกับประเพณีความเชื่อ รวมทั้งแสดงแนวทางการ
ส่งเสริมหรืออนุรักษ์ภูมิปัญญาหรือคลังทางปัญญาในชุมชนเช่น การน าใช้ความเชื่อดั้งเดิมผู้น า
ทางด้านความคิดความเชื่อ “พ่อเมือง”ของชนเผ่าปะกากะญอเป็นผู้ก าหนดช่วงเวลาในการเตรียม
พื้นที่เมื่อเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกของหมู่บ้าน โดยทุกคนจะต้องเคารพและถือปฏิบัติทุกครอบครัว อัน
เป็นแนวทางในการจัดการที่ดินของพื้นที่หรือ จากฐานความเชื่อของการท าความดี “การจัดท า
ธนาคารความดี” เพื่อการช่วยเหลือผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชนการลงแรงขุดลอกคลอง
เหมืองฝายเพื่อรักษาคลองสวยน้ าใสให้ชุมชน  การท าบุญตักบาตรผักและผลไม้ในวันพระ เพื่อน ามา
เป็นอาหารช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผู้สูงอายุและผู้ต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้น 

4.4 การศึกษาแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการศึกษาพิเศษโดยแยกเป็น 
4.4.1 การศึกษาในระบบแสดงข้อมูลจ านวนสถานศึกษาในพื้นที่ เช่น โรงเรียนอนุบาล 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น และระดับการศึกษาของคนในชุมชน เช่น ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ระดับ ป.ตรี  ป.โท ป.เอก หรือลักษณะการศึกษาต่อนอกพื้นที่ การเดินทาง
ไปเรียนของนักเรียนทั้งแบบไปเช้า-เย็นกลับหรือกลับเสาร์-อาทิตย์ เป็นต้น และแสดง
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แนวทางการจัดกิจกรรมในโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อร่วมพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้เรียนรู้ชุมชน เป็นคนจิตอาสา นักอนุรักษ์น้อย นักจัดการขยะ หรือการน า
ทุนทางสังคมเช่น ผู้สูงอายุ พระ ข้าราชการเกษียณ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เช่น 
การสอนดนตรีพื้นเมือง โครงการธรรมะในโรงเรียน การออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษ
วัสดุเหลือใช้ เยาวชนวิถีพอเพียง เป็นต้น 

4.4.2 การศึกษานอกระบบแสดงข้อมูลตามลักษณะการศึกษานอกระบบในพื้นที่ เช่น กศน. 
การฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่มีในชุมชน เช่น ศูนย์เรียนรู้
พลังงานทางเลือก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง ศูนย์เรียนรู้ผ้าพื้นเมือง ศูนย์เรียนรู้การ
จัดการที่ดิน เป็นต้นและแสดงแนวทางการจัดการการศึกษานอกระบบในชุมชนที่
แสดงการเป็นแหล่งประโยชน์เพื่อการสร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชนและคนจากนอก
พื้นที่ได้เข้าเรียนรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาทักษะ สามารถปฏิบัติได้ เช่น การเปิดโอกาสให้
กลุ่มแม่บ้านเรียนรู้เรื่องพลังงานทางเลือกจากการท าไบโอดีเซล การเรียนรู้การทอ
ผ้าลายโบราณจากศูนย์เรียนรู้ผ้าพื้นเมือง คณะกรรมการหมู่บ้านเรียนรู้เรื่องการน าใช้
ข้อมูลเพ่ือการจัดการน้ าทางด้านการเกษตร กลุ่มผู้สูงอายุรับการอบรมการท าน้ ายาที่ใช้
ในครัวเรือน เป็นต้น 

4.4.3 การศึกษาพิเศษแสดงข้อมูลตามลักษณะการศึกษาที่มีความพิเศษหรือส าหรับกลุ่มคน
เฉพาะ เช่น โรงเรียนคนพิการ โรงเรียนคนตาบอด โรงเรียนกีฬา โรงเรียนเด็กออทิสติก  
แสดงจ านวนผู้เรียน จ านวนคนในพื้นที่ นอกพื้นที่ เป็นต้นและแสดงแนวทางการจัด
กิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการศึกษาพิเศษ  เช่น การจัดการนวด
แผนไทยส าหรับคนพิการทางสายตา การสอนอาชีพแก่คนพิการ การส่งเสริมการเล่น
ส าหรับเด็กออทิสติก เป็นต้น หรือจัดกิจกรรมให้กลุ่มคนพิเศษเข้าเรียนรู้เรื่องเด่นของ
ชุมชน เช่น การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เรียนรู้สถานที่ส าคัญ แหล่งเรียนรู้
ต่างๆที่มีอยู่ เป็นต้น 

4.5 การสื่อสารแสดงข้อมูลรูปแบบ ช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ เนื้อหาของสารและจ านวนผู้ที่ผลิตสาร 
ผู้ท าการส่งสาร และผู้รับสารในแต่ละรูปแบบโดยแบ่งเป็น 

4.5.1 การสื่อสารแบบเป็นทางการแสดงข้อมูลที่เป็นช่องทางที่คนในชุมชนได้รับข่าวสารจาก
อปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรืองานบุญประเพณี การแจ้งข่าวสารต่างๆ เช่น วิทยุ
ชุมชน เสียงตามสาย หอกระจายข่าวหมู่บ้าน ต าบล  เว็ปไซด์ของอปท.หนังสือพิมพ์ 
วารสารต าบล เอกสารประชาสัมพันธ์แผ่นพับ บอร์ด ป้ายประกาศ จากเวทีประชุม เวที
ประชาคมที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆหรือช่องทางการสื่อสารกับกลุ่มแรงงานข้าม
ชาติในพื้นที่ เป็นต้นและแสดงแนวทางการใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เช่น การน าเสนอข้อมูลปัญหาและความต้องการของกลุม่ผู้
ต้องการความช่วยเหลือผ่านการประชุมหมู่บ้าน การแจกแจงการจัดสวัสดิการชุมชน
แบบต่างๆด้วยการท าแผ่นพับแจก เป็นต้น 

4.5.2 การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการแสดงข้อมูลที่เป็นช่องทางสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ
เช่นการบอกต่อ ใช้โทรศัพท์การใช้ไลน์กลุ่ม เป็นต้น และแสดงแนวทางการใช้เช่น การใช้
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ไลน์กลุ่มของอสม. เจ้าพนักงาน อปท.ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประธานชุมชนหรือกลุ่มอาสา
ต่างๆ เพื่อการนัดแนะ ฝากข้อความ เป็นต้น  

4.6 การใช้สารเสพติดและการพนันทุกประเภท แสดงข้อมูลการใช้สารเสพติดและการพนันในชุมชน 
เช่น ประเภทของสารเสพติด ได้แก่ สุรา บุหรี่ ยาเสพติด หรือการพนันได้แก่ มวยตู้ โรงไก่ชน การเล่น
ไพ่ ร้านเกมส์ เป็นต้น รวมทั้งจ านวนของผู้เสพแต่ละประเภท จ านวนผู้ที่ได้รับการพื้นฟู ดูแล 
ช่วยเหลือ และแสดงแนวทางการจัดการของชุมชนเช่น การเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดซ้ า หรือเพื่อลด
จ านวนผู้เสพหน้าใหม่ เช่น การรณรงค์การออกก าลังกายปั่นยกครัว การป้องกันนักเสพหน้าใหม่ด้วย
การเข้าค่ายเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน การฝึกอาชีพแก่เยาวชน เป็นต้น 

4.7 การทะเลาะเบาะแว้งและการไกล่เกลี่ยแสดงข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น การทะเลาะเบาะแว้ง ความ
ขัดแย้ง ที่เป็นปัญหาภายในชุมชน เช่น เรื่องที่ดิน น้ า การลักทรัพย์ ชู้สาวการท าร้ายร่างกาย ปัญหา
ความขัดแย้งความคิด หรือทางการเมือง เป็นต้น และปัญหาระหว่างชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง เช่น 
การแบ่งปันเขตแดน การใช้ทรัพยากร ดิน น้ า ป่า พื้นที่ชายฝ่ังทะเล เป็นต้นและแสดงแนวทางในการ
จัดการไกล่เกลี่ยสามารถแสดงเป็นจ านวนเหตุการณ์ได้รับการจัดการ การได้มาของผู้ที่มีบทบาท
ด้านการไกล่เกลี่ย การตัดสินโดยใช้ กฎ กติกาชุมชน และปัญหาที่ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการไกล่
เกลี่ย เช่น กรณีวัยรุ่นตีทะเลาะวิวาท มีประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วม
ไกล่เกลี่ยโดยลงโทษให้กลุ่มวัยรุ่นบ าเพ็ญประโยชน์ช่วยดูแลงานวัด หรือกรณีการแย่งน้ าจากล า
คลองเพื่อการเกษตรให้มีการตกลงจัดตั้งคณะกรรมการจากตัวแทนกลุ่มที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท า
ข้อตกลงระหว่างกลุ่มหรือหมู่บ้าน เป็นต้น 

4.8 การจัดสวัสดิการชุมชนสามารถแสดงข้อมูลตามลักษณะการช่วยเหลือดูแลการแบ่งปันกันของคน
ในชุมชนทั้งที่เป็นการอาสาลงแรง วางแผน เสนอความคิดเห็น และการระดมทุนที่เป็นเงิน สิ่งของ 
เคร่ืองใช้ จากกลุ่มทางสังคมร่วมจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างสวัสดิการคนทุกกลุ่มวัย หรือกลุ่มผู้
ต้องการความช่วยเหลือโดยชุมชนซึ่งแนวทางการน าเสนอสามารถแสดงได้ 2 รูปแบบได้แก่ (1)ตาม
ระยะการช่วยเหลือที่แบ่งเป็น ยามปกติ ยามภัยพิบัติและกรณีฉุกเฉินและ (2) ตามลักษณะการจัด
สวัสดิการในชุมชน ทั้งนี้หากสามารถแสดง งบประมาณ การสมทบเข้ากองทุนต่างๆ เพื่อจัด
สวัสดิการชุมชน รายละเอียดการจัดสวัสดิการ จะช่วยให้เห็นแนวทางในการจัดการมากขึ้น ดังแสดง
ข้อมูลต่อไปน้ี 

4.8.1 ตามระยะการช่วยเหลือมีแนวทางดังนี้ 
1) การช่วยเหลือในยามปกติ แสดงข้อมูลตามลักษณะการช่วยเหลือดูแล ของคนในชุมชน 

ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่มทางสังคม ร่วมอาสาช่วยเหลือดูแลกัน เช่น การระดมคนอาสาท าดี
ร่วมดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือ กลุ่มอาสาร่วมดูแลป่าชุมชน กลุ่มอาสาร่วมซ่อมแซม
บ้าน โรงเรียนและศาสนสถาน เป็นต้น หรือกลุ่มระดมทุนที่เป็นเงินสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น 
กองทุนสัจจะออมทรัพย์เพ่ือสวัสดิการชุมชน ชมรมจักรยานปั่นระดมทุนเพ่ือเป็นกองทุน
ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ การจัดท ากองทุนขยะที่ได้จากการจ าหน่ายขยะที่รับบริจาคจาก
ผู้สูงอายุในวันรับเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อการดูแลผู้สูงอายุกองทุนออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้กู้
ดอกเบี้ยต่ าแก่สมาชิก สถาบันการเงินช่วยเหลือสมาชิกปลดหนี้นอกระบบด้วยการให้กู้
ดอกเบ้ียต่ า เป็นต้น 
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2) การช่วยเหลือในยามภัยพิบัติแสดงข้อมูลตามลักษณะการช่วยเหลือดูแล ด้วยการเป็น
กลุ่มอาสาร่วมดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยและสัตว์เลี้ยง กลุ่มอาสาร่วมซ่อมแซมบ้านเรือน 
กลุ่มอาสาร่วมจัดการไฟป่า หรือการระดมทุนจากกองทุนต่างๆ ในชุมชนเพื่อการจัดการ
สภาวะแวดล้อม เช่น ซื้อเรือยาง ถังเก็บน้ า ข้าวสารอาหารแห้ง จ่ายค่ารักษาพยาบาล 
ท า แนวกันน้ า เป็นต้น 

3) การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินแสดงข้อมูลตามลักษณะการช่วยเหลือดูแลด้วยการเป็น
สมาชิกกลุ่มอาสาชีพกู้ภัย ทีมควบคุมสถานการณ์กรณีผู้ป่วยจิตเวชคุ้มคลั่ง หรือกรณี
อุบัติเหตุ เป็นต้น หรือการช่วยสนับสนุนรถยก รถลาก เป็นต้น 

4.8.2 ตามลักษณะการจัดสวัสดิการในชุมชนมีแนวทางอย่างน้อย 8 แนวทางดังน้ี 
1) สวัสดิการครบวงจรตั้งแตเ่กดิจนตายเช่นสวัสดิการแรกคลอด เจ็บป่วยนอน

โรงพยาบาล และการสงเคราะห์ศพเป็นต้น 
2) สวัสดิการด้านการศึกษา เช่นการให้สมาชกิกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษาการซื้อ

อุปกรณ์ต่างๆมอบให้โรงเรียนการจัดบริการการศกึษาโดยชุมชน เช่น การจัดการศึกษา
สมัยใหม่ การจัดศูนย์เรียนรูชุมชน โรงเรียนชาวนา เป็นต้น 

3) สวัสดิการส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่คนพิการ ผู้ประสบภัยพิบัติ อาจจะ
เป็นการช่วยเหลือที่เป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือการปรับบ้านเพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอาย ุ
ด าเนินชีวิตได้ด้วยตนเองสะดวกขึ้น  

4) สวัสดิการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบริการสาธารณะตา่งๆได้แก่การสร้างสนามกีฬา
หรือลานกิจกรรม การซื้ออุปกรณ์ออกก าลงักาย การท าสวนสาธารณะ การซ่อมแซม
อาคารบ้านเรือนผู้ที่ประสบภยัการซ่อมถนน เป็นต้น 

5) สวัสดิการเพื่อท านุบ ารุงศาสนา เช่นการอนุรกัษ์และส่งเสริมงานบุญประเพณี
วัฒนธรรมต่างๆ เช่น การซ่อมแซมโบสถ์ วิหาร สุเหร่า  การดูแลผู้น าศาสนาที่อาพาธ 
หรือการจัดงานบุญประเพณี เป็นต้น 

6) สวัสดิการแก่ผู้น าส าหรับคณะกรรมการกองทุนหรือสถาบนัการเงินเพ่ือเป็นรายได้ค่า
เสียโอกาส ค่าเดินทาง และเป็นสวัสดิการเม่ือเจ็บป่วย เสียชีวิต รวมไปถึงการพัฒนา
ศักยภาพ  เนื่องจากต้องดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการองค์กร 

7) สวัสดิการแก่ผูสู้งอายุในกรณตี่างๆเช่น การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ สนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมอาชีพเสริม ทนุการศึกษาส าหรับหลกัสูตร
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จัดหาผู้ดูแลกรณีเจ็บป่วยไม่มีคนดูแล ศูนย์กายอุปกรณ์ในชุมชน การ
จัดรถรับ-ส่งเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น 

8) สวัสดิการในรูปแบบบริการอืน่ๆ แก่ชุมชน เช่น ร้านค้าชุมชนเพ่ือการอุปโภค และ
บริโภค การรวมตัวซื้อแก๊ส ปุย๋ชีวภาพ ข้าวสารเป็นต้น 

9) อื่นๆ 
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1.2 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะ (Healthy Community Profile) ด้านเศรษฐกิจ 

1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ 
เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านเศรษฐกิจจากแหล่งที่มาของข้อมูล

จากระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการ
ก า หนดขอบ เ ข ตแนว คิ ด ( Theme) แล ะ ร า ยล ะ เ อี ย ดค า อ ธิ บ า ย เ กี่ ย ว กั บ ด้ า น เ ศ รษ ฐกิ จ  ดั ง นี้ 
 

แนวคิด 
(Theme) 

รายละเอียด 

การจัดการตนเอง
ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยการเอาทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชนของพื้นที่เป็นตัวต้ัง ผ่านกระบวนการท างานร่วมมือกันใช้ทุนทางสังคม มีวิธีการที่ชัดเจน
ทั้งในลักษณะการประกอบการ การเป็นเจ้าของ การสร้างเครือข่าย มีการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้  เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งมีชุดกิจกรรมจ านวน 12 ชุดกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มใหญ่คือ  
1. กลุ่มที่มีการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนทางตรง ประกอบด้วย 1) ผ้าพื้นเมือง 2) ข้าว

และโรงสีชุมชน 3)ผักสวนครัว  4)ท่องเที่ยวชุมชน 5)การส่งเสริมอาชีพ และ6) ตลาดชุมชน และ  
2. กลุ่มที่มีการส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนทางอ้อม ประกอบด้วย 7) บริการสุขภาพชุมชน 

8)การจัดการน้ า 9)การจัดการป่า  10)การจัดการขยะ 11)องค์กรการเงิน และ12) ศูนย์เรียนรู้ 
กระบวนการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจชุมชนมีดังนี้ 
1. การรวมกลุม่ สร้างข้อตกลง จัดการทรัพยากร จัดการเงิน 
2. การสร้างการเรียนรู้ ที่มีการปลกูฝังวินัย ท าเป็นวิถีพอเพียง สามารถพึ่งตนเอง สร้างจิตส านึก 

จ ากัดการผลิต(ใหเ้หมาะสม)และสอดคล้องกับความต้องการ 
3. การสร้างการมสี่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรบัประโยชน์ ร่วมเป็นเจ้าของ 
4. เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาเทคนิค ส่งเสริมภูมิปัญญา(ทั้งการใช้เทคโนโลยีใหม ่การใช้ทักษะ

ดั้งเดิม) 
การจัดการตนเอง
ด้านเศรษฐกิจ ระดับ
ครัวเรอืน 

การจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจในระดับครัวเรอืน เป็นการจัดการตนเองของสมาชิกใน
ครัวเรือนเน้นด้านการมีวินัย เช่น การสร้างวินัยการออม  จัดท าบัญชีครัวเรือน  การเป็นอาสาสมัคร การ
พัฒนาทักษะฝีมือ ภูมิปัญญา  การตัดสินใจร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชม เพื่อการผลิต
สิ่งของใช้เองในครอบครัวเป็นการลดรายจ่าย เช่น การปลูกผักสวนครัว การปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง การ
ทอผ้าพ้ืนเมือง การแปรรูปอาหาร เป็นต้น หากแต่มีส่วนร่วมดูแลทรัพยากรที่เอื้อต่อการผลิต 

การจัดการตนเอง
ด้านเศรษฐกิจระดับ
กลุ่ม 

การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจในระดับกลุ่ม  เป็นการต้ังกลุ่มอาชีพ  การเพิ่มเทคนิค
ทักษะให้สมาชิกกลุ่ม  สร้างวัฒนธรรมในการช่วยเหลือกัน (ลงแขก ลงขัน) สร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม   การส่งเสริมการตลาด กระจายแลกเปลี่ยน ต่อรอง เพิ่มช่องทางต่างๆในการซื้อขาย 
ประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ ในชุมชนรวมถึงการพัฒนาระบบตลาด มีแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ
มีการจัดสวัสดิการเฉพาะสมาชิกกลุ่มและอาจร่วมสมทบเพื่อการช่วยเหลือดูแลคนภายนอกกลุ่มได้ทั้งนี้
กิจกรรมที่ท าสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม 

การจัดการตนเอง
ด้านเศรษฐกิจระดับ
องค์กรชุมชน 

การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจในระดับองค์กรชุมชน    ร่วมจัดการทรัพยากรสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิต สร้างกฎกติกา ข้อตกลง จัดตั้งกองทุน สถาบันการเงิน มีการสร้างสวัสดิการ
แก่สมาชิกกลุ่มและส่งเสริมการสร้างสวัสดิการทุกรูปแบบแก่ทุกคนในชุมชนมีการน าใช้ข้อมูลและอาจมี
การจัดท าแผนขององค์กรชุมชนมีการจัดระบบการตลาดเพื่อการแลกเปลี่ยนผลผลิต ต่อรองราคาสินค้า 
สร้างความสัมพันธ์ กระจายผลผลิต และส่งเสริมการแปรรูป โดยสามารถแบ่งเป็นองค์กรชุมชนที่
ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรงและโดยอ้อม 
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แนวคิด 
(Theme) 

รายละเอียด 

การจัดการตนเอง
ด้านเศรษฐกิจระดับ
เครือขา่ย 

การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจในระดับเครือข่าย เป็นการแลกเปลี่ยนผลผลิต 
ทรัพยากรและเทคนิควิธี เพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพสมาชิก มีการจัดการระบบตลาด (แลกเปลี่ยนและ
ต่อรองสินค้า)  การจัดการความรู้ การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ เป็นการหาแนวร่วมในการท างาน และ
จัดตั้งกองทุนระดับเครือข่าย 

เอกสารอ้างองิ ขนิษฐา นันทบุตร.(2558).เอกสารการน าเสนอเวทีผู้น าชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่6 กรณี 
“ระบบเศรษฐกิจชุมชน” วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.). 
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2. Typology แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านเศรษฐกิจ 
ดังรายละเอียด 

 
 
แผนภาพที ่1.2 แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านเศรษฐกิจ 
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3. ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านเศรษฐกิจ 
ตารางที่ 1.3แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านเศรษฐกิจ 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านเศรษฐกิจมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาค
ประชาชน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

1. ระดับครัวเรอืน - ข้อมูลการประกอบ
อาชีพของครัวเรอืน  
ประกอบด้วย 
จ านวนคนที่
ประกอบอาชีพ 
ลักษณะงาน เช่น 
การปลูกผักสวน
ครัว การปลูกข้าว
พันธุ์พ้ืนเมอืง การ
แปรรูปอาหาร การ
ทอผ้า การทอเสื่อ 
เป็นตน้ เปน็ต้น 

- การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

- รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน 

- ภาระหนี้สิน
ครัวเรือน 

- การเก็บออมเงิน 
- มูลค่าของผลผลิต  
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- พม. 
- กศน. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

แกนน ากลุ่ม 
- กลุ่มเกษตร
อินทรีย ์

- ศูนย์เรยีนรู้
การทอผ้า 

- ศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ศูนย์เรยีนรู้
ข้าวและโรงสี
ชุมชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การจัดท า
ฐานข้อมูลการ
ประกอบอาชีพ
ของครัวเรอืน 
เช่น จ านวนคน 
ลักษณะงาน 

- การจัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

- การจัดท า
ฐานข้อมูลรายได้
เฉลี่ย ภาระหนี้
สิ้น เงินออม 
มูลค่าของ
ผลผลิต เป็นต้น 

- การส่งเสริมการ
ผลิตเพื่อใช้เอง
หรือกระจาย 

- การส่งเสริมการ
ร่วมเป็นสมาชิก
กลุ่ม องค์ก่ร 

- อื่นๆ 
-  

- ฐานข้อมูล
การ
ประกอบ
อาชีพของ
ประชาชน 
เช่น จ านวน
คน ลักษณะ
งาน เปน็ต้น 

- จ านวน
ครัวเรือนที่
จัดท าบัญชี
ครัวเรือน 

- ฐานข้อมูล
รายได้เฉลี่ย
ของ
ครัวเรือน 
จ านวน
ครัวเรือนที่
มีหนีส้ ิ

- จ านวน
ครัวเรือนที่
มีการเกบ็
ออมเงิน 

- ป 1 ตาราง 1.2 - F1 ส่วนที่ 
2 
เศรษฐกิจ
ของ
ครัวเรือน 

- จปฐ. 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาค
ประชาชน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- มูลค่าของ
ผลผลิต 
(บาท) 

- อื่นๆ 
 
 

2. ระดับกลุ่ม - การรวมกลุม่
เพื่อประกอบอาชีพที่
กระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยตรง 
ประกอบด้วย งาน
และกิจกรรม ผ้า
พื้นเมือง ข้าวและ
โรงสีชุมชน ผักสวน
ครัว ท่องเที่ยวชุมชน 
การส่งเสริมอาชีพ 
ตลาดชุมชน เชน่ 
กลุ่มทอผ้าพื้นเมอืง
กลุ่มอนรุักษ์พนัธ์
ข้าวพ้ืนเมอืงกลุ่มผัก
สวนครวัรั้วกินได้ 
กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
กลุ่มแปรรปูสมนุไพร
เป็นตน้ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- พม. 
- กศน. 
- การท่องเที่ยว
ชุมชน 

- ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ ์

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- แกนน ากลุ่ม
อาชีพเช่น 
กลุ่มทอผ้า 
กลุ่มทอเสือ่ 
เป็นตน้ 

- ศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เพื่อ
การเกษตร 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การอบรมพัฒนา
ทักษะฝีมอื 
ความรู้ ภูมิ
ปัญญา เช่น การ
ทอผ้า การขยาย
อนุรักษ์พันธุ์ข้าว 
การปลูกผัก เป็น
ต้น 

- การรวมกลุม่
ช่วยเหลือกันใน
การสร้างงาน 
สร้างรายได้  

- สร้างวัฒนธรรม
การช่วยเหลือกนั
(ลงแขก ลงขัน) 

- ส่งเสรมิการแปร
รูปผลผลิต 

- จัดตั้งกองทุนที่
เกี่ยวข้องกบัการ
ประกอบอาชีพ
เพื่อจัดสวัสดิการ

- จ านวนกลุ่ม
อาชีพใน
ชุมชน 

- รายได้ของ
กลุ่ม/
สมาชิกกลุ่ม 

- จ านวน
เงินทุน
หมุนเวียน
ของกลุ่ม 

- จ านวน
รายจ่าย
ครัวเรือน
ลดลง 

- จ านวนเงนิ
ออมสมาชิก
กลุ่ม 

- จ านวน
กองทุน 

- จ านวนผู้
ได้รับการจัด

- ป 1 ตาราง 
1.2 

- F2 ส่วน
ที่ 6ข้อมูล
ด้าน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาค
ประชาชน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

และให้เงินทุน
หมุนเวียน 
 

สวัสดิการ
จากกองทุน 
 

 - การรวมกลุม่เพื่อ
ประกอบอาชีพที่
กระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยอ้อม 
ประกอบด้วย งาน
และกิจกรรม บริการ
สุขภาพชุมชน การ
จัดการน้ า ป่าชุมชน 
การจัดการขยะ 
องค์กรการเงิน ศูนย์
เรียนรู้ เช่น
 โรงเรียนผู้สูงอายุ
 ศูนย์กายอุปกรณ์
จัดการน้ าป่าชมุชน 
การจัดการขยะกลุม่
อนุรักษ์ธรรมชาติ 
กลุ่มรักษ์ป่าต้นน้ า 
เป็นตน้ 

- รพ.สต. 
- พม. 
- กศน. 
- ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ ์

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- แกนน ากลุ่ม
อาชีพเช่น 
กลุ่มทอผ้า 
กลุ่มทอเสือ่ 
เป็นตน้ 

- ศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
ศูนย์
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี
เพื่อ
การเกษตร 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การอบรมพัฒนา
ทักษะฝีมอื 
ความรู้ ภูมิ
ปัญญา เช่น การ
จัดตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุเป็นต้น 

- การรวมกลุม่
ช่วยเหลือกันใน
การสร้างงาน 
สร้างรายได้  

- สร้างวัฒนธรรม
การช่วยเหลือกนั
(ลงแขก ลงขัน) 

- ส่งเสรมิการแปร
รูปผลผลิต 

- จัดตั้งกองทุนที่
เกี่ยวข้องกบัการ
ประกอบอาชีพ
เพื่อจัดสวัสดิการ
และให้เงินทุน
หมุนเวียน 

- ก าหนดการ
จัดการทรัพยากร
สภาวะแวดล้อม 

- จ านวนกลุ่ม
อาชีพใน
ชุมชน 

- รายได้ของ
กลุ่ม/
สมาชิกกลุ่ม 

- จ านวน
เงินทุน
หมุนเวียน
ของกลุ่ม 

- จ านวน
รายจ่าย
ครัวเรือน
ลดลง 

- จ านวนเงนิ
ออมสมาชิก
กลุ่ม 

- จ านวน
กองทุน 

- จ านวนผู้
ได้รับการจัด
สวัสดิการ
จากกองทุน 

- อื่นๆ 

- ป 1 ตาราง 1.2 - F2 ส่วนที่ 
6ข้อมลู
ด้าน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาค
ประชาชน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- อื่นๆ  
 - แหล่งเงินทุนเพื่อ

การประกอบอาชีพ 
- พม.. 
- ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ ์

- ธนาคารออมสิน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อ
การผลิต 
- กองทุน
หมูบ่้าน 
- สถาบัน
การเงิน
ชุมชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- เปิดให้กู้ยมืเงนิ
เพื่อการประกอบ
อาชีพ การขยาย
งานหรอืขยาย
พื้นท่ี 

- การจัดตั้งและ
บริหารสถาบัน
การเงินชุมชน 

- สร้าง กฎ กตกิา 
ระเบียบชุมชน
เกี่ยวกับการจัด
การเงินของ
ชุมชน 

- ท าบัญชี การ
บริหารการเงิน
และระบบ
สวัสดิการของ
ชุมชน 
- ส่งเสรมิให้
ประชาชนทุกคน
ในพื้นที่เป็น
สมาชิกกลุ่ม
สวัสดิการที่มอียู่
ในชุมชนอย่าง
น้อย 1 กลุ่ม 

- จ านวน
แหล่ง
เงินทุนเพื่อ
การ
ประกอบ
อาขีพ 

- จ านวน
ประชากรที่
กู้ยืมเงนิ
ดอกเบี้ยต่ า 

- จ านวน
บุคคลที่มี
การออม 

- กฎ กติกา 
ระเบียบ
ชุมชน
เกี่ยวกับ
การจัด
การเงิน
ของชุมชน 
- จ านวน
ประชากรที่
เป็นสมาชิก
กลุ่ม
สวัสดิการที่
มีอยู่ใน

-  - F2 ส่วนที่ 
6ข้อมลู
ด้าน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาค
ประชาชน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- อื่นๆ ชุมชนอย่าง
น้อย 1 กลุ่ม 
- อื่นๆ 

3. ระดับองค์กร
ชุมชน 

- องค์กรชมุชนที่
ด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจ
โดยตรง 
ประกอบด้วย งาน
และกิจกรรม ผ้า
พื้นเมือง ข้าวและ
โรงสีชุมชน ผักสวน
ครัว ท่องเที่ยว
ชุมชน การส่งเสรมิ
อาชีพ ตลาดชุมชน 
เช่น ตลาดสีเขียว 
ตลาดชุมขน องค์กร
ท่องเที่ยวชุมขน 
เป็นตน้ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- พม. 
- ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ ์

- ธนาคารออมสิน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ผู้น าชุมชน 
- แกนน า 
- ปราชญ์
ชาวบ้าน 

- กลุ่มเกษตร
อินทรีย ์

- ศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กองทุน
หมูบ่้าน  

- กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อ
การผลิต  

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การอบรมพัฒนา
ทักษะอาชีพ เช่น 
การทอผ้า การ
ขยายอนุรักษ์
พันธุ์ข้าว การ
ปลูกผัก เปน็ต้น 

- การรวมกลุม่
ช่วยเหลือกันใน
การสร้างงาน 
สร้างรายได ้

- การก าหนดกฎ 
กติกานโยบาย
สาธารณะ 

- การจัดต้ัง
กองทุน และการ
จัดสรรสวัสดิการ
ทางสังคม 

- จ านวน
องค์กรชมุน
ที่เกี่ยวข้อง
กับ
เศรษฐกิจ 

- จ านวนผู้ที
ได้รับการ
ดูแลจาก
องค์กร
ชุมชน 

- กฎ กติกา
นโยบาย
สาธารณะ 

- เงินทุน
หมุนเวียน
ในกองทุน 

-  - F2 ส่วนที่ 
6ข้อมลู
ด้าน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

-  

 - องค์กรชมุชน
ด าเนินงานเกี่ยวข้อง
กับเศรษฐกิจโดย
อ้อม ประกอบด้วย 
งานและกิจกรรม 
บริการสุขภาพ
ชุมชน การจัดการ

- รพ.สต. 
- รพช. 
- พม. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ผู้น าชุมชน 
- แกนน า 
- ปราชญ์
ชาวบ้าน 

- กลุ่มเกษตร
อินทรีย ์

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การพัฒนาทักษะ
อาชีพ เช่น การ
ทอผ้า การขยาย
อนุรักษ์พันธุ์ข้าว 
การปลูกผัก เป็น
ต้น 

- จ านวน
องค์กรชมุ
ขน 

- จ านวนผู้ที
ได้รับการ
ดูแลจาก

-  - F2 ส่วนที่ 
6ข้อมลู
ด้าน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาค
ประชาชน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

น้ า ป่าชุมชน การ
จัดการขยะ องค์กร
การเงิน เชน่ 
คณะกรรมการ
จัดการน้ า ธนาคาร
ต้นไม้ กลุ่มผลิตน้ า
ดื่มชุมขน เปน็ต้น 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ศูนย์เรยีนรู้
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- กองทุน
หมูบ่้าน  

- กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อ
การผลิต  

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การรวมกลุม่
ช่วยเหลือกันใน
การสร้างงาน 
สร้างรายได ้

- การก าหนดกฎ 
กติกานโยบาย
สาธารณะ 

- การจัดต้ัง
กองทุน และการ
จัดสรรสวัสดิการ
ทางสังคม 

องค์กร
ชุมชน 

- กฎ กติกา
นโยบาย
สาธารณะ 

- เงินทุน
หมุนเวียน
ในกองทุน 

4. ระดับเครอืข่าย -  เครือข่ายการ
แลกเปลีย่นผลผลิต 
ทรัพยากร  

- เครือข่ายการ
แลกเปลีย่นเรียนรู ้
เทคนิค เพิม่ทักษะ 

- การจัดระบบตลาด 
กองทุนระดบั
เครือข่าย เปน็ต้น 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- พอช. 
- ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ
สหกรณ ์

- ธนาคารออมสิน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- เครือข่าย
สถาบัน
การเงิน 

- เครือข่าย
อนุรักษ์ดิน 
น้ า ป่า 

- เครือข่าย
ป้องกนัภัย
พิบัต ิ

- เครือข่าย
กลุ่มอาชีพ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การรวมกลุม่
ช่วยเหลือกันใน
การสร้างงาน 
สร้างรายได ้

- การก าหนดกฎ 
กติกา 

- การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- จ านวน
เครือข่าย
การท างาน 

- มีระบบการ
จัดการ
คลาด 

- กฎกติกา 
- จ านวน
กองทุน
หมุนเวียน
ระดับ
เครือข่าย 

- อื่นๆ 

-  - F2 ส่วนที่ 
6ข้อมลู
ด้าน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

-  

5. กระบวนการ 
พัฒนาระบบ
เศรษฐกิจชุมชน 

5.1 การรวมกลุ่ม 
สร้างขอ้ตกลง 
จัดการ

- พม. 
- กศน. 

- กลุ่มอาชีพ
ต่างๆใน
ชุมชน 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 

- การจัดท า
ฐานข้อมูลการ
ผลิต 

- เกิดการ
รวมกลุม่ 

-  

-  -  -  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาค
ประชาชน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

ทรัพยากร 
จัดการเงนิ 

- ข้อมูลแนวทางใน
การรวมกลุม่คนเพื่อ
พัฒนางานทางด้าน
อาชีพ เช่น การ
รวมกลุม่แมบ่้าน
เพื่อทอผ้า กลุ่มข้าว
อินทรีย์จดัส่งข้าวให้
ตลาดชุมชน หรือ
ร่วมท างานกบัโรงสี
ข้าวชุมชน เป็นต้น 

- ข้อมูล กฎ กติกาที่
กลุ่มได้จัดท าเพือ่
วางแนวทางในการ
ท างาน เช่น การ
ก าหนดมาตรฐาน
สนค้า รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
และการตกลงเรือ่ง
ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ เปน็ต้น 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ศูนย์พฒันาฝมีือ
แรงงาน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ - อื่นๆ (ระบ)ุ - การประชมุร่วม
ก าหนดกฏ 
กติกา 

- การจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

- การจัดต้ัง
กองทุน และการ
จัดสรรสวัสดิการ
ทางสังคม 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

 5.2 การสร้างการ
เรียนรู้ ที่มีการ
ปลูกฝังวินัย ท า
เป็นวิถีพอเพียง 

- พม. 
- กศน. 
- ศูนย์พัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

- กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ใน
ชุมชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

-  -  -  -  -  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาค
ประชาชน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

สามารถ
พึ่งตนเอง 
สร้างจติส านึก 
จ ากัดการผลติ
(ให้เหมาะสม)
และสอดคล้อง
กับความ
ต้องการ  

- ข้อมูลกระบวน 
การพัฒนากลุ่ม
ทางสังคมให้เกิด
การสร้างการ
เรียนรู้  เช่น การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
หรือการปลูกฝัง
การออม เป็นตน้ 

- ข้อมูลการปลูก
จิตส านึกให้กลุม่
อาชีพรักษ์สุขภาพ
คนในชมุชน ลด
การสารเคมี เปน็
ต้น 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- อื่นๆ 

 5.3 การสร้างการมี
ส่วนร่วม ร่วม
คิด ร่วมท า 
ร่วมรับ

- พม. 
- กศน. 
- ศูนย์พัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

- กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ใน
ชุมชน 

- อื่นๆ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

-  -  -  -  -  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาค
ประชาชน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

ประโยชน์ ร่วม
เป็นเจ้าของ 

- ข้อมูล
กระบวนการ
พัฒนาการมีส่วน
ร่วมของกลุ่มทาง
สังคม เชน่ การ
ปรึกษาหารอื
สมาชิกกลุ่มอาชีพ
เรื่องการระดมทุน
สวัสดิการ เป็นต้น 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อื่นๆ 

 5.4 เพิ่มทักษะ 
พัฒนา
ศักยภาพ 
พัฒนาเทคนิค 
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญา(ทั้งการ
ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ การใช้
ทักษะดั้งเดิม) 

- ข้อมูล
กระบวนการพัฒนา
เพื่อเพิ่มทักษะ เช่น 
การอบรมสมาชิกท า
ผ้าพื้นเมืองให้
สามารถออกแบบ

- พม. 
- กศน. 
- ศูนย์พัฒนาฝมีือ
แรงงาน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- กลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ใน
ชุมชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

-  -  -  -  -  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาค
ประชาชน 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

ลวดลายผ้าเพิ่ม 
ใหม่จากเดิม กลุ่ม
แพทย์แผนไทย
จัดท าลูกประคบ ยา
หม่อง เพื่อให้หมอ
นวดแผนไทยน าใช้ 
เป็นตน้ 

- อื่นๆ(ระบุ) 
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4. แนวทางการเขียนสรุปข้อมูลโดยรวมทีแ่สดงสถานะต าบลด้านเศรษฐกิจ 
จากองค์ประกอบข้อมูลการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ ขอบเขตแนวคิด การจ าแนกประเภทของ

ข้อมูลและผลจากการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีในชุมชน เช่น RECAP TCNAP ข้อมูล
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากกลุ่มทางสังคมต่างๆ จากรายงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือจากเวทีการประชุม
ต่างๆ เป็นต้น สามารถสรุปแนวทางในการน าเสนอข้อมูลแสดงสถานะต าบลด้านเศรษฐกิจ โดยจ าแนกตาม
องค์ประกอบและแสดงข้อมูลที่ได้ในเชิงปริมาณจาก TCNAP และแนวทางการจัดการโดยใช้ทุนทางสังคมซึ่ง
เป็นข้อมูลจาก RECAP ดังน้ี 

1) การจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือนแสดงข้อมูลจ านวนครัวเรือนหรือตามลักษณะ
กิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มุ่งเน้นการท ากิจกรรมเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย การส่งเสริมวินัยการ
ออม การจัดท าบัญชีครัวเรือน การเข้าอบรมพัฒนาทักษะฝีมือ ภูมิปัญญา  การผลิตสิ่งของใช้เองใน
ครอบครัว หรือการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มทางด้านอาชีพ หรือกลุ่มอาสา และแนวทาง
ในการจัดการของชุมชนเช่น การแจกเมล็ดพันธุ์ผักแก่คนในชุมชนเพื่อสร้างอาหารริมรั้ว การ
อบรมเรื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและส่งเสริมการปลูกในพื้นที่แก่เกษตรกรโดยศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร การถนอมอาหารเพื่อบริโภคนอกฤดูกาล การฝึกทักษะการ
ปักผ้าลายโบราณแก่แม่บ้าน การสอนท ากระเป๋าหนังแก่เด็กนักเรียนในช่วงปิดเทอม เป็นต้น 
ทั้งนี้หากสามารถแสดงตัวเลขรายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือจ านวนการลดรายจ่ายต่อครัวเรือนจะท าให้
เห็นภาพที่ชัดขึ้น 

2) การจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจระดับกลุ่ม แสดงข้อมูลจ านวนกลุ่มทางสังคมโดยแบ่งเป็นกลุ่ม
ทางสังคมที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยตรง ได้แก่ กลุ่มผ้าพื้นเมือง กลุ่ม
ข้าวและโรงสีชุมชน กลุ่มผักสวนครัว กลุ่มท่องเที่ยวชุมชน กลุ่มการส่งเสริมอาชีพ ตลาดชุมชน 
กลุ่มทางสังคมที่ที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจขุมชนทางอ้อม ได้แก่ บริการสุขภาพ
ชุมชน การจัดการน้ า ป่าชุมชน การจัดการขยะ องค์กรการเงิน และศูนย์เรียนรู้ เช่น โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ศูนย์กายอุปกรณ์ กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มจัดการขยะ เป็นต้น หรือแสดงข้อมูลตาม
ลักษณะกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น จ านวนกลุ่มอาชีพ  การเพ่ิมเทคนิคทักษะให้สมาชิกกลุ่ม  
สร้างวัฒนธรรมในการช่วยเหลือกัน (ลงแขก ลงขัน) สร้างผลิตภัณฑ์ที่ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม   
การส่งเสริมการตลาด กระจายแลกเปลี่ยน ต่อรอง เพิ่มช่องทางต่างๆในการซื้อขาย 
ประชาสัมพันธ์สินค้าต่างๆ ในชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบตลาด รายได้ของกลุ่ม มีแหล่ง
เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ มีการจัดสวัสดิการเฉพาะสมาชิกกลุ่มและอาจร่วมสมทบเพ่ือการ
ช่วยเหลือดูแลคนภายนอกกลุ่มได้ นอกจากนี้ยังมี และแนวทางในการจัดการของชุมชนเช่น การ
พัฒนาศักยภาพสมาชิกกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง การแลกเปลี่ยนวัตถุดิบในการท ากลุ่มสมุนไพร ที่มี
การจัดจ าหน่ายโดยกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนที่บ้านพักโฮมสเตย์ หรือสถานที่ท่องเที่ยว การน าก าไร
จากการจ าหน่ายสินค้ามาจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม หรือลงขันกับกลุ่มอาชีพต่างๆ
ในชุมชนเพื่อจัดท ากองทุนสวัสดิการชุมชนส าหรับช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน 
เป็นต้น ทั้งนี้หากสามารถแสดงตัวเลขรายได้ งบประมาณหรือเงินหมุนเวียน การสมทบเข้า
กองทุนต่างๆเพ่ือจัดสวัสดิการชุมชนจะช่วยให้เห็นแนวทางในการจัดการมากขึ้น 
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3) การจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจระดับองค์กรชุมชนแสดงข้อมูลตามจ านวนโดยแบ่งเป็นองค์กร
ชุมชนที่ด าเนินงานเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรงและโดยอ้อม หรือตามลักษณะกิจกรรมที่
เกิดขึ้นในชุมชนเช่น ร่วมจัดการทรัพยากรสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการผลิต   สร้างกฎกติกา 
ข้อตกลง จัดตั้งกองทุน สถาบันการเงิน มีการสร้างสวัสดิการแก่สมาชิกกลุ่มและส่งเสริมการ
สร้างสวัสดิการทุกรูปแบบแก่ทุกคนในชุมชน มีการน าใช้ข้อมูลและอาจมีการจัดท าแผนของ
องค์กรชุมชน มีการจัดระบบการตลาดเพื่อการแลกเปลี่ยนผลผลิต ต่อรองราคาสินค้า สร้าง
ความสัมพันธ์ กระจายผลผลิต ส่งเสริมการแปรรูป และเงินทุนหมุนเวียนขององค์กร และ
แนวทางการจัดการในชุมชน เช่น สถาบันการเงินชุมชนเปิดโอกาสให้กลุ่มอาชีพกู้ยืมเงินดอกเบ้ีย
ต่ าเพ่ือขยายงานสร้างอาชีพให้กลุ่มผู้สูงอายุ องค์กรชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูลุ่มน้ าร่วมก าหนดกฎ 
กติกาการใช้ทรัพยากรน้ าและการจับสัตว์น้ า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารอบแห้งเปิดการจ าหน่าย
ผลผลิตผ่านระบบออนไลน์โดยการสนับสนุนทางวิชาการจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
เป็นต้น ทั้งนี้หากสามารถแสดง งบประมาณ งบดุลรายรับ-รายจ่ายประจ าปี การสมทบเข้า
กองทุนต่างๆ เพ่ือจัดสวัสดิการชุมชน รายละเอียดการจัดสวัสดิการ จะช่วยให้เห็นแนวทางในการ
จัดการมากขึ้น  

4) การจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจระดับเครือข่ายแสดงข้อมูลตามจ านวนของเครือข่ายและ
สมาชิกที่มีชุมชน เช่น เครือข่ายผู้ผลิตผลไม้นอกฤดู เครือข่ายกลุ่มจ าหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ 
เครือข่ายผู้ผลิตกายอุปกรณ์ส าหรับคนพิการ เครือข่ายกลุ่มผลิตหมอนขวน ผ้าขิด เครือข่าย
สถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมของการแลกเปลี่ยนผลผลิต ทรัพยากร แลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคนิค เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพสมาชิก มีการจัดการระบบตลาด (แลกเปลี่ยนและต่อรองสินค้า)  
การจัดการความรู้ การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ เป็นการหาแนวร่วมในการท างาน และจัดต้ังกองทุน

ระดับเครือข่ายและแนวทางการจัดการ เช่นการจัดเวทีประชุมเครือข่ายผู้ผลิตผลไม้นอกฤดู เพื่อ
รวบรวมข้อมูล ก าหนดการผลิตและการต่อรองราคาสินค้า การเปิดตลาดสีเขียวระดับจังหวัด
ของเครือข่ายกลุ่มจ าหน่ายอาหารเพ่ือสุขภาพ การจัดอบรมช่องทางการสร้างงานเพื่อขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนแก่แกนน า 4 องค์กรหลักโดยเครือข่ายสถาบันการเงินชุมชน เป็นต้น 
 

  



42 
 

1.3 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะ (Healthy Community Profile) 
ด้านสภาวะ
แวดล้อม 

 
1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านสภาวะแวดล้อม 
เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสภาวะแวดล้อม จากแหล่งที่มาของ

ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม 
จึงมีการก าหนดขอบเขตแนวคิด(Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านสภาวะแวดล้อม ดังน้ี 

แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
การจัดการตนเองด้าน
สภาวะแวดลอ้ม 

เป็นการด าเนินการของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานที่จัดให้ สนับสนุน หรือกระตุ้นให้
เกิดงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านสภาวะแวดล้อมใน 5 ลักษณะได้แก่  
1) การจัดการสภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ า ป่า)มีลักษณะงาน กิจกรรมที่

เกี่ยวข้องกับ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากร และการฟื้นฟู
ทรัพยากร ดิน น้ า ป่า โดยชุมชนหรือมีองค์กรชุมชน หน่วยงานสนับสนุนเช่น ป่าชุมชน การ
ลดสารเคมีในการเกษตรกร การไถกลบตอฟาง บวชปลา ก าหนดเขตอภัยทานเป็นต้น 

2) การจัดการมลพิษ(ขยะ น้ าเสีย ควันพิษและสารเคมี) มีลักษณะงาน กิจกรรมที่ด าเนินการ
เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ลักษณะได้แก่ 1)การจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสาร
อันตราย เช่น การลดการบริโภคทรัพยากร การน ากลับมาใช้ซ้ า การรีไซเคิลทั้งการคัดแยก 
แปรรูป ผลิตใหม่ 2)การจัดการมลพิษทางน้ า เช่นการจัดการเพื่อการป้องกัน การบ าบัด น้ า
เสีย น้ าทิ้งจากครัวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่เกษตรกรรมและปศุสัตว์ เป็นต้น3)การ
จัดการควันพิษ ที่เกิดจากเผาไหม้จากครัวเรือน ไร่นา ไฟไหม้ป่าหรือจากโรงงาน และ 4) การ
จัดการปัญหาการปนเปื้อนในดิน และตะกอนดิน ที่เกิดจากสารเคมี เช่นงานกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพดิน การตรวจสอบ การแก้ไข เพื่ อการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรม เป็นต้น 

3) การจัดการภัยพิบัติเกิดจากความแหง้แลง้ ลมพายุ ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินถลม่ 
หรือคลื่นซัดฝั่งทะเล เป็นต้น มีลักษณะงาน กิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการจัดการภยั
พิบัติใน 3 ระยะได้แก่ 1)ระยะเตรียมความพร้อมหรือก่อนเกิดภัยพิบัติ เพื่อป้องกัน ลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย ได้แก่ การให้ความรู้  การเตรียมอาสาสมัคร การฝึกใน
สถานการณ์เสมือนจริง แผนอพยพ วิเคราะห์พื้นท่ีเสี่ยง พื้นท่ีปลอดภัย เป็นต้น 2) ระยะเกิด
ภัยพิบัติ เป็นระยะการช่วยเหลือเพื่อลดความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน และ 3) ระยะ
หลังเกิดภัยพิบัติและฟื้นฟู เป็นระยะที่ดูแลเยียวยา และฟื้นฟูสภาพ ร่างกาย จิตใจ และ
สิ่งแวดล้อม 

4) การจัดการพลังงานทางเลือก  เป็นการด าเนินการของ งาน กิจกรรมใดๆที่เป็นการผลิต
พลังงานที่นอกเหนือจากพลังงานหลักในปัจจุบัน ทั้งในระดับครัวเรือน กลุ่ม หมู่บ้าน ชุมชน 
เช่น พลังงานลม น้ า แสงอาทิตย์ ถ่านอัดแท่ง เตาประหยัดพลังงาน แก๊สชีวภาพโซล่าเซลล์
น้ ามันไบโอดีเซล เป็นต้น 

5) การปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ เป็นการเน้นการจัดการทางด้านโครงสร้าง
กายภาพ มีลักษณะของงาน กิจกรรมที่ปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินชีวิตของคน
ในชุมชน ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 1)การปรับสภาวะแวดล้อมที่แบ่งออกเป็นสภาวะ
แวดล้อมนอกบ้าน หรือในที่สาธารณะ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม หรือด าเนินกิจกรรมใน
ชุมชน และการด าเนินชีวิตของประชาชน และการปรับสภาวะแวดล้อมในบ้านที่เอื้อต่อ
สุขภาพของแต่ละกลุ่มวัย เช่น ส าหรับเด็ก หญิงต้ังครรภ์ ผู้สูงอายุ เป็นต้น และ2)การจัด
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แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
หน่วยบริการที่มีความเฉพาะเพื่อเอื้อสุขภาพ กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ ร้องทุกข์ หรือ
ได้รับความเป็นธรรม เช่น ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ไกล่เกลี่ย เป็นต้น 

เอกสารอ้างองิ ขนิษฐา นนัทบุตร.(2558).พลงังานชุมชน  เอกสารประกอบการประชุมเวทีผู้น าชุมชนท้องถิ่น
จัดการตนเอง ครั้งที่ 5กรณี “พลังงานชุมชน” วันพฤหัสที่ 13สิงหาคม 2558 ณ ห้อง
ประชมุ 201 ชั้น 2ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) 

ทวิดา กมลเวช (2554) คู่มือการจัดการภยัพิบตัิท้องถิ่น. สถาบันพระปกเกล้า. 
Burton, E.(2012). “Street ahead? The role of the built environment in healthy 

ageing”. Perspectives in Public Health. 132 (4), 161-162. 



44 
 

2. Typology แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านสภาวะแวดล้อม 
ดังรายละเอียด 

 
 
แผนภาพที ่1.3แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านสภาวะแวดล้อม  
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3. ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสภาวะแวดล้อม 
ตารางที่ 1.4แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสภาวะแวดล้อม 

ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลโดยรวมทีแ่สดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสภาวะแวดล้อมมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังตอ่ไปน้ี 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

1. การจัดการสภาวะ
แวดล้อม
(ทรัพยากรธรรมช
าติ ดนิ น้ า ป่า) 

ข้อมูลเก่ียวกับดิน
เช่น 

- อาณาเขต พื้นท่ี  
- ภูมิประเทศ  
- ลักษณะดนิเสือ่มใน
ชุมชน เป็นต้น 

- จ านวนกลุ่มทาง
สังคมรว่มอนุรักษ์ 
ดิน น้ า ป่า 

- แนวทางการอนรุักษ์
ดินของชมุชน 

- จ านวนผู้ท่ีได้รบั
ผลกระทบจากภาวะ
ดินเสือ่ม 

- กรมทรัพยากร
ธรณี  

- กรมพัฒนาท่ีดนิ 
- หน่วยอนรุักษ์
พันธุ์กล้าไม ้

- กรมป่าไม ้
- ส านักงาน
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิ
สารสนเทศ 

- พอช. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- กลุ่มอนรุักษด์ิน
น้ า ป่า  

- คณะกรรมการ
จัดการท่ีดิน 

- หมอดินอาสา 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- สท. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- จัดตั้ง
คณะกรรมการ
การจัดการดิน 

- แนวทางในการ
จัดการดิน 

- การประชมุ
ปรึกษาหารอื  

- กระบวนการใน
การแก้ไขปัญหา
ดินเสือ่ม 

- แผนท่ีชนิดต่างๆ 
- ระบบ
สารสนเทศ เชน่ 
GPS GIS 

- อื่นๆ 

- ข้อมูลพื้นท่ี 
- ลักษณะภมูิ
ประเทศ 

- ลักษณะดนิ
เสื่อมในชุมชน 

- ข้อมูลกลุม่ทาง
สังคมรว่ม
อนุรักษ์ ดิน น้ า 
ป่า 

- ข้อมูลผู้ท่ีได้รบั
ผลกระทบจาก
ภาวะดินเสือ่ม 

- อื่นๆ 

- RECAP 
ป1 
ตารางท่ี 
1.2 

- F1 ส่วน
ที่ 5 

- ข้อมูล 
GIS 

- ข้อมุลก
รม
พัฒนา
ที่ดิน 

- ข้อมูล
จาก
ปราชญ์
ชาวบ้าน 
หรือผูรู้ ้

 

 ข้อมูลเก่ียวกับน้ า 
เช่น 

- จ านวนแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติ 
แม่น้ า น้ าตก ห้วย 
หนอง ล าคลองบึง 

- ข้อมูลจากการใช้
ประโยชน์จากน้ า 

- กรมชลประทาน 
- กรมทรัพยากรน้ า
บาดาล 

- อปท. 
- เครือข่ายข้อมลู 
ทรัพยากรน้ าของ
ประเทศไทย 

- กลุ่มอนรุักษน์้ า  
- กลุ่มท าฝายกั้น
น้ า 

- คณะกรรมการ
บรหิารจัดการน้ า 

- เครือข่ายกลุ่มจิต
อาสา 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- สท. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- จัดตั้ง
คณะกรรมการ
การจัดการน้ า 

- แนวทางในการ
จัดการน้ า 

- การประชมุ
ปรึกษาหารอื  

- อื่นๆ 

- ข้อมูลแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติ 
แม่น้ า น้ าตก 
ห้วย หนอง ล า
คลองบึง 

- ข้อมูลจากการ
ใช้ประโยชน์
จากน้ า 

- RECAP 
ป1 
ตาราง
ที1่.2 

- F1 ส่วน
ที ่5 

- ข้อมูลการ
จัดสรรน้ า 

- ข้อตกลง
ในการใช้
น้ า 

- การวัด
คุณภาพ
น้ า และ
แหล่งน้ า 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- จ านวน และ
ลักษณะการใช ้

- จ านวนผูท้ี่ได้รบั
ผลกระทบจากน้ า 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 
 

- หน่วยอนรุักษ์ต้น
น้ า 

- คณะกรรมาธิการ
แม่น้ าโขง 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 
 

- กลุ่มอนรุักษด์ิน 
น้ า ป่า 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

 - จ านวน และ
ลักษณะการใช ้

- จ านวนผู้ที่
ได้รับ
ผลกระทบจาก
น้ า 

- อื่นๆ 
 ข้อมูลเก่ียวกับป่า 

เช่น  
- จ านวน ขนาด 
อาณาเขต ประเภท
ของป่า 

- ข้อมูลการจดัการป่า
ไม้และทรัพยากรป่า
ไม ้

- ข้อมูลผู้ใชป้ระโยชน์
จากป่า 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 
 

- กรมป่าไม ้
- หน่วยอนรุักษ์
พันธุ์กล้าไม ้

- เกษตรอ าเภอ 
เกษตรจงัหวดั
พอช 

- ตชด 
- ทหาร 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- กลุ่มอนรุักษป์่า 
- กลุ่มอนรุักษ์ผนื
ป่ามรดกโลก 

- กลุ่มอนรุักษด์ิน 
น้ า ป่า 

- กลุ่มอนรุักษป์่า
ต้นน้ า 

- กลุ่มอาสาสมคัร
พิทักษ์ป่า  

- กลุ่มอาสาท า
แนวปอ้งกันไฟ
ป่า 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผูใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- จัดตั้ง
คณะกรรมการ
การจัดการป่า 

- แนวทางในการ
จัดการป่า 

- การประชมุ
ปรึกษาหารอื  

- กระบวนการใน
การแก้ไขปัญหา
ป่า 

- แผนท่ีชนิดต่างๆ 
- ระบบ
สารสนเทศ เชน่ 
GIS เป็นต้น 

- อื่นๆ 

- จ านวน ขนาด 
อาณาเขต 
ประเภทของ
ป่า 

- ข้อมูลการ
จัดการ
ทรัพยากรป่า
ไม ้

 
 

- RECAP 
ป1 
ตาราง
ที1่.2 

- F1 ส่วน
ที ่5 

- ข้อมูล 
GIS 

- ข้อมูล
จาก
ปราชญ์
ชาวบ้าน 
หรือผูรู้ ้

 

2. มลพิษ ข้อมูลเก่ียวกับ
มลพิษที่มีในชุมชน
เช่น 

- ขยะ น้ าเสีย อากาศ 
ควันพิษ ฝุน่ละออง  

- ส านักเทคโนโลยี
น้ าและการ
จัดการมลพษิ
โรงงาน 

- กลุ่มอนรุักษน์้ า 
- กลุ่มเครือข่าย
ผู้ใช้น้ า 

- กลุ่มแปรรปูขยะ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- สท. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- แผนปฎิบัติการ
ลุ่มน้ า 

- แนวทางการ
บ าบัดฟืน้ฟู
แหล่งน้ า 

- ข้อมูลเกีย่วกับ
มลพิษที่มีใน
ชุมชนเชน่ขยะ 
น้ าเสีย อากาศ 
ควันพิษ ฝุน่

- RECAP 
ป1 
ตารางท่ี 
2.1 , 2.2 

- F1 ส่วน
ที ่5 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

เสียงดัง การใช้
สารเคมี  

- ข้อมูลผลกระทบ
ขนาดความรุนแรง
ของปัญหา 

- จ านวนผูท้ี่ได้รบั
ผลกระทบจาก
มลพิษที่มีในชุมชน 

- กรมควบคมุ
มลพิษ 

- อื่นๆ 

- กลุ่มนวัตกรรม
บ าบัดน้ าเช่น 
จุลินทรียบ์ าบัด
น้ า 

- อื่นๆ 

- แนวทางการ
จัดการขยะใน
ครัวเรือน และ
ชุมชนอย่างถูก
วิธี (ข้อเสนอ 
4.1) 

- อื่นๆ 

ละออง  เสียง
ดัง การใช้
สารเคมี  

- ข้อมูล
ผลกระทบ
ขนาดความ
รุนแรงของ
ปัญหา 

- จ านวนผูท้ี่
ได้รับ
ผลกระทบจาก
มลพิษที่มีใน
ชุมชน 

3. ภัยพิบตั ิ ข้อมูลเก่ียวกับการ
เกิดภัยพิบตัิ เช่น 

- น้ าท่วม ดินถล่ม สึ
นามิ แผ่นดินไหว 
ภูเขาไฟป่า ลมพายุ 
คลื่นลมทะเล  

- จ านวนผูท้ี่ได้รบั
ผลกระทบจากเกิด
ภัยพิบัติ 

- ข้อมูลผลกระทบ
ขนาดความรุนแรง
ของปัญหาจากเกดิ
ภัยพิบัติ 
 

- กรมปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

- ศูนย์เตือนภัย
พิบัติแห่งชาติ 

- กรม
อุตุนิยมวิทยา 

- กรมอุทกศาสตร ์
- ส านักงาน
เทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิ
สารสนเทศ 

- อื่นๆอื่นๆ 

- กลุ่มปอ้งกันภยั
ธรรมชาติ และ
ความเสีย่งทาง
การเกษตร 

- อื่นๆ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- สท. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- แผนรองรับภัย
พิบัต ิ

- เครือข่าย 
อาสาสมัคร
ป้องกนัภัยพิบัต ิ

- การประชมุ
ปรึกษาหารอื 

- ข้อมูลเกีย่วกับ
การเกิดภัย
พิบัต ิ

- ข้อมูล
ผลกระทบ
ขนาดความ
รุนแรงจากเกิด
ภัยพิบัติ 

- จ านวนผูท้ี่
ได้รับ
ผลกระทบจาก
เกิดภัยพบิัติ 

 - F1 ส่วน
ที ่5 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

4. พลังงาน
ทางเลือก 

ข้อมูลเก่ียวกับ
พลังงานทางเลอืก 

- พลังงานหลักเช่น 
ไฟฟ้า น้ ามัน  

- พลังงานทางเลือก 
เช่น แก๊สชีวภาพ
น้ ามันไบโอดีเซล 
พลังงานน้ า 
พลังงานลม 
พลังงาน
แสงอาทิตย์ ถ่านอัด
แท่งเตา
อเนกประสงค ์

- ข้อมูลการเข้าถึง
แหล่งพลังงาน 

- ข้อมูลค่าใช้จ่ายจาก
การใช้พลังงาน 
 

- กระทรวง
พลังงาน 

- สถาบันวิชาการ
การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

- การประปานคร
หลวง 

- การประปาส่วน
ภูมิภาค 

- เครือข่ายภัยพบิัติ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- กลุ่มอนรุักษ์
พลังงาน 

- หมูบ่้านต้นแบบ
พลังงาน
ทางเลือก 

- แกนน าเด็กและ
เยาวชน 

- กองทุนพลังงาน
ชุมชน 

- ศูนย์เรยีนรู้
พลังงานชุมชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- สท. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- แผนพลังงาน
ชุมชน 

- เครือข่าย 
- จิตอาสา 
- การศึกษาดูงาน 
- การมีศูนยเ์รียนรู้
พลังงาน 

- การพัฒนา
รูปแบบร่วมกบั
สถาบันวิชาการ 

- การสาธิต  
จัดอบรม 
การสร้างคน
ต้นแบบ พ้ืนที่
ต้นแบบ 

- อื่นๆ 

- การสร้าง
สภาวะ
แวดล้อม 

- การลด
รายจ่าย
ครัวเรือน 

- ข้อมูลการ
เข้าถึงแหล่ง
พลังงาน 

- การลดการใช้
สารเคม ี

- การลดมลพษิ  
- มีเครือข่าย 

 - F1 ส่วน
ที่ 5,6 

- ข้อมูล
จากการ
ถอด
บทเรยีน
เพิ่มเติม 

- ข้อมูล
จากแผน
พลังงาน
ชุมชน 

- ข้อมูล
บัญชี 
ครัวเรือน 

5. สภาวะแวดลอ้ม
ที่เอื้อตอ่สุขภาพ 

สภาวะแวดลอ้ม
นอกบ้าน (พื้นที่
สาธารณะ) 

- ข้อมูลเกีย่วกับจุด
อันตราย / พื้นท่ี
เสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาอาชญากรรม
จุดอันตราย เช่นทาง
แยก ทางโค้ง ทาง

- ต ารวจ 
- กรมปอ้งกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปพร. 
- อสม 
- กลุ่มคนอาสา 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- สท. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การส ารวจจุด
อันตราย / พื้นท่ี
เสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหา
อาชญากรรม จุด
อันตราย 

- การ แก้ไขพ้ืนที่ท่ี
เสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาการ

- สถิติการเกิด
อาชญากรรม 

- สถิติการเกิด
อุบัติเหตุ 

- จ านวน
เครือข่าย 
อาสาสมัคร 

- RECAP 
ป1 
ตารางท่ี 
2.1 

- F1 ส่วน
ที ่5 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

หักศอก และทาง
ช ารุด เปน็ต้น  
พื้นท่ีเสี่ยงต่อการ
เกิดปญัหา
อาชญากรรมเช่น 
ถนนที่ไม่มไีฟส่อง
สว่าง บ้านร้าง ที่รก
ร้าง เปน็ต้น  
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

อาชญากรรม จุด
อันตราย 

- จ านวนเครือข่าย 
อาสาสมัคร 

 ข้อมูลเก่ียวกับ 
สวนสาธารณะ สวน
สุขภาพ 

- การปรบัสภาวะ 
แวดล้อมในบ้าน 
การซ่อมถนน การ
จัดตลาดสดให้ถูก
สุขลักษณะ เป็นตน้ 
- จ านวน ลักษณะ
ผู้ใช้แหล่งประโยชน์
เช่นผู้สูงอายุ เด็ก
เยาวชนและวัย
ท างานเปน็ต้น 
ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับผู้ใช้แหล่ง
ประโยชน ์
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท.สนบัสนนุ
งบประมาณ ใช้
พื้นท่ี 

- รพสต 
- สถาบันวิชาการ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อสม. 
- กลุ่มอาสาท าด ี
- กลุ่มรักษ์สุขภาพ 
- กลุ่มร าวงยอ้น
ยุค 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- สท. 
- วดั  
- โรงเรียน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การประชมุ กลุ่ม 
ปรึกษาหารอืใน
การใช้แหล่ง
ประโยชน์ใน
ชุมชน 

- การสร้าง
ข้อตกลงใน
ชุมชน 

- การก าหนดพืน้ที่
ในการปรับ
สภาวะแวดล้อม 

- ชุมชนมี
แผนการ
พัฒนาแหล่ง
ประโยชน์ พท 

- มีกลไกในการ
จัดการพ่ืนที่
แหล่ง
ประโยชน์ใน
ชุมชน 

- สร้างผู้น า แกน
น ากลุ่ม 
องค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

- RECAP 
ป1 
ตารางท่ี 
1.3 1.4  

- F1 ส่วน
ที ่5 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

 สภาวะแวดลอ้ม
ภายในบ้าน เช่น 

- ข้อมูลบ้านท่ีต้อง
ได้รับการปรับปรงุ 

- ข้อมูลผู้ท่ีต้องการ
ความช่วยเหลอืเพื่อ
ปรบัสภาพบ้านและ
ที่อยู่อาศัย 

- ข้อมูลกลุม่ทาง
สังคมที่มีทักษะ เช่น 
ช่างไม้ ช่างปูน หรือ
กลุ่มอาสาสมคัร 
เป็นตน้ ท่ีสามารถ
ร่วมปรบั 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 
 

- พม. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อสม 
- อปพร 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- กองช่าง กอง
สวัสดิการ ของ
อปท. 

- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน  
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ส ารวจความ
ต้องการ 

- จัดท าฐานข้อมูล 
- ระดมความ
ช่วยเหลือจาก
ชุมชนทั้งกลุ่ม
อาสา และกลุ่ม
ระดมทุน 

- ให้ความ
ช่วยเหลือ 

- งานและ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้น 

- ข้อมูลผู้ไดร้ับ
ผลกระทบ 

- RECAP 
ป1 
ตารางท่ี 
1.3 1.4  

- F1 ส่วน
ที ่5 

- รพสต. 
- พม. 

 หน่วยงานที่เปดิใน
ชุมชน เช่น ศูนย์
จัดการความขดัแย้ง 
เป็นตน้  
ข้อมูลผู้ไดร้ับ
ผลกระทบ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ที่ว่าอ าเภอ 
- สถานีต ารวจ 
- พม. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อสม 
- อปพร 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- มีกลไกในการ
จัดการส ารวจ
ข้อมูล 

- การจัดต้ัง
คณะกรรมการ 
คณะท างาน 

- ฝึกทักษะในการ
เจรจาไกลเ่กลี่ย 

- สร้างผู้น า แกน
น า กลุ่ม องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง 

- งานและ
กิจกรรมที่
เกิดขึ้น 

- ข้อมูลผู้ไดร้ับ
ผลกระทบ 

- RECAP 
ป1 
ตารางท่ี 
1.3 1.4  

- F1 ส่วน
ที ่5 
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4. แนวทางการเขียนสรุปข้อมูลโดยรวมทีแ่สดงสถานะต าบลด้านสภาวะแวดล้อม 
จากองค์ประกอบข้อมูลการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม ขอบเขตแนวคิด การจ าแนกประเภทของ

ข้อมูลและผลจากการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีในชุมชน เช่น RECAP TCNAP ข้อมูล
กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากกลุ่มทางสังคมต่างๆ จากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากเวทีการประชุม
ต่างๆ เป็นต้น สามารถสรุปแนวทางในการน าเสนอข้อมูลแสดงสถานะต าบลด้านสภาวะแวดล้อม โดยจ าแนก
ตามองค์ประกอบและแสดงข้อมูลที่ได้ในเชิงปริมาณจาก TCNAP และแนวทางการจัดการโดยใช้ทุนทางสังคม
ซึ่งเป็นข้อมูลจาก RECAP ดังน้ี 

1) การจัดการสภาวะแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ า ป่า) แสดงข้อมูลเก่ียวกับขอบเขต จ านวน
พื้นที่ ความครอบคลุมของดิน น้ า ป่า  กลุ่มผู้ร่วมใช้ประโยชน์ ผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้แหล่ง
ประโยชน์ที่เป็นทรัพยากร กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร แนวทาง
ข้อตกลง กฎ กติกา การด าเนินการต่างๆของกลุ่มที่เข้ามีส่วนได้-เสีย และแสดงแนวทางในการใช้ 
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนร่วมก าหนดพื้นที่เพื่อท ากิน 
การตัดไม้ใช้สอยและเลี้ยงสัตว์ กลุ่มคลองสวยน้ าใสร่วมปล่อยปลาในล าคลองในวันพ่อและวันแม่ทุกปี
และก าหนดวันจับสัตว์น้ าปีละ 2 ครั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบอินทรีย์ กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ร่วมฟื้นฟูสภาพดินในพื้นที่สาธารณะของชุมชนโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดิน กลุ่ม
ฟื้นฟูชายฝั่งทะเลร่วมปลูกต้นโกงกางเพื่อปอ้งกันการท าลายชายฝั่งทะเลที่เกิดจากการกัดเซาะ เป็นต้น 

2) การจัดการมลพิษ (ขยะ น้ าเสีย ควันพิษและการใช้สารเคมี)แสดงข้อมูลที่เป็นปริมาณ ของมลพิษที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ และผลกระทบที่เกิดภัยต่อสิ่งมีชีวิต คน สัตว์และทรัพยากรธรรมชาติ เช่น จ านวนขยะ
ในพื้นที่ หรือปริมาณน้ าเสียที่เกิดจากบ้าน วัด โรงเรียน สถานที่ราชการ ห้างร้าน บริษัท โรงงาน
อุตสาหกรรม ควันพิษ ที่เกิดจากการเผาไหม้จากครัวเรือน ไร่นา ไฟไหม้ป่าหรือจากโรงงาน การใช้
สารเคมีทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมและแสดงแนวทางการจัดการมลพิษของชุมชน เช่น 1)การ
จัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย และสารอันตราย เช่น การลดการบริโภคทรัพยากร การน า
กลับมาใช้ซ้ า การรีไซเคิลทั้งการคัดแยก แปรรูป ผลิตใหม่หรือการจัดท ากองทุนขยะ2)การจัดการ
มลพิษทางน้ า เช่น อปท.ก าหนดเป็นธรรมนูญสุขภาพให้ทุกครัวเรือนไม่ทิ้งน้ ามันที่ใช้แล้วลงคูคลอง
และให้มีการจัดท าถังบ าบัดทุกครัวเรือน ศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนสอนคนในชุมชนท าอีเอ็มบอลและ น้ า 
EM ส าหรับบ าบัดน้ าเสียในล าคลอง เป็นต้น 3)การจัดการควันพิษเช่น ชุมชนมีการกฎ กติกา ห้ามเผา
ขยะ ใบไม้แห้งในชุมชน อปท.จัดการอบรมการท าปุย๋หมักโดยใช้กิ่งไม ้ใบไมท้ี่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไมผ้ล
แก่ประชาชน อปท.ก าหนดข้อบัญญัติให้ทุกโรงงานในพื้นที่ติดต้ังเครื่องตรวจวัดควันพิษในพื้นที่
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น4) การจัดการปัญหาการปนเปื้อนในดิน และตะกอนดิน ที่เกิดจาก
สารเคมี เช่นงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพดิน การตรวจสอบ การแก้ไข เพื่อการอยู่
อาศัยและเกษตรกรรม เป็นต้น 

3) การจัดการภัยพิบัติแสดงข้อมูลท่ีเป็นจุดเสี่ยงภัยหรือปัญหาภัยพิบัติที่เกิดซ้ าซากของพื้นที่ เช่น ภัย
จากความแห้งแล้ง ลมพายุ ไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว แผ่นดินถล่ม หรือคลื่นซัดฝั่งทะเล เป็นต้น 
พร้อมทั้งแสดงความครอบคลุมของพื้นที่ จ านวนผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้น อาจแสดงข้อมูลเป็นกลุ่มที่ต้อง
ได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น เด็ก หญิงมีครรภ์ คนพิการและผู้สูงอายุ  และแสดง
แนวทางการจัดการภัยพิบัติใน 3 ระยะได้แก่ 1)ระยะเตรียมความพร้อมหรือก่อนเกิดภัยพิบัติ เพื่อ
ป้องกัน ลดผลกระทบจากสาธารณภัย ได้แก่ การจัดท าฐานข้อมูลอาสาสมัครกลุ่มต่างๆ การให้ความรู้ 
การเตรียมอาสาสมัคร การฝึกในสถานการณ์เสมือนจริง แผนอพยพ วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง พื้นที่
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ปลอดภัย ก าหนดเส้นทางอพยพและจุดพักพิง จัดท าแผนที่แสดงกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
อาศัยอยู่ การจัดท าสัญลักษณ์ติดหน้าบ้านผู้ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเป็นที่สังเกตส าหรับทีมให้
ช่วยเหลือ เช่น ธง 3 สี เป็นต้น และจัดต้ังศูนย์ภัยพิบัติ เป็นต้น 2) ระยะเกิดภัยพิบัติ เป็นระยะการ
ช่วยเหลือแบบเร่งด่วน เพื่อลดความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน เน้นการจัดการ ประสานงาน มี
การต้ังวอร์รูม (War room)เพื่อจัดการตามแผน และ 3) ระยะหลังเกิดภัยพิบัติและระยะฟื้นฟู เป็น
ระยะที่ดูแลเยียวยา และฟื้นฟูสภาพกาย ใจ สิ่งแวดล้อมให้คืนสภาพโดย อปท.ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4) การจัดการพลังงานทางเลือกแสดงข้อมูลที่เป็นความต้องการทางด้านพลังงานของชุมชน ปริมาณ
การใช้พลังงาน ทั้งในระดับครัวเรือน กลุ่ม หมู่บ้าน ชุมชน และแนวทางการจัดการพลังงานทางเลือก
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เช่น อปท.มีการก าหนดพื้นที่เพื่อติดต้ังกังหันลมเพื่อ
ผลิตไฟฟ้าให้ชุมชนและโรงงานในพื้นที่เป็นการทดแทนการเปิดโรงงานถ่านหิน กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การสนับสนุนจากเกษตรอ าเภอ จัดให้มีการติดต้ังโซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตรในพื้นที่
ที่ไฟฟ้าไปไม่ถึง  กลุ่มพลังงานทางเลือกร่วมผลิตและจ าหน่ายเตาอั่งโล่ประหยัดพลังงานแก่ประชาชน
ราคาต่ า อปท.ประกาศธรรมนูญสุขภาพงดใช้น้ ามันทอดซ้ าและจัดต้ังกลุ่มแม่บ้านไบโอดีเซลรับซื้อ
น้ ามันเก่าจากร้านค้าและครัวเรือนเพื่อมาผลิตเป็นไบโอดีเซล และจ าหน่ายให้อปท.เพื่อน าน้ ามันมาใช้
กับรถยนต์ เช่น รถดับเพลิง รถรางรับ-ส่งประชาชน รถกู้ชีพ เป็นต้น 

5) การปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพแสดงข้อมูลสถานการณ์โครงสร้างกายภาพหรือแหล่ง
ประโยชน์ของชุมชนที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชน  ประกอบด้วย 2 ส่วนได้แก่ 1)การปรับสภาวะ
แวดล้อมที่แบ่งเป็นภายนอกบ้านหรือพื้นที่สาธารณะเพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่ม หรือด าเนินกิจกรรม
ในชุมชน และการด าเนินชีวิตของประชาชน เช่น จุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆของชุมชน  
ถนน ลานสุขภาพ สนามกีฬา สนามเด็กเล่น ตลาด วัด ศาลาประชาคม เป็นต้น และภายในบ้านที่เอื้อ
ต่อสุขภาพของกลุ่มวัยต่างๆ เช่น ส าหรับเด็ก หญิงต้ังครรภ์ ผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยการปรับสภาพ
ทางเดิน ทางลาด ห้องน้ า ราวจับ พื้นบ้าน หลังคา เป็นต้น และ 2)การจัดหน่วยบรกิารที่มีความเฉพาะ
เพื่อเอื้อต่อสุขภาพ เช่น ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ศูนย์กายอุปกรณ์ เป็นต้นและกรณีที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ ร้องทุกข์ หรือได้รับความเป็นธรรม เช่น ศูนย์ด ารงธรรม ศูนย์ไกล่เกลี่ย เป็นต้น และแสดง
แนวทางการจัดการ เช่น อปท.ระดมความช่วยเหลือทั้งกลุ่มอาสาและกลุ่มอาชีพเพื่อจัดท ากองทุน
ปรับสภาพบ้านส าหรับผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน โดยมีการประสานงานไปยังกองช่างของกรม
ทหารในพื้นท่ีเข้าร่วมกิจกรรม และกลุ่มแมบ่้านร่วมเตรียมอาหารส าหรับบรกิารกลุ่มอาสาทุกครั้ง กอง
ช่างของอปท.ได้ท าการส ารวจพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยของชุมชนทุกหมู่บ้าน
ร่วมกับประธานชุมชน อปพร. เพื่อก าหนดแนวทางในการปรับสภาวะแวดล้อม เช่น การเพิ่มหลอดไฟ
ในจุดเปลี่ยว การปรับภูมิทัศน์บริเวณถนนหักศอกพร้อมติดตั้งกระจกและ ไฟกระพริบเพื่อเตือนผู้ขับขี่ 
เป็นต้น 

  



53 
 

1.4 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะ (Healthy Community Profile) ด้านสุขภาพ 

 
1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านสุขภาพ 
เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสุขภาพ จากแหล่งที่มาของข้อมูลจาก

ระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการ
ก าหนดขอบเขตแนวคิด(Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ดังน้ี 
แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
การจัดการตนเอง
ด้านสุขภาพ 

        การท างานเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือคนในชุมชนโดยองค์กรในชุมชน 
กลุ่มทางสังคม และหน่วยงานในพื้นท่ี ที่มีงาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบกับอย่างนอ้ย 13 กลุ่ม
ประชากร ได้แก่ เด็กอายุ0-3 ปี, เด็กอายุ 3-5 ปี,เด็กอายุ 6-12 ปี,วัยรุ่น,วัยท างาน, หญิง
ต้ังครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเชื้อ, ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คนพิการ, ผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย ซึ่งการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือคนในชุมชนมี 3 ลักษณะ
และเจ้าภาพผู้ด าเนินการก็มีภารกิจและวิธีการท างานที่ต่างกันด้วย มีรายละเอียดดังนี้ 

1) การบริการสุขภาพในชุมชนโดยหน่วยบรกิารสุขภาพซึ่งเป็นผู้ท าหน้าท่ีให้บริการสุขภาพที่
จ าเป็นส าหรับประชาชนกลุ่มต่างๆโดยอาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพและ
สังคมวัฒนธรรมออกแบบบริการสุขภาพให้สามารถตอบสนองปัญหาของประชาชนแต่
ละกลุ่มได้ได้แก่ การรักษาโรคที่พบบ่อย การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน การให้วัคซีนเพื่อ
ป้องกันโรคที่ป้องกันได้ การให้ข้อมูลความรู้ รวมถึงการส่งเสริมการปรับพฤติกรรม
สุขภาพและลดพฤติกรรมเสี่ยง  การน ารูปแบบการบริการสุขภาพไปสู่ปฏิบัติการจริงอาจ
มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น จ านวนผู้ให้บริการ 
สมรรถนะและประสบการณ์ของผู้ให้บริการ วิธีการสร้างการเข้าถึงบริการและความ
ครอบคลุมบริการ การจัดการงบประมาณ ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับผู้ใช้บรกิาร ตลอดจน
นโยบายองค์กรที่สังกัด เช่นกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
ภาคเอกชน 

2) การดูแลสุขภาพและช่วยเหลือกันของคนในชุมชนเกิดขึ้นจากความพยายามของคนใน
ชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันและการผลักดันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพชุมชนเรื่องการดูแลสุขภาพ  ซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าภาพหลักของกิจกรรมกลุ่มนี้คือ คน
ในครอบครัวและญาติ อาสาสมัครประเภทต่างๆ (เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสานม
แม่ อาสาสมัครดูแลคนพิการ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ อาสากู้ชีพ) ตลอดจนเพื่อนบ้าน
และแกนน า โดยผู้น าชุมชนสนับสนุนผู้ด าเนินการให้การดูแลกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งก็ท าหน้าที่
ดูแลกันเองได้ เช่น ชมรมผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง กลุ่มเยาวชน กลุ่มเยาวชนอาสา กลุ่ม
แม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มแกนน าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้นรูปธรรมการดูแลและช่วยเหลือ
กันของคนในชุมชนเช่น การเยี่ยมบ้านผู้ป่วย การให้การช่วยเหลือผู้ป่วยและคนพิการใน
กรณีช่วยตนเองไม่ได้หรือได้น้อย การเป็นอาสาสมัครดูแลและช่วยเหลือคนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรังที่บ้าน แม่และเด็กทารก เป็นต้น 

3) การเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กับองค์กรในชุมชนให้สร้างงานที่กระทบสุขภาพออกแบบ
การท างานและจัดการเพื่อให้เกิดการดูแลคนกลุ่มส าคัญในชุมชนตามบริบทของพื้นที่  ได้
ด้วยภารกิจและทรัพยากรที่มี และท างานเชื่อมประสานกับกลุ่มทางสังคม องค์กรใน
ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการดูแลและช่วยเหลือกันได้อย่างครอบคลุม
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แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
โดยเจ้าภาพหลักคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ (ผู้ใหญ่บ้าน ก านันประธาน
ชุมชน กรรมการชุมชน) และหน่วยงานจากภายนอกชุมชน 

นวัตกรรมด้านการ
ดูแลสุขภาพ 

เป็นการออกแบบโดยชุมชนเป้าหมายเพื่อจัดการปัญหาและความต้องการเชิงประเด็น
(แบบเดี่ยว) และเป็นการออกแบบการท างานแบบบูรณาการ (แบบรวม)เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยให้ดีขึ้น โดยนวัตกรรมที่ออกแบบ เป็นได้ทั้งงานใหม่ เป็นงานที่
พัฒนาต่อเนื่องจากงานเดิม เป็นงานและกิจกรรมที่เสริมศักยภาพคนท างาน และอาจเป็นการ
ท างานที่เชื่อมประสานกับงานอื่นที่มีในชุมชน งานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่ได้รับการ
พัฒนา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อม สามารถเรียกได้ว่า งานและกิจกรรม
เหล่านั้น คือ “นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ” 

เอกสารอ้างองิ ขนิษฐา นนัทบุตร.(2559).การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา ระบบดแูล
สุขภาพชุมชนและการใช้กองทุนสุขภาพต าบลเป็นกลไกการสนบัสนนุ. เอกสาร
ประกอบการบรรยายการประชุมนานาชาตริางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มหิดล ประจ าปี 
2559  (Prince Mahidol Award Conference 2016)วนัที่ 26 มกราคม 2559ณ 
โรงแรมบางกอกคอนเวนชั่น เซน็เตอร ์
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2. Typology แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านสุขภาพ 
ดังรายละเอียด 

 
 

แผนภาพที ่1.4 แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านสุขภาพ 
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3. ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสุขภาพ 
ตารางที่ 1.5แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสุขภาพ 

ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลโดยรวมทีแ่สดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสุขภาพ มีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

1. ลักษณะ
ประชากร  

- จ านวนประชากร  
13 กลุ่มวัย แยก 
เพศ และราย 
หมูบ่้าน 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- รพ.สต 
- รพ.ชุมชน 
- ศสมช. 
- อื่นๆ(ระบุ) 
 
กระบวนการ 
- จัดท าข้อมูล 
ส ารวจ
ข้อมูล
ประชากร 

 

- กลุ่ม อสม. 
- อื่นๆ(ระบุ) 
 
กระบวนการ 

- ช่วยเกบ็ข้อมลู
ทะเบียน
ราษฎร ์

 
 

- กองทะเบยีน 
อปท. 

- อื่นๆ(ระบุ) 
 
กระบวนการ 
- ท าฐานข้อมูล
ประชากร 
 

- การจัดท าข้อมูล
ด้านสุขภาพ การ
ขึ้นทะเบยีน 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ฐานข้อมูล
ประชากร 13 
กลุ่ม
ประชากร 

- ฐานข้อมูล
ประชากร
จ าแนกตาม
เพศ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- F1  
ส่วนที่ 4 

ทะเบียนราษฎร์ 
อ าเภอ 

2. สถติิชีพ 
 

- อัตราการเกิด  
- อัตราการตาย 
สาเหตุการตาย 

- อัตราการย้ายเข้า
ย้ายออก 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- รพ.สต 
- รพ.ชุมชน 
- ศสมช. 
- อื่นๆ(ระบุ) 

 
กระบวนการ 
- จัดท าข้อมูล 
ส ารวจ
ข้อมูล
ประชากร 

- วิเคราะห์
ข้อมูล 

- น าใช้ข้อมูล 

-  กลุ่ม อสม. 
- กลุ่มแม่อาสา 
- อาสาสมัคร
ดูแลเด็ก 

- อาสาสมัคร
นมแม ่

 
กระบวนการ 
- ช่วยเกบ็
รวบรวมขอ้มูล 

-  

- กองทะเบยีน 
อปท. 

- สสจ. 
- สสอ. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- อื่นๆ(ระบุ)
กระบวนการ 
- ท าฐานข้อมูล
ประชากร 

- การจัดท าข้อมูล
ด้านสุขภาพ การ
ขึ้นทะเบยีน 

- การน าใช้ข้อมูล 

- มีฐานข้อมูล
สถิติชีพที่เป็น
ปัจจุบนั 

- - F1  
ส่วนที ่4 
 

- ข้อมูลจาก รพ.
สต. 



57 
 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

2. ปัญหา
สุขภาพและการ
เจ็บป่วย 
 

2.1  เด็กอายุ 0-3 
ปี 
- จ านวนเด็กมี
ปัญหาการพร่อง
โภชนาการ/ขาด
สารอาหาร 

- ข้อมูลสถานะ
สุขภาพเด็ก 0-3 ป ี

- รายชื่อผู้ปกครอง
ดูแลเด็ก 

- อัตราการเกิด
โรคติดต่อที่
ป้องกนัได้ด้วย
วัคซีน 

- อุบัติการณป์่วย
ด้วยโรคติดต่อ 

- ข้อมูลทารกแรก
เกิดท่ีมี นน.น้อย
กว่า 25,000 กรัม 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- รพ.สต 
- รพ.ชุมชน  
 
กระบวนการ 
- ฝึกอบรม 
อาสาสมัคร
ในชุมชน 

- พัฒนา
ศักยภาพ
แม ่

 

- กลุ่ม อสม. 
- ปราชญ์
ชาวบ้าน 

- เครือข่าย
ผู้ปกครอง 

- อาสาสมัคร
ดูแลเด็ก 

 
กระบวนการ 
- ถ่ายทอด
ความรู้ ภูมิ 
ปัญญา 

 
 

อปท. 
 
กระบวนการ 
- พัฒนาใหเ้กิด
ข้อบัญญัติ
เพื่อการดูแล
เด็ก 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคน
ในชุมชน 

- จัดตั้ง 
กองทุนและ
สวัสดิการ  

- การฝึกอบรม 
- ปรบัสภาวะ
แวดล้อม 

- ตัดตั้ง
ศูนย์บริการ ศูนย์
ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- ผู้ปกครอง/ผู้ดูแล
ให้ดูแลเด็ก 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ข้อมูลเด็กมี
ปัญหาการ
พร่อง
โภชนาการ/
ขาด
สารอาหาร 

- ข้อมูลสถานะ
สุขภาพเด็ก 
0-3 ปี 

- รายชื่อ
ผู้ปกครอง
ดูแลเด็ก 

- อัตราการเกิด
โรคติดต่อที่
ป้องกนัได้
ด้วยวัคซีน 

- อุบัติการป่วย
ด้วย
โรคติดต่อ 

- ทารกแรก
เกิดท่ีมี นน.
น้อยกว่า 
2,500 กรัม 

- RECAP 
ป.2 ตาราง
ที่ 2.2 

- F2  
ส่วนที่ 1 

- ข้อมูลจากรพสต. 
อสม. 

 2.2 เด็ก 3-5 ป ี
- ข้อมูลเด็กมี
พัฒนาการช้า 

- รพ.สต 
- รพ.ชุมชน  
 
 
กระบวนการ 

- กลุ่ม อสม. 
- ปราชญ์
ชาวบ้าน 

- เครือข่าย
ผู้ปกครอง 

- อปท. 
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กระบวนการ 

- การฝึกอบรม 
- ปรบัสภาวะ
แวดล้อม 

- กิจกรรม 
- มีพื้นที่
สร้างสรรค์ 
ส าหรบัเด็ก 

- RECAP ป.
2 ตารางท่ี 
2.2 

- F2  
ส่วนที่ 1 

- ข้อมูลจากรพสต. 
อสม. ศพด. 

- ข้อมูลการแจก
เบี้ยคนพิการ 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- จ านวนเด็กมี
ปัญหาด้านการ
รับรู ้

- เด็กพร่อง
โภชนาการและ
โภชนาการเกนิ 

- กลุ่มองค์กรดูแล
เด็ก 

- ปัญหาสขุภาพใน
ช่องปาก 

- มีพื้นที่สร้างการ
เรียนรู ้

- อื่นๆ(ระบุ) 
 

- ฝึกอบรม 
อาสาสมัคร
ในชุมชน 

- พัฒนา
ศักยภาพ
แม่  

 

- อาสาสมัคร
ดูแลเด็ก 

 
กระบวนการ 
-ถ่ายทอด
ความรู้ ภูมิ 
ปัญญา 

 
 

- พัฒนาใหเ้กิด
ข้อบัญญัติ
เพื่อการดูแล
เด็ก 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคน
ในชุมชน 

- จัดตั้ง 
กองทุนและ
สวัสดิการ 

 

- ตัดตั้ง
ศูนย์บริการ ศูนย์
ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- ผู้ปกครองผู้ดูแล
ให้ดูแลเด็ก 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- มีฐานข้อมูล
ด้านสุขภาพ
ของเด็ก 3-5 
ป ี

- ข้อมูลแสดง
ภาวะ
โภชนาการ
ของเด็ก 

- ข้อมูลปัญหา
สุขภาพใน
ช่องปาก 

 2.3 เด็ก 6-12 ป ี
- ปัญหาโภชนาการ 
- ปัญหาโรคทาง 
ทันตกรรมโรคอว้น 

- จ านวนเด็กท่ีมี
ปัญหาด้านการ
เรียนรู ้

- การได้รบัวัคซีน
มาตรฐาน 

- การสร้างสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อต่อ
สุขภาพ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- รพ.สต 
- รพ.ชุมชน  
 
 
กระบวนการ 
- ฝึกอบรม 
อาสาสมัคร
ในชุมชน 

- พัฒนา
ศักยภาพ
แม่  

 

- กลุ่ม อสม. 
- ปราชญ์
ชาวบ้าน 

- เครือข่าย
ผู้ปกครอง 

- อาสาสมัคร
ดูแลเด็ก 
 

กระบวนการ 
-ถ่ายทอด
ความรู้ ภูมิ 
ปัญญาท้องถ่ิน 

 
 

- อปท. 
- ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

กระบวนการ 
- พัฒนาใหเ้กิด
ข้อบัญญัติ
เพื่อการดูแล
เด็ก 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคน
ในชุมชน 

- จัดตั้ง 
กองทุนและ
สวัสดิการ 

- การฝึกอบรม 
- ปรบัสภาวะ
แวดล้อม 

- ติดตั้ง
ศูนย์บริการ ศูนย์
ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- ผู้ปกครองดูแลให้
ดูแลเด็ก 

- อื่นๆ(ระบุ) 

 - RECAP 
ป.2 ตารางท่ี 
2.2 

- F2  
ส่วนที่ 1 

- ข้อมูลจากรพสต. 
อสม. โรงเรียนใน
พื้นท่ี 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

 
 2.4 เยาวชน 

- จ านวนกลุ่ม
เยาวชนในชุมชน 

- จ านวนกลุ่มทาง
สังคมที่เกิดข้อง 

- ปัญหาสารเสพติด
ในเยาวชน 

- การเจ็บป่วยที่พบ 
- บ่อยในเด็กและ
เยาวชน  

- จ านวนกลุ่มทาง
สังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแล
เยาวชน 

- การพัฒนา
ศักยภาพ การ
เรียนรู ้

- จ านวนเด็กท่ีมี
ปัญหาด้านการ
เรียนรู ้

- อื่นๆ(ระบุ) 

- โรงเรียน 
อบรมให้
ความรู้ 
พัฒนา
ศักยภาพ
การดูแล
ตนเองแก่
เยาวชน 

- รพ.สต. ให้
ความรูเ้รื่อง
การดูแล
ตนเอง,ให้
การ
สนับสนุน 

- กศน.ให้
ความรูเ้พื่อ
การพัฒนา
ศักยภาพ 

 

- กลุ่มเด็กและ
เยาวชน 

- อสม. 
- กลุ่มยุวจิต
อาสา 

- กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน 

- กลุ่ม 
- อสม.นอ้ย 

- อปท.จัดท า
แผน
ข้อบัญญัติ
ด้านการดูแล
เด็กและ
เยาวชน 

- อปท.จัด
งบประมาณ
สนับสนุน
กลุ่มเยาวชน 

- การฝึกอบรม 
ปรบัสภาวะ
แวดล้อม 

- การพัฒนาทักษะ 
- การจัดสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อ 

- จัดตั้งศูนย์บริการ 
ศูนย์ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- การจัดท า
ข้อตกลง 
ข้อบัญญัต ิ

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จ านวนกลุ่ม
เยาวชน 

- ฐานข้อมูล
สถานะ
สุขภาพ
เยาวชน 
 

-  อื่นๆ(ระบ)ุ 

- RECAP 
ป.2 
ตารางท่ี 
2.2 

- F2 ส่วน
ที่ 1 

- ข้อมูลจากรพสต. 
โรงเรียน 

 2.5 วัยท างาน 
- กลุ่มอาชีพ 
ลักษณะอาชีพ 

- โรคที่เกิดจากการ
ท างาน เช่น ปวด
เมื่อยกล้ามเนื้อ 

- พม.
สนับสนุน
การ
ประกอบ
อาชีพ 

- อสม. 
- กลุ่มอาชีพ 
- กลุ่มเกษตร
อินทรีย ์

- อปท. 
- ภาคเอกชน 

- การพัฒนาทักษะ 
- การจัดสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อ 

- จัดตั้งศูนย์บริการ 
ศูนย์ประสานงาน 

- จ านวนและ
ลักษณะกลุม่
อาชีพ 

- สถานะ
สุขภาพโรคที่

- RECAP 
ป.2 
ตารางท่ี 
2.2 

- - ข้อมูลจากรพสต. 
พม.เกษตรต าบล 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

โรคเครียด
พฤติกรรมเสี่ยง 

- ข้อมูลแหล่งทุนใน
กรประกอบอาชีพ 

- ข้อมูลการได้รบั
สวัสดิการ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ส่งเสรมิ
อาชีพ 

- กศน.อบรม
ให้ความรู้
เพื่อการ
สร้างอาชีพ 
สร้างรายได ้

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- การจัดท า
ข้อตกลง 
ข้อบัญญัต ิ

- อื่นๆ(ระบุ) 

เกิดจากการ
ท างาน 

- จ านวน
สวัสดิการที่
จัดให้วยั
ท างาน 

 2.6 หญิงตั้งครรภ ์
- จ านวนหญิง
ต้ังครรภ ์

- หญิงตั้งครรภ์ทีม่ี
ความเสีย่ง เช่น 
อายุน้อย อายมุาก 

- สัดส่วนหญิงมี
ครรภ์ทีม่ีภาวะ
โลหิต จาง 

- หญิงตั้งครรภ์ที่ 
ไม่ได้ฝากครรภ์  

- ระบบสวัสดิการ
ดูแลหญงิตั้งครรภ ์

- อื่นๆ(ระบุ) 

- รพ.สต. ให้
การดูแล
ด้านสุขภาพ 
เสริม
ศักยภาพ
การดูแล
ตนเองและ
บุตร 

- อสม. 
- กลุ่มแม่อาสา 

-  อปท. - การพัฒนาทักษะ 
- การจัดสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อ 

- จัดตั้งศูนย์บริการ 
ศูนย์ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- การจัดท า
ข้อตกลง 
ข้อบัญญัต ิ

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จ านวนระบบ
การดูแล
หญิง
ต้ังครรภ์โดย
ชุมชน 

- จ านวน
สวัสดิการที่
จัดใหห้ญิง
ต้ังครรภ ์

- ข้อมูลสถานะ
สุขภาพหญิง
ต้ังครรภ ์

- RECAP 
ป.2 
ตารางท่ี 
2.2 

- F2 ส่วน
ที่ 1 

- ข้อมูลจากรพสต. 
อสม. 

-  2.7 ผู้สูงอาย ุ
- จ านวนผู้สูงอาย ุ
- จ านวนผู้สูงอายุ
ทั่วไป (ไปมาได้
เอง) 

- รพ.สต. 
- การก่อต้ัง
ชมรม
เกี่ยวกับ
การดูแล

- กลุ่มชมรม
ผู้สูงอาย ุ

- แกนน ากลุ่ม
ผู้สูงอาย ุ

- อปท. 
- การออกแบบ
ระบบบริการ
ที่พัฒนา
ศักยภาพ

- การพัฒนาทักษะ 
- การจัดสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อ
ต่อสุขภาวะ 

- ข้อมูลสถานะ
ผู้สูงอยุกลุ่ม
ต่างๆในชุมชน 

- จ านวนกลุ่ม 
กองทุน 

- RECAP 
ป.2 
ตารางท่ี 
2.2 

- F2 ส่วน
ที่ 1 

- ข้อมูลจากรพสต. 
อสม.พม. 

- ข้อมูลการแจก
เบี้ยคนพิการ 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- จ านวนผู้สูงอายุที่
ป่วยติดบ้าน 

- จ านวนผู้สูงอายุที่
ป่วยติดเตียง 

- จ านวนผู้สูงอายุ
ต่างด้าว 

- จ านวนผู้เตรยีม
ความพร้อมเข้าสู่
วัยสูงอายุ (50 ปี
ขึ้นไป) 

- จ านวนผู้สูงอายุที่
ป่วยเรื้อรัง 

- จ านวนผู้สูงอายุที่
พิการ 

-  จ านวนผู้สูงอายุที่
ถูกทอดท้ิงหรอือยู่
บ้านตามล าพัง 

- จ านวนผู้สูงอายุที่
ไม่มีสัญชาติหรือ
ต่างด้าว 

- จ านวนผู้สูงอายุที่
ไม่มีสวัสดิการ 

- จ านวนผู้สูงอายุที่
เร่รอ่น 

- อัตราตายด้วยโรค
ที่ส าคัญใน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุ 
เช่น Day 
care 
service 

- รพช.
หน่วยงาน
ในการ
พัฒนาบุคล
ลากรที่
เกี่ยวกับ
การดูแล
ช่วยเหลือ 
เช่น อบรม 
อผส. อสม. 

- พม. 
ก าหนด
งบประมาณ
ด้านเบี้ย 
ผู้สูงอาย ุ

- การออกแบบ
กิจกรรมหรอื
บริการที่
เหมาะกบั
ความต้องการ
ของผู้สูงอายุ
ในพื้นที ่

- กลุ่ม
อาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ  
อพมก. 
รร.ผู้สูงอายุ  

ผู้สูงอายุ เช่น 
โรงงเรียน
ผู้สูงอาย ุ

- -ปรบัสภาวะ
แวดล้อม 
สภาพบ้าน 

- จัดตั้งศูนย์บริการ 
ศูนย์ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- พัฒนาและน าใช้
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- การจัดท ากติกา
ข้อตกลง 
ข้อบัญญัต ิ

- อื่นๆ(ระบุ) 

สวัสดิการใน
การดูแล
ผู้สูงอาย ุ

- การจัด
สภาวะ
แวดล้อม 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- โรคเรื้อรงัใน
ผู้สูงอาย ุ

- สวัสดิการการดแูล
ผู้สูงอาย ุ

- จ านวนผู้สูงอายุที่
มีภาวะพ่ึงพิง 

- ผู้สูงอายุท่ีต้องการ
ความช่วยเหลอื 
เช่น ผู้สูงอายุที่ ติด
บ้าน ติดเตียง 

- กองทุนในการดูแล
ช่วยเหลือผู้สูงอายุ  

- อื่นๆ(ระบุ) 
 2.8 ผู้ป่วยตดิเชื้อ 

- จ านวนผู้ติดเชือ้ 
HIV 

- การได้รบัการรักษา 
- การจัดสวัสดิการ 
- การเข้าถึงบริการ 
- กลุ่มองค์กรที่ช่วย
สนับสนุนการดูแล 

- โอกาสการเข้ารว่ม
กิจกรรม 

- กลุ่มที่ให้การ
ช่วยเหลือดูแลผู้
ติดเชื้อ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- รพ.สต.
(จัดระบบ
บริการ
สุขภาพทั้ง
ด้าน
ร่างกายและ
การให้
ค าปรึกษา 
เช่น ศูนย์ให้
ค าปรึกษา) 

- รพช.
(จัดระบบ 
บริการ 
สุขภาพทั้ง
ด้าน

- อสม.เยี่ยม
บ้านจิตอาสา 

- กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน 
 

- อปท.
สนับสนุน 
การจ้างงาน 
การฝีกอาชีพ
อาชีพ  

- การพัฒนาทักษะ 
- จัดตั้งศูนย์บริการ 
ศูนย์ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- การจัดท าแผน
สนับสนุนการ
ดูแล 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จ านวนกลุ่ม 
กองทุน 
สวัสดิการใน
การดูแลผู้ติด
เชื้อ 

- RECAP 
ป.2 
ตารางท่ี 
2.2 

- F2 ส่วน
ที่ 1 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

ร่างกายและ
การให้
ค าปรึกษา 
เช่น คลีนิก
ตะวัน)  

 2.9 ผู้ป่วยจิตเวช 
- จ านวนผู้ปว่ยจิต
เวชที่ต้องการ 

- ข้อมูลผู้ปว่ยจิตเวช
ที่ต้องการการ
ฟื้นฟู  

- จ านวนผู้ดูแล 
ศักยภาพผู้ดูแล 
การเข้าถึงบริการ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- รพ.สต.
จัดระบบ
บริการการ
ดูแลผู้ป่วย
จิตเวช/
จัดการ
อบรม
แลกเปลีย่น
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้ดูแล 

- รพช. 
 

- อสม. 
- จิตอาสา 
- กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน 
ให้การดูแล
ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยจิตเวช 

-  อปท. 
- จัดท า
แผนการดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช 
 
 

- การพัฒนาทักษะ 
- การจัดสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อ 

- จัดตั้งศูนย์บริการ 
ศูนย์ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- การจัดท า
ข้อตกลง 
ข้อบัญญัต ิ

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จ านวนกลุ่ม 
กองทุน 
สวัสดิการใน
การดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช 

- จ านวนผู้ดูแล
ผู้ป่วยจิตเวช 

- จ านวนผู้ปว่ย
จิตเวช
ประเภทต่างๆ 

- RECAP 
ป.2 
ตารางท่ี 
2.2 

- F2 ส่วน
ที่ 1 

- ข้อมูลจากรพสต. 
อสม. 

 2.10 ผู้ป่วยโรค
เรื้อรัง 
- อัตราป่วยด้วยโรค
เรื้อรัง 

- ข้อมูลการเข้าถึง
บริการ 

- ข้อมูลผู้ดูแล 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายใน
การดูแล 

- รพ.สต. 
- รพช. 
- อื่นๆ(ระบุ) 

- อสม. 
- จิตอาสา 
- กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน 

- อื่นๆ(ระบุ) 

-  อปท. 
 

- การพัฒนาทักษะ 
- การจัดสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อ 

- จัดตั้งศูนย์บริการ 
ศูนย์ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- จ านวนระบบ
บริการและ
สวัสดิการ
ดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง 

- จ านวนผู้ปว่ย
เรื้อรัง 

- จ านวนผู้ดูแล 

- RECAP 
ป.2 
ตารางท่ี 
2.2 

- F2 ส่วน
ที่ 1 

- ข้อมูลจากรพสต.  
-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- อื่นๆ(ระบุ) - จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- การจัดท า
ข้อตกลง 
ข้อบัญญัต ิ

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จ านวนแหล่ง
ประโยชน์ที่
เกี่ยวการ
ดูแลผู้ป่วย
เรื้อรัง 

 2.11 คนพิการ 
- ประเภทความ
พิการการได้รบั
สวัสดิการ 
ค่าใช้จ่ายดูแล
กิจกรรมฟืน้ฟ ู

- อื่นๆ(ระบุ) 

- รพ.สต. 
- รพช. 
- อื่นๆ(ระบุ) 

 

- อสม. 
- จิตอาสา 
- กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน 

- อพมก. 
- อื่นๆ(ระบุ) 

 

- อปท. 
 

- การพัฒนาทักษะ 
- การจัดสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อ 

- จัดตั้งศูนย์บริการ 
ศูนย์ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- การจัดท า
ข้อตกลง 
ข้อบัญญัต ิ

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จ านวนระบบ
บริการและ
สวัสดิการ
ดูแลพิการ 

- จ านวนผู้
พิการ 

- จ านวนผู้ดูแล 
- จ านวนแหล่ง
ประโยชน์ที่
เกี่ยวการ
ดูแลผู้พิการ 

- RECAP 
ป.2 
ตารางท่ี 
2.2 

- F2 ส่วน
ที่ 1 

- ข้อมูลจากรพสต. 
พม. 

- ข้อมูลการแจก
เบี้ยคนพิการ 

 2.12 ผู้ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ 

- จ านวนและ
ประเภทของ
ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

- รพ.สต. 
- รพช. 
- อื่นๆ(ระบุ) 

 

- อสม. 
- จิตอาสา 
- กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน 

- อพมก. 
- กลุ่มผู้สูงอาย ุ
- อื่นๆ(ระบุ) 

-  อปท. 
- อื่นๆ(ระบุ) 

- การพัฒนาทักษะ 
- การจัดสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อ 

- จัดตั้งศูนย์บริการ 
ศูนย์ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- จ านวนระบบ
บริการและ
สวัสดิการ
ดูแลผู้
ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ 

- RECAP 
ป.2 
ตารางท่ี 
2.2 

- F2 ส่วน
ที่ 1 

- ข้อมูลจากรพสต. 
พม. 

- ข้อมูลการแจก
เบี้ยคนพิการ 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- จ านวนผู้ดูแล 
การได้รบั
สวัสดิการ
ค่าใช้จ่ายดูแล 

- กิจกรรมฟืน้ฟู
ทางด้านร่างกาย
และจิตใจ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- การจัดท า
ข้อตกลง 
ข้อบัญญัต ิ

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จ านวนผู้
ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ 

- จ านวนผู้ดูแล 
- จ านวนแหล่ง
ประโยชน์ที่
เกี่ยวการ
ดูแลผู้
ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ 

 2.13 ผู้ป่วยระยะ
ท้าย 
- จ านวนของผูป้่วย
ระยะสุดท้าย 
จ าแนกตามการ
เจ็บป่วย 

- การดูแลในระยะ
สุดท้ายที่จัดการ
ได้รับบริการ 

- การได้รบั
สวัสดิการ 
ค่าใช้จ่ายดูแล 

-  อื่นๆ (ระบ)ุ 

- รพ.สต. 
- รพช. 
- อื่นๆ(ระบุ) 

- อสม. 
- จิตอาสา 
- กลุ่มเพื่อนช่วย
เพื่อน 

- อพมก. 
- กลุ่มผู้สูงอาย ุ
- อื่นๆ(ระบุ) 

- อปท. 
- วัด 
- อื่นๆ(ระบุ) 

- การพัฒนาทักษะ 
- การจัดสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อ 

- จัดตั้งศูนย์บริการ 
ศูนย์ประสานงาน 

- จัดตั้งกองทุน
และสวัสดิการ 

- จัดท าระบบ
ข้อมูลโดยคนใน
ชุมชน 

- การจัดท า
ข้อตกลง 
ข้อบัญญัต ิ

- อื่นๆ(ระบุ) 

- จ านวน
บริการที่จัด
ให้กับผูป้่วย
ระยะสุดท้าย
และญาติ 

-  - F2  
ส่วนที่ 1 

- ข้อมูลจากรพสต.  
-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

3. พฤติกรรม
เสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

3.1 พฤติกรรมเสี่ยง
ทั่วไปเช่น การ
ดื่มสุรา การสบู
บุหรี่ ไออก
ก าลังกาย 
พักผ่อนน้อย 
เครียด กิน
อาหารรสจัด ใช้
สารเสพย์ติด 

- พฤติกรรมเสี่ยง
ด้านการขับขี่ เช่น 
ขับรถด้วย
ความเร็วไมค่าด
เข็มขัดนิรภยัไม่
สวมหมวกนริภัย 

- อื่นๆ(ระบุ) 
3.2 พฤติกรรมเสี่ยง

ที่เกิดจากการ
ท างานเชน่ ใช้
สารเคมี
การเกษตร
ป้องกนัไม่
เหมาะสม เช่น 
ท างานใกล้กับ
เครื่องจักรกล, 
ท างานที่เป็น
อันตรายต่อ
สายตา, ท างาน

- รพ.สต 
- รพ.ชุมชน 
- ศสมช. 
- อื่นๆ(ระบุ) 

 

- กลุ่ม อสม. 
- อผส. 
- อพมก. 
- อสม.นอ้ย 
- อปพร. 
- หน่วยกู้ชีพ 
กู้ภัย 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- กอง
สาธารณสุข
ของ อปท. 

- ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

- ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอ 

- ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน 
อื่นๆ(ระบุ) 

- การจัดท า
ฐานข้อมูล 

- เพิ่มทักษะ 
- สร้างการเรียนรู ้
- การจัดต้ังศูนย์
ด้านอุบัติเหตุ 

- ฐานข้อมูล
พฤติกรร
เสี่ยงของคน
ในชุมชน 

- RECAP 
ป.2 
ตารางท่ี 
2.2 

- F1 ส่วน
ที่ 3 

-  F2 ส่วน
ที่ 1 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

ในลักษณะยืน
หรือนั่งในท่า
เดิมนานๆ, 
ท างานบรเิวณ
ที่มีอากาศร้อน 
เย็นมากเกิน
ปกติ  

- อื่นๆ(ระบุ) 
3.3 พฤติกรรมเสี่ยง

ด้านการขับขี ่
-อื่นๆ (ระบุ) 
 

4. การดูแล
สุขภาพและ
การช่วยเหลือ
ดูแลกัน  

4.1 การบริการโดย
หน่วยบริการ
สุขภาพ 

- สิทธิการรักษา เชน่ 
จ านวนผู้ท่ีได้รบั
สิทธิการรักษา  
กองทุน เงิน
สนับสนุนส าหรบัผู้
มีรายไดน้้อย  

- สถานที่แหล่ง 
บริการสุขภาพใน 
พท. 

- ผู้ให้บริการ เช่น 
สัดส่วนก าลังคน
ด้านสุขภาพ ของ
บุคลากรในหน่วย

- รพ.สต 
- รพ.ชุมชน 
- ศสมช.  
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

 
 

- กลุ่ม อสม. 
- อผส. 
- อพมก. 
- อสม.นอ้ย 
- อปพร. 
- หน่วยกู้ชีพ 
กู้ภัย 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- กอง
สาธารณสุข
ของ อปท. 

- ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

- ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอ 

- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- จัดใหม้ีศูนย์
ประสานงานของ
ชุมชน 

- สร้างเครือข่าย
การดูแล
ช่วยเหลือกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
หรือต้องการ
ความช่วยเหลอื
เร่งด่วนระหว่าง
กลุ่มอาสาสมคัร
ในพื้นที่และ
เครือข่ายหน่วย
บริการสุขภาพ 

- ฐานข้อมูล
เรื่องสิทธิการ
รักษา 

- จ านวนผู้
ให้บริการต่อ
ผู้รับบริการ 

- จ านวนแหล่ง
บริการสบุ
ภาพ 

- RECAP 
ป.1 
ตารางท่ี 
1.2 

 -F1  
ส่วนที่ 3 
- F2  
ส่วนที่ 1 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

บริการในพื้นที่, 
อัตราส่วนบุคลากร
ต่อประชากร, 
จ านวนหน่วย
บริการ เชน่ รพ.
ของรัฐ รพ.ชุมชน 
คลินิก ร้านขายยา 
ศสมช. เปน็ต้น  

 -อื่นๆ (ระบ)ุ 
 4.2 การดูแล

ช่วยเหลือกัน
โดยชุมชน 

- ลักษณะการ
ช่วยเหลือโดย
ชุมชน,  

- จ านวนกลุ่มผู้ให้
การช่วยเหลือ เชน่ 
อสม. อผส. อพ
มก. กลุ่มยุวจิต
อาสา กลุ่มอาสา
ปันสุข เป็นต้น 

- ข้อมูลการจดั
สภาวะแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- รพ.สต 
- รพ.ชุมชน 
- ศสมช. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

 
 

- กลุ่ม อสม. 
- กลุ่ม อผส. 
- กลุ่ม  
- อพมก. 
- อสม.นอ้ย 
- อปพร. 
- หน่วยกู้ชีพ 
กู้ภัย 

- ชมรมผู้สูงอาย ุ
- กลุ่มเยาวชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- กอง
สาธารณสุข
ของ อปท. 

- ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด 

- ส านักงาน
สาธารณสุข
อ าเภอ 

- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- จัดใหม้ีศูนย์
ประสานงานของ
ชุมชน 

- การวางแผน
สนับสนุน
งบประมาณ 

- การสร้างและ
พัฒนา
อาสาสมัคร  

- การจัดต้ังกองทุน
ในการดูแล
ช่วยเหลือกลุม่
ประชากร
เป้าหมาย  

- - สร้างเครอืข่าย
การดูแล
ช่วยเหลือกรณี
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
หรือต้องการ

- จ านวน 
รูปแบบ
กิจกรรม การ
ช่วยเหลือกัน
โดยชุมชน 

- จ านวนกลุ่ม
องค์กรที่ให้
การช่วยเหลือ
ประชาชนใน
ชุมชน 

- RECAP 
ป.2 
ตารางท่ี 
2.4 

-  F1 ส่วน
ที่ 3 

- F2 ส่วน
ที่ 1 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

ความช่วยเหลอื
เร่งด่วนระหว่าง
กลุ่มอาสาสมคัร
ในพื้นที่และ
เครือข่ายหน่วย
บริการสุขภาพ 

- -สร้างเยาวชน
อาสาสมัครร่วม
ให้การดูแล
สุขภาพ 

 
 

- การเสรมิสร้าง
ความเขม้แข็ง
ให้กับองค์กรใน
ชุมชนให้สร้างงาน
ที่กระทบสุขภาพ 

- ข้อมูลจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลต าบล 

- ข้อมูลการ
สนับสนุนการ
ท างานของกลุ่ม
ทางสังคม 

- ข้อมูลการจดั
สวัสดิการโดย
ชุมชนจ านวนและ
ลักษณะกองทุน 
เช่น กองทุน
ผู้สูงอายุ กองทุนผู้
พิการ กองทุน

- รพ.สต. 
- รพช.  
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- กลุ่มผู้สูงอายุ  
- กลุ่มผู้พิการ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การจัดต้ังกองทุน 
- แนวทางระดมทุน 
- สร้างการมีสว่น
ร่วม  

- - อื่นๆ 

- จ านวนและ
ลักษณะ
กองทุน 

- ลักษณะ
สวัสดิการ 

- จ านวนผู้
ได้รับ 

- RECAP 
ป.1 
ตารางท่ี 
1.2 

-  F1  
ส่วนที่ 3 

-  F2  
ส่วนที่ 1 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยภาครฐั ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

สวัสดิการชุมชน 
กองทุนอาหาร
กองทุนข้าวสาร 
เป็นตน้ 

- ลักษณะสวสัดิการ 
- จ านวนผู้ไดร้ับ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

5. นวตักรรม
ด้านสุขภาพที่
เป็นการ
ออกแบบโดย
ชุมชน 

- จ านวนลักษณะ
และกลุ่มเป้าหมาย 

- ประเภทนวัตกรรม
นวัตกรรมทั้งเป็น
นวัตกรรมใหม่ 
นวัตกรรมที่เปน็
การพัฒนา
ต่อเนื่องจากงาน
เดิม นวัตกรรมที่
เสริมศักยภาพการ
ท างานและ
นวัตกรรมที่เปน็
ลักษณะการเชื่อม
ประสานงานอืน่ๆ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- รพ.สต. 
- รพช. 
- อื่นๆ 

- โรงเรียนพ่อ
แม่ครอบครัว
อบอุน่  

- ธนาคารน้ านม  
- 3 ไม่ (ไม่เติม 
ไม่จิ้ม ไมป่รงุ), 

- ปิงปอง 7 สี,  
- งานบุญปลอด
เหล้า (ศพ
แต่ง บวช)  

- กลุ่มผู้สูงอายุ
และการติดธง 
3 สีหน้าบ้าน
ผู้สูงอาย ุ

- อสม.  
- กลุ่มแมบ่้าน
อื่นๆ 

- โรงเรียน 
- วัด 
- อปท. 
- ภาคเอกชน 
- อื่นๆ  

- วิเคราะห์วาง
แผนการพัฒนา
นวัตกรรม 

- น าเสนอรปูธรรม
การพัฒนา 
 

- จ านวนและ
ลักษณะของ 

- RECAP 
ป.4 
ตารางท่ี 
4.1   

-  -  
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4. แนวทางการเขียนสรุปข้อมูลโดยรวมทีแ่สดงสถานะต าบลด้านสุขภาพ 
จากองค์ประกอบข้อมูลการจัดการตนเองด้านสุขภาพ ขอบเขตแนวคิด การจ าแนกประเภทของข้อมูล

และผลจากการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีในชุมชน เช่น RECAP TCNAP ข้อมูลกลุ่มผู้
ได้รับประโยชน์จากกลุ่มทางสังคมต่างๆ จากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากเวทีการประชุมต่างๆ 
เป็นต้น สามารถสรุปแนวทางในการน าเสนอข้อมูลแสดงสถานะต าบลด้านสุขภาพ โดยจ าแนกตาม
องค์ประกอบและแสดงข้อมูลที่ได้ในเชิงปริมาณจาก TCNAP และแนวทางการจัดการโดยใช้ทุนทางสังคมซึ่ง
เป็นข้อมูลจาก RECAP ดังน้ี 

4.1 แสดงข้อมูลจ านวน 13 กลุ่มประชากรgเป้าหมายได้แก่ เด็กอายุ0-3 ปี, เด็กอายุ 3-5 ปี
,เด็กอายุ 6-12 ปี,วัยรุ่น,วัยท างาน, หญิงตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเชื้อ, ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, 
คนพิการ, ผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย เป็นรายหมู่บ้านและสรุปเป็นภาพรวมต าบล (อาจ
เป็นเพศหญิงและชายและแสดงในตาราง) 

4.2 แสดงข้อมูลสถิติชีพ อัตราการเกิด ตาย สาเหตุการตาย อัตราการย้ายเข้าออกในพ้ืนท่ี 
4.3 แสดงข้อมูลจ านวนปัญหาและความต้องการและพฤติกรรมเสี่ยงของแต่ละกลุ่มประชากร

เป็นรายหมู่บ้านและสรุปเป็นภาพรวมต าบล (อาจเป็นเพศหญิงและชายและแสดงในตาราง) โดยพฤติกรรม
เสี่ยงสามารถแบ่งตามประเด็น 

4.4 ส าหรับศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น ต้องแสดงจ านวนของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
อย่างละเอียด เช่น  

4.4.1 ประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ให้แสดงข้อมูลดังน้ี 
- กลุ่มตามอายุและระบบการแจกเบี้ยผู้สูงอายุ ประกอบด้วย เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ

(50-59 ปี)สูงอายุวัยต้น 60-69 ปี สูงอายุวัยกลาง 70-79 ปี สูงอายุวัยปลายตั้งแต่ 
80-89 ปีและกลุ่ม 90 ปีขึ้นไป 

- กลุ่มตามสภาพการช่วยเหลือดูแลตนเองได้ (60 ปีขึ้นไป)ประกอบด้วย กลุ่มไปมาได้ 
(ติดสังคม) กลุ่มติดบ้าน กลุ่มติดเตียง หรือกลุ่มไปไหนมาไหนได้  กลุ่มพอไปพอมาได้ 
กลุ่มไปไหนไม่ได้ไกล กลุ่มไปไหนไม่ได้และอื่นๆ 

- กลุ่มตามสถานะการอยู่อาศัยและการได้ รับการช่วยเหลือดูแล(60 ปีขึ้นไป) 
ประกอบด้วย อยู่ร่วมกับลูกหลานหรือเครือญาติ อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุด้วยกัน อยู่อาศัย
เพียงล าพัง เป็นผู้ให้การดูแลคนอื่นในครอบครัวที่พิการหรือเจ็บป่วยหรือช่วยเหลือ
ตนเองได้จ ากัด ถูกทอดทิ้งยากจนขาดสิทธิ์ ถูกกระท ารุนแรงและอื่นๆ 

- กลุ่มโรคเร้ือรัง(60 ปีขึ้นไป)ประกอบด้วย โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 
โรคหัวใจ โรคเอดส์ โรค วัณโรค โรคหลอดเลือดในสมองอุดตันหรือแตก (มีความพิการ 
สโตร๊ก)โรคไตและอื่นๆ 

- กลุ่มทางด้านสุขภาพจิต(60 ปีขึ้นไป) ประกอบด้วย ความเครียด ภาวะซึมเศร้า โรค
จิต โรคติดสุราเรื้อรัง โรคอารมณ์แปรปรวน และอื่นๆ 

4.4.2 ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบ แสดงเป็นนักสูบหน้าใหม่ นักสูบหน้าเดิม
และผู้ได้รับผลกระทบเป็นต้น 



72 
 

4.5 การดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือดูแลกัน แสดงข้อมูลแยกตามเจ้าภาพการดูแลสุขภาพ
ดังนี้ 

4.5.1 การบริการสุขภาพในชุมชนโดยหน่วยบริการสุขภาพแสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิการรักษา จ านวนบุคลากรของหน่วยบริการทั้งที่อยู่ประจ าและการเวียนจากรพ.
ชุมชนหรือรพ.จังหวัดที่มาให้บริการประชาชนในพื้นที่และ ลักษณะการให้บริการ 
จ านวนผู้รับบริการ 

4.5.2 การดูแลสุขภาพและช่วยเหลือกันของคนในชุมชนแสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับ
บทบาทภาคประชาชนในการร่วมดูแลสุขภาพ เช่น จ านวนของกลุ่มอาสาลักษณะการ
ช่วยเหลือดูแลทั้งเป็นลักษณะอาสาลงแรงและการระดมทุน และการจัดสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของกลุ่มประชากรและ 

4.5.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชนให้สร้างงานที่กระทบสุขภาพ
แสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจอปท.ในการหนุนเสริมกลุ่มทางสังคมให้สามารถ
ร่วมช่วยเหลือดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม และการท างานเชื่อมประสานกับผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้านก านัน และ
หน่วยงานจากนอกพื้นที่เข้าร่วมดูแลตามบทบทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

4.6 นวัตกรรมด้านสุขภาพที่เป็นการออกแบบโดยชุมชน แสดงข้อมูลที่เป็นลักษณะนวัตกรรม
เพื่อจัดการปัญหาและความต้องการตามกลุ่มประชากร หรือนวัตกรรมบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้ดีขึ้น ประเภทนวัตกรรมนวัตกรรมทั้งเป็นนวัตกรรมใหม่ นวัตกรรมที่เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากงาน
เดิม นวัตกรรมที่เสริมศักยภาพการท างานและนวัตกรรมที่เป็นลักษณะการเชื่อมประสานงานอื่นๆ  เช่น นวัตกรรม
ส าหรับเด็กอายุ 0-3 ปี ได้แก่ โรงเรียนพ่อแม่ ธนาคารน้ านม นวัตกรรมส าหรับการลดพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่ 3 ไม่ 
(ไม่เติม ไม่จิ้ม ไม่ปรุง),ปิงปอง 7 สี, งานบุญปลอดเหล้า (ศพ แต่ง บวช) เป็นต้น 

4.7 แสดงแนวทางในการจัดการปัญหาและความต้องการของประชากรรายกลุ่ม โดยแสดงให้
เห็นการท างานประสานหรือหนุนเสริมของ 4 องค์กรหลัก(ภาคประชาชน ท้องที่ ท้องถิ่นและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในชุมชน) หรืออาจแสดงแนวทางการจัดการการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือคนในชุมชน 3 
ลักษณะตามเจ้าภาพผู้ด าเนินการได้แก่ (1) การบริการสุขภาพในชุมชนโดยหน่วยบริการสุขภาพ (2)การดูแล
สุขภาพและช่วยเหลือกันของคนในชุมชนและ(3)การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชนให้สร้าง
งานที่กระทบสุขภาพ  ที่ท าโดยอปท.และฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน เช่น การจัดการปัญหาเด็กอายุ 0-3 
ปี จ านวน 2 คน อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่เป็นผู้สูงอายุแนวทางในการจัดการคือ รพสต.และอสม.ร่วมดูแล
พัฒนาการ ติดตามการเจริญเติบโตและการได้รับวัคซีนป้องกันโรค อปท.ร่วมดูด้วยการสนับสนุนให้กลุ่มแม่
อาสาร่วมดูแลและมีการจัดท าธนาคารน้ านมและอปท.ดูแลต่อเนื่องด้วยการจัดสวัสดิการทางด้านการศึกษา
รับส่งเด็กไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และจัดสวัสดิการแก่ผู้ปกครองที่เป็นผู้สูงอายุโดยให้กลุ่มอาชีพร่วม
สนับสนุนการสร้างอาชีพ เป็นต้น 
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1.5 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะ (Healthy Community Profile) 
ด้านการเมือง
การปกครอง 

 
1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านการเมืองการปกครอง 
เพ่ือให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านการเมืองการปกครอง จากแหล่งที่มา

ของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆที่มีในชุมชนได้
ครอบคลุม จึงมีการก าหนดขอบเขตแนวคิด(Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านการเมืองการ
ปกครอง ดังน้ี 
แนวคิด (Theme) รายละเอียด  

การจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่นด้าน
การเมืองการปกครอง 

การจัดการตนเองด้านการเมืองการปกครองของชุมชนท้องถิ่น มีแนวทางในการสร้างความ
สงบ อยู่รวมกันอย่างเป็นสุข อันประกอบด้วย 

1. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน เป็นกระบวนการให้คนมีส่วนร่วมด้วย
การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมแก้ไข ร่วมเรียนรู้ ร่วมตัดสินใจ  โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการใช้สิทธิเลือกต้ัง การลงคะแนน การแสดง
ความคิดเห็นในเวทีประชุมต่างๆ ของชุมชน การเปิดโอกาสให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมงาน
บุญ ประเพณี งานอาสาของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือ อันน าไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและมี
ความเป็นเจ้าของ 

2. การปกครองที่ท าให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีทั้งการจัดการความขัดแย้ง ที่เป็น
วิธีการลดความขัดแย้งของคนในชุมชมหรือระหว่างชุมชน หรือการมีช่องทางส าหรับ
การร้องเรียน มีการสร้างข้อตกลงกฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ เพื่อการป้องกันมิให้เกิด
และลดความรุนแรงของความขัดแย้ง รวมทั้งการจัดให้มีระบบการไกล่เกลี่ยของชุมชน
โดยมีบุคคลที่ชุมชนยอมรับ เชื่อมั่นและศรัทธาร่วมไกล่เกลี่ยความขัดแย้งด้วย 

3. สิทธิในการใช้ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ในชุมชน เป็นการจัดการให้ประชาชน
สามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งประโยชน์ในชุมชนได้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค 
โดยค านึงถึงข้อจ ากัดในการใช้ ของแต่ละกลุ่มวัย และสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมและ
เป็นเจ้าของด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรและดูแลแหล่งประโยชน์ในพื้นที่ ส่วน
การปรับสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพ เช่นสวนสาธารณะ สนามกีฬา ลาน
ออกก าลังกาย สนามเด็กเล่น การปรับสภาพจุดเสี่ยงในชุมชน เป็นต้น ล้วนเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงตามสิทธทิี่พึงมีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

4. การสื่อสาร เป็นกระบวนการส าหรับการแลกเปลี่ยนสารเป็นการแจ้งข่าว น าเสนอหรือ
ชักจูงใจ เพื่อการร่วมตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการสร้างความชอบ
ธรรมในการกระท าหรือตัดสินใจ รูปแบบการสื่อสารมีทั้งเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ช่องทางและรูปแบบการสื่อสาร ล้วนส่งผลต่อการเกิดประสิทธิภาพของการ
สื่อสาร 

เอกสารอ้างองิ สมพร ใช้บางยาง. 2558. บทความพิเศษพลังพลเมืองรว่มสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่.  
หนังสอืพิมพ์ไทยโพสต์ประจ าวนัที่13กุมภาพันธ2์556.เข้าถึงเมื่อ 4กรกฎาคม 2558จาก
http://www.ryt9.com/s/tpd/1588527. 

 
  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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2. Typology แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านการเมืองการปกครอง 
ดังรายละเอียด 
 

 

 
แผนภาพที ่1.5แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านการเมือง การปกครอง 
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3. ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านการเมืองการปกครอง 
ตารางที่  1.6แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านการเมืองการปกครอง 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านการเมืองการปกครองมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคประชาชน หน่วยงานสนับสนุน RECAP TCNAP อื่น ๆ 

1. การ
สร้างการ
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน
ในชุมชน 

- จ านวนคนเข้าร่วม
ใช้สิทธิเลือกตั้ง  

- การเข้าร่วมประชุม
เวทีประชาคม การ
แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับจัดท าแผน
ชุมชน  

- การเข้าร่วม
ตรวจสอบงานของ
อปท. เป็นต้น 

- สัดส่วนของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย
เข้าร่วมประชมุตาม
ประเด็นที่เกีย่วข้อง 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- รพสต. ให้
ข้อมูลเพือ่
ประกอบการ
พิจารณา หรือ
ขอมติ 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- อสม.อผส. 
- แกนน ากลุ่มทาง
สังคมต่างๆ ใน
ชุมชน 

- ตัวแทนเยาวชน 
อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- สอบต.สท. 
- ประธานชมุชน 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- หน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องกบัประเด็น
นั้นๆ 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- การสร้างการมี
ส่วนร่วมด้วยการ
จัดเวทีหรือ
กิจกรรม 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- เกิดการมีสว่น
ร่วมของคนใน
ชุมชน 

- จ านวนคนใน
ชุมชนเข้าใจ
และให้ความ
ร่วมมอืในการ
ท างาน 

- อปท.ความ
โปร่งใสในการ
ท างาน 

- มีการสร้าง
ความเป็น
พลเมือง 

- เกิดผู้น า 
- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- ข้อมูลจาก
การเปดิ
สถานการณ์
พื้นท่ี ของ 4 
องค์กรหลัก 

- ป.1 ตารางท่ี 
1.2  (ข้อมูล
จาก
ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน) 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- F 1 ส่วน
ที่ 5 

- F 2 ส่วน
ที่ 7 

- ข้อมู
ล
สถิติ
จาก
กกต
.
เกี่ย
วกับ
การ
เลือ
กต้ัง 
 

 เวทีประชาคม เช่น 
- จ านวนตัวแทน
ครัวเรือนเข้าร่วม
ประชมุเพื่อ
ปรึกษาหารอื ลงมติ
ประจ าเดือนของแต่
ละหมูบ่้าน 

- รพสต. ให้
ข้อมูลเพือ่
ประกอบการ
พิจารณา หรือ
ขอมติ 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- อสม.อผส. 
- แกนน ากลุ่ม
ทางสังคมต่างๆ 
ในชุมชน 

- ตัวแทนเยาวชน 
- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- สอบต.สท. 
- ประธานชมุชน 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- หน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องกบัประเด็น
นั้นๆ 

- การสร้างการ
เรียนรู้ปญัหาและ
ความต้องการ
ของชุมชนด้วย
การน าใช้ข้อมูล
แสดงปญัหาและ
ความต้องการ 
เช่น สถิติอุบัติเหตุ

- จ านวน
ตัวแทน
ครัวเรือนเข้า
ร่วมประชมุ 

- เกิดการมีสว่น
ร่วมของคนใน
ชุมชน 

- ข้อมูลจาก
การเปดิ
สถานการณ์
พื้นท่ี ของ 4 
องค์กรหลัก 

- ป.1 ตารางท่ี 
1.2  (ข้อมูล

- F 1 ส่วน
ที่ 5 

- F 2 ส่วน
ที่ 7 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคประชาชน หน่วยงานสนับสนุน RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- จ านวนคนเข้าร่วม
รับฟังปัญหาและ
ความต้องการของ
ชุมชนและร่วมตก
ลง ออกแบบเพือ่
จัดการกับปัญหา
นั้นๆ  

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ...... ที่เกิดขึ้นในชุมชน 
เป็นตน้ 

- การสร้างการมี
ส่วนร่วมในการ
จัดการปัญหา
และความ
ต้องการ 

- การสร้างกฎ 
กติกา 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- สร้างความเจ้า
เป็นของให้คน
ในชุมชนร่วม
จัดท าแผน 
เป็นคณะ 
กรรมการใน
การบรหิาร 

- คนในชมุชน
เข้าใจและให้
ความร่วมมือ
ในการท างาน 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

จาก
ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน) 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

 ภาคประชาชน เช่น 
- จ านวนตัวแทนกลุม่
เฉพาะประเด็นเข้า
ร่วมประชมุจัดท า
แผน ออกกฏ กติกา 
เกี่ยวกับงานและ
กิจกรรมของกลุ่ม 
เช่น จ านวน
เกษตรกรเข้ารว่ม
ก าหนดนโยบายการ
ใช้พื้นท่ีสาธารณะ
เพื่อใช้ในกิจกรรม
ทางด้านเกษตร 
เป็นตน้ 

- รพสต. ให้
ข้อมูลเพือ่
ประกอบการ
พิจารณา หรือ
ขอมติ 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- อสม.อผส. 
- แกนน ากลุ่ม
ทางสังคมต่างๆ 
ในชุมชน 

- ตัวแทนเยาวชน 
อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- สอบต.สท. 
- ประธานชมุชน 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- หน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องกบัประเด็น
นั้นๆ 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- การน าใช้ข้อมูล 
- การก าหนด
นโยบาย
สาธารณะ 

- การสร้างระดม
ทุนเพื่อการ
ช่วยเหลือกันใน
ชุมชน 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- จ านวน
ตัวแทนกลุ่ม
เฉพาะประเด็น
เข้าร่วมประชมุ
จัดท าแผน  

- สร้างการมี
ส่วนร่วมโดย
คนในชมุชน
ร่วมแกป้ัญหา
กับอปท. 

- สร้างความ
เป็นเจ้าของใน
การก าหนด
กฏ กติกา 

- ข้อมูลจาก
การเปดิ
สถานการณ์
พื้นท่ี ของ 4 
องค์กรหลัก 

- ป.1 ตารางท่ี 
1.2  (ข้อมูล
จาก
ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน) 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- F 1 ส่วน
ที่ 5 

- F 2 ส่วน
ที่ 7 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคประชาชน หน่วยงานสนับสนุน RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- จ านวนผู้สูงอายเุข้า
ร่วมประชมุหัวขอ้
เพื่อจัดต้ังกองทนุ
สวัสดิการเพือ่การ
ดูแลผู้สูงอายุ เป็น
ต้น 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- จ านวนคนใน
ชุมชนรว่ม
จัดการลด
ปัจจัยเสี่ยง
และสร้าง
ปัจจัยเสริม
ทางด้าน
สุขภาพ 

- จ านวน
สวัสดิการที่
จัดให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้
ต้องการความ
ช่วยเหลือ 
(ด้านสังคม) 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 
2. การ
ปกครองที่
ท าให้คน
อยู่ร่วมกัน
อย่างสงบ
สุข 

- จ านวนช่องทางใน
การร้องเรียน 

- จ านวนคนที่ท าการ 
ไกล่เกลี่ย 
- กระบวนการ
คัดเลือกคนเข้าร่วม
การไกล่เกลี่ย 

- จ านวนเหตุการณ์ที่
ต้องท าการไกล่
เกลี่ย 

- รพสต. ให้
ข้อมูลเพือ่
ประกอบการ
พิจารณา 
หรือขอมติ 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- ปราชญ์
ชาวบ้าน 

- คนเก่ง คน
ส าคัญ 

- แกนน า
องค์กรชมุชน 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 
 

- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน  
- อปท. 
- สอบต.สท. 
- ประธานชมุชน 

หน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้องกบั
ประเด็นนัน้ๆ 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- การเปดิเวที
หรือชอ่งทางให้
คนร้องเรยีน 

- การสร้าง
แนวทางหรือ
ทางออกในการ
จัดการตนเอง 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- การให้ความ
ช่วยเหลือ
แก่ผู้
ต้องการ
ความ
ช่วยเหลือ 
(ด้าน
สังคม) 

- เกิดผู้น า
เพิ่มใน
ชุมชน 

- ข้อมูลจาก
การเปดิ
สถานการ
ณ์พื้นที่ 
ของ 4 
องค์กร
หลัก 

- ป.1 ตาราง
ที่ 1.2  
(ข้อมูล
จาก

- F 1 ส่วน
ที่ 5 

- F 2 ส่วน
ที่ 7 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคประชาชน หน่วยงานสนับสนุน RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- กระบวนการหรือ
แนวทางการ
ช่วยเหลือส าหรบัผู้
ที่เดือนร้อน เช่น 
จากการทะเลาะ
วิวาท ขัดแย้งในหมู่
เครือญาติ การกู้
เงินนอกระบบ เป็น
ต้น 

- ข้อมูล กฎ กติกา
ชุมชน เพื่อจดั
ระเบยีบชมุชน เชน่ 
การห้ามน าสุราเข้า
วัด เปน็ต้น 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- การสร้าง
ผู้น าแห่ง
การ
เปลี่ยนแปล
ง 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

ผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน) 

3. สิทธิใน
การใช้
ทรัพยากร
และแหล่ง
ประโยชน ์

- ข้อมูลทรัพยากร
และแหล่งประโยชน์
ในชุมชน เช่น ดิน 
น้ า ป่า สภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อต่อ
การดูแลสุขภาพ 
เป็นตน้ 

- ข้อมูลผู้ท่ีได้รบั
ผลกระทบจากการ
จัดการทรัพยากร
และแหล่งประโยชน์
ชุมชน 

- เกษตร 
- พัฒนากร 
- กรมชลประทาน 
- อื่นๆ  

- กลุ่มทางสังคม 
เช่น กลุ่ม
อนุรักษ์ ดินน้ า 
ป่า เปน็ต้น 
กลุ่มปลูกป่า 
กลุ่มอาสาท าด ี

- อื่นๆ  

- อปท. 
- ผู้น าชุมชน 

- การจัดท า
ฐานข้อมูลและน า
ใช้เพื่อออกแบบใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากร การ
อนุรักษ์ และฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

- การรณรงค์  
- การสร้างการมี
ส่วนร่วม  

- มีระบบ
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรและ
แหล่ง
ประโยชน ์

- ข้อมูลผู้ท่ีได้รบั
ผลกระทบและ
ผู้ท่ีไม่เข้าถึง 

- มีกฎ กติกา
ชุมชน 

- ข้อมูลจาก
การเปดิ
สถานการณ์
พื้นท่ี ของ 4 
องค์กรหลัก 

- F 2 ส่วน
ที่ 2 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ 
วิธีการ เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ภาคประชาชน หน่วยงานสนับสนุน RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- ข้อมูลผู้ท่ีไม่
สามารถใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและ
แหล่งประโยชน์ใน
ชุมชน 

- การสร้างกฎ 
กติกา ชุมชน 

4. การ
สื่อสาร 

- ข้อมูลผู้สื่อสารหรือ
ให้ข้อมูล 

- ประเภทของขอ้มูล 
- ข้อมูลช่องทางการ
สื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการและไม่เป็น
ทางการ  

- อื่น ๆ (ระบ)ุ
กลุ่มเป้าหมายใน
การรับข่าวสาร 

- เป้าหมายการ
สื่อสาร 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- โรงเรียน 
- สถานี
วิทยุกระจายเสี
ยง 

- ตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ 
ในชุมชน เช่น 
เกษตรต าบล 
พัฒนากร เป็น
ต้น 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- กลุ่มอสม. 
- พระสงฆ์  
- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- สอบต.  
- คณะกรรมการ
หมูบ่้าน 

- ผู้น าชุมชน เชน่ 
ผู้ใหญ่บ้านก านัน เป็น
ต้น 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- การสร้างการ
สนใจในข่าวสาร
ชุมชน 

- การสร้างความ
เข้าใจในการ
จัดการและ
กิจกรรมของ
อปท. 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- จ านวน
ประเภทของ
ข้อมูล 

- จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย
ในการรบัสาร 

- ชุมชนเกดิการ
เรียนรู้ปญัหา
และวิธีการ
แก้ไขปัญหา  

- ชุมชนเกดิการ
เรียนรู้เรื่อง
ต่างๆ เช่น 
กฎหมาย 
นโยบาย
สาธารณะ 
การดูแล
สุขภาพ งาน
บุญประเพณี 
เป็นตน้ 

- อื่น ๆ (ระบ)ุ 

- ข้อมูลจาก
การเปดิ
สถานการณ์
พื้นท่ี ของ 4 
องค์กรหลัก 

- F 2 ส่วน
ที่ 2 

-  
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4. แนวทางการเขียนสรุปข้อมูลโดยรวมทีแ่สดงสถานะต าบลด้านการเมืองการปกครอง 
จากองค์ประกอบข้อมูลการจัดการตนเองด้านการเมืองการปกครอง ขอบเขตแนวคิด การจ าแนก

ประเภทของข้อมูลและผลจากการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีในชุมชน เช่น RECAP 
TCNAP ข้อมูลกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากกลุ่มทางสังคมต่างๆ จากรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจาก
เวทีการประชุมต่างๆ เป็นต้น สามารถสรุปแนวทางในการน าเสนอข้อมูลแสดงสถานะต าบลด้านการเมืองการ
ปกครอง โดยจ าแนกตามองค์ประกอบและแสดงข้อมูลที่ได้ในเชิงปริมาณจาก TCNAP และแนวทางการ
จัดการโดยใช้ทุนทางสังคมซึ่งเป็นข้อมูลจาก RECAP ดังน้ี 

4.1 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน แสดงข้อมูลที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน เช่น จ านวนคนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จ านวนคนมาร่วมประชุมเพื่อลงคะแนนหาฉันทา
มต ิแสดงความคิดเห็นหรือร่วมรับฟังในเวทีต่างๆของชุมชน จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญ 
ประเพณี งานอาสาของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือ อัน
น าไปสู่การสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันและเกิดความรู้สึกมีความเป็นเจ้าของและแสดง
แนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เช่น การสร้างความร่วมมือในการจัดการ
ขยะในชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน Zero waste อปท.และประธานชุมชน ร่วมน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนขยะที่ชุมชนร่วมกันผลิตจากภายในบ้าน นอกบ้าน สถานท่ีราชการ ตลาด และอื่นๆ เพื่อ
สร้างความตระหนัก และร่วมหาแนวทางการด าเนินงานโดยการจัดท าแผนหมู่บ้าน โดย
ก าหนด กฎ กติกา สร้างข้อตกลง เพื่อร่วมการลดการใช้ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะที่บ้าน 
และสถานทีราชการ การท าปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหาร การรับบริจาคขยะรีไซเคิลเพื่อจ าหน่าย
และจัดท ากองทุนขยะ ร่วมกับการรณรงค์การจัดการขยะเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องต่อไป เป็น
ต้น 

4.2 การปกครองที่ท าให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแสดงข้อมูลที่แสดงถึงจ านวนความขัดแย้ง ที่
เกิดขึ้นในชุมชน หรือระหว่างชุมชน วิธีการลดความขัดแย้งของคนในชุมชม จ านวนและ
ลักษณะช่องทางการร้องเรียน จ านวนหรือรายละเอียดข้อตกลงกฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ 
เพื่อการป้องกันและลดความขัดแย้ง ระบบการไกล่เกลี่ยของชุมชน และการได้มาซึ่งบุคคลที่
ชุมชนยอมรับ เชื่อมั่นและศรัทธา และความส าเร็จของการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง สามารถ
แสดงแนวทางการปกครองที่ท าให้คนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เช่น ปัญหาการพิพาทเรื่องน้ า
เพื่อการเกษตรของพื้นที่และต าบลใกล้เคียงเนื่องจากใช้แม่น้ าสายเดียวกันเดียวกัน อปท.ท า
การปรึกษาหารือกับหน่วยชลประทานและอปท.ใกล้เคียงเพื่อร่วมหาข้อตกลงด้วยการ
ก าหนดให้แต่ละต าบลแต่งตั้งคณะกรรมการระดับต าบลและหมู่บ้าน มีการจัดท าฐานข้อมูล
ผู้ใช้น้ า ท าแผนที่พื้นที่ใช้น้ า เส้นทางน้ า เพื่อออกแบบการปล่อยน้ า ก าหนดเวลาเข้าพื้นที่ มี
การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ มีการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยมีอปท.สนับสนุน
งบประมาณดูแลแม่น้ าและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ ส่งผลให้เกิดการลดความขัดแย้ง
ภายในและระหว่างชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ เป็นต้น 

4.3 สิทธิ ในการใช้ท รัพยากรและแหล่ งประ โยชน์ ในชุ มชน แสดงข้อมูลที่ เ กี่ ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งประโยชน์ในชุมชน เช่น ดิน น้ า ป่า สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การดูแลสุขภาพ และจ านวนข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการทรัพยากรและแหล่ง
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ประโยชน์ของชุมชน ข้อมูลผู้ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
ประโยชน์ และสาเหตุของข้อจ ากัดเหล่านั้น สามารถแสดงแนวทางการส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากแหล่งประโยชน์ เช่น ชุมชนมีคนพิการที่ใช้เก้าอี้
รถเข็นในการเดินทาง อปท.สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดท าทางลาดในพื้นที่สาธารณะ เช่น 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา วัด ศาลาประชาคม อปท. รพสต. และเข้าดูแลปรับสภาวะแวดล้อม
ภายในบ้าน ได้แก่ การปรับพื้นห้องน้ าและประตูเพื่อให้สามารถใช้เก้าอี้รถเข็นเข้าออกได้ เป็น
ต้น 

4.4 การสื่อสารแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งข่าวสารช่องทางและรูปแบบการสื่อสาร ที่ชุมชนใช้ เช่น 
การประชุม การใช้วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็ปไซด์ของอปท.เพ่ือการแจ้งข่าว เพ่ือเข้ามีส่วน
ร่วมตัดสินใจกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อการสร้างความชอบธรรมในการกระท าหรือ
ตัดสินใจ สามารถแสดงแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในชุมชน เช่น การติดตั้ง
ระบบเสียงตามสายทุกหมู่บ้าน มีการเชื่อมต่อกับระบบต าบลที่จัดโดยอปท. จัดให้มีนักอ่าน
ข่าวประจ าเพื่อส่งข่าว ประชาสัมพันธ์งานทางราชการ งานบุญประเพณี โดยก าหนดให้จัดทุก
วัน เวลาเดิม เป็นต้น 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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1.6 ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะ(Healthy Community 
Profile) 

สถานะการจัดการตนเอง 
ของชุมชนท้องถิ่น 

 
1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านสถานะการจัดการตนเองของ

ชุมชนท้องถิ่น 
เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชน

ท้องถิ่นจากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่ง
อื่นๆที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก าหนดขอบเขตแนวคิด(Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับ
ด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ดังน้ี 

 
แนวคิด (Theme) รายละเอียด  

การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น  
 

การเสริมศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เป็นความสามารถของ
ชุมชนท้องถิ่นในการแก้ปัญหา การฟื้นตัวจากปัญหา การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพตนเอง  
ซึ่งการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นมีคุณลักษณะเด่นประกอบด้วย 1)ความสัมพันธ์
ของโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น คือระบบย่อยต่างๆ  มีส่วนส าคัญต่อการเพิ่มและลด
ศักยภาพในการจัดการตนเอง 2) การใช้เครื่องมือทางสังคมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการจัดการ
ตนเอง หรือการที่งานและกิจกรรมประสบความส า เร็จเช่น เครือข่ายช่วยเสริม
ความสัมพันธ์ภายในและระหว่างระบบย่อยต่างๆ โดยเน้นการท างานร่วมมือกันระหว่าง
องค์กรใหญ่ทางสังคม 4 ภาคส่วน ได้แก่ 1)องค์กรที่เป็นคนต้นเรื่องหรือผู้รับผิดชอบ
เครือข่าย ตั้งแต่เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน หรือสภา
พลเมือง  2) องค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและ
ท างานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบ 3)องค์กรภาคเอกชน ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ แต่มีบทบาทส าคัญใน
เรื่องการสนับสนุนด้านการเงิน การบริการ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในระดับ
ชุมชนด้วย และสุดท้าย 4)องค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐ  โดยที่องค์กรหรือหน่วยงาน
รัฐถือเป็นเป้าหมายส าคัญของการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้ภาครัฐสามารถน าเอาบทบาท
หรือหน้าที่ของตัวเองมาเสริมการท างานของชุมชนมากขึ้น 

มีแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นให้สามารถจัดการตนเอง 
สรุปแนวทางใหญ่ๆ 7 ข้อ คือ  

ส่วนที่ 1 คือการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเร่ืองของปัญหาและความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่นทุกๆด้านที่เกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน  เพื่อ
สร้างเป้าหมายร่วมและท าความเข้าใจว่าปัญหาที่ปรากฏจะสร้างผลกระทบกับประชาชน
กลุ่มใด ครัวเรือนใด หรือพื้นที่ใด นอกจากนี้ บางปัญหาเกิดจากโครงสร้างของอ านาจ
บางอย่างที่ส่งผลกระทบให้ชุมชนท้องถิ่นต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาให้ตนเอง เช่น 
หน่วยงานข้างนอกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งข้อดีของส่วนน้ีคือท าให้ชุมชนได้เห็น
ศักยภาพของตนเองว่ามีมากน้อยเพียงใด  

ส่วนที่ 2 คือการสร้างกลไกทุกระดับเพื่อผลักดันให้เกิดปฏิบัติการด้วยชุมชนเอง 
โดยหาเจ้าภาพเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาหรือการ
พัฒนาให้ได้  
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แนวคิด (Theme) รายละเอียด  
ส่วนที่ 3 คือการสร้างคนให้จัดการตนเองได้ โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพให้ท าเป็น 

การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของของการขับเคลื่อน อันเป็นอุดมคติส าคัญยิ่งของชุมชนในการร่วมกันจัดการ
ตนเอง   

ส่วนที่ 4 คือการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งนี้คือการดึงพลังที่เป็นศักยภาพของชุมชน
ท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งประกอบด้วย อย่างน้อย 5 ส่วน คือ พลังทางสังคม(การรวมกลุ่มทาง
สังคมหรือองค์กรชุมชน การรวมตัวกันเป็นองค์ประกอบของระบบย่อยของชุมชน การมี
เครือข่าย) พลังทางปัญญา(การมีบทเรียนที่สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ซึ่งเกิดจาก
ปฏิบัติการจริงที่ได้ผล และเป็นความรู้ที่สังคมยอมรับว่าใช้ได้ผลดี มีหลักวิชาการจากการ
ท างานร่วมกับหน่วยงานองค์กรวิชาการ และที่ส าคัญคือการมีเป้าหมายที่ เป็น
จินตนาการที่หากปฏิบัติต่อยอดน่าจะเกิดขึ้นได้จริง) พลังแห่งการจัดการ(เน้นที่การ
ขับเคลื่อนให้งานและกิจกรรมเกิดขึ้นได้ตามที่ก าหนดเป็นเป้าหมายไว้ ซึ่งรวมทั้งการน าใช้
ข้อมูล การจัดการทรัพยากร คนและเงิน และการก าหนดผลลัพธ์ของงานและกิจกรรมให้
ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน) พลังแห่งความถูกต้อง(ทุก
องค์กร หน่วยงาน กลุ่มทางสังคม ต่างมุ่งหวังให้เกิดผลดีจากการด าเนินงานและ
กิจกรรมชุมชน) และพลังแห่งสันติวิธี (ด้วยการท างานเชื่อมประสานกันเนื่องจากมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน หากแต่วิธีการหรือกระบวนการอาจมีความต่างกัน) มาเป็น
จุดหมายส าคัญในการขับเคลื่อนงานเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  

ส่วนที่ 5 คือการระดมทุนและทรัพยากรต่างๆเพื่อท าให้การใช้แหล่งประโยชน์ที่มี
อยู่ สมบูรณ์ขึ้น และยังเป็นการตอกย้ าความพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุด เช่น การใช้
ประโยชน์จากกองทุนต่างๆมาแก้ปัญหาได้มากที่สุด การจัดการทรัพยากรที่ดิน ป่า น้ าให้
เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่    

ส่วนที่ 6 คือการมีข้อตกลงต่างๆของพื้นที่ ทั้งธรรมนูญ นโยบาย เป้าหมาย และ
แผน ซึ่งสามารถสร้างความยั่งยืนและเสริมความเข้มแข็งให้แก่ความสัมพันธ์แนวราบใน
การช่วยเหลือเกื้อกูลกันขององค์กรที่มีอยู่ในชุมชน  

ส่วนที่ 7 คือความสามารถในการจัดการความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ พร้อม
กับมีการแบ่งงาน ก าหนดหน้าที่และสร้างโอกาสให้กันและกัน  

เอกสารอ้างองิ ขนิษฐา นนัทบุตร.(2559).การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา ระบบดแูล
สุขภาพชุมชนและการใช้กองทุนสุขภาพต าบลเป็นกลไกการสนบัสนนุ. เอกสารประกอบการ
บรรยายการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจ าปี 2559  (Prince 
Mahidol Award Conference 2016) วันที่ 26 มกราคม 2559ณ โรงแรมบางกอก
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กทม 
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2. Typology แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านสถานะการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น 
ดังรายละเอียด 

 

 
แผนภาพที ่1.6แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลแสดงต าบลสุขภาวะด้านสถานะการจัดการตนเอง
ของชุมชน ท้องถิ่น 
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3. ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสถานะการจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น 

ตารางที่ 1.7แนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบการจัดท าข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสถานการณ์จัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลโดยรวมทีแ่สดงสถานะต าบลสุขภาวะด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

1. ปัญหา
สถานการณ์ 
นโยบายใน
การจัดการ
ตนเอง 

- ข้อมูลท่ีแสดงถึง
วิวัฒนาการของ
ชุมชน (เส้นทาง
การจัดการตนเอง
ของชุมชน
ท้องถ่ิน)  

- ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการ
ของ 13 กลุ่ม
ประชากรในพื้นที ่

- อื่นๆ (ระบ)ุ... 

- รพสต. 
- รพช. 
- หน่วยงานอืน่ๆ 
ในชุมชน เปน็ต้น 

- อื่นๆ (ระบ)ุ... 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- ปราชญ์
ชาวบ้าน 

- อดีต
ผู้ใหญ่บ้าน
ก านัน  

- แกนน ากลุ่ม
องค์กร องค์กร
ชุมชน 

- เจ้าอาวาสวัด 
- อื่นๆ (ระบ)ุ... 

- อปท. 
- สอบต. สท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- ประธานชมุชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ... 

- การสร้างการเรียนรู้
ปัญหาและความ
ต้องการของชมุชน 

- การน าใช้ข้อมูลชุมชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ... 

- เข้าใจวิวัฒนาการ
ของชุมชน 

- ได้ข้อมูลปัญหา
และความต้องการ
ของ13 กลุ่ม
ประชากรในพื้นที ่

- อื่นๆ (ระบ)ุ... 

- จาก
ข้อมูล
เปิด
สถานกา
รณ์ชุมชน 

- ป.2 
ตารางท่ี 
2.2-2.4 

- F 2 - แผน
ชุมชน 

- นโยบายการ
ท างานของอปท.  

- วิสัยทัศน์ พันธ
กิจของนายกฯ 

-  -  - อปท. 
- สอบต. สท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- ประธานชมุชน 

-  - เข้าใจนโยบายการ
ท างาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ซึ่งเป็นสิ่ง
ชี้น าแนวทางการ
ท างานของอปท.
ต่อการจัดการ
ตนเอง 

- จาก
ข้อมูล
เปิด
สถานกา
รณ์ชุมชน 

-  - เอกส
าร
อปท. 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

ประสบการณ์การ
ท างานกับเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่น 
ข้อมูลท่ีต้องการ
ได้แก ่

- ระยะเวลาการเข้า
ร่วมขบัเคลื่อน
ชุมชนท้องถ่ินน่า
อยู ่

- จ านวนอปท.
เครือข่าย 

- เรื่องเด่นของแต่
ละพ้ืนที ่

- อื่นๆ 

- ตัวแทน
หน่วยงานใน
พื้นท่ี 

- อื่นๆ (ระบ)ุ... 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- แกนน ากลุ่ม
ทางสังคม 
องค์กรชมุชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ... 

- อปท. 
- สอบต. สท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- ประธานชมุชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ... 

- การปรึกษาหารือ 
- การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในพื้นที่
และระหว่างเครือข่าย 

- การสร้างหลักสูตร
การเรียนรู ้

- การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ แกนน า 

- การพัฒนาสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อต่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
เช่น โฮมสเตย์ การ
เดินทาง อาหาร เปน็
ต้น 

- การท างานร่วมกบั
เครือข่าย เช่น การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
การขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ 

- ระยะเปิด
สถานกา
รณ์
ต าบล 

-  - รายง
าน
งวด 

- รายง
านค
สร. 

การพัฒนา 7+ 1
นโยบายสาธารณะ 
88 ข้อเสนอ
ร่วมกับเครือข่าย 
ข้อมูลท่ีต้องการ
ได้แก ่

- จ านวนอปท.
เครือข่าย 

- เรื่องเด่นของแต่
ละพ้ืนที ่

- ข้อเสนอนโยบาย
ที่อปท.เครือข่าย
ร่วมขบัเคลื่อน 

- รพสต. 
- สนง.เกษตร 
- พัฒนากร 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- แกนน ากลุ่ม
ทางสังคม 
องค์กรชมุชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- สอบต. สท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- ประธานชมุชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ข้อมูลการจดัท า7+1
นโยบายสาธารณะ 
88 ข้อเสนอ 

- การท างานขับเคลื่อน
เชิงประเดน็ร่วมกับ
เครือข่าย 

- ผลการด าเนนิงาน 
การท างานร่วมกบั
เครือข่าย เช่น การ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ 
การขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ 

- ประชาชนได้รบั
ประโยชน์จาก
ข้อเสนอนโยบาย 

- มีการส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน 5 ด้าน 
(สังคม เศรษฐกิจ 
สภาวะแวดล้อม

- ป.1 
ตารางท่ี 
1.9 

- ป. 3 
ตารางท่ี 
3.9 3.11 

- F 2 
ส่วนที่ 
1 ด้าน
ทุนท่ี
เป็น
ศักยภา
พชุมชน 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- อื่นๆ สุขภาพและ
การเมืองการ
ปกครอง 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 
การลดปัจจัย
เสี่ยงการสร้าง
ปัจจัยเสริม 16 
ประเด็น 
ข้อมูลท่ีต้องการ
ได้แก ่

- จ านวนกลุ่มที่
เกิดขึ้นในการลด
ปัจจัยเสี่ยง การ
สร้างปัจจยัเสริม 
16 ประเด็น 

- จ านวนประเด็นที่
และชุดกิจกรรมที่
ได้รับการจัด
กิจกรรมในชุมชน 

- ผู้ได้รับผลกระทบ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- รพสต. 
- สนง.เกษตร 
- พัฒนากร 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- แกนน ากลุ่ม
ทางสังคม 
องค์กรชมุชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- สอบต. สท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- ประธานชมุชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การท างานขับเคลื่อน
เชิงประเดน็ร่วมกับ
เครือข่าย 

- ผลการด าเนนิงาน 
ขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงและ
สร้างปัจจยัเสริม 

- ประชาชนได้รบั
ประโยชน์จาก
ข้อเสนอนโยบาย 

- มีการส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน 5 ด้าน 
(สังคม เศรษฐกิจ 
สภาวะแวดล้อม 
สุขภาพและ
การเมืองการ
ปกครอง 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ป.1 
ตารางท่ี 
1.8 

- ป. 3 
ตารางท่ี 
3.11 

- F 2 
ส่วนที่ 
1 ด้าน
ทุนท่ี
เป็น
ศักยภา
พชุมชน 

-  

 การสร้างการ
เปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนท้องถิ่น 
ข้อมูลท่ีต้องการ
ได้แก ่

- รพสต. 
- สนง.เกษตร 
- พัฒนากร 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- แกนน ากลุ่ม
ทางสังคม 
องค์กรชมุชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- สอบต. สท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- ประธานชมุชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การสร้างแหล่งเรียนรู ้
- การสร้างการมสี่วน
ร่วมในการเข้าร่วม
ด าเนินงาน 

- ผลการด าเนนิงาน  
- จ านวน 5 นักที่
เกิดขึ้นในชุมชน 

- การน าใช้ใช้กฏ
กติกา มาตรการ
ต่างๆ 

- ป.1 
ตารางท่ี 
1.6 

- ป. 3 
ตารางท่ี 

- F 2 
ส่วนที่ 
1 ด้าน
ทุนท่ี
เป็น

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- จ านวนผู้น า แกน
น า ที่เกิดเพิ่มขึน้ 

- จ านวนกฎ กติกา 
ข้อตกลงของ
ชุมชน  

- แนวทางการน าใช้
กฎกติกา 
มาตรการต่างๆ 

- จ านวนกลุ่มทีม่ี
ส่วนร่วมต่อการ
สร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน 5 ด้าน 
(สังคม เศรษฐกิจ 
สภาวะแวดล้อม 
สุขภาพและ
การเมืองการ
ปกครอง 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

3.10 
3.15 

ศักยภา
พชุมชน 

2. กลไกในการ
พัฒนาทุน
ทางสังคม
และ
ศักยภาพ
ชุมชนด้วย 4 
องค์กรหลัก 

- ข้อมูลแสดง
ศักยภาพชุมชน
ด้วยการท างาน
เชื่อมประสานของ 
4 องค์กรหลักใน
การจัดการ
ปัญหา 

- จ านวนข้อมูลทุน
ทางสังคม 
องค์กรชมุชน 

- ลักษณะงานและ
กิจกรรมของ4 
องค์กรหลัก 

- รพสต. 
- สนง.เกษตร 
- พัฒนากร 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- แกนน ากลุ่ม
ทางสังคม 
องค์กรชมุชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- สอบต. สท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- ประธานชมุชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การค้นหาทุนและ
ศักยภาพ 

- การน าใช้ข้อมูล 
RECAP TCNAP 

- การสร้างเครื่องมือ 
แนวทางในการท างาน 

- การเปดิเวทีการ
เรียนรู้ การสร้าง
โอกาสในการพัฒนา 

- การระดมความคดิ  
- การมีส่วนร่วม 

- การท างานร่วม
ระหว่าง 4 องค์กร
หลัก 

- ความสามารถการ
จัดการปัญหาและ
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที ่

-  

- ป.1 
ตารางท่ี 
1.6 

- ป. 3 
ตารางท่ี 
3.10 
3.15 

- F 2 
ส่วนที่ 
1 ด้าน
ทุนท่ี
เป็น
ศักยภา
พชุมชน 

-  



89 
 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- จ านวน 13 กลุ่ม
ประชากรที่ได้รบั
การช่วยเหลือ 

- ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับกลุม่
ประชากร 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 
- ข้อแสดง
ความสัมพันธ์
ของระบบย่อย
ต่างๆ ในการ
จัดการตนเอง 
เช่น ระบบ
เศรษฐกิจ 
ประกอบด้วย 
กลุ่มอาชีพ 
ร้านค้าชุมชน สิค้า 
OTOP กลุ่มแปร
รูปจากไม้ไผ่ กลุ่ม
ท าอาหารแปรรปู 
ระบบ
เกษตรกรรม
ยั่งยืน 
ประกอบด้วยกลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ 
กลุ่มข้าวไรซ์เบอร

- รพสต. 
- สนง.เกษตร 
- พัฒนากร 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- แกนน ากลุ่ม
ทางสังคม 
องค์กรชมุชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- สอบต. สท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- ประธานชมุชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การจัดต้ังคกก. 
- การสร้างแนวทางการ
ท างาน 

- การพัฒนาศักยภาพ
แกนน า ผู้น า สมาชิก 

- การพัฒนาทักษะ 
- การสร้างข้อตกลง
ภายในกลุ่ม ระหว่าง
เครือข่าย 

- สร้างการมีสว่นร่วม 
ความเป็นเจ้าของ 

- การเกิดระบบการ
จัดการตนเองแบบ
ย่อยและ
ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงของระบบ
ย่อยต่างๆทั้งคน 
งาน ข้อมูล 

- ป.1 
ตารางท่ี 
1.6 

- ป. 3 
ตารางท่ี 
3.10 
3.15 

- F 2 
ส่วนที่ 
1 ด้าน
ทุนท่ี
เป็น
ศักยภา
พชุมชน 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

รี่ กลุ่มอนรุักษ์
พันธ์ข้าว เป็นตน้ 

- ข้อมูลระบบยอ่ย
ของชุมชนในการ
ตนเอง 
(แผนภาพการ
เชื่อมโยงคน งาน 
ข้อมูลของกลุ่ม
ทางสังคมภายใน
ระบบย่อยและ
เชื่อมโยงข้าม
ระบบ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 
3. องค์กรต่างๆ 

และการ
พัฒนา
นวัตกรรม 

- ข้อมูลกลุม่ทาง
สังคมองค์กร
ชุมชนที่มีสถานะ
และความพรอ้ม
ในการสร้างการ
เรียนรู้  

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- รพสต. 
- สนง.เกษตร 
- พัฒนากร 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- แกนน ากลุ่ม
ทางสังคม 
องค์กรชมุชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- สอบต. สท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- ประธานชมุชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- การจัดท าฐานข้อมูล
กลุ่มทางสังคม 

- พัฒนาศักยภาพของ
แกนน าแหล่งเรียนรู ้

- จัดท าแนวทางการ
เตรียมแหล่งเรียนรู ้

- จัดท าหลักสูตรการ
เรียนรู ้

- จัดกระบวนการเรียนรู้
ภายใน 

- ชุมชนมคีวามพรอ้ม
สร้างการเรียนรู้
ส าหรบัคนภายใน
ชุมชนและเพื่อน
เครือข่าย 

- ป.1 
ตารางท่ี 
1.6 

- ป. 3 
ตารางท่ี 
3.10 
3.15 

- F 2 
ส่วนที่ 
1 ด้าน
ทุนท่ี
เป็น
ศักยภา
พชุมชน 

-  

- ข้อมูลนวัตกรรม
ที่เด่น และ
นวัตกรรมที่ต้อง
ได้รับการพัฒนา 

- รพสต. 
- สนง.เกษตร 
- พัฒนากร 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- อปท. 
- สอบต. สท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- ประธานชมุชน 

- การจัดท าฐานข้อมูล
นวัตกรรม 

- ส ารวจความต้องการ 
จัดท าแผนกลุ่มทาง

- เกิดนวัตกรรมใน
ชุมชน 

- ป. 4 
ตารางท่ี 
4.2-4.6 

- F 2 
ส่วนที่ 
1 ด้าน
ทุนท่ี

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- จ านวนนวัตกรรม
ที่ได้รับการ
พัฒนาใหม ่

- จ านวนนวัตกรรม
ที่มีการพัฒนาต่อ
ยอด 

- จ านวนนวัตกรรม
การพัฒนาทักษะ
เพิ่มเทคนิค 
วิธีการ 

- จ านวนผู้ไดร้ับ
ผลกระทบ 

- ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการน า
ใช้นวัตกรรมอืน่ๆ 

- แกนน ากลุ่ม
ทางสังคม 
องค์กรชมุชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ สังคมในการพัฒนา
นวัตกรรม 

- พัฒนาศักยภาพแกน
น าและสมาชิก 

- สนับสนุนงบประมาณ 
- รวบรวมผลงานที่
เกิดขึ้นจากการพฒันา
นวัตกรรม 

เป็น
ศักยภา
พชุมชน 

4. ผลเกิดขึ้น
จากการ
จัดการ
ตนเอง 

การส่งผลกระทบ
ด้านสังคม 
- ข้อมูลการ
ช่วยเหลือดูแล
ทางสังคม 

- ข้อมูลการจดั
สวัสดิการชุมชน 

- ข้อมูลผู้ไดร้ับ
สวัสดิการ 

- ข้อมูลกลุม่อาสา 
- ข้อมูลการจดัการ
ด้านการเข้าถึง

- รพสต. 
- สนง.เกษตร 
- พัฒนากร 
- กศน. 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- แกนน ากลุ่ม
ทางสังคม 
องค์กรชมุชน 

- กลุ่มอาสา 
- กองุทนต่างๆ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- สอบต. สท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  
- ประธานชมุชน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- จัดท าฐานข้อมูล 
ปัญหาและความ
ต้องการ 

- ส ารวจกลุ่มอาสา 
ระดมทุน ระดมแรง 

- จัดสวัสดิการให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการ 

- ก าหนดกฎ กติกา การ
จัดสวัสดิการและ
จัดสวสดิการแก่กลุ่ม
อาสา 

- ชุมชนเกดิการ
ช่วยเหลือดูแล 
แบ่งปัน  

- เกิดกลุ่มอาสา 
- เกิดกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือดูแลและ
สร้างสวัสดิการแก่
สมาชิกกลุ่มและคน
ในชุมชน 

- มีแนวทางในการ
จัดสวัสดิการ 

- ป. 3 
ตารางท่ี 
3.12 
3.13 

- F 2 
ส่วนที่ 
1 ด้าน
ทุนท่ี
เป็น
ศักยภา
พชุมชน 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

สาธารณูปโภค
ของชุมชน 

- จ านวนผู้ต้องการ
ความช่วยเหลอื 

- จ านวนการ
ช่วยเหลือดูแล
ทางสังคม 

- ข้อมูลกลุม่อาสา
และกองทุนต่างๆ 
ที่ร่วมจัด
สวัสดิการ
ช่วยเหลือดูแล 

- แนวทางการ
ช่วยเหลือดูแล 

- จ านวนผู้ไดร้ับ
ผลกระทบอืน่ๆ 
(ระบุ).... 

การส่งผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจเช่น 
- ข้อมูลสถิติที่
แสดงจ านวน
รายได้ ทุน เงิน
ออม มูลค่าของ
ผลผลติที่
เพ่ิมขึ้น 

- ข้อมูลการ เพ่ิม
การออมเงิน 

- รพสต. 
- สนง.เกษตร 
- พัฒนากร 
- ธกส. 
- ธ.ออมสนิ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- กลุ่มอาชีพ
ต่างๆในชุมชน 

- กลุ่มอาชีพ
ส าหรบั
ผู้สูงอาย ุ

- กองทุนต่างๆ 
- อื่นๆ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  

- การจัดท าฐานข้อมูล 
สถิติ รายได้ประชากร
ต่อปี หนีส้ิน การออม 
อาชีพหลัก อาชีพรอง 

- การน าใช้ฐานขอ้มูล
เพื่อระดมความคิด 
ร่วมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชน 

- จัดท าฐานข้อมูลกลุ่ม
อาชีพ กองทุน และ

- คนในชมุชน
สามารถสร้าง
รายได้ ลดรายจ่าย 
เกิดการออม ลด
หนี ้

- มีกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น
และมีการขยาย
กลุ่ม ขยายงาน 

- เกิดกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือดูแลและ

- ป.1 
ตารางท่ี 
1.6 

- ป. 4 
ตารางท่ี 
4.2-4.6 

- F 2 
ส่วนที่ 
6 ด้าน 
เศรษฐ
กิจ
ชุมชน 

- รายง
าน
จาก
ธนาค
ารที่
เกี่ยว
ข้อง 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- ข้อมูลการเพ่ิม
รายได้ 

- ข้อมูลการสร้าง
งานในชุมชน เช่น
การรับจ้าง ท า
ผลิตภัณฑ์
ทางด้านไม้ไผ ่

- ข้อมูลการ
เชื่อมโยงหรือ
ผสานงานกับ
กลุ่มทางสังคม
อื่น เช่น การซื้อไผ่
มา การน าตะกร้า
ไม้ไผ่มาปลูกผัก 
เป็นตน้ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ.... 
 
การส่งผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจตอ่
ประชากรในชุมชน
ระดับตา่งๆ  เช่น 
- ระดับครัวเรอืน 
เป็นข้อมูล
ทางด้านการเพิ่ม
รายได้ ลด
รายจ่าย วินัยการ
ออมและอื่นๆ.... 

แนวทางการขยาย
งาน สร้างนวัตกรรม
เสริมรายได ้

- เปิดเวทีเพื่อเชื่อมโยง
กลุ่มอาชีพท่ีเป็น
ผู้ผลิตพบผู้บริโภค 
หรือพอ่ค้าคนกลาง 

- เปิดชอ่งทาง
การตลาดรูปแบบ
ต่างๆ 

- ระดมกลุม่อาชีพร่วม
จัดสวัสดิการแก่
สมาชกิและผู้ต้องการ
ความช่วยเหลอืใน
ชุมชน 

- ประสานหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมพฒันา
ศักยภาพ ปรับ
แนวทางการผลิต 
สร้างตลาดเพิ่ม 

สร้างสวัสดิการแก่
สมาชิกกลุ่มและคน
ในชุมชน 



94 
 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- ระดับกลุ่มทาง
สังคม องค์กร
ชุมชน เป็นข้อมูล
การจัดต้ังกลุ่ม 
การสร้างกฎ 
กติกา การจัด
สวัสดิการสมาชิก
กลุ่มและอืน่ๆ.... 

- ระดับชุมชน เป็น
ข้อมูลด้านการ
สร้างกฎ กติกา 
การแกลเปลี่ยน
ข้อมูล การท า
การตลาดและ
อื่นๆ.... 

- ระดับเครอืข่าย 
เป็นข้อมูลด้าน
การแลกเปลี่ยน
เทคนิค การ
ต่อรองทางการ
ลาด และอื่นๆ .... 

การส่งผลกระทบ
ด้านสภาวะ
แวดล้อม เช่น 
- ข้อมูลการอนุรักษ์ 
ดิน น้ า ป่าและ
ระบบนิเวศน ์

- สนง.ที่ดิน 
- เกษตรต าบล 
- การประปา 
- สนง.ป่าไม ้
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- กลุ่มอาสา
ต่างๆในชุมชน 

- กองทุนต่างๆ 
- อื่นๆ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้านก านัน  

 

- การจัดท าฐานข้อมูล
สภาวะแวดล้อมที่เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และโครงสร้างทาง
กายภาพในชุมชน 

- สภาวะแวดล้อม
ได้รับการดูแล 
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากร 

- มีกลุ่มทางสังคม
ร่วมดูแล 

- ป.2 
ตารางท่ี 
2.2-2.4 

- ป, 3 
ตารางท่ี 
3.2-3.5 

- ส่วนที่ 
3 ด้าน
สภาวะ
แวดล้อ
ม 

- รายง
าน
ของ
หน่ว
ยงาน
ที่
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- ข้อมูลการรณรงค์ 
การสร้าง
เครือข่าย 

- ข้อมูลการสร้าง
สภาวะแวดล้อมที่
เอื้อต่อสุขภาพ 

- ข้อมูลการรณรงค์
ต่างๆ  

- อื่นๆ ..... 

- จัดท าแนวทางการ
ดูแล ใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากร อนุรักษ์
และฟื้นฟูทรัพยากร 

- สร้างการมีสว่นร่วม
คนในชมุชนรว่มดูแล 

- สนับสนุนงาน
ประมาณ 

- ป. 4 
ตารางท่ี 
4.2-4.6 

เกี่ยว
ข้อง 

การส่งผลกระทบ
ด้านสุขภาพ 
- ข้อมูลการ
ช่วยเหลือดูแลท้ัง
ทางตรงและ
ทางอ้อม 

- ข้อมูลการพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม
อาสาสมัครต่างๆ 

- ข้อมูลการน าใช้
ข้อมูลเพือ่จัดท า
ธรรมนูญสุขภาพ 

- อื่นๆ... 

- รพสต. 
- รพช. 
- รพ.จังหวดั 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 

- กลุ่มอาสา
ต่างๆในชุมชน 

- ชมรมผู้สูงอาย ุ
- กองทุนต่างๆ 
- อื่นๆ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน  

 

- การจัดท าฐานข้อมูล
ปัญหาและความ
ต้องการทางด้าน
สุขภาพของ 13 กลุ่ม
ประชากรและกลุ่ม
อาสาในชุมชน 
กลุ่มอาชีพ กองทุน 
และแนวทางการขยาย
งาน สร้างนวัตกรรม
เสริมรายได ้

- พัฒนาศักยภาพกลุ่ม
อาสา บุคลากร 

- จัดสภาวะแวดลอ้มที่
เอื้อต่อสุขภาพ 

- ประสานหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมดูแล
สุขภาพประชาชนตาม
บทบาท 

- กลุ่มเป้าหมาย
ได้รับการดูแล 

- กลุ่มอาสามีทักษะ
การดูแล 

- บุคลลากรสามารถ
จัดการความ
ต้องการทางด้าน
สุขภาพได ้

- เกิดธรรมนญู หรอื
ข้อบัญญัติในชุมชน
เพื่อส่งเสริมการมี
สุขภาพและ
ยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต 

- ป.2 
ตารางท่ี 
2.2-2.4 

- ป, 3 
ตารางท่ี 
3.2-3.5 

- ป. 4 
ตารางท่ี 
4.2-4.6 

- F 2 
ส่วนที่ 
3 ด้าน
สุขภาพ 
และ 4 
ด้าน
ประชา
กร 

- รายง
านรพ
สต. 
อสม. 
อพ
มก. 
อผส. 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

- สนับสนุนงบประมาณ 
- การส่งผลกระทบ
ด้านการเมืองการ
ปกครอง 

- ข้อมูลความ
ขัดแย้งในชมุชน 

- ข้อมูลการใช้กฎ 
กติกาในชุมชม 

- ข้อมูลการสร้าง
ความร่วมมือของ
คนในชมุชน 

- ข้อมูลผู้ไกลเ่กลี่ย 
- อื่นๆ... 

- ที่ว่าการอ าเภอ 
- สถานีต ารวจ 
- ศาลปกครอง 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ 
ปราขญ์
ชาวบ้าน 

- กลุ่มอาสา
ต่างๆในชุมชน 

- อื่นๆ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน  

 

- จัดท าฐานข้อมูลความ
ขัดแย้ง ผู้ไกล่เกลี่ย
และกฎ กติกา 

- ประชาสัมพนัธ์กฎ 
กติกาให้ประชาชน
รับทราบ 

- เพิ่มช่องทางการ
เรียกรอ้ง 

- จัดท าศูนย์ด ารงธรรม
หรือศนูย์ไกลเ่กลี่ยใน
ชุมชน 

- ชุมชนเกดิความ
สงบ มีแนวทางใน
การไกล่เกลี่ย 

- ชุมชนมีกฎ กติกา 
มาตรการตางๆใน
การตัดสินหรือ
ลงโทษ อย่างชอบ
ธรรม 

- ป.2 
ตารางท่ี 
2.2-2.4 

- ป, 3 
ตารางท่ี 
3.2-3.5 

- ป. 4 
ตารางท่ี 
4.2-4.6 

- F 2 
ส่วนที่ 
2 ด้าน
การ
สื่อสาร
และ
ส่วนที่ 
7ด้าน
การเมื
องการ
ปกครอ
ง 

- รายง
าน
งาน
ของ
ฝ่าย
ปกค
รอง 

- อป
พร. 

7. คุณลักษณะ 
การจัดการ 
ตนเองของ 
ชุมชนท้องถิ่น 

1. การสร้าง
การ เรียนรู้
และ ความ
เข้าใจ เรื่อง
ของปัญหา
และ ความ
ต้องการของ
ชุมชน 
ท้องถิ่น 

- ข้อมูล 
กระบวนการ 
เรียนรู้และสร้าง 
ความเข้าใจของ 
ทุนทางสังคม 6 

- รพสต. 
- รพช.  
- รพ.จังหวดั 
- สนง.ที่ดิน 
- เกษตรต าบล  
การประปา  

-  สนง.ป่าไม้  
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ  

- กลุ่มอาสา
ต่างๆในชุมชน 

- กองทุนต่างๆ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน  
- ประธานชมุชน 

 

- การจัดท าฐานข้อมูล 
ปัญหาและความ 
ต้องการทางด้าน
สุขภาพของ 13 กลุ่ม 
ประชากร 

-  ข้อมูลทุนทางสังคม 
ของชุมชน งานและ 
กิจกรรม  

- จัดเวทีน าเสนอขอ้มูล 
เช่น เวทปีระชาคม 
เวทีประชุมกลุม่ทาง 
สังคม ต่างๆระดม 
ความคิดเพื่อวาง 

- กลุ่มเป้าหมาย 
ได้รับการดูแล 

- กลุ่มอาสามีทักษะ 
การดูแล 

- บุคลลากรสามารถ 
จัดการความ 
ต้องการทางด้าน 
สุขภาพได้ – เกิด
ธรรมนูญู หรือ 
ข้อบัญญัติในชุมชน 
เพือ่ส่งเสริมการมี 
สุขภาพและ 
ยกระดบัคุณภาพ 
ชีวิต 

- ป. 1  
- ป.2 
ตารางท่ี 
2.2-2.4 

- F 2 
ส่วนที่ 
3 ด้าน 
สุขภาพ 

- รายง
านรพ 
สต. 
อสม. 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

ระดับ ได้แก่1) 
ระดับบุคคลและ 
ครอบครัว 2) 
ระดับกลุม่ทาง 
สังคม องค์กร 
ชุมชน 3)ระดับ 
แหล่งประโยชน์ 
4)ระดบัชมุชน 
หรือหมูบ่้าน 5) 
ระดับต าบล และ 
6)ระดับเครอืข่าย 

แผนการจัดการ 
ตนเอง  

- สนับสนุนงบประมาณ 

-  2. การสร้าง 
กลไกทุกระดับ     
- ข้อมูลเกี่ยวกับ 
แนวทางการ 
สร้างกลไกเพื่อให้
สามารถ 
สนับสนุนหรือ 
หนุนเสรมิการ 
ท างานของทุน 
ทางสังคม 6 
ระดับ ได้แก่1) 
ระดับบุคคลและ 
ครอบครัว 2) 
ระดับกลุม่ทาง 
สังคม องค์กร 
ชุมชน 3)ระดับ 
แหล่งประโยชน์ 

- รพสต.  
- รพช.  
- รพ.จังหวดั 
-  สนง.ที่ดิน  
-  เกษตร

ต าบล 
- การประปา 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ  

- แกนน ากลุ่ม
อาสาต่างๆใน
ชุมชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน  
- ประธานชมุชน 

- การจัดท าฐานข้อมูล 
ทุนทางสังคมของ 
ชุมชน แกนน า งาน 
และกิจกรรม   

- ข้อมูลการสง่ผล 
กระทบของกลุ่มทาง
สังคมต่อการท างาน 
คนในชมุชน 

- ฐานข้อมูลศักยภาพ 
แกนน าแต่ละระดบั
เพื่อวางแผนในการ 
พัฒนาศักยภาพ 

- จัดแนวทางการ
ท างาน อุปกรณ์ 
เครื่องมือเพื่อให้กลไก 

- แกนน าต่างๆ ได้รบั 
การพัฒนา 
ศักยภาพ 

- มีการพัฒนา 
เครื่องมือ ข้อตกลง
ต่างๆ อันเป็นกลไก 
ในการท างาน  

- เกิดการขบัเคลือ่น 
งานตามเป้าหมาย 
ที่ต้องการ 

- ป. 1  
- ป.2 
ตารางท่ี 
2.2-2.4 

- ป.3 
ตารางท่ี 
3.2-3.5 

- ป. 4 
ตารางท่ี 
4.2-4.6
ตารางท่ี 
4.2-4.6 

- F 2 
ส่วนที่ 
3 ด้าน 
สุขภาพ
และ 4 
ด้าน
ประชา
กร 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

4)ระดบัชมุชน 
หรือหมูบ่้าน 5) 
ระดับต าบล และ 
6)ระดับเครอืข่าย 

เหล่านัน้ท างานได้ 
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

-  สนับสนนุ
งบประมาณ 

-  ประเมินการท างาน 
ของกลไกแต่ละระดับ 

 3.การสร้างคน ให้
จัดการ ตนเองได้   
- ข้อมูลเกีย่วกับ 
แนวทางการ 
สร้างคนให้ 
สามารถท า
กิจกรรมเพื่อ 
จัดการตนเอง 
ของทุนทางสังคม
6 ระดบั ได้แก่1) 
ระดับบุคคลและ 
ครอบครัว 2) 
ระดับกลุม่ทาง 
สังคม องค์กร 
ชุมชน 3)ระดับ 
แหล่งประโยชน์ 
4)ระดบัชมุชน 
หรือหมูบ่้าน 5) 
ระดับต าบล และ 
6)ระดับเครอืข่าย 

- รพสต.  
- รพช.  
- รพ.จังหวดั 
-  สนง.ที่ดิน  
-  เกษตรต าบล 
- การประปา 
- สนง.ป่าไม ้
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ  

- แกนน ากลุ่ม
อาสาต่างๆใน
ชุมชน 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน  
- ประธานชมุชน 

- การจัดท าฐานข้อมูล 
ทุนทางสังคมของ 
ชุมชน แกนน า งาน 
และกิจกรรม 

- ข้อมูลการสง่ผล 
กระทบของกลุ่มทาง 
สังคมต่อการท างาน 
คนในชมุชน  

- ฐานข้อมูลศักยภาพ 
แกนน าแต่ละระดบั 

- - มีแนวทางในการ 
พัฒนาศักยภาพ 
คนกลุ่มต่างๆ  

- มีการพัฒนา 
เครื่องมือ ข้อตกลง 
ต่างๆ อันเป็น 
เครื่องมือในการ
ท างาน 

- ป. 1  
- ป.2 
ตารางท่ี 
2.2-2.4 

- ป.3 
ตารางท่ี 
3.2-3.5 

- ป. 4 
ตารางท่ี 
4.2-4.6
ตารางท่ี 
4.2-4.6 

- F 2 
ส่วนที่ 
3 ด้าน 
สุขภาพ
และ 4 
ด้าน
ประชา
กร 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

 4.การสร้างการ มี
ส่วนร่วม   

- ข้อมูลแนวทาง 
หรือกระบวนการ 
สร้างการมีสว่น
ร่วมของทุนทาง 
สังคมในชุมชน 
ของ 6 ระดบั
ได้แก่1) ระดบั
บุคคลและ 
ครอบครัว 2) 
ระดับกลุม่ทาง 
สังคม องค์กร 
ชุมชน 3)ระดับ 
แหล่งประโยชน์ 
4)ระดบัชมุชน 
หรือหมูบ่้าน 5) 
ระดับต าบล และ 
6)ระดับเครอืข่าย 

- รพสต.  
- รพช.  
- รพ.จังหวดั 
-  สนง.ที่ดิน  
-  เกษตรต าบล 
- การประปา 
- สนง.ป่าไม ้
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ  

- แกนน ากลุ่ม
อาสาต่างๆใน
ชุมชน 

- แกนน ากองทุน 
สถาบันการเงิน
ต่างๆ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน  
- ประธานชมุชน 

- การจัดท าฐานข้อมูล 
ปัญหาและความ 
ต้องการของคนใน 
ชุมชน โดยแยกตาม 
13 กลุ่มประชากร 
และปัจจัยเสี่ยง 
ทางด้านสุขภาพ  

- การจัดท าฐานข้อมูล 
ทุนทางสังคมของ 
ชุมชน แกนน า งาน 
และกิจกรรม   

- ข้อมูลการสง่ผล 
กระทบของกลุ่มทาง 
สังคมต่อการท างาน 
คนในชมุชน  

- มีแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพ 
คนกลุ่มต่างๆ 

- มีการพัฒนา 
เครื่องมือ ข้อตกลง 
ต่างๆ อันเป็น 
เครื่องมือในการ
ท างาน  

- เกิดการขบัเคลือ่น 
งานตามเป้าหมาย 
ที่ต้องการ 

- ป. 1  
- ป.2 
ตารางท่ี 
2.2-2.4 

- ป.3 
ตารางท่ี 
3.2-3.5 

- ป. 4 
ตารางท่ี 
4.2-4.6
ตารางท่ี 
4.2-4.6 

- F 2 
ส่วนที่ 
3 ด้าน 
สุขภาพ
และ 4 
ด้าน
ประชา
กร 

-  

 5.การระดมทุน 
และ ทรพัยากร 
ต่างๆเพื่อท า ให้
การใช้แหล่ง
ประโยชน ์
- ข้อมูล
กระบวนการ
และ ผลลัพธ์

- รพสต.  
- รพช.  
- รพ.จังหวดั 
-  สนง.ที่ดิน  
-  เกษตรต าบล 
- การประปา 
- สนง.ป่าไม ้
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ  

- แกนน ากลุ่ม
อาสาต่างๆใน
ชุมชน 

- แกนน ากองทุน 
สถาบันการเงิน
ต่างๆ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน  
- ประธานชมุชน 

- การจัดท าฐานข้อมูล
ทุนทางสังคมของ 
ชุมชน แกนน า งาน 
และกิจกรรม   

- ข้อมูลการสง่ผล 
กระทบของกลุ่มทาง 
สังคมต่อการท างาน 
คนในชมุน  

- มีแนวทางในการ 
พัฒนาศักยภาพ 
คนกลุ่มต่างๆ 

- มีการพัฒนา 
เครื่องมือ ข้อตกลง 
ต่างๆ อันเป็น 
เครื่องมือในการ 
ท างาน 

- ป. 1  
- ป.2 
ตารางท่ี 
2.2-2.4 

- ป.3 
ตารางท่ี 
3.2-3.5 

- F 2 
ส่วนที่ 
3 ด้าน 
สุขภาพ
และ 4 
ด้าน
ประชา
กร 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

จากการ ระดม
ทุนและ 
ทรัพยากรต่างๆ 
ของทุนทาง
สังคมในชุมชน 
ของ 6 ระดบั
ได้แก่1) ระดบั
บุคคลและ 
ครอบครัว 2) 
ระดับกลุม่ทาง 
สังคม องค์กร 
ชุมชน 3)ระดับ 
แหล่งประโยชน์ 
4)ระดบัชมุชน 
หรือหมูบ่้าน 5) 
ระดับต าบล 
และ 6)ระดับ
เครือข่าย 

- อื่นๆ - ข้อมูลปัญหาและ 
ความต้องการ 

- เปิดเวทีเพื่อน าเสนอ 
ข้อมูลปัญหาและ 
ความต้องการเพื่อ
ระดมทุนและ 
ทรัพยากรในการ 
จัดการงาน  

- สนับสนุนงบประมาณ 

- เกิดการขบัเคลือ่น 
งานตามเป้าหมาย 
ที่ต้องการ 

- ป. 4 
ตารางท่ี 
4.2-4.6
ตารางท่ี 
4.2-4.6 

 6. การมขี้อตกลง 
ต่างๆของพื้นที่   

- ข้อมูล
กระบวนการและ 
ผลลัพธ์จากการ 
พัฒนา   ให้เกิด 
ข้อตกลง นโยบาย 
เป้าหมายและ 
แผนงานของทาง

- รพสต.  
- รพช.  
- รพ.จังหวดั 
-  สนง.ที่ดิน  
-  เกษตรต าบล 
- การประปา 
- สนง.ป่าไม ้
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ  

- แกนน ากลุ่ม
อาสาต่างๆใน
ชุมชน 

- แกนน ากองทุน 
สถาบันการเงิน
ต่างๆ 

- อื่นๆ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน  
- ประธานชมุชน 

- การจัดท าฐานข้อมูล
ทุนทางสังคมของ 
ชุมชน แกนน า งาน 
และกิจกรรม  

-  ข้อมูลการส่งผล 
กระทบของกลุ่มทาง 
สังคมต่อการท างาน 
คนในชมุชน 

- มีแนวทางในการ 
พัฒนาศักยภาพ 
คนกลุ่มต่างๆ  

- มีการพัฒนา 
เครื่องมือ ข้อตกลง 
ต่างๆ อันเป็น 
เครื่องมือในการ 
ท างาน 

- ป. 1  
- ป.2 
ตารางท่ี 
2.2-2.4 

- ป.3 
ตารางท่ี 
3.2-3.5 

- ป. 4 
ตารางท่ี 

- F 2 
ส่วนที่ 
3 ด้าน 
สุขภาพ
และ 4 
ด้าน
ประชา
กร 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

สังคมในชุมชน 
ของ 6 ระดบั
ได้แก่1) ระดบั
บุคคลและ 
ครอบครัว 2) 
ระดับกลุม่ทาง 
สังคม องค์กร 
ชุมชน 3)ระดับ 
แหล่งประโยชน์ 
4)ระดบัชมุชน 
หรือหมูบ่้าน 5) 
ระดับต าบล และ 
6)ระดับเครอืข่าย 

- ข้อมูลปัญหาและ 
ความต้องการ 

- เปิดเวทีเพื่อน าเสนอ 
ข้อมูลปัญหาและ 
ความต้องการเพื่อ 
ออกแบบการท างาน 
สร้างตกลงร่วมในการ
ท างาน ก าหนดกฏ 
กติกาต่างๆ  

- สนับสนุนงบประมาณ 

- เกิดการขบัเคลือ่น 
งานตามเป้าหมาย 
ที่ต้องการ 

4.2-4.6
ตารางท่ี 
4.2-4.6 

-  7.ความสามารถ
ในการจัดการ 
ความร่วมมือ 
ระหว่างองค์กร 
ต่างๆ    
- ข้อมูล 
กระบวนการและ 
ผลลัพธ์จากการ 
สร้างแผนปฏิบัติ
การร่วมทั้ง 
ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 
องค์กรอิสระท้ัง 
ภายในและ 
ภายนอกชมุชน 

- รพสต.  
- รพช.  
- รพ.จังหวดั 
-  สนง.ที่ดิน  
-  เกษตรต าบล 
- การประปา 
- สนง.ป่าไม ้
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- คนดี คนเก่ง 
คนส าคัญ  

- แกนน ากลุ่ม
อาสาต่างๆใน
ชุมชน 

- แกนน ากองทุน 
สถาบันการเงิน
ต่างๆ 

- อื่นๆ 

- อปท. 
- ผู้ใหญ่บ้าน 
- ก านัน  
- ประธานชมุชน 

- การจัดท าฐานข้อมูล
ทุนทางสังคมของ 
ชุมชน แกนน า งาน 
และกิจกรรม 

- ข้อมูลการสง่ผล 
กระทบของกลุ่มทาง 
สังคมต่อการท างาน 
คนในชมุชน  

- ข้อมูลปัญหาและ 
ความต้องการ  

- เปิดเวทีเพื่อน าเสนอ 
ข้อมูลปัญหาและ 
ความต้องการเพื่อ 
ออกแบบการท างาน 

- มีแนวทางในการ 
พัฒนาศักยภาพ 
คนกลุ่มต่างๆ - 
มีการพัฒนา 
เครื่องมือ 
ข้อตกลง ต่างๆ 
อันเป็น 
เครื่องมือในการ 
ท างาน  

- เกิดการ
ขับเคลื่อน งาน
ตามเป้าหมาย ท่ี
ต้องการ 

- ป. 1  
- ป.2 
ตารางท่ี 
2.2-2.4 

- ป.3 
ตารางท่ี 
3.2-3.5 

- ป. 4 
ตารางท่ี 
4.2-4.6
ตารางท่ี 
4.2-4.6 

- F 2 
ส่วนที่ 
3 ด้าน 
สุขภาพ
และ 4 
ด้าน
ประชา
กร 

-  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงสร้างชุมชน (ทุนทางสังคม) 

กระบวนการ วิธีการ 
เครื่องมือ 

สถานะ 
แหล่งท่ีมาของขอ้มูล 

หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน 
หน่วยงาน
สนับสนุน 

RECAP TCNAP อื่น ๆ 

สร้างความร่วมมือใน 
การท างานระหว่าง 
องค์กรต่างๆทั้งใน 
และนอกชุมชน   

- สนับสนุนงบประมาณ 
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4. แนวทางการเขียนสรุปข้อมูลโดยรวมทีแ่สดงสถานะต าบลด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น 
 

จากองค์ประกอบข้อมูลการจัดการตนเองด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นขอบเขต
แนวคิด การจ าแนกประเภทของข้อมูลและผลจากการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีใน
ชุมชน เช่น RECAP TCNAP ข้อมูลกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์จากกลุ่มทางสังคมต่างๆ จากรายงานของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือจากเวทีการประชุมต่างๆ เป็นต้น สามารถสรุปแนวทางในการน าเสนอข้อมูลแสดงสถานะ
ต าบลด้านสถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น โดยจ าแนกตามองค์ประกอบและแสดงข้อมูลที่ได้ในเชิง
ปริมาณจาก TCNAP และแนวทางการจัดการโดยใช้ทุนทางสังคมซึ่งเป็นข้อมูลจาก RECAP ดังน้ี 

4.1 ปัญหา สถานการณ์ นโยบายในการจัดการตนเอง แสดงข้อมูลให้เห็น 
4.1.1 วิวัฒนาการของชุมชนแสดงข้อมูลโดยแบ่งเป็นช่วงเวลาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ

ต าบลตั้งแต่ก่อตั้งต าบล  โดยเชื่อมโยงสถานการณ์ เหตุการณ์ปัญหาและความต้องการ
ของพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาและความต้องการของ 13 กลุ่มประชากรแนวทางการจัดการ
และผลลัพธ์ที่เกิดในแต่ละช่วง สามารถแสดงเป็นเส้นทางการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น พร้อมค าอธิบาย รวมทั้งน าเสนอนโยบายการท างานของอปท.วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของนายกฯ เมื่อครั้งเข้ารับต าแหน่ง เพื่อให้เห็นกรอบในการก าหนดทิศทางการท างานของ
อปท.ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างท้องถิ่นน่าอยู่เช่น 
การเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในพื้นที่ศูนย์จัดการเครือข่าย การเข้าร่วมเรียนรู้แนวคิด 
รูปธรรมการด าเนินงานประเด็นต่างๆ จากเวทีระดับภาค ระดับชาติและกิจกรรมอื่นๆเช่น 
เวทีผู้น าชุมชนท้องถิ่น การเข้าฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนท้องถิ่น จ.
กาญจนบุรี การท าความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมคนในพ้นที่ การพัฒนาศักยภาพ
ของพื้นที่การขับเคลื่อนผ่านงานและกิจกรรมของ 4 องค์กรหลัก และการเช่ือมประสานกับ
ภาคเอกชนและเอ็นจีโอในพ้ืนท่ี(หากมี)  

4.1.2 การพัฒนา 7+ 1นโยบายสาธารณะ 88 ข้อเสนอร่วมกับเครือข่ายสามารถน าเสนอข้อมูล
ที่เป็น ข้อเสนอนโยบายสาธารณะที่เครือข่ายร่วมลงนามความร่วมมือ  ทิศทางการ
ขับเคลื่อน และหากมีการพัฒนานโยบายสาธารณะนอกเหนือจากที่ก าหนดดังกล่าว เช่น 
การพัฒนานโยบายสาธารณะเฉพาะของพื้นที่หรือข้อเสนอนโยบายสาธารณะร่วมกับ
เครือข่ายอื่น สามารถน าเสนอการได้มาซึ่งข้อเสนอนโยบายสาธารณะเหล่านั้น พร้อมทั้ง
แสดงแนวทางการท างานการสร้างความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่  พร้อมทั้งบทบาท
ของอปท.ในการเช่ือมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาหนุนเสริมการท างาน 

4.1.3 การลดปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริมด้านสุขภาพ16 ประเด็นสามารถน าเสนอข้อมูล
ตั้งแต่การเริ่มต้นของการท างานด้านการจัดการปัจจัยก าหนดสุขภาพและปัจจัยสังคมที่
ก าหนดภาวะสุขภาพอาจแสดงเป็นกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 การจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
กลุ่มที่ 2 การสร้างปัจจัยเสริมด้านสุขภาพ กลุ่มที่ 3 การเสริมความเข้มแข็งองค์กรสร้าง
เสริมสุขภาพ และกลุ่มที่ 4 การดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ ประเด็นที่ได้ร่วมลงนาม
ความร่วมมือขับเคลื่อนเฉพาะประเด็นกับศูนย์สนับสนุนวิชาการเฉพาะประเด็นหรือกับศูนย์
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จัดการเครือข่าย โดยแสดงให้เห็นที่มาของปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
ประเด็นนั้นๆ กลุ่มประชากรเป้าหมายในการด าเนินงานกระบวนการท างานในพื้นที่ 
เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินงาน ผู้ด าเนินงานหลักที่เป็นเจ้าภาพงานและผู้ด าเนินงานร่วมที่
เป็นผู้ร่วมงานและให้การสนับสนุนทั้งจากในและนอกพื้นที่ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กลไกที่ท าให้
งานเคลื่อนตัว ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จการท างานและเงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคและ
ได้รับการจัดการเพื่อให้งานลุล่วง และโอกาสในการพัฒนาต่อยอด ขยายงาน ขยายพื้นที่
หรือกลุ่มประชากรใหม่ต่อไป 

4.1.4 การสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นสามารถแสดงข้อมูลให้ เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นหลังจากที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วม
สร้างชุมชนท้องถิ่น แนวทางในการน าเสนอสามารถแสดงให้เห็น สร้างการเรียนรู้(สร้าง
แหล่งเรียนรู้ สร้างความรู้ สร้างผู้น า เช่น เกิดการสร้างแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น การหลักสูตร
การเรียนรู้ เกิดแนวทางการท างานร่วมกัน เป็นต้น) สร้างพลเมือง (สร้างการมีส่วนร่วม 
สร้างความเป็นเจ้าของ สร้างศักยภาพ เช่น การร่วมดูแลผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือในชุมชน 
การร่วมดูแลพื้นที่ออกก าลังกาย สวนสาธารณะของชุมชน เป็นต้น) สร้างผลกระทบ (ด้าน
สังคมเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมสภาวะแวดล้อมสุขภาพ และด้านการเมืองการ
ปกครอง เช่น การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้การแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นต้น) โดยอาจจะ
แสดงผ่านจ านวนกลุ่มทางสังคมที่มีมากขึ้นจากเดิม จ านวนกลุ่มประชากรที่ได้รับ
ผลกระทบที่เพิ่มมากขึ้น ปัญหาและความต้องการได้รับการตอบสนองที่เป็นบวกมากขึ้น
อาจจะแสดงผ่านนับเป็นงาน เช่น การเกิดผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา 5 นัก
สร้างเสริมสุขภาพวะ การมีหลักสูตรการเรียนรู้ การเกิดนโยบายสาธารณะมีการจัด
สวัสดิการแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เช่น การมีสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู หรือการแสดง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดในชุมชน เช่น การมีส่วนร่วม การเป็นจิตอาสา การช่วยเหลือกัน 
เป็นต้น 

4.2 กลไกในการพัฒนาทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนด้วย 4 องค์กรหลักแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ 
4.2.1 กลไกการพัฒนาทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนแสดงให้เห็นถึงบทบาทหน้าที่ของ4 

องค์กรหลักในการเป็นกลไกการพัฒนา ดังน้ี 
1) ภาคประชาชน (แกนน าทุนทางสังคม องค์กรชุมชน)เป็นกลไกในการพัฒนางานและ

กิจกรรมของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนให้สามารถจัดการ ปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนและการมีสว่นร่วมในยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม เช่น เปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนการ
เพิ่มเทคนิค วิธีการ เครื่องมือในการท างานของกลุ่ม น าเสนอแผนงานของกลุ่มทาง
สังคมสู่คณะกรรมหมู่บ้านและต าบล เป็นต้น 

2) ท้องที่ ผู้ใหญ่บ้าน ก านันเป็นกลไกที่ช่วยหนุนเสริมสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การท างานของทุนทางสังคม องค์กรชุมชน ให้สามารถสร้างงานและกิจกรรมที่ส่งผล
กระทบที่เป็นบวกต่อประชาชน เช่น ร่วมก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลง รักษาความสงบ
สุขของชุมชน ระดมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นต้น 
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3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกลไกหลักในการหนุนเสริมการพัฒนาท างานและ
กิจกรรมของกลุ่มทางสังคม เช่นจัดท าฐานข้อมูล สนับสนุนการพัฒนาเครื่องมือ แนว
ทางการท างาน จัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน จัดกระบวนการให้ชุมชนเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้สามารถพัฒนางานใหม่หรือพัฒนาต่อยอดงานเดิม 
สนับสนุนงบประมาณ การสร้างการมีส่วนร่วมในการท างาน การประกาศเป็น
นโยบายสาธารณะ การหนุนเสริมให้มีการจัดท าแผนระดับกลุ่มทางสังคม แผนระดับ
หมู่บ้าน แผนระดับเครือข่าย น าสู่การพัฒนาเป็นข้อบัญญัติและแผนระดับต าบล และ
เช่ือมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมท างานตามบทบาทหน้าที่ 

4) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภายในและภายนอกชุมชนทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ
เป็นกลไกในการหนุนเสริมตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการกับ
เงื่อนไขหรืออุปสรรคในการท างาน เช่น การเพิ่มความรู้ทางวิชาการ เทคนิค วิธีการ 
แนวทางปฏิบัติ งบประมาณ เป็นต้น 

4.2.2 ข้อมูลแสดงความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ ในการจัดการตนเองสามารถแสดง
ภาพรวมข้อมูลให้เห็นการเป็นต าบลที่มีศักยภาพในการจัดการตนเองผ่านการเกาะเกี่ยวของ
การเชื่อมประสานงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม หากพื้นที่ใดมีความเชื่อมโยงกันมาก 
แสดงถึงความเกี่ยวร้อย สัมพันธ์ที่หนาแน่น มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ท างานร่วม ใช้
ประโยชน์ซึ่งกันและกันซึ่งระบบย่อยๆของการจัดการตนเองสามารถมีได้หลากหลายตาม
ศักยภาพของพื้นที่ เช่น ระบบเศรษฐกิจชุมชน ระบบสวัสดิการชุมชน ระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนให้แสดงการประสานของคนท างาน การแลกเปลี่ยนน าใช้ข้อมูล และแลกเปลี่ยน
วิธีการท างานหรือการน างานของกลุ่มทางสังคมหนึ่งไปสร้างงานให้อีกกลุ่มหนึ่งหรือการ
ส่งผลกระทบท่ีเป็นบวกหรือทวีคูณในแผนภาพและอธิบายแนวคิดหลักการของแต่ละระบบ
ย่อยต่างๆของการจัดการตนเอง การส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชากร กระบวนการท างาน
ของกลุ่มทางสังคมและการเชื่อมโยงระบบย่อยแต่ละระบบให้เป็นภาพต าบล การส่งผล
กระทบต่อการจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและปัจจัยสังคมที่ก าหนดภาวะสุขภาพ การ
สร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่นและการจัดการตนเอง ปัจจัยเงื่อนไขต่อ
ความส าเร็จของงาน 

4.2.3 ข้อมูลระบบย่อยของชุมชนในการจัดการตนเองแสดงข้อมูลของระบบย่อยๆ ในแต่ละ
ระบบ(ระบบสังคม ระบบเศรษฐกิจ ระบบสภาวะแวดล้อม ระบบสุขภาพและระบบ
การเมืองการปกครอง) เช่นจ านวนกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน งานและกิจกรรม วิธีการ
ท างาน เครื่องมือที่ใช้ในการท างานกลุ่มเป้าหมายผู้ ได้รับผลกระทบ ปัจจัยเงื่ อนไข
ความส าเร็จของการด าเนินงาน การส่งผลกระทบต่อ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมืองการปกครอง และหากพื้นที่
ใดมีความโดดเด่นในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง ระบบย่อยที่แสดงอาจจะมีประสาน เชื่อมร้อย
มากหรือไม่มากก็ได้ แต่จะเห็นได้จากการส่งผลกระทบที่เกิดผลในการจัดการปัญหาและ
ความต้องการได้อย่างชัดเจน การส่งผลกระทบต่อกลุ่มประชากรที่ชัดเจน สามารถประเมิน
ได้จากการสะท้อนของคนในชุมชนผ่านการพูดคุย ปรึกษาหารือและสนทนากลุ่ม เกี่ยวกับ
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งานและกิจกรรมของระบบย่อยนั้น ๆว่ามีความโดดเด่น เชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาและ
สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนจริง เป็นลักษณะการท างานที่ส่งผลกระทบเป็น
บวกหรือเท่าทวีคูณ 

4.2.4 กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนต่างๆ และการพัฒนานวัตกรรม  
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นสามารถทาได้หากมีการพ่ึงพาศักยภาพตนเองมากกวา่
การพึ่งพาจากภายนอก หากชุมชนมีกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนที่มีการสร้างงานและ
กิจกรรมที่สามารถจัดการปญัหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได้ 
ถือว่าชุมชนนั้นมีศักยภาพในการจัดการตนเอง อปท.มีบทบาทหน้าที่หนุนเสริมเพื่อให้
องค์กรชุมชนท างานได้อย่างเต็มศักยภาพ การน าเสนอขอ้มูลการพฒันานวัตกรรมชุมชน
ผ่านงานและกิจกรรมขององค์กรชุมชนสามารถนาเสนอโดยแสดงให้เห็นท่ีมาของปัญหา
และความต้องการ กระบวนการพัฒนานวัตกรรมทีเ่ป็นลักษณะงานใหม่ในพ้ืนที ่ (อาจเป็น
การนาเอาแนวคิด เทคนิควิธ ีรูปแบบ จากที่อื่นที่ไปศึกษาดูงาน หรือมีคนมาสอน มาอบรม
ก็ได)้ หรือเป็นการเอางานเดิมมาพัฒนาต่อยอดโดยการขยายพื้นที่ใหม่ ขยาย
กลุ่มเป้าหมายในการท างาน เพ่ิมเทคนิค วิธีการท างาน นวัตกรรมที่ท าเป็นนวัตกรรม
เด่ียวๆ ทีท่ าเฉพาะประเด็น หรือนวัตกรรมที่ท าแบบรวม(บูรณาการงาน)ที่สง่ผลกระทบต่อ
คนหลายกลุ่ม อีกทั้งแสดง กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการท างาน เครื่องมือในการท างานผู้
ด าเนินงานที่เป็นท้ังคนท างานและผู้ร่วมงานหรือผูส้นับสนุนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น กระทบต่อ
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ต่อ 5 ด้านทั้งทางตรง ทางอ้อม ได้แก่ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสขุภาพและด้านการเมืองการปกครอง การน าเสนอข้อมูลตาม
บทบาทการหนุนเสริมของอปท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และเอ็นจีโอ 
สามารถน าเสนอตามบทบาทหน้าที่ ภารกิจ หรือการสรา้งกลไกต่างๆ ที่ช่วยเอื้อต่อการ
ท างานของกลุ่มทางสังคม เช่น การก าหนดข้อตกลง กตกิา ประกาศเป็นนโยบายสาธารณะ 
การน าแผนงานของกลุ่มทางสังคม แผนของเครือข่าย พัฒนาเป็นข้อบัญญัติหรือนาเข้าสู่
แผนต าบล เพ่ือการสนับสนุนต่อไป  

4.3 ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่นต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิน่ 5 ด้าน  
การน าเสนอข้อมลูผลที่เกิดขึน้จากการจัดการตนเองสามารถแสดงตามการส่งผลกระทบต่อ
กลุ่มประชากรทั้งทางบวกและทางลบมีแนวทางในการน าเสนอ โดยสามารถศกึษาขอบเขต
แนวคิดแต่ละด้านจากเน้ือหาข้างต้น ดังน้ี  
4.3.1 การส่งผลกระทบด้านสังคม สามารถน าเสนอข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการจัดการตนเอง

ผ่านกิจกรรมการช่วยเหลือ ดูแลแบ่งปัน การจัดสวัสดิการแก่คนในชุมชน จ านวนกลุ่มอาสา
ที่มีในชุมชน จ านวนกองทุนที่ดูแลเรื่องสวัสดิการแก่สมาชกิ และกลุ่มคนอ่ืนๆ ในชุมชน เช่น 
กลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลอื เป็นต้น อีกทั้งสามารถแสดงจากการจัดระบบการศกึษา 
สร้างกระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ ลักษณะการสื่อสารที่สามารถสร้างความเข้าใจให้
ประชาชน สามารถระดมการช่วยเหลือ การมีสว่นร่วม การลดจ านวนอุบัติเหตุ สารเสพติด
การพนัน หรือการทะเลาะวิวาท และมีแนวทางในการจัดการทั้งในระยะปกติ ระยะภัยพิบัติ
และยามฉุกเฉิน  

4.3.2 การส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประชากรในชุมชนระดับต่างๆ สามารถน าเสนอข้อมูล
ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการตนเองต่อด้านเศรษฐกิจ ผ่านการเพ่ิมรายได้ การลด
รายจ่าย  
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การเพ่ิมการออม การลดหนี้สิน การมีกลุ่มอาชีพที่ร่วมดูแลคนในชุมชน ทั้งสร้างงาน และ
ร่วมสร้างสวสัดิการให้แก่สมาชิกและผู้ต้องการความช่วยเหลือ การสร้างการเปลี่ยนแปลง
ในแต่ละระดับ ได้แก่ ระดับครัวเรือน ระดับกลุ่มทางสังคม ระดับเครือข่ายและระดับชุมชน 
อีกทั้งสามารถน าเสนอการจดัการตนเองตามงานเด่นที่ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมตาม 
12 ชุดกิจกรรมระบบเศรษฐกจิชุมชน  

4.3.3 การส่งผลกระทบด้านสภาวะแวดล้อม สามารถน าเสนอข้อมูลผลกระทบที่เกิดจากการ
จัดการตนเองต่อด้านสภาวะแวดล้อมโดยแบ่งเป็นผลต่อการจัดการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ า ลม ในด้านการใช้ประโยชน์ของคนชุมชม การเข้าถึงของคนทุก
กลุ่มวัย การอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ และการฟื้นฟูธรรมชาติ การมีกลุ่มอนุรกัษ์ การมี
มาตรการ ข้อตกลง กตกิาของชุมชน ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ หรือผลที่เกิดต่อสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพทั้งในพ้ืนท่ีสาธารณะเช่น 
สวนสาธารณะ สนามกฬีา สนามเด็กเล่น ถนน ตลาด วัด ศาลาประชาคม เป็นต้น หรือการ
จัดการปรับสภาวะแวดล้อมภายในบ้านของกลุ่มผู้ต้องการการช่วยเหลือ และผลต่อการ
จัดการมลพิษในชุมชนให้ลดลง มีแนวทางการป้องกัน มีมาตรการข้อตกลงในชุมชนกรณีที่
มีผู้ละเมิด การจัดการภัยพิบัตทิี่สามารถลดจ านวนผู้ได้รับผลกระทบท้ังร่างกายและจิตใจ มี
แนวทางในการป้องกัน ดูแล เยียวยา และฟื้นฟ ูมีกลุ่มอาสาต่างๆ และการมกีารใช้พลังงาน
ทางเลือกในชุมชน ที่ประชาชนสามารถจัดการเองได้ เป็นต้น  

4.3.4 การส่งผลกระทบด้านสุขภาพ สามารถน าเสนอข้อมลูผลกระทบที่เกิดจากการจัดการ
ตนเองต่อด้านสุขภาพ เป็นการจัดการปัญหาและความตอ้งการทางด้านสุขภาพของ 13 
กลุ่มประชากรเป้าหมายการมีแนวทาง นวัตกรรมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การลดการ
บริโภคแอลกอฮอล์ การลดอุบัติเหตุ การลดการบริโภคยาสูบ หรือการเกิดการดูแลสุขภาพ
และการช่วยเหลือกันของชุมชนมากขึ้น ทั้งการบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ ที่มีการเพ่ิม
จ านวนผู้มีสิทธิรักษา การพัฒนารูปแบบการบริการในสถานบริการ และการพัฒนา
ศักยภาพผู้ให้บรกิาร การดูแลช่วยเหลือกันโดยชุมชนโดยกลุ่มคนอาสา การมกีองทุนสรา้ง
สวัสดิการแก่ทุกคนในชุมชน หรือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนโดยอปท.
และผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และสุดท้ายการน าเสนอนวัตกรรมการดูแลสุขภาพที่
ชุมชนได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้สามารถจัดการปัญหาและมีความสอดคล้องตามความ
ต้องการของประชาชนและความจ าเป็นของพื้นท่ี  

4.3.5 การส่งผลกระทบด้านการเมอืงการปกครอง สามารถน าเสนอข้อมูลผลกระทบที่เกิดจาก
การจัดการตนเองต่อด้านการเมืองการปกครอง ทีส่ามารถสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในชุมชน สามารถปกครองที่ท าให้คนอยู่รวมกันอย่างสงบสุข ส่งเสริมสิทธิในการ
ใช้ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ และการสื่อสารที่มีประสทิธิภาพสามารถสร้างความเขา้ใจ 
ความร่วมมือ ความชอบธรรมในการด าเนินงาน  
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4.4 ผลทีเ่กิดขึ้นต่อ 7 คุณลกัษณะจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น เป็นการจัดการตนเองของทุนทาง

สังคมในชุมชน 6 ระดับได้แก่1)ระดับบุคคลและครอบครัว 2)ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน 3)
ระดับแหล่งประโยชน์ 4)ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน 5)ระดับต าบล และ6)ระดับเครือข่าย ซึ่งสามารถ
แสดงข้อมูลตาม 7 คุณลักษณะดังนี ้ 

4.4.1 การสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเรื่องของปัญหาและความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่น สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์จากการเรียนรูภ้ายในชุมชน
และจากอปท. เครือข่าย เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลประเด็นปัญหาและความต้องการ
เพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน และเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุปัจจัยเรื่องคน เครื่องมือ วิธีการ
ท างาน เงินทุนและทรัพยากรที่ใช้ประกอบเพ่ือจัดการความต้องการเหล่านั้น มีกระบวนการ
การสร้างการเรียนรู้จากหลากช่องทาง เช่น จากเวทีประชาคม การประชุมต่างๆ การ
ฝึกอบรม การท าวิจัยชุมชน การศึกษาดูงาน เวทีจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
จากสื่อต่างๆ เป็นต้น และผลที่เกิดจากการสร้างเรียนรูแ้ละความเข้าใจคือความสามารถ
ออกแบบการพัฒนาระบบการดูแลกลุ่มประชากรต่างๆ แผนงานระดับต่างๆ เพ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาและสอดคล้องต่อความต้องการตามความจ าเป็นของสังคม และ
วัฒนธรรมของพื้นที่ เป็นต้น แนวทางการน าเสนอกระบวนการเรียนรู้และแนวทางในการ
จัดการตนเอง เช่น จากข้อมูล TCNAP แสดงจ านวนผู้สงูอายุติดบ้าน ติดเตียงสูงและมี
รายจ่ายจากการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สูง สง่ผลให้ กลุ่มอสม. ชมรมผู้สูงอายุ ผูน้ า
ชุมชน ตัวแทนรพสต.และ อปท.ร่วมวางแผนเพื่อจัดท าศูนย์กายอุปกรณ์ประจ าต าบล มี
การจัดท าแผนงาน ประชาสัมพันธ ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน รับบริจาคจากชุมชน และ
จัดหาช่างเหล็ก ช่างไม้ในชุมชนเพ่ือเข้ารับการอบรมดูแลอุปกรณ์จากสานักงานพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด มีการวางแผนเรื่องการบริหารจัดการอุปกรณ์ จัดท าบัญชี ก าหนดท่ี
จัดเก็บ มอบหมายผู้รับผิดชอบผู้ดูแลประจาหมู่บ้าน อปท.และรพสต.จัดท าแผนเพื่อบรรจุ
โครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการเป็นต้น  

4.4.2    การสร้างกลไกทุกระดับ สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์จากการ
สร้างกลไกในแต่ละระดับ เพ่ือหนุนเสริมหรือก ากับให้เกิดการจัดการตนเองได้ ทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ระดบัแหล่งประโยชน์ ระดับชุมชนหรือ
หมู่บ้าน ระดับต าบล และระดับเครือข่าย โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
บทบาทหน้าที่ เครื่องมือ วิธีการ แนวทางการแก้ปัญหา วิธีการพัฒนาจากทุนทางสังคม 
รวมทั้งวิธีการท างานร่วมกับเครือข่าย วิธีการพัฒนาข้อตกลง นโยบาย และกระบวนการ
การสร้างการเรียนรู้ ได้แก่ การท าประชาคม การฝกึอบรม การศกึษาดูงาน แลกเปลีย่น
เรียนรู้ การท าวิจัยชุมชน สื่อต่างๆ เป็นต้น และเกิดผลลัพธ์จากการสร้างกลไกตา่งๆที่ใชใ้น
การจัดการปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชากรและแก้ปัญหาเฉพาะประเด็น ที่ช่วย
ผลักดันให้เกิดปฏิบัติการด้วยชุมชนเอง ทาให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งในการจัดการ
ตนเอง แนวทางการน าเสนอ เช่น ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านันเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ ด้วยการน าใช้กฎ กติกาชุมชนด้านการอนุรักษ์ป่าชุมชน ท าการติดป้าย
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ตักเตือนผู้กระท าผิด และประสานเจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อดักจับ
ผู้กระท าผิด เป็นต้น ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ตักเตือนผู้กระท าผิดและประสานเจ้าหน้าที่
ต ารวจเพื่อดักจับผู้กระท าผิด เป็นต้น  
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4.4.3 การสร้างคนให้จัดการตนเองได้ สามารถแสดงข้อมลูเกี่ยวกับ กระบวนการและผลลพัธ์
จากการสรา้งคนให้สามารถท ากิจกรรมเพื่อจัดการตนเองได้แก่ 1) ระดับบุคคล ได้แก่ ผู้น า 
แกนน า อาสาสมัคร ผู้บริหารท้องถิ่น 13 กลุ่มประชากร 5 นักสร้างเสริมสุขภาวะ 2) ระดับ
กลุ่มทางสงัคม องค์กรชุมชน 3)ระดับแหล่งประโยชน์ 4)ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน 5)ระดับ
ต าบล และ6)ระดับเครือข่าย โดยมีกระบวนการสร้างคนด้วยการเพ่ิมทักษะ ฝึกปฏิบัติจริง 
เป็นพ่ีเลี้ยง เปิดโอกาสให้ท าจริง เน้นการเพ่ิมศักยภาพให้ท าเป็น เพ่ือให้สามารถท าได ้แนว
ทางการน าเสนอ เช่น การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้สามารถจัดการขยะใน
โรงเรียน โดยการจัดตั้งคณะกรรมการ การอบรมการคัดแยกขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะใน
โรงเรียน มีการท างานร่วมกับร้านค้าอาหารและกลุ่มยุวเกษตรในโรงเรียนการน าเศษอาหาร
จากโรงอาหารมาทาปุ๋ยอินทรีย์เพื่อใช้ในแปลงผัก และใชก้ับหมูหลุมของโรงเรียน เป็นต้น  

4.4.4 การสร้างการมีส่วนร่วม สามารถแสดงข้อมลูเกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์จากการ
สร้างการมสี่วนร่วมของคนในชุมชนด้วยกระบวนการระดมคิด จากข้อมูลประเด็นปัญหา
เหตุปัจจัย และความต้องการของชุมชน อีกทั้งน าใช้เครื่องมือในการวิเคราะหส์ถานการณ์
และแนวทางวิเคราะห์สถานการณ์ ในการดึงพลงัที่เป็นศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นมาใช้ ซึง่
ประกอบด้วย อย่างน้อย 5 ส่วน คือ พลังทางสังคม พลังทางปัญญา พลังแห่งการจัดการ 
พลังแห่งความถูกต้องและพลังแห่งสันติวิธี เพ่ือให้ทุนทางสังคมในชุมชน 6 ระดับเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการปัญหาและความต้องการด้วยการร่วมลงทุน ร่วมท า ร่วมรับ
ผลประโยชน์และร่วมแก้ปัญหา ด้วยการจัดตั้งกลุ่ม เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มหรือร่วมสรา้ง
เครือข่าย แนวทางการน าเสนอ เช่น จากการที่สถานการณ์ชุมชนมารดาหลังคลอดต้องไป
ท างานนอกบ้านทาให้เด็กแรกเกิด ไม่ได้รับนมแม่จนครบ 6 เดือน อสม.ร่วมกับรพสต.ได้
สร้างความตระหนักให้ชุมชนโดยการนาเสนอข้อมูลแก่เวทีประชุม ทาให้เกิดโครงการอาสา
นมแม ่ โดยมีการระดมความรว่มมือจากกลุ่มแม่บ้าน แม่ผู้มีประสบการณ์ แม่หลังคลอดท่ี
ไม่ได้ไปท างานนอกบ้าน เข้าร่วมดูแลแม่และเด็ก แนะน าการจัดเก็บน้านม การจัดท า
ธนาคารนมชุมชน จัดกลุ่มช่วยเหลือกัน ( Day care mom) อปท.ปรึกษาหารือกับบรษิัท 
ร้านค้า หน่วยงานเพื่อขอให้แม่หลังคลอดสามารถนางานมาท าที่บ้าน เปิดโอกาสให้น าเด็ก
ไปด่ืมนมในที่ท างาน จัดสถานท่ีท างานที่เอื้อต่อการให้นมเด็ก หรือจัดบริเวณที่ให้ญาติหรือ
พี่เลี้ยงสามารถน าเด็กอ่อนมาเลี้ยงในสถานท่ีท างานได ้ เหล่านี้เป็นการสร้างการมีส่วนรว่ม
ของชุมชนให้สามารถจัดการตนเองได้  

4.4.5 การระดมทุนและทรัพยากรต่างๆเพื่อท าให้การใชแ้หลง่ประโยชน์ สามารถแสดงข้อมลู
เกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์จากการระดมทุนและทรพัยากรต่างๆ ด้วยการน าเสนอ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ต้องมีการระดมทนุหรือการใช้แหล่งประโยชน์ ให้
ชุมชนได้รับรู้ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน เพ่ือระดมความคิด 
และออกแบบในการระดมทุน ก าหนดกฎ กติกา รูปแบบการใช้ประโยชน์จากแหล่งประโยชน์
ในชุมชน มีแนวทางในการน าเสนอ เช่น จากสถานการณ์ที่พ้ืนท่ีในชุมชนปลูกข้าวและ
จ าหน่ายข้าวเปลือกทันทีเนื่องจากระบบการจัดเก็บหรือโรงสีข้าว ท าให้คนในชุมชนต้องซื้อ
ข้าวกินในราคาสูง และเป็นหนี้จากการซื้อข้าวกิน ชุมชนเห็นความส าคัญของปัญหาและ
ความต้องการในพ้ืนท่ี จึงมีการระดมทุนจากชุมชนและนาเงินจากสถาบันการเงินชุมชนมา
จัดท าโรงสีข้าวชุมชน รับซื้อข้าวเปลือกจากชุมชนในราคาสูง มีการจัดท าระบบการจัดเก็บ
ข้าวเปลือกและท าการสีข้าวจาหน่ายในชุมชนทั้งข้าวขัดสีและข้าวกล้องในราคาถูก กลุ่ม
โรงสีข้าวมีการประสานกับกลุม่หมูหลุม กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ไก่พันธุ์เนื้อ กลุ่มพลังงาน
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ทางเลือกและกลุ่มท าบ้านดินในการใช้ปลายข้าว ราและแกลบในการด าเนินงาน ซึ่งเป็น
รูปแบบการจัดสวัสดิการที่เพิ่มคุณภาพชีวิตให้คนชุมชนซึ่งเกิดจากการระดมทุนที่เป็นเงิน
และการใช้โรงสีข้าวเป็นแหล่งประโยชน์ในการขยายงานอีกรปูแบบหนึ่ง  

4.4.6 การมีข้อตกลงต่างๆของพื้นที ่ สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์จาก
การพัฒนา ให้เกิด ข้อตกลง นโยบาย เป้าหมายและแผน กฎ กติกาที่ปฏิบัติได้จริง โดย
กระบวนการการมีสว่นร่วมและพัฒนากลไกผลกัดัน เช่น การประชุม การท าประชาคม เป็น
ต้น มีแนวทางในการน าเสนอ เช่น จากสถานการณ์ที่เด็กวยั 3-5 ปีทุกคนในชุมชนไม่ได้เข้า
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเน่ืองจากศพด.อยู่ไกลจากบ้าน อีกทั้งบางส่วนอาศัยอยู่กับ
ผู้สูงอายุ ท าให้มีปัญหาเรื่องการเดินทาง ชุมชนจึงได้มีการปรึกษาหาลงมติให้ด าเนินการ
เพ่ือให้เด็กทุกคนในชุมชนได้เข้าเรียนในศพด. ได้มีการวางแนวทางการท างาน โดยอปท.
ประกาศเป็นธรรมนูญเพื่อดูแลเด็ก 0-5 ปีในชุมชน จัดหารถรับส่งเด็กแต่ละหมู่บา้น 
ก าหนดเส้นทาง จุดนัดหมาย จัดหาครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ระดมกลุ่มแม่อาสาร่วมดูแลเด็กใน
ระหว่างเดินทาง อปพร.ร่วมดูแลเส้นทาง และผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านันร่วมทาความ
เข้าใจกับชุมชน และมีการสนบัสนุนการพัฒนาทักษะครู ศพด.ครูผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก เพ่ือให้
สามารถพัฒนาศพด. 6 ระบบได้แก่ 1) การส่งเสริมการเรยีนรู้ 2) การส่งเสริมพัฒนาการ 
3) การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์หรือสนามเด็กเล่น 4) 
การเฝ้าระวังป้องกันโรคให้เด็ก 0-5 ปี 5) ระบบการจัดการอาหารและ 6) การบริหาร
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างแบบมีส่วนร่วมกลุ่มแม่อาสาและพนักงานท้องถิ่นที่
รับผิดชอบการสง่เสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี ให้สามารถรว่มดูแลเด็กได้ และมีกองทุนเพื่อ
สร้างสวัสดกิารแก่ครผูู้ช่วยผูดู้แลเด็ก และกลุ่มแม่อาสา เป็นต้น  

4.4.7 ความสามารถในการจัดการความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ สามารถแสดงข้อมลู
เกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์จากการสร้างแผนปฏิบัติการร่วมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรอิสระทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีการแบ่งงาน ก าหนดหน้าที่และสร้างโอกาสให้
กันและกันในการท าตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบให้ครอบคลุมและสมบูรณ์ อาจจะ
เป็นการท าแผนงานหรือการสร้างข้อตกลงเพ่ือท างานร่วมกันก็ได ้ แนวทางการน าเสนอ 
เช่น ชุมชนมีจ านวนผู้สูงอายทุี่ต้องการการดูแลต่อเนื่องที่บ้านเป็นจ านวนมากและมีจ านวน
เพ่ิมมากขึ้น รพสต.และอสม.ไม่สามารถให้การดูแลอย่างครอบคลุมได้ รพสต.มีความ
ตระหนักจึงรว่มวางแผนกับอปท.เพ่ือจัดท าแนวทางการท างาน จึงมีการออกแบบการ
จัดท าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องในชุมชน รพสต.มีการจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือก าหนดรูปแบบ
การดูแล พัฒนาศกัยภาพผู้ดแูลให้มีความเช่ียวชาญ เช่น การให้อาหารทางสายยาง การ
ล้างแผล การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เป็นต้น มีการประสานงานรพ.ชุมชนเพ่ือออกแบบระบบ
การดูแล ประสานงานด้านเทคนิค วิธีการและเครื่องมือในการดูแลผูสู้งอายุโดยเฉพาะการ
ดูแลแบบที่ต้องการความเช่ียวชาญและกรณีฉกุเฉิน อปท. จัดหาผู้แลและอุปกรณ์เพ่ิม สา
นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) เข้าร่วมจัดดูแลเรื่อง
สวัสดิการผูสู้งอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ สถาบันการศึกษาเข้าร่วมออกแบบการดแูล
ตามหลักวิชาการ ศกึษาตามโจทย์วิจัยและพัฒนาศักยภาพคนท างาน กลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชนร่วมดูแลผู้สูงอาย ุ ร่วมกับผู้ดูแลผู้สูงอาย ุ เช่น การเข้าร่วมปรับสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น  
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ประเด็นที่ 2 

 

การน าใช้ข้อมูลแสดงศักยภาพของชุมชน  
(Community potentials) 
 

 
แนวคิด หลักการ 

ในขบวนการพัฒนาเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไก
หลัก ที่แสดงความพร้อมและความสามารถของชุมชน ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา การฟื้นตัวจาก
ปัญหา การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพตนเองซึ่งแสดงให้เห็นในโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น 5 องค์ประกอบ
ย่อย คือ 1)สังคม 2)เศรษฐกิจ 3)ภาวะแวดล้อม 4)สุขภาพ และ 5)การเมืองการปกครอง โดยอาศัยการ
ท างานร่วมกันของ 4(สี่)องค์กรหลักได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน องค์กรท้องที่ และ
หน่วยงานภาครัฐ ที่มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง  โดยมีปัจจัยเงื่อนไขใน
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่พบในพื้นที่ได้แก่1) ข้อมูล 2) เงินหรือกองทุน 3) ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมและ 4)คนที่มีความพร้อมทั้งความรู้ความเชี่ยวชาญความตั้งใจประสบการณ์วิธีการท างาน
การช่วยเหลือกันการรวมกลุ่มรวมถึงเครือข่ายความสัมพันธ์ในและนอกพื้นที่ก่อให้เกิดงาน ที่สร้าง
ผลกระทบต่อ 16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมที่ก าหนดภาวะสุขภาพ การเสริมความ
เข้มแข็งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และการดแูลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ 

การน าใช้ข้อมูลที่แสดงถึงศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นใน มีข้อมูลที่เป็น
องค์ประกอบของโครงสร้างชุมชนท้องถิ่นอย่างน้อย 5 ด้านได้แก่ 1) ข้อมูลด้านสังคม2)ข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจ3)ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม4)ข้อมูลด้านสุขภาพ5)ข้อมูลด้านการเมือง การปกครองจากระบบ
ข้อมูลต าบล ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP)รวมถึงฐานข้อมูลในลักษณะ
อื่นๆ และฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นในพื้นที่  เพื่อการน าใช้ระบบข้อมูลในส่วนของศักยภาพการจัดการ
ตนเองของต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนงานพัฒนา งานแก้ปัญหาในพื้นที่  การเขียน
ข้อเสนอโครงการ การจัดท าแผน ข้อบัญญัติ การพัฒนานวัตกรรม เป็นต้นซึ่งข้อมูลที่แสดงศักยภาพการ
จัดการตนเองของชุมชนสามารถน าเสนอใน 2 ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลที่แสดงศักยภาพการจัดการตนเองของ
ต าบล  

เนื่องจากเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นมีหลายบทบาทและสถานะ ซึ่งวิธีการรวบรวมข้อมูล
และแนวทางการน าเสนอมีความแตกต่างกัน ตามบทบาทของการเข้าร่วมเครือข่าย ดังนั้นเพื่อให้ผู้น าใช้
คู่มือเล่มนี้ ได้ ประโยชน์สูงสุด จึงขอแสดงจุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอระบบข้อมูลต าบลโดย
แยกตามบทบาทหน้าที่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 

ตารางที่ 2.1 แสดงภาพรวมจุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอระบบข้อมูลต าบลโดยแยก
ตามบทบาท หน้าที่ของการเข้าร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นประเด็นที่ 2ข้อมลูที่แสดงศักยภาพ
ของชุมชน (Community potentials) 

ล าดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหาวิชชาลัย 
ประเด็นที่ 2 ข้อมูลท่ีแสดงศักยภาพของชุมชน (Community potentials)   
 2.1 ศักยภาพชุมชนด้านสังคม    

เน้นศักยภาพ 
ชุมชน
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ล าดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหาวิชชาลัย 
เกี่ยวกับการ
จัดการเชิง
ประเด็น
ประเด็น 

เน้นศักยภาพ 
ชุมชนด้านที่ 
เชี่ยวชาญ 

2.2 ศักยภาพชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ 

   
เน้นศักยภาพ 

ชุมชน
เกี่ยวกับการ
จัดการเชิง
ประเด็น
ประเด็น 

 
เน้นศักยภาพ 
ชุมชนด้านที่ 
เชี่ยวชาญ 

2.3 ศักยภาพชุมชนด้านสภาวะ
แวดล้อม 

   
เน้นศักยภาพ 

ชุมชน
เกี่ยวกับการ
จัดการเชิง
ประเด็น
ประเด็น 

 
เน้นศักยภาพ 
ชุมชนด้านที่ 
เชี่ยวชาญ 

2.4 ด้านสุศักยภาพชุมชนด้าน
สุขภาพ 

   
เน้นศักยภาพ 

ชุมชน
เกี่ยวกับการ
จัดการเชิง
ประเด็น
ประเด็น 

 
เน้นศักยภาพ 
ชุมชนด้านที่ 
เชี่ยวชาญ 

2.5 ศักยภาพชุมชนด้าน
การเมือง การปกครอง 

   
เน้นศักยภาพ 

ชุมชน
เกี่ยวกับการ
จัดการเชิง
ประเด็น
ประเด็น 

 
เน้นศักยภาพ 
ชุมชนด้านที่ 
เชี่ยวชาญ 
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แนวทางการรวบรวมและน าใช้ข้อมูลของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ  

1) การรวบรวมและน าใช้ข้อมูลตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมืองการปกครอง และ  

2) การรวบรวมและน าใช้ข้อมูลเฉพาะประเด็น เช่น ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 
ประเด็นการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ประเด็นการจัดการขยะ ประเด็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประเด็นการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 
เน่ืองจากคู่มือเล่มนี้มีการออกแบบแนวทางเพ่ือรวบรวมข้อมูลและน าใช้ข้อมูลตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น 
5 ด้าน ซึ่งการรวบรวม วิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลเชิงประเด็นสามารถท าได้โดยใช้ชุดกิจกรรมและตัวชี้วัดการ
ด าเนินการแต่ละประเด็นเป็นฐานในการวิเคราะห์ 

 

โดย มีองค์ประกอบการน าเสนอ 4 ส่วนได้แก่  
1) ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการ

จัดการตนเอง 
2) การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นแต่ละด้าน  
3) Typology  ข้อมูลแสดงสถานะต าบลสุขภาวะจ าแนกรายด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง)  
4) ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลและการน าเสนอ และแนวทางการสรุปข้อมูล

ศักยภาพ 
ดังรายละเอียด 

 

1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ
ตนเอง 
เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเพื่อแสดงศักยภาพชุมชนจากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล

ต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก าหนด 
ขอบเขตแนวคิด(Theme)และรายละเอียดค าอธิบาย ดังน้ี 

 
แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
ชุมชนท้องถิ่น ใน
การจัดการตนเอง 

ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นเป็นความพร้อมและความสามารถของชุมชนใน
การเรียนรู้และจัดการกับความหลากหลายของสถานการณ์ชีวิตของประชาชนได้อย่าง
เป็นรูปธรรมด้วยกระบวนการพัฒนางานหรือกิจกรรมการจัดการกับปัญหาตลอดจน
การยกระดับคุณภาพการด าเนินชีวิตอันเป็นผลกระทบจากโครงสร้างทางกายภาพ
สังคมเศรษฐกิจสุขภาพการจัดการสภาวะแวดล้อมและการเมืองการปกครองโดย
องค์ประกอบที่ส าคัญของศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นได้แก่  1) ข้อมูล 2) เงินหรือ
กองทุน 3) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและ 4) คนที่มีความพร้อมทั้งความรู้ความ
เชี่ยวชาญความตั้งใจประสบการณ์วิธีการท างานการช่วยเหลือกันการรวมกลุ่มและ
เครือข่ายความสัมพันธ์เป็นต้นซึ่งน าไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วม และ การสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ รวมทั้งการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น 5 องค์ประกอบย่อย คือ 1)สังคม 
2)เศรษฐกิจ 3)สภาวะแวดล้อม 4) สุขภาพ และ5) การเมืองการปกครอง แต่ละด้าน
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แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
ประกอบด้วย องค์กรหลักในการด าเนินการ ทุนทางสังคม ผู้น า  แกนน า  
กลุ่มเป้าหมายของการด าเนินการและกลุ่มประชากรที่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินการงานและกิจกรรม กระบวนการ ขั้นตอน และ วิธีการด าเนินการ คนหรือ
กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมงาน ประสานหรือ 
ผู้สนับสนุน ซึ่งทุนทางสังคมในสังคมแบ่งออกได้ 6 ระดับ ได้แก่1) ระดับบุคคลและ 
ครอบครัว 2) ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน 3)ระดับแหล่งประโยชน์ 4)ระดับ
ชุมชนหรือหมู่บ้าน 5) ระดับต าบล และ 6)ระดับเครือข่าย 

การเสริมศักยภาพ
การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น 

เป็นความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการแก้ปัญหา การฟื้นตัวจากปัญหา 
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเอง  ซึ่งการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นมี
คุณลักษณะเด่นประกอบด้วย  

1)ความสัมพันธ์ของโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ในที่นี้คือระบบย่อยต่างๆ  มี
ส่วนส าคัญต่อการเพ่ิมและลดศักยภาพในการจัดการตนเอง  

2) การใช้เครื่องมือทางสังคมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการจัดการตนเอง หรือการที่
งานและกิจกรรมประสบความส าเร็จเช่น เครือข่ายช่วยเสริมความความสัมพันธ์
ภายในและระหว่างระบบย่อยต่างๆ โดยเน้นการท างานร่วมมือกันระหว่างองค์กรใหญ่
ทางสังคม 4 ภาคส่วน ได้แก่  

1)องค์กรที่เป็นคนต้นเรื่องหรือผู้รับผิดชอบเครือข่าย ตั้ งแต่เครือข่ายภาค
ประชาชน องค์กรชุมชน สภาองค์กรชุมชน หรือสภาพลเมือง   

2) องค์กรพัฒนาเอกชนหรือเอ็นจีโอ ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนและ
ท างานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบ  

3)องค์กรภาคเอกชน ซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ แต่มีบทบาทส าคัญใน
เรื่องการสนับสนุนด้านการเงิน การบริการ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใน
ระดับชุมชนด้วย และ 

4)องค์กรหรือหน่วยงานของภาครัฐ   
โดยที่องค์กรหรือหน่วยงานรัฐถือเป็นเป้าหมายส าคัญของการขับเคลื่อนงาน 

เพื่อให้ภาครัฐสามารถน าเอาบทบาทหรือหน้าที่ของตัวเองมาเสริมการท างานของ
ชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเป้าหมายร่วมกัน การหาประเด็นและการใช้ข้อมูล
จากส่วนของวิชาการและส่วนพื้นที่ ตลอดจนการรวมพลังของผู้น าจากเครือข่ายใน
พื้นที่ต่างๆปัจจัยที่จะท าให้กระบวนการนี้ขับเคลื่อนไปได้ คือการมียุทธศาสตร์ร่วม
และการใช้สื่อมาเป็นองค์ประกอบ การน าผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมที่แสดงศักยภาพการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นมาสร้างการเรียนรู้ในวงกว้าง เช่นการมีธรรมนูญของ
ตนเอง การมีข้อเสนอในการปรับแก้กฎหมายที่ส าคัญเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการ
จัดการทรัพยากรของตนเอง หรือแม้แต่การมีมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ทันท่วงที เป็นต้น  

ในขณะที่การจัดการตัวเองระดับหมู่บ้านและต าบลนั้นมุ่งเน้นที่การเสริมความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชนเป็นหลัก โดยที่ผ่านมาทาง สสส. ร่วมด าเนินการต่อยอด
การพัฒนากับหมู่บ้านและต าบลโดยเน้นการค้นหาศักยภาพของพื้นที่ การเสริม
ศักยภาพ ด้วยกระบวนการสร้างการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม เพิ่มพูนสมรรถนะ
ของผู้น าในพ้ืนท่ีส าหรับโครงสร้างทางสังคมที่ถูกน ามาใช้คือ 4 องค์กรหลักเช่นกันคือ
องค์กรชุมชน ซึ่ งท างานควบคู่ ไปกับผู้ ใหญ่บ้านก านัน โดยทั้ ง  2 องค์กรนี้
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แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
เปรียบเสมือนกับเจ้าของพื้นที่ แต่ว่ามีบริบทการท างานแตกต่างกัน ส่วนที่เหลือคือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมี
หน้าที่ส าคัญในการเชื่อมประสานกับหน่วยงานที่มีอยู่ในภาครัฐและภาคเอกชนใน
พื้นที่ให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีจากข้อมูลยังพบอีกว่า การที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยปกครองระดับเล็กท าให้มีข้อมูลและรายละเอียดของบุคคลใน
พื้นที่ค่อนข้างละเอียด การท างานส่วนใหญ่จึงมุ่งเน้นไปที่การท าความเข้าใจปัญหา
ของตนเอง การบริหารจัดการข้อมูลให้เป็น และการวางเป้าหมายของการแก้ไขปัญหา 
พร้อมหาช่องทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมที่เป็น
รูปธรรมหลายอย่าง เช่นการสร้างคนให้มีคุณภาพด้วยการใช้กองทุนต่างๆในการร่วม
แก้ปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาแบบเด่ียวๆและแบบภาพรวมโดยดึง
ทุกเรื่องมาผนวกกันและมุ่งผลลัพธ์ที่การเพิ่มคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ความเข้มข้นของการ
ท างานน้ันๆขึ้นกับแต่ละชุมชนว่า มีสภาพปัญหาและลักษณะทางกายภาพเช่นใด  

7 คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น 

การเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง สรุปแนวทางใหญ่ๆ 7 ข้อ คือ  
ส่วนที่ 1 คือการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจเร่ืองของปัญหาและความ

ต้องการของชุมชนท้องถิ่นทุกๆด้านที่เกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน  เพ่ือ
สร้างเป้าหมายร่วมและท าความเข้าใจว่าปัญหาที่ปรากฏจะสร้างผลกระทบกับปราก
รกลุ่มใด ครัวเรือนใด หรือพื้นที่ใด นอกจากนี้ ลางปัญหาเกิดจากโครงสร้างของ
อ านาจบางอย่างที่ส่งผลกระทบให้ชุมชนท้องถิ่นต้องลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาให้ตนเอง 
เช่น หน่วยงานข้างนอกไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งข้อดีของส่วนนี้คือท าให้
ชุมชนได้เห็นศักยภาพของตนเองว่ามีมากน้อยเพียงใด  

ส่วนที่ 2 คือการสร้างกลไกทุกระดับเพื่อผลักดันให้เกิดปฏิบัติการด้วยชุมชน
เอง โดยหาเจ้าภาพเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาหรือ
การพัฒนาให้ได้  

ส่วนที่ 3 คือการสร้างคนให้จัดการตนเองได้ โดยเน้นการเพิ่มศักยภาพให้ท า
เป็น การสร้างผู้น ารุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของของการขับเคลื่อน อันเป็นอุดมคติส าคัญยิ่งของชุมชนในการ
ร่วมกันจัดการตนเอง   

ส่วนที่ 4 คือการสร้างการมีส่วนร่วม ทั้งนี้คือการดึงพลังที่เป็นศักยภาพของ
ชุมชนท้องถิ่นมาใช้ ซึ่งประกอบด้วย อย่างน้อย 5 ส่วน คือ พลังทางสังคม(การ
รวมกลุ่มทางสังคมหรือองค์กรชุมชน การรวมตัวกันเป็นองค์ประกอบของระบบย่อย
ของชุมชน การมีเครือข่าย) พลังทางปัญญา(การมีบทเรียนที่สามารถสรุปเป็นองค์
ความรู้ซึ่งเกิดจากปฏิบัติการจริงที่ได้ผล และเป็นความรู้ที่สังคมยอมรับว่าใช้ได้ผลดี 
มีหลักวิชาการจากการท างานร่วมกับหน่วยงานองค์กรวิชาการ และที่ส าคัญคือการมี
เป้าหมายที่เป็นจินตนาการที่หากปฏิบัติต่อยอดน่าจะเกิดขึ้นได้จริง) พลังแห่งการ
จัดการ(เน้นท่ีการขับเคลื่อนให้งานและกิจกรรมเกิดขึ้นได้ตามที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ไว้ ซึ่งรวมทั้งการน าใช้ข้อมูล การจัดการทรัพยากร คนและเงิน และการก าหนด
ผลลัพธ์ของงานและกิจกรรมให้ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน) พลังแห่งความถูกต้อง(ทุกองค์กร หน่วยงาน กลุ่มทางสังคม ต่างมุ่งหวังให้
เกิดผลดีจากการด าเนินงานและกิจกรรมชุมชน) และพลังแห่งสันติวิธี (ด้วยการ
ท างานเชื่อมประสานกันเนื่องจากมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน หากแต่วิธีการหรือ
กระบวนการอาจมีความต่างกัน) มาเป็นจุดหมายส าคัญในการขับเคลื่อนงานเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชน  
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แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
ส่วนที่ 5 คือการระดมทุนและทรัพยากรต่างๆเพื่อท าให้การใช้แหล่งประโยชน์

ที่มีอยู่ สมบูรณ์ขึ้น และยังเป็นการตอกย้ าความพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุด เช่น 
การใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆมาแก้ปัญหาได้มากที่สุด การจัดการทรัพยากรที่ดิน 
ป่า น้ าให้เกิดประโยชน์กับคนส่วนใหญ่    

ส่วนที่ 6 คือการมีข้อตกลงต่างๆของพื้นที่ ทั้งธรรมนูญ นโยบาย เป้าหมาย 
และแผน ซึ่งสามารถสร้างความยั่งยืนและเสริมความเข้มแข็งให้แก่ความสัมพันธ์
แนวราบในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันขององค์กรที่มีอยู่ในชุมชน  

ส่วนที่ 7 คือความสามารถในการจัดการความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ 
พร้อมกับมีการแบ่งงาน ก าหนดหน้าที่และสร้างโอกาสให้กันและกัน  

การจัดการตนเอง
เฉพาะประเด็น 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ “ระบบการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น”ให้สามารถจัดการปัจจัยสังคมก าหนดภาวะสุขภาพ การสร้างปัจจัยเสริม
สุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งการลดปัญหาสุขภาพและปัญหา
ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในการ
พัฒนารูปธรรมการจัดการตนเองด้านต่างๆของชุมชนครอบคลุมวิถีการด าเนินชีวิต
ของชุมชน การสรุปบทเรียนเป็นความรู้ที่เกิดขึ้น 

ระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นและระบบย่อยต่างๆ เช่น ระบบ
เศรษฐกิจชุมชน ระบบการเงินการคลังของชุมชน ระบบสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 
ระบบการดูแลสุขภาพชุมชน ระบบการจัดการทรัพยากรสิง่แวดล้อมและมลพิษ ระบบ
การจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณะภัย ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
ระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัย เป็นต้น ระบบย่อยเหล่านี้ได้รับการหนุนเสริม
และเพิ่มศักยภาพให้สร้างงานและกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของการสร้าง
สุขภาวะชุมชน การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาพ การดูแล
สุขภาพประชากรที่ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน    

ในการจัดการตนเองเฉพาะประเด็นมีความเฉพาะในทิศทางการด าเนินงาน
ซึ่งสามารถอธิบายผ่านชุดกิจกรรมในการพัฒนางานเฉพาะประเด็น ยกตัวอย่างเช่น
การจัดการตนเองเฉพาะประเด็นด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีการ
ออกแบบ 6 ชุดกิจกรรมในการด าเนินงานประกอบด้วย ชุดกิจกรรมที่ (1) การพัฒนา
ศักยภาพชุดกิจกรรมที่ (2) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะชุดกิจกรรมที่ 
(3) การพัฒนาระบบบริการชุดกิจกรรมที่ (4) จัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการ
ส าหรับการดูแลชุดกิจกรรมที่ (5) พัฒนาและน าใช้ข้อมูลและชุดกิจกรรมที่ (6) การ
พัฒนากฎ กติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดูแลและการช่วยเหลือกันของ
ชุมชน  เป็นการท างานประสานกัน โดยองค์กรในชุมชน กลุ่มทางสังคม และหน่วยงาน
ในพ้ืนท่ี ปรากฏเป็น 3 ลักษณะเป็นอย่างน้อย โดยแต่ละลักษณะมีงานและกิจกรรมที่
ต่างกัน และเจ้าภาพผู้ด าเนินการก็มีภารกิจและวิธีการท างานท่ีต่างกันด้วย ได้แก่ 

ลักษณะที่ 1 การบริการสุขภาพในชุมชนโดยหน่วยบริการสุขภาพ หน่วย
บริการสุขภาพในพื้นที่ เป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการสุขภาพที่จ าเป็นส าหรับประชาชนกลุ่ม
ต่างๆ 
         ลักษณะที่ 2 การดูแลสุขภาพและช่วยเหลือกันของคนในชุมชน เกิดขึ้นจาก
ความพยายามของคนในชุมชนในการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลกันและการผลักดันของ
หน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพิ่มศักยภาพชุมชนเรื่องการดูแลสุขภาพ  ทั้งนี้กิจกรรมการดูแล
และช่วยเหลือกันโดยคนในชุมชนเองนี้ เกิดขึ้นได้ด้วยปัจจัยหลายด้าน ตั้งแต่ 
ประสบการณ์การช่วยเหลือกันของคนในชุมชน ความเข้มแข็งของแกนน าในการ
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แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
สนับสนุนกิจกรรม ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและการสร้างจิตส านึกการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและการอาสาดูแลกัน รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนโยบายและงบประมาณ  

ลักษณะที่ 3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชนให้สร้างงานที่
กระทบสุขภาพเพื่อยกระดับงานที่อาจส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของคนในชุมชน 
เจ้าภาพหลักของงานลักษณะนี้ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ (ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน กรรมการชุมชน) และหน่วยงานจากภายนอกชุมชน ซึ่งท า
หน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานให้กับเจ้าภาพหลักในงานทั้งสอง 

เอกสารอ้างอิง ขนิษฐา นนัทบุตร.(2559).การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ระบบดูแลสุขภาพชุมชนและการใช้กองทุนสขุภาพต าบลเป็นกลไกการสนบัสนนุ. 
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมนานาชาตริางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
ประจ าปี 2559  (Prince Mahidol Award Conference 2016)วันที่ 26 
มกราคม 2559ณ โรงแรมบางกอกคอนเวนชัน่ เซน็เตอร์ 
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2. ภาพรวมศักยภาพการจัดการตนเองชุมชนท้องถิ่น 

 
 

แผนภาพที ่2.1 แสดงภาพรวมศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง



119 
 

 
3. ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูล ศักยภาพชุมชน(Community Potential) 
ตารางที่  2.2  แสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลศักยภาพชุมชน (Community Potentials)  
ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลศักยภาพชุมชน (Community Potentials) มีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 

การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น 

ข้อมูลท่ีต้องการ แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP แหล่งข้อมูลอืน่ๆ 

ศักยภาพการจดัการตนเองของชุมชนท้องถิ่น     
1. ทุนทางสังคม

และศักยภาพ
ชุมชน 

 

รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลรายหมูบ่้าน และภาพรวมต าบล
ดังนี ้
1. รวบรวมทุนทางสงัคม 6 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับบุคคล

และ ครอบครัว 2) ระดับกลุ่มทาง สังคม องค์กร ชมุชน 
3)ระดบั แหลง่ประโยชน์ 4)ระดบัชุมชน หรอืหมู่บ้าน 5) 
ระดับต าบล และ 6)ระดบัเครือข่าย 

2. งานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่สร้างกระทบตรงกบั
การจัดการตนเองของชุมชนทอ้งถิ่น 5 ด้าน(สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม สุขภาพ และ การเมือง การ
ปกครอง) 

3. ผลกระทบของงาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับกบัประชากรเป้าหมาย 13 กลุ่ม 16 ประเด็นปัจจัย
ก าหนดสุขภาพ และปัจจัยทางสังคมก าหนดภาวะ
สุขภาพ 

4. งาน กิจกรรมของทุนทางสังคม 6ระดบั เทียบเคียงกบั 
ภารกิจอปท. 7 ด้าน  7+1ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 
ข้อเสนอ 

5. วิเคราะห์ความสอดคล้องการจดัการตนเองของทุนทาง
สังคม 6 ระดับ กับ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถ่ิน 

ปฏิบัติการที ่1
วิเคราะห์ศักยภาพ
และทุนทางสังคม
ของชุมชนท้องถิ่น 

F 2 สว่นที่ 1ข้อมลู
ด้านทุนท่ีแสดงถึง
ศักยภาพของ
ต าบล 

ฐานข้อมูลจปฐ 
ฐานข้อมูลกชช. 2ค 

1. ตารางสรุปจ านวน
ทุ นท า งสั ง คมทุ ก
ระดับรายหมู่ บ้ าน 
ภาพรวมต าบล 

2. ตารางวิเคราะห์งาน 
สถานะศักยภาพของ
ทุนทางสังคมและ
ความสามารถในการ
สร้างผลกระทบตรง
กับการจัดการตนเอง
5 ด้าน 

3. ตารางจัดระบบการ
จัดการตนเอง 5 ด้าน
และวิเคราะห์ระบบ
ย่อย ในแ ต่ละด้ าน
ของทุนทางสังคมทั้ง 
6 ระดับ 

4. แผนภาพเชื่อมโยง
แสดงการจัดระบบ
ย่ อ ย ข อ ง ทุ น ท า ง
สังคมทั้ง  6 พร้อม
แสดงความเชื่อมโยง 
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การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น 

ข้อมูลท่ีต้องการ แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP แหล่งข้อมูลอืน่ๆ 

6. สรุปความเชือ่มโยงงาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับ  ทั้งความเชื่อมโยงภายในระบบย่อย ระดับหมูบ่้าน 
ต าบล และภาพรวมต าบล 

7. จัดระบบยอ่ยการสร้างผลกระทบตรงกบัการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน ของทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับและวิเคราะห์การสร้างผลกระทบที่แสดงใหเ้หน็
ประเด็นเด่นของการจัดการตนเองรายด้าน 

คน งาน ข้อมูลของ
ระบบย่อย 

5. วิเคราะห์ประเดน็เดน่
ในแต่ละด้าน จาก
ความเชื่อมโยงและ
การสร้างผลกระทบ
ของงาน กิจกรรม
ของทุนทางสังคม
ภายในระบบย่อยทั้ง
ใ น ร ะ ดั บ ห มู่ บ้ า น 
ต าบล 

2. ข้อมูลปัญหา
และการ
แก้ปัญหาโดย
ชุมชน 

1. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ีและ
ประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมูบ่้าน ภาพรวมต าบล 

2. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ีเกิดขึ้น
จากการแก้ปัญหา 

3. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้างที่เป็น
องค์ประกอบ 5 ด้านของชุมชนท้องถ่ินได้แก่ ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิง่แวดลอ้ม ด้านสุขภาพ และ
การเมืองการปกครอง  

 

ปฏิบัติการที ่2การ
วิเคราะห์ปญัหา
และการแก้ปัญหา
โดยชุมชน 

F 1ข้อมูลที่แสดง
ปัญหาระดบับุคคล 
ครัวเรือน 
F 2 ขอ้มูลท่ีแสดง
ปัญหาท้ังหมด
ภาพรวมต าบล 
 

ฐานข้อมูลจปฐ 
ฐานข้อมูลกชช. 2ค 

1. ตารางวิเคราะห์
ปัญหา และความ
ต้องการของชมุชน 

2. ข้อมูลเชงิปริมาณ
อธิบายด้วยสถิติ 
จ านวน ร้อยละ 
สัดส่วน ที่บอกถึง
ปัญหา ประชากรที่
ได้รับผลกระทบ 

3. ตารางวิเคราะห์
ศักยภาพที่มีงาน 
กิจกรรมที่สอดคลอ้ง 
กับการแกป้ัญหา  
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4. แนวทางการเขียนสรุป 

 ทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น เป็นกระบวนการจัดการตนเองผ่านงาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับ ได้แก่ ) ระดับบุคคลและ 
ครอบครัว ได้แก่ แกนน า ผู้น า ปราชญ์  2) ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ได้แก่ อาสาสมัคร กลุ่มอาชีพ กองทุน สถาบันการเงินชุมชน 3)ระดับ แหล่งประโยชน์ 
ได้แก่ หน่วยบริการสุขภาพในพ้ืนที่ โรงเรียน วัด องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ สภาวะแวดล้อมโครงสร้างกายภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 4)ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน 
เป็นการจัดการตนเองของหมู่บ้าน5) ระดับต าบลเป็นการจัดการตนเองของต าบล และ 6)ระดับเครือข่ายเป็นการเช่ือมประสานงานของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนที่
มีงานและ กิจกรรมคล้ายคลึงกัน สามารถเป็นเครือข่ายภายในและภายนอกชุมชน 

ในการรวบรวมข้อมูลการจัดการตนเองด้านศักยภาพของต าบลมีองค์ประกอบของการน าใช้ข้อมูลที่เป็นการจัดการตนเองของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับ ตาม
องค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1)การจัดการตนเองระดับหมู่บ้าน ต าบลของทุนทางสังคม 6 ระดับ 2)การจัดการตนเองของทุนทาง
สังคม6ระดับรายด้านได้แก่ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง มีแนวทางการเขียนสรุปดังนี้ 

ตารางที่  2.3  แสดงแนวทางการเขียนสรุปข้อมูลศักยภาพชุมชน (Community Potentials)  
ค าชี้แจง เพ่ือให้สามารถแสดงข้อมูลที่รวบรวมได้ชัดเจนและครอบคลุม  มีแนวทางในการเขียนสรุปดังต่อไปน้ี 

การจัดการ
ตนเอง 

แนวทางการเขียนสรุป 
องค์ประกอบขอ้มูล แนวทางการเขียนสรุป 

ศักยภาพการจดัการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
ทุนทางสังคม
และศักยภาพใน
ชุมชน 

 
1. รวบรวมทุนทางสังคม 6 ระดับได้แก่ 
ทุนบุคคล ได้แก่ข้อมูลคนเก่งคนที่เชี่ยวชาญคนที่
ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นๆคนที่คนอื่นให้ความเคารพนับ
ถือและนึกถึงเมื่อต้องการความช่วยเหลือคนที่ช้ีน าการ
พัฒนางานและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องด้านสังคมด้าน
เศรษฐกิจด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านสุขภาพด้าน
การเมืองการปกครอง  ทุกหมู่บ้านในต าบล 
กลุ่มทางสังคมองค์กรชุมชนได้แก่ กลุ่มทางสังคม 
(รวมถึงองค์กรชุมชน) ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันมี
เป้าหมายเดียวกันท ากิจกรรมร่วมกันจนสามารถ

 
1. วิเคราะห์แยกทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับได้แก่1) ระดับบุคคลครอบครัว2)ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร

ชุมชน 3)ระดับแหล่งประโยชน์ 4)ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน5)ระดับต าบลและ6)ระดับเครือข่ายแยก
รายหมู่บ้านและสรุปรวมจ านวนทุนทางสังคมแต่ละระดับภาพรวมต าบลโดยมีแนวทางสรุป  2 ส่วน
ได้แก่ การจัดท าตารางสรุปจ านวน และเขียนสรุปเป็นความเรียงตามแนวทางดังนี้ 
ตารางสรุปทุนทางสังคม 
 
ทุนทางสังคม หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. รวม 
บุคคล ครอบครัว        
กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 
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การจัดการ
ตนเอง 

แนวทางการเขียนสรุป 
องค์ประกอบขอ้มูล แนวทางการเขียนสรุป 

ช่วยเหลือเกื้อกูลแก้ปัญหาของกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม
รวมถึงคนในชุมชนนั้นได้เช่นกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มอาสาสมัครกลุ่มออมทรัพย์กองทุนประเภทต่างๆ
เป็นต้นที่มีงาน กิจกรรมในด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ
ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านสุขภาพด้านการเมืองการ
ปกครอง  ทุกหมู่บ้านในต าบล 
หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ได้แก่ หน่วยงานรัฐ องค์กร
เอกชน องค์กรอิสระ ที่มีงาน กิจกรรมทั้งท าเอง ร่วม
ท า  ห รื อ สนั บสนุ น ใ นพื้ นที่   แหล่ งป ร ะ โ ย ชน์
ประกอบด้วยแหล่งน้ า ป่าชุมชน  อาคาร สถานที่
สาธารณะ วัด หอกระจายข่าว ศาลาประชาคม เป็นต้น 
หมู่บ้านจัดการตนเองได้แก่ งาน กิจกรรมเด่นของทุน
บุคคล กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงาน แหล่ง
ประโยชน์ ในระดับหมู่บ้านที่สร้างผลกระทบกับกลุ่ม
ประชากร16ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัย
สังคมก าหนดภาวะสุขภาพ การจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน(สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และ การเมือง การปกครอง) 
 

แหล่งประโยชน์        
ชุมชนหรือหมู่บ้าน        
ต าบล        
เครือข่าย        

 
เขียนสรุปเป็นความเรียง 
ทุนทางสังคมที่มีลักษณะของทุนบุคคล ซึ่งเป็นคนเก่งคนที่เชี่ยวชาญคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นๆ
คนที่คนอื่นให้ความเคารพนับถือและนึกถึงเมื่อต้องการความช่วยเหลือหรือคนที่ช้ีน าการพัฒนางาน
และกิจกรรมในแต่ละหมู่บา้น และภาพรวมต าบลสรุปได้ดงันี้  หมู่ที่ 1จ านวน...คน  หมู่ที่ 2 จ านวน...
คน  หมู่ที่ 3 จ านวน...คน และ.... 
สรุปภาพรวมต าบลมีทุนบุคคลรวมจ านวน.... คน ......................................... 
 
ทุนทางสังคมที่มีลักษณะของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันมีเป้าหมาย
เดียวกันท ากิจกรรมร่วมกันจนสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลแก้ปัญหาของกลุ่มและสมาชิกกลุ่มรวมถึง
คนในชุมชนนั้นได้เช่นกลุ่มอาชีพกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มออมทรัพย์กองทุนประเภทต่างๆ
ในแต่ละหมู่บ้าน และภาพรวมต าบลสรุปได้ดังนี้หมู่ที่ 1จ านวน...กลุ่ม/กองทุน/องค์กร  หมู่ที่ 2
จ านวน...กลุ่ม/กองทุน/องค์กร หมู่ที ่3 จ านวน...กลุ่ม/กองทุน/องค์กร  และ… 
สรุปภาพรวมต าบลมีกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนรวมจ านวน.... กลุ่ม/กองทุน/องค์กร  .... 
 
ทุนทางสังคมที่มีลักษณะที่เป็นหน่วยงาน   ซึ่งมีงาน กิจกรรมทั้งท าเอง ร่วมท า หรือสนับสนุนใน
พื้นท่ี ได้แก่  
หน่วยงานรัฐ จ านวน....แห่งคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลต้ังอยู่หมู่ที่ ... โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาอยู่หมู่ที่... มัธยมศึกษาอยู่หมู่ที่.... โรงเรียนปริยัติธรรม อยู่หมู่ที่....เป็นต้น 
ภาพรวมต าบลมีหน่วยงานรัฐในพื้นที่....แห่ง................   
องค์กรเอกชน จ านวน...แห่งคือ โรงงาน....แห่ง  บริษัทห้างร้าน.....แห่ง 
องค์กรอิสระจ านวน....แห่งคือ มูลนิธิ.....   
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การจัดการ
ตนเอง 

แนวทางการเขียนสรุป 
องค์ประกอบขอ้มูล แนวทางการเขียนสรุป 

 
แหล่งประโยชน์ประกอบด้วยแหล่งน้ าจ านวน....แห่ง ป่าชุมชนจ านวน....แห่งอาคารเอนกประสงค์
จ านวน....แห่ง สถานที่สาธารณะจ านวน....แห่ง วัดจ านวน....แห่ง หอกระจายข่าวจ านวน....แห่ง 
ศาลาประชาคมจ านวน....แห่ง เป็นต้น 
ภาพรวมต าบลมีหน่วยงานรัฐในพื้นที่จ านวน....แห่ง............................ 
 
หมู่บ้านจัดการตนเองได้แก่ งาน กิจกรรมเด่นของทุนบุคคล กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนหน่วยงาน 
แหล่งประโยชน์ ในระดับหมู่บ้านที่สร้างผลกระทบกับกลุ่มประชากร16ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ 
และปัจจัยสังคมก าหนดภาวะสุขภาพ การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้านได้แก่ หมู่บ้านที่มี
การจัดการตนเองด้านพลังงานทางเลือก 1 แห่งคือบ้าน.....หมู่ที่...  ด้านสวัสดิการ 2 แห่งคือบ้าน... 
.....หมู่ที่...  และบ้าน... .....หมู่ที่...   
 

 2. งานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่สร้างกระทบ
ตรงกับการจดัการตนเองของชมุชนท้องถ่ิน 5 
ด้าน(สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอ้ม สุขภาพ และ 
การเมือง การปกครอง) 

3. ผลกระทบของงาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 
6 ระดบักับประชากรเป้าหมาย 13 กลุ่ม 16 
ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยทาง
สังคมก าหนดภาวะสขุภาพ 

4. งาน กิจกรรมของทุนทางสังคม 6ระดบั 
เทียบเคียงกบั ภารกิจอปท. 7 ด้าน  7+1ประเด็น
นโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอ 

5. วิเคราะห์ความสอดคล้องการจดัการตนเองของ
ทุนทางสังคม 6ระดบั กับ 7 คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่น 

 
การน าใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์ในขอ้ 2 ถึงข้อ 7 จะแสดงถึงความสามารถจัดการตนเองของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดบัและความเชื่อมโยง ความสัมพนัธ์กันในแต่ละทุนทางสังคม และการสร้างผลกระทบกับ
หลายลักษณะ ซึ่ง สามารถน าใชข้้อมูลจาก การวิจัยชมุชน (RECAP )เพื่อสรุปการจัดการตนเองของ
ต าบลได้ 3 ลักษณะดังนี ้
1. อธิบายความเชื่อมโยงงาน กิจกรรมของทุนทางสังคม พร้อมแสดงความเชือ่มโยง คน งาน ข้อมูลตาม

แนวทางดังนี้ 
 

 การเชื่อมโยงงาน แสดงถึงทุนทางสังคมมีงานที่เกี่ยวข้อง หนุนเสริม 
สนับสนุน หรือท าไปด้วยกัน   

 การเชื่อมโยงคน แสดงถึงทุนทางสังคมระดับบุคคลหนึ่งคนแสดง
บทบาทใน 
หลายกลุ่ม  
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6. สรุปความเชือ่มโยงงาน กิจกรรมของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดับ  ทั้งความเชื่อมโยงภายในระบบ
ย่อย ระดบัหมู่บ้าน ต าบล และภาพรวมต าบล 

7. จัดระบบยอ่ยการสร้างผลกระทบตรงกบัการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่น 5 ด้าน ของทุน
ทางสังคมทั้ง 6 ระดบัและวเิคราะห์การสร้าง
ผลกระทบที่แสดงให้เหน็ประเดน็เด่นของการ
จัดการตนเองรายด้าน 
 

 การเชื่อมโยงข้อมูล แสดงถึงทุนทางสังคมมีข้อมูลที่เอื้อต่อการ 
ด าเนินงานซึ่งกัน 
และกัน หรือเป็นกลไกสนับสนุนให้เกิดงาน ของทุนทางสังคมอื่น ท า 
ให้ที่สนับสนุนการท างาน 

 
 

2. ตารางสรุปวิเคราะห์สถานะศักยภาพของทุนทางสังคมและความสามารถในการสร้างผลกระทบตรง
ในแต่ละด้าน  ได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง พร้อม
วิเคราะห์ความสอดคล้องกับความสามารถในการจัดการตนเองตามแนวทาง 7 คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับโดยจัดสถานะของศักยภาพดังนี้  
 

การให้สัญลักษณ ์ ความหมาย 

 แสดงการจัดการตนเองของทุนทางสังคมเข้ า ได้กับทั้ ง  7 
คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน 

 
 

แสดงการจัดการตนเองของทุนทางสังคมเข้าได้อย่างน้อย 4 ใน 7 
ข้อของคุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน 

 
 

แสดงการจัดการตนเองของทุนทางสังคมเข้าได้น้อยกว่า 4 ข้อของ
คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน 
 

 

  
 
 

ตารางแสดงสถานะศักยภาพในการจัดการตนเองของทุนทางสงัคม 
 

ทุนทางสังคม หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. รวม 
ทุนบุคคล        
นายก......        
นางข......        
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......        
กลุ่มทางสังคม        
กลุ่มอาสา......        
กลุ่มอาชีพ....        
กองทุน......        
......        
องค์กรชุมชน        
สภาผู้น า......        
สถาบันการเงิน......        
......        
หน่วยงาน        
โรงเรียน        
อปท.        
......        
แหล่งประโยชน์        
อ่างเก็บน้ า.....        
......        
หมู่บ้านจัดการตนเอง        

 
ความเรียงแสดงสถานะศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
 
         เมื่อวิเคราะห์งาน กิจกรรม หรือความเชี่ยวชาญของทุนทางสังคมทุกระดับแล้วสามารถสรุปและ
จัดระบบการจัดการตนเองตามองค์ประกอบโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น 5 ด้านได้แก่ ด้านสังคมด้าน
เศรษฐกิจด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านสุขภาพด้านการเมืองการปกครอง แยกรายหมู่บ้าน และสรุป
ภาพรวมต าบลโดยมีแนวทางสรุปดังนี้ 

1. ด้านสังคมทุนทางสังคมที่มงีาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบตรงด้านสังคมซึง่มีลักษณะงานที่
เป็นการช่วยเหลอื ดูแล การทะนุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญัญา ความเชื่อ การสนับสนุนด้าน
การศึกษา และสวัสดิการสรปุไดด้ังนี ้
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ทุนบุคคลได้แก่ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจ านวน....คน จ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพ
ต าบล  ปราชญ์ทางพิธีกรรมทางศาสนาจ านวน....คน จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพ
ต าบล ภูมิปญัญาด้านจักรสานจ านวน....คน จ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล อาสากู้
ชีพ กู้ภัยจ านวน....คน จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพต าบล  อาสาปันสุขจ านวน....คน 
จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพต าบล เป็นตน้ 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนไดแ้ก่ กลุ่มอนุรักษ์ภาษาถ่ินจ านวน...กลุ่มจ าแนกรายหมูบ่้าน...  และ
สรุปรวมภาพต าบล กลุม่ครูสอนภาษาจ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล ศูนย์เฝ้าระวัง
ความรุนแรงเด็กและสตรีจ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล กลุ่มอาสา 25 ตาสัปปะรด
จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพต าบล  เป็นต้น 
หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กฯต้ังอยู่ที่หมู่..... รวมภาพต าบลจ านวน.....แห่ง 
โรงเรียนจ านวน...แห่งแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา... มัธยมศึกษา....ขยายโอกาส...  
ปริยัสติธรรม....  ศูนย์การเรยีนชุมชน..... วัด.... เป็นตน้ 
หมู่บ้านจัดการตนเองได้แก่ หมูบ่้านปลอดเหล้า ...แห่ง  หมูบ่้านส่งเสริมวฒันธรรมพื้นบ้าน...แห่ง 
หมูบ่้านศีลห้า เป็นตน้ รวมมีจ านวนหมูบ่้านจัดการตนเองด้านสังคมจ านวน.... 
 
2. ด้านเศรษฐกิจทุนทางสังคมทีม่งีาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบตรงด้านเศรษฐกิจซึ่งมีลักษณะ
งาน กิจกรรมในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจชมุชนระดับครัวเรือน ระดับกลุม่ ระดบัองค์กรชุมชน และ
ระดับเครือข่าย  และกระบวนการในการพัฒนางานด้านเศรษฐกจิเช่นการรวมกลุม่ การสร้างการ
เรียนรู้ การสร้างการมีส่วนร่วม การพัฒนาศักยภาพ สรปุได้ดังนี้ 
ทุนบุคคลได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญออกแบบลายมัดหมี่จ านวน....คน จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวม
ภาพต าบล  ผู้เชี่ยวชาญการคัดเมล็ดพันธ์ข้าวจ านวน....คน จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพ
ต าบลหมอนวดแผนไทยจ านวน....คน จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล ผลิตปุ๋ย
ชีวภาพจ านวน....คน จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพต าบล เปน็ต้น 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนได้แก่ กลุม่ร้านค้าสาธิตจ านวน...กลุ่มจ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุป
รวมภาพต าบล  สถาบันการเงนิชุมชนจ านวน...กลุ่มจ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพต าบล 
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ครัวเรอืนผลิตและขายสมุนไพรป่าจ านวน...ครัวเรือนจ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพต าบล  
ครัวเรอืนที่ผลิตสบู่สมุนไพรจ านวน...ครัวเรอืนจ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพต าบล กลุ่ม
ทอผ้าไหมจ านวน...กลุม่จ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล เป็นตน้ 
หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ได้แก่ ส านักงานกองทุนสวนยาง  1 แห่งตั้งอยู่ทีห่มู่ที่...  อ่างเกบ็น้ า....
แห่ง ต้ังอยู่ทีห่มู่ที่...  โรงงานทอผ้า.....แห่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่...  อาคารเอนกประสงค์ท่ีต้ังกลุ่มอาชพีและ
จ าหน่ายสนิค้าชุมชน...แห่ง ต้ังอยู่ที่หมู่ที่...  ตลาดนัดชมุชน...แห่ง ต้ังอยู่ทีห่มู่ที่...กี่ครั้งต่อสปัดาห์ 
เป็นตน้   
หมู่บ้านจัดการตนเองได้แก่ หมูบ่้านผลิตหมอนขดิจ านวน 1 แห่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่.... หมูบ่้านทอเสือ่กก 
จ านวน 1 แห่งตั้งอยู่ทีห่มู่ที่.... รวมมจี านวนหมูบ่้านจดัการตนเองด้านเศรษฐกิจจ านวน. 
 
3. ด้านสภาวะแวดลอ้มทุนทางสังคมท่ีมีงาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบตรงด้านสภาวะแวดล้อม
ซึ่งมีลักษณะงาน กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดลอ้มอย่างนอ้ยใน 5 ลักษณะได้แก่ 1)การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติเช่น ดนิ น้ า ป่า 2)การจัดการมลพิษเช่น ขยะ ขยะพิษ น้ าเสีย สารเคมี 3)การ
จัดการภัยพบิัติ ทั้งการเตรียมกอ่นเกิด ขณะเกิด และหลังเกิดภยัพิบัติ 4)การจดัการพลังงาน
ทางเลือก และ5)การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนนิชีวิตในในบ้าน และนอกบ้าน เปน็ต้นสรปุได้
ดังนี ้
ทุนบุคคลได้แก่ หมอดินอาสาจ านวน....คน จ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล  หมอ
เมืองจ านวน....คน จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพต าบล  อาสาสมัครป้องกันไฟป่าจ านวน
....คน จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล  ผู้ใหญ่บา้น ก านันจ านวน....คน จ าแนกราย
หมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพต าบล  เป็นตน้ 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนได้แก่ กลุ่มเกษตรกรรมอินทรียจ์ านวน...กลุม่จ าแนกรายหมู่บ้าน...  
และสรุปรวมภาพต าบล  กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้แก๊สขี้หมูจ านวน...กลุ่มจ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุป
รวมภาพต าบล  กลุ่มอาสาเฝ้าระวังภัยพิบัติ จ านวน...กลุ่มจ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพ
ต าบล  สภาผู้น าชุมชน จ านวน 1 กลุ่ม กลุ่มผู้ใช้น้ าจ านวน...กลุม่จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวม
ภาพต าบล  เป็นต้น 
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หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ได้แก่ ป่าอนุรักษ์ ป่าใช้สอย วังปลาจ านวน 1 แห่ง อ่างเกบ็น้ าจ านวน 1 
แห่ง  ลานกีฬา ลานออกก าลังกายจ านวน... แหง่  
หมู่บ้านจัดการตนเองได้แก่ หมูบ่้านเศรษฐกจิพอเพียง  1 หมูบ่า้น หมูบ่้านปลอดสารเคมี 1 หมูบ่้าน  
หมูบ่้านพลังงานทางเลือก 2 หมู่บ้าน 
 
4. ด้านสุขภาพทุนทางสังคมที่มีงาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบตรงด้านสุขภาพ ซึ่งมงีาน กิจกรรม
ครอบคลมุ 3 ส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการดูแลสขุภาพได้แก่ 1)ลักษณะงานการดูแลสุขภาพชุมชนได้แก่ 
งานบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ  การดูแลสุขภาพและการชว่ยเหลือกัน และการเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัองค์กรในชุมชนใหส้ร้างงานที่กระทบสุขภาพ 2)งานตาม 6 ชุดกิจกรรมการดแูลสขุภาพ
ชุมชนได้แก่ การพฒันาศักยภาพ การพัฒนาสิ่งแวดลอ้มที่เอื้อต่อสุขภาวะ การพัฒนาระบบบรกิาร 
การจัดต้ังกองทุนหรอืจัดให้มีสวัสดิการดูแล การพัฒนาและน าใช้ข้อมูล การพัฒนากฎกติกา 
ระเบยีบ แนวปฏิบัติ  และ3)งานที่เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรมเสี่ยง เป็นต้น 
ทุนบุคคลได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขจ านวน....คน จ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล 
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจ านวน....คน จ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล หมอเป่าพิษงู
จ านวน....คน จ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล หมอนวดพื้นบ้านจ านวน....คน 
จ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล คนต้นแบบปรับเปลี่ยนด้านอาหารสะอาด จ านวน....
คน จ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล ผู้น าออกก าลังกายจ านวน....คน จ าแนกราย
หมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล พยาบาลจ านวน....คน จ าแนกรายหมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพ
ต าบล เป็นต้น 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข จ านวน...กลุ่มจ าแนกรายหมู่บ้าน
...  และสรุปรวมภาพต าบล  กลุ่มอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการจ านวน...กลุ่มจ าแนกราย
หมู่บ้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล  เป็นต้น 
หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจ านวน....แห่ง ศูนย์สาธารณสุข
มูลฐานชุมชน จ านวน...แห่ง ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพคนพิการจ านวน...แห่ง โรงเรียนผู้สูงอายุจ านวน...
แห่ง เป็นต้น 
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การจัดการ
ตนเอง 

แนวทางการเขียนสรุป 
องค์ประกอบขอ้มูล แนวทางการเขียนสรุป 

หมู่บ้านจัดการตนเองหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ านวน 1 แห่ง หมู่บ้านปลอดโรคระบาดจ านวน 
1 แห่ง เป็นต้น 
 

5. ด้านการเมืองการปกครองทุนทางสังคมที่มีงาน กิจกรรมที่สร้างผลกระทบตรงด้านการเมือง 
การปกครอง ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกบัการเข้าถึงบริการสาธารณะ การรบับริการที่จ าเปน็ และ
สิทธิในการใช้ทรัพยากร และแหล่งประโยชน์ งานท่ีเกีย่วข้องกบัการจัดการสิ่งแวดล้อม งานการ
สื่อสารในชมุชน เป็นตน้ 
ทุนบุคคลได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน นายกอปท. ผู้ทรงคุณวุฒหิรือปราญ์ชุมชน  สมาชิกอปท. ระบุ
จ านวนรายหมูบ่้าน และภาพรวมต าบล 
กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนได้แก่กลุ่ม อปพร. จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรปุรวมภาพต าบลสภา
องค์กรชุมชน จ าแนกรายหมูบ่้าน...  และสรุปรวมภาพต าบล  กลุ่มบริหารจัดการต าบล จ านวน ...
กลุ่มรายหมูบ่้านและสรุปภาพรวมต าบล เป็นต้น 
หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ได้แก่ วิทยุชุมชน 1 แห่ง อปท. ที่ท าการผู้ใหญบ่้าน  ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ า
ต าบล เปน็ต้น 
หมู่บ้านจัดการตนเองได้แก่ หมูบ่้านจัดการตนเองแบบบูรณาการ 1 แห่ง 
 

   
1. ตารางสรุประบบย่อย ภายใต้ระบบการจัดการตนเองแต่ละด้านจ าแนกแต่ละระดบัของทุนทาง

สังคม และรายหมูบ่้านดังตัวอยา่งแนวทางตารางสรปุดังนี้ 
 
ระบบการจัดการตนเอง หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. หมู่ท่ี .. 
1. ด้านสังคม        
ระบบย่อย.............        

 บุคคล ครอบครัว        

 กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน        
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การจัดการ
ตนเอง 

แนวทางการเขียนสรุป 
องค์ประกอบขอ้มูล แนวทางการเขียนสรุป 

 แหล่งประโยชน์        

 ชุมชนหรือหมู่บ้าน        

 ต าบล        

 เครือข่าย        

        
2. ด้านเศรษฐกิจ        
ระบบย่อย.............        

 บุคคล ครอบครัว        

 กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน        

 แหล่งประโยชน์        

 ชุมชนหรือหมู่บ้าน        

 ต าบล        

 เครือข่าย        

.................        
3. ด้านสภาวะแวดล้อม        
ระบบย่อย.............        

 บุคคล ครอบครัว        

 กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน        

 แหล่งประโยชน์        

 ชุมชนหรือหมู่บ้าน        

 ต าบล        

 เครือข่าย        

.................        
4. ด้านสุขภาพ        
ระบบย่อย.............        
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การจัดการ
ตนเอง 

แนวทางการเขียนสรุป 
องค์ประกอบขอ้มูล แนวทางการเขียนสรุป 

 บุคคล ครอบครัว        

 กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน        

 แหล่งประโยชน์        

 ชุมชนหรือหมู่บ้าน        

 ต าบล        

 เครือข่าย        

.................        
5. ด้านเศรษฐกิจ        
ระบบย่อย.............        

 บุคคล ครอบครัว        

 กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน        

 แหล่งประโยชน์        

 ชุมชนหรือหมู่บ้าน        

 ต าบล        

 เครือข่าย        

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

       

 
   

2. เขียนสรุปความเรยีงสรปุการจดัการตนเองภาพรวมต าบลระบบการจัดการตนเอง 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง ดังนี ้
 

(i) การจัดการตนเองดา้นสังคม ประกอบด้วยทุนบุคคล  มีจ านวน.. คนกลุ่มทางสังคม  องค์กรชมุชนมี
จ านวน....กลุม่หน่วยงาน แหลง่ประโยชน์จ านวน ...แหง่ และหมูบ่้านจัดการตนเอง...สรปุระบบยอ่ย
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การจัดการ
ตนเอง 

แนวทางการเขียนสรุป 
องค์ประกอบขอ้มูล แนวทางการเขียนสรุป 

ได้  3 ระบบ ได้แก่ ระบบด้านวฒันธรรมท้องถ่ิน  ระบบสวัสดกิารชุมชน และระบบ.....แต่ละระบบ
ย่อยสามารถอธิบายความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ของทนุทางสังคมทั้ง 6 ระดบัด้วยกลไกการ
ท างานร่วมกันได้แก่ลักษณะงานของแต่ละทุนทางสังคม.....  ระบบขอ้มูลท่ีสนับสนุน.....
งบประมาณ ทรัพยากรที่ใช้สนบัสนนุ......และวิธีการจดัการงาน.... และผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีเกิดจาก
การจัดการตนเอง 
 

(ii)  การจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจประกอบด้วยทนุบุคคล  มีจ านวน.. คนกลุ่มทางสงัคม  องค์กร
ชุมชนมีจ านวน....กลุ่มหน่วยงาน แหล่งประโยชน์จ านวน ...แหง่ และหมูบ่้านจัดการตนเอง...สรุป
ระบบย่อยได้  4 ระบบ ได้แก่ระบบเศรษฐกิจเพือ่สุขภาพ  ระบบเศรษฐกิจผ้าพื้นเมือง ระบบ....... 
และระบบ.......  แต่ละระบบยอ่ยสามารถอธบิายความเชื่อมโยง ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมทั้ง 
6 ระดบัด้วยกลไกการท างานร่วมกันได้แก่ลักษณะงานของแต่ละทุนทางสังคม.....  ระบบข้อมูลที่
สนับสนุน.....งบประมาณ ทรัพยากรที่ใช้สนบัสนนุ......และวิธกีารจัดการงาน.... และผลผลิต 
ผลลพัธ์ที่เกิดจากการจัดการตนเอง.... 
 

(iii) การจัดการตนเองดา้นสภาวะแวดล้อมประกอบด้วยทนุบุคคล  มีจ านวน.. คนกลุ่มทางสงัคม  
องค์กรชุมชนมีจ านวน....กลุม่หน่วยงาน แหล่งประโยชน์จ านวน ...แห่ง และหมูบ่้านจัดการตนเอง
...สรุประบบย่อยได้  2 ระบบ ได้แก่ระบบการจดัการและเฝ้าระวังภัยพิบัติ   และระบบ.......  แต่ละ
ระบบย่อยสามารถอธบิายความเชื่อมโยง ความสัมพนัธ์ ของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดบัด้วยกลไก
การท างานร่วมกนัได้แก่ลักษณะงานของแต่ละทุนทางสังคม.....  ระบบข้อมูลที่สนบัสนนุ.....
งบประมาณ ทรัพยากรที่ใช้สนบัสนนุ......และวิธีการจดัการงาน.... และผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีเกิดจาก
การจัดการตนเอง.... 

(iv) การจัดการตนเองดา้นสุขภาพประกอบด้วยทุนบุคคล  มีจ านวน.. คนกลุ่มทางสังคม  องค์กร
ชุมชนมีจ านวน....กลุ่มหน่วยงาน แหล่งประโยชน์จ านวน ...แหง่ และหมูบ่้านจัดการตนเอง...สรุป
ระบบย่อยได้  3 ระบบ ได้แก่ระบบสุขภาพทางเลือก  ระบบเกษตรกรรมเพื่อสุขภาพ   และระบบ
.......  แต่ละระบบย่อยสามารถอธิบายความเช่ือมโยง ความสัมพันธ์ ของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับ
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การจัดการ
ตนเอง 

แนวทางการเขียนสรุป 
องค์ประกอบขอ้มูล แนวทางการเขียนสรุป 

ด้วยกลไกการท างานร่วมกนัไดแ้ก่ลักษณะงานของแต่ละทุนทางสังคม.....  ระบบข้อมูลที่สนบัสนุน
.....งบประมาณ ทรัพยากรที่ใชส้นับสนุน......และวิธีการจัดการงาน.... และผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีเกิด
จากการจัดการตนเอง.... 
 

(v) การจัดการตนเองดา้นการเมืองการปกครองประกอบดว้ยทุนบุคคล  มีจ านวน.. คนกลุม่ทาง
สังคม  องค์กรชุมชนมีจ านวน....กลุ่มหน่วยงาน แหล่งประโยชน์จ านวน ...แห่ง และหมูบ่้านจดัการ
ตนเอง...สรุประบบยอ่ยได้  1 ระบบ ได้แกร่ะบบบูรณาการชุมชน....และสามารถอธิบายความ
เชื่อมโยง ความสัมพนัธ์ ของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดบัด้วยกลไกการท างานร่วมกนัได้แก่ลักษณะงาน
ของแต่ละทุนทางสังคม.....  ระบบขอ้มูลท่ีสนับสนุน.....งบประมาณ ทรัพยากรที่ใช้สนบัสนุน......
และวิธีการจัดการงาน.... และผลผลิต ผลลัพธ์ท่ีเกิดจากการจัดการตนเอง.... 
 

ข้อมูลปัญหา
และการ
แก้ปัญหาโดย
ชุมชน 

1. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ี
และประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมู่บ้าน 
ภาพรวมต าบล 

2. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ี
เกิดขึ้นจากการแกป้ัญหา 

3. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้าง
ที่เป็นองคป์ระกอบ 5 ด้านของชมุชนท้องถ่ินได้แก่ 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สุขภาพ และการเมอืงการปกครอง  

 

สรุปปัญหาของต าบล 5  ด้านดงันี ้
ปัญหาด้านสังคม 
ปัญหาที่ 1………………… 

ข้อมูลสนับสนุน 
1. เหตุที่มา…. 
2. จ านวน สถิติ ที่เกี่ยวข้อง. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
1. ผู้พิการ.............คน 
2. คนข้ามสัญชาติ..........คน 

ปัญหาที่ 2.......................... ข้อมูลสนับสนุน 
1. ……………………. 
2. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
1. คนยากจน.............คน 
2. คนไร้บ้าน..........คน 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ปัญหาที่ 1…………………… 

ข้อมูลสนับสนุน 
1. ……………………. 
2. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
1. เกษตรกร.........ครัวเรือน 
2. ครัวเรือนทอเสือ่......... 

ปัญหาที่ 2……………… ข้อมูลสนับสนุน 
1. ……………………. 
2. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
1. .........ครัวเรือน 
2. .........คน 

ปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม 
ปัญหาที่ 1…………………… 

ข้อมูลสนับสนุน 
1. ……………………. 
2. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
1. ........ครัวเรือน 
2. .........คน 
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การจัดการ
ตนเอง 

แนวทางการเขียนสรุป 
องค์ประกอบขอ้มูล แนวทางการเขียนสรุป 

ปัญหาที่ 2……………… ข้อมูลสนับสนุน 
1. ……………………. 
2. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
1. ........ครัวเรือน 
2. .........คน 

ปัญหาด้านสุขภาพ 
ปัญหาที่ 1…………………… 

ข้อมูลสนับสนุน 
1. ……………………. 
2. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
1. ........ครัวเรือน 
2. .........คน 

ปัญหาที่ 2……………… ข้อมูลสนับสนุน 
1. ……………………. 
2. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
1. ........ครัวเรือน 

2. .........คน 
ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง 
ปัญหาที่ 1…………………… 

ข้อมูลสนับสนุน 
1. ……………………. 
2. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
1. ........ครัวเรือน 
2. .........คน 

  อธิบายศักยภาพการจดัการตนเองของชมุชนท้องถ่ินรายด้าน และทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับที่สอดคล้อง
กับการจัดการกบัปัญหาและความต้องการแต่ละด้าน 
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1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนด้านสังคม 
เพื่อให้การแสดงศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองตามโครงสร้างชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม 

สามารถสะท้อนผ่านงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมในชุมชนทั้ง 6 ระดับ และการจัดระบบย่อยต่างๆ 
ภายใต้ระบบการจัดการตนเองด้านสังคม จึงมีการก าหนดขอบเขตแนวคิด(Theme)และรายละเอียด
ค าอธิบายเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านสังคมดังน้ี 

แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
ศักยภาพชุมชนในการ
จัดการตนเองด้านสังคม 

ศักยภาพชุมชนท้องถ่ินในการจัดการตนเองด้านสังคมสามารถสะท้อน
รูปแบบการท างาน 2 ลักษณะได้แก่ การอาสา หรือระดมแรง และการระดมเงิน 
มีงานและกิจกรรมใน 3 ลักษณะได้แก่ 1)การดูแลช่วยเหลือในยามปกติซึ่งได้แก่ 
การดูแลช่วยเหลือต้ังแต่เกิดจนตาย กลุ่มคนที่มีปัญหาเฉพาะเช่นผู้สูงอายุ ผู้
ต้องการความช่วยเหลือ งานด้านศาสนา วัฒนธรรม ความเชื่อ การช่วยเหลือ
สนับสนุนด้านการศึกษา เป็นต้น 2)การดูแลช่วยเหลือยามภัยพิบัติ ได้แก่ การ
ดูแล เตรียมการก่อนการเกิด การช่วยเหลือขณะเกิด และหลังเกิดภัยพิบัติ เป็น
ต้น 3)การดูแลช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มีลักษณะของงาน กิจกรรมใน
ลักษณะการช่วยเหลือ ดูแลและ สวัสดิการสนับสนุน  

ปัจจัยที่สนับสนุนการด าเนินงานของทุนทางสังคมได้แก่ คนซึ่ง
ประกอบด้วยบุคคลและครอบครัว กลุ่มทางสังคม เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ข้อมูล ซึ่งมีลักษณะข้อมูลที่สนับสนุนได้แก่ ข้อมูล
ผู้ต้องการความช่วยเหลือ สถานะสุขภาพท้ังระดับบุคคลครอบครัวและภาพรวม
ชุมชุน และปัจจัยก าหนดสุขภาพที่ส าคัญทั้งปัจจัยด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
เป็นต้น งบประมาณท่ีสนับสนุนการด าเนินงานที่มีทั้งในพื้นที่และนอกพ้ืนที่ รวม
ไปถึงวิธีจัดการงานของทุนทางสังคมมีทั้งท าร่วมกัน ท าแยก หรือต่างคนต่างท า 
ล้วนแต่ก่อให้เกิดการสร้างผลกระทบ ท้ังทางตรง และทางอ้อม โดยแยกเป็น 
1) ประชากรเป้าหมายอย่างน้อย 13 กลุ่มประชากร ได้แก่เด็กอายุ0-3 ปี, เด็ก

อายุ 3-5 ปี,เด็กอายุ 6-12 ปี,วัยรุ่น,วัยท างาน, หญิงต้ังครรภ์, ผู้สูงอายุ, 
ผู้ป่วยติดเชื้อ, ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คนพิการ, ผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย 

2) 16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ ซึ้งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่ การลด
ปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริม การเสริมความเข้มแข็งองค์กรสร้างเสริม
สุขภาพ และการดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ 

3) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น 5 ด้านได้แก่  ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง  

4) สามารถตรวจสอบการจัดการตนเองของทุนทางสังคมตามคุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 7 คุณลักษณะได้แก่ 1)การสร้างการ
เรียนรู้ 2)การสร้างกลไก 3)การสร้างศักยภาพ 4)การสร้างการมีส่วน
ร่วม 5)การระดมทุนและทรัพยากร 6)การมีข้อตกลง และ7)การสร้าง
ความร่วมมือระหว่างองค์กร 

เอกสารอ้างอิง ขนิษฐา นนัทบุตร.(2559).การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนา ระบบดูแลสุขภาพชุมชนและการใช้กองทุน สุขภาพต าบลเปน็กลไกการ
สนับสนุน. เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมนานาชาตริางวัลสมเด็จเจา้
ฟ้ามหิดล ประจ าป ี2559  (Prince Mahidol Award Conference 2016)
วันที่ 26 มกราคม 2559ณ โรงแรมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร ์
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2. Typology ศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านสังคม 

 
แผนภาพที ่2.2 แสดงภาพศกัยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสังคม 
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3.ตารางแสดงแนวทางการเก็บรวบรวบข้อมูล ศักยภาพชมุชนจัดการตนเอง ด้านสงัคม 
ตารางที่  2.4  แสดงแนวทางการรวบรวมศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสังคม  
ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสังคม มีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 

ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน 

การรวบรวมขอ้มูล แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

ศักยภาพการจดัการตนเองด้านสังคม     
1. ข้อมูลทุนทาง

สังคม 
1. สรุปขอ้มูลทุนทางสังคม 6ระดบั รายหมู่บ้าน ภาพรวม

ต าบล  
2. วิเคราะห์งาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับที่

สร้างกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 16 ประเด็นปัจจัย
ก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมก าหนดภาวะสุขภาพ 
และการสร้างผลกระทบตรงต่อการจัดการตนเองด้าน
สังคมได้แก่ งานที่แสดงลักษณะงานท่ีให้การช่วยเหลือ 
ดูแล ทั้งท่ีเป็นการอาสาการระทนุ เพื่อการทะนบุ ารุง
ศาสนา วัฒนธรรม ภูมปิัญญา ความเชือ่ การสนบัสนนุ
ด้านการศึกษา และสวัสดิการ เป็นต้น 

3. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของทุนทางสังคมทั้ง 
6 ระดบั 

4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสมัพันธ์ของการสร้าง
ผลกระทบทั้งด้านประชากร ลักษณะวิธีการจัดการงาน 
กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนบัสนุน ระบบข้อมลู หรอื
งบประมาณ เทียบเคียงกบั ภารกิจอปท. 7 ด้าน  7+1
ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอ  และความ
สอดคล้องการจัดการตนเองของทุนทางสังคม 6 ระดับ 
กับ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

5. จัดระบบยอ่ย ของการจดัการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ด้านสังคม ที่ทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับเกีย่วข้อง 

6. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของแต่ละระบบยอ่ย
และความสมัพนัธ์ภายในระบบย่อย และระบบการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่นด้านสังคม 

ปฏิบัติการที ่1
วิเคราะห์ศักยภาพ
และทุนทางสังคม
ของชุมชนท้องถิ่น 

F 2 สว่นที่ 1ข้อมลู
ด้านทุนท่ีแสดงถึง
ศักยภาพของ
ต าบล 

ฐานข้อมูลจปฐ 
ฐานข้อมูลกชช. 2ค 

1. ตารางสรุปจ านวน
ทุ นท า งสั ง คมทุ ก
ระดับรายหมู่ บ้ าน 
ภ า พ ร ว ม ต า บ ล
จ าแนก ด้านสังคม 

2. ตารางวิเคราะห์งาน 
สถานะศักยภาพของ
ทุนทางสังคมและ
ความสามารถในการ
สร้างผลกระทบตรง
กับการจัดการตนเอง
ด้านสังคม 

3. ตารางจัดระบบการ
จัดการตนเอง ด้าน
สังคมและวิเคราะห์
ระบบย่อยในแต่ละ
ระบบของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดับ 

4. แผนภาพแสดงการ
จัดระบบย่อยของทุน
ทางสังคมทั้ง 6ระดบั
พร้อมแสดงความ
เชื่อมโยง คน งาน 
ข้ อ มู ล ข อ ง แ ต่ ล ะ
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ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน 

การรวบรวมขอ้มูล แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

7. สรุปเส้นทางการจดัการตนเองของระบบการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่นดา้นสงัคม 
 

ระบบย่อย และระบบ
การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
ด้านสังคม 

5. ตารางวิเคราะห์และ
แผนภาพเส้นทาง
การจัดการตนเอง
ของทุนทางสังคม 
ระบบย่อย และระบบ
การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
ด้านสังคม 

2. ข้อมูลปัญหา
และการ
แก้ปัญหาโดย
ชุมชนด้านสังคม 

1. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ีและ
ประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมูบ่้าน ภาพรวมต าบล 

2. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ีเกิดขึ้น
จากการแก้ปัญหา 

3. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้างที่เป็น
องค์ประกอบ 5 ด้านของชุมชนท้องถ่ินได้แก่ ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิง่แวดลอ้ม ด้านสุขภาพ และ
การเมืองการปกครอง  
 

ปฏิบัติการที ่2การ
วิเคราะห์ปญัหา
และการแก้ปัญหา
โดยชุมชน 

F 1ส่วนที ่1ขอ้มูล
สมาชิกในครัวเรือน
และการช่วยเหลอื
ดูแล 
F 2 สว่นที่ 1ข้อมลู
ด้านทุนท่ีแสดงถึง
ศักยภาพของ
ต าบล 

ฐานข้อมูลจปฐ 
ฐานข้อมูลกชช. 2ค 

1. ตารางวิเคราะห์
ปัญหา และความ
ต้องการของชมุชน 

2. ข้อมูลเชงิปริมาณ
อธิบายด้วยสถิติ 
จ านวน ร้อยละ 
สัดส่วน ที่บอกถึง
ปัญหา ประชากรที่
ได้รับผลกระทบ 

3. ตารางวิเคราะห์
ศักยภาพที่มีงาน 
กิจกรรมที่สอดคลอ้ง 
กับการแกป้ัญหา  
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4. แนวทางการเขียนสรุปศักยภาพชมุชนจัดการตนเอง ด้านสังคม 
ตารางที่  2.5  แสดงแนวทางการเขียนสรุปข้อมลูศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสงัคม 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้สามารถแสดงข้อมูลที่รวบรวมได้ชัดเจนและครอบคลุม มีแนวทางในการเขียนสรุปดังต่อไปน้ี 

ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสังคม  
ทุ นทา งสั ง คม
และศักยภาพ 

1. สรุปขอ้มูลทุนทางสังคม 6 ระดบั รายหมู่บ้าน 
ภาพรวมต าบล  

2. วิเคราะห์งาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับที่สร้างกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 16 
ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคม
ก าหนดภาวะสุขภาพ 
และการสร้างผลกระทบตรงต่อการจัดการตนเอง
ด้านสังคมได้แก่ งานที่แสดงลักษณะงานที่ให้การ
ช่วยเหลือ ดูแล ทั้งท่ีเป็นการอาสา การระทุน เพื่อ
การทะนุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญัญา 
ความเชือ่ การสนบัสนนุด้านการศึกษา และ
สวัสดิการ เป็นต้น 

3. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดับ 

4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสมัพันธ์ของการ
สร้างผลกระทบทั้งด้านประชากร ลักษณะวิธีการ
จัดการงาน กิจกรรม ผู้เกี่ยวขอ้ง สนับสนนุ ระบบ
ข้อมูล หรืองบประมาณ เทียบเคียงกับ ภารกจิ
อปท. 7 ด้าน  7+1ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 
ข้อเสนอ  และความสอดคล้องการจัดการตนเอง
ของทุนทางสังคม 6ระดบั กับ 7 คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่น 

แนวทางในการสรุป วเิคราะห์ขอ้มูลศักยภาพการจัดการตนเองด้านสังคม แสดงการน าเสนอไดใ้น 3 ส่วน 
ได้แก่ตารางสรปุจ านวน  เส้นทางการจัดการตนเอง แผนภาพการวิเคราะห์ความเชือ่มโยง เขียนความ
เรียงแสดงข้อมูลการจัดการตนเองของทุนทางสังคมแต่ละระดบั แสดงแนวทางดังนี ้
1. ตารางสรุปจ านวนทุนทางสังคมที่แสดงศักยภาพการจัดการตนเองด้านสังคม 

 
ทุนทางสังคมด้านสังคม หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. รวม 
บุคคล ครอบครัว        
กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

       

แหล่งประโยชน์        
ชุมชนหรือหมู่บ้าน        
ต าบล        
เครือข่าย        

 
2. เส้นทางการจัดการตนเองของทนุทางสังคมแต่ละระดับมีองค์ประกอบของข้อมูลของช่วงเวลา 

สถานการณ์การพัฒนา หรอืการเปลี่ยนแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม ผู้เกีย่วข้อง 
สนับสนุน และผลท่ีเกิดขึน้สรปุและน าเสนอได้ 2 ส่วนได้แก่ แผนภาพ Time line และการสรปุ
ความเรียง 

3. เส้นทางการจัดการตนเองของทนุทางสังคมภาพรวม ด้านสังคม มีองค์ประกอบของข้อมูลของ
ช่วงเวลา สถานการณ์การพัฒนา หรือการเปลีย่นแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม 
ผู้เกี่ยวข้อง สนบัสนุน และผลท่ีเกิดขึ้นของทุนทางสังคมทุกระดบัสรปุและน าเสนอได้ 2 ส่วนไดแ้ก่ 
แผนภาพ Time line และการสรุปความเรียง 

แสดงตัวอย่างในส่วนที่ 2 แผนภาพที7่.4-7.6 ตารางท่ี 7.2 
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสังคม  

5. จัดระบบยอ่ย ของการจดัการตนเองของชุมชน
ท้องถ่ินด้านสังคม ที่ทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดบั
เกี่ยวข้อง 

6. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของแต่ละ
ระบบย่อยและความสัมพันธ์ภายในระบบย่อย 
และระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ินด้าน
สังคม 

7. สรุปเส้นทางการจดัการตนเองของระบบการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่นด้านสังคม 
 

4. แผนภาพวิเคราะห์ความเชือ่มโยง ของระบบการจดัการตนเองดา้นสังคม 
5. การเขียนความเรียงแสดงการจดัการตนเองด้านสังคมของแต่ละทุนทางสังคม มีแนวทางในการ

เขียนความเรียงดังนี้  
“แนวคิด หลักการภาพรวมการพัฒนาตนเองของทุนทางสังคม  ตามเส้นทางการพัฒนาการ
จัดการตนเอง งานกิจกรรม ความเชี่ยวชาญ  ที่สร้างผลกระทบต่อเป้าหมายทั้งงานและ ประชากร 
กลไกท่ีสนับสนุนให้เกดิการขบัเคลื่อนงานไดแ้ก่ กลุ่มทางสังคม หน่วยงาน ระบบข้อมูล 
งบประมาณ และวิธีการจัดการการสร้างผลกระทบกับประชากรเป้าหมาย 13  กลุ่ม 16 ประเดน็
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจยัก าหนดภาวะสุขภาพ เทียงเคียงภารกิจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน7 ด้าน ด้าน  7+1ประเดน็นโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอและ 7 คุณลักษณะการจดัการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น” 

6. วิเคราะหร์ะบบยอ่ย ของการจดัการตนเองด้านสังคม โดยพิจารณาจากงาน กิจกรรม ท่ีสร้าง
ผลกระทบ ท้ังประชากร และ 16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพและปัจจัยทางสังคมก าหนดภาวะ
สุขภาพน าเสนอใน 3 ลักษณะไดแ้ก่ ตารางสรุป และเสน้ทางการจัดการตนเองของระบบย่อยและ
สรุปความเรยีง 
ตัวอยา่งตารางสรุป 
ระบบย่อยด้านสังคม หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. หมู่ท่ี .. 
ระบบภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

       

นาย ก(ครูสอนภาษาถิ่น)         
นาง ข(เชี่ยวชาญร า
พื้นบ้าน) 

        

กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม         
กลุ่มคนภูไท         
โรงเรียน..........          
อปต....         
หมู่บ้านวัฒนธรรมภูไท...         
ระบบอาสาสมัคร.....        
บุคคล.........        
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสังคม  

กลุ่ม...........        
กองทุน......        
หน่วยงาน.....        
แหล่งประโยชน์....        
อื่นๆ.........        

 
 

7. เส้นทางการจัดการตนเองของแต่ละระบบย่อย ของระบบการจดัการตนเองด้านสงัคมองค์ประกอบ
ของข้อมลูช่วงเวลา สถานการณ์การพัฒนาของทุนทางสังคมแต่ละระดับ หรือการเปลี่ยนแปลง 
เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนบัสนุน และผลท่ีเกิดขึ้นสรุปและน าเสนอได้ 2 สว่น
ได้แก่ แผนภาพ Time line และการสรุปความเรียง 
แสดงตัวอย่างในส่วนที่ 2 แผนภาพที่ 7.4-7.6 ตารางท่ี 7.4 

8. แผนภาพเชื่อมโยงระบบย่อย ของการจัดการตนเองด้านสังคม 
9. การเขียนความเรียงแสดงการจดัการตนเองแต่ระบบยอ่ย มีแนวทางในการเขยีนความเรียงดังนี้  

“แนวคิด หลักการภาพรวมการพัฒนาตนเองของระบบย่อย  ตามเส้นทางการพัฒนาการจัดการ
ตนเอง งานกิจกรรม ความเชี่ยวชาญ ของทุนทางสังคมทุกระดบั ที่สร้างผลกระทบตอ่เป้าหมายทั้ง
งานและ ประชากร กลไกท่ีสนบัสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานไดแ้ก่ กลุ่มทางสังคม หนว่ยงาน 
ระบบข้อมลู งบประมาณ และวธิีการจัดการการสร้างผลกระทบกับประชากรเป้าหมาย 13  กลุ่ม 
16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยก าหนดภาวะสุขภาพ เทียงเคียงภารกิจองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่7 ด้าน ด้าน  7+1ประเดน็นโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอและ 7 คุณลักษณะ
การจัดการตนเองของชุมชนทอ้งถิ่น” 

10. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม ของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดบัสรปุความเชื่อมโยงงาน ความสมัพันธ์  ทั้งความเชื่อมโยงภายในระบบย่อย และ
ระบบการจัดการตนเองรายด้าน ท้ังระดับหมูบ่้าน และภาพรวมต าบล  วิเคราะห์การสร้าง
ผลกระทบเพื่อระบปุระเดน็เดน่ของการจัดการตนเองด้านสังคม 

ข้อมูลปัญหา
และการ

สรุปปัญหาด้านสังคมดังนี ้
ปัญหาด้านสังคม ข้อมูลสนบัสนุน ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสังคม  
แก้ปัญหาโดย
ชุมชนด้านสังคม 

1. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ี
และประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมู่บ้าน 
ภาพรวมต าบล 

2. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ี
เกิดขึ้นจากการแกป้ัญหา 

3. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้าง
ที่เป็นองคป์ระกอบ 5 ด้านของชมุชนท้องถ่ินได้แก่ 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สุขภาพ และการเมอืงการปกครอง  

 

ปัญหาท่ี 1………………… 1. เหตุที่มา……. 
2. ข้อมูลจ านวน สถิติที่

เกี่ยวข้อง…. 

3. ผู้พิการ.............คน 
4. คนข้ามสัญชาติ..........คน 

ปัญหาท่ี 2.......................... ข้อมูลสนบัสนุน 
3. ……………………. 
4. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
3. คนยากจน.............คน 
4. คนไร้บ้าน..........คน 

อธิบายศักยภาพการจดัการตนเองของชมุชนท้องถ่ินด้านสังคม และทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับที่
สอดคล้องกับการจัดการกบัปญัหาและความต้องการแต่ละดา้น 
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2. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ 
เพื่อให้การแสดงศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองตามโครงสร้างชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ สามารถ

สะท้อนผ่านงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมในชุมชนทั้ง 6 ระดับ และการจัดระบบย่อยต่างๆ ภายใต้ระบบ
การจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ จึงมีการก าหนดขอบเขตแนวคิด(Theme)และรายละเอียดค าอธิบาย
เกี่ยวกับศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจดังน้ี 

แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
ศักยภาพชุมชนในการ
จัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ 

ศักยภาพชุมชนท้องถ่ินในการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจสามารถสะทอ้น   
ลักษณะงานด้านเศรษฐกิจชุมชนใน 4 ลักษณะได้แก่ 1)เศรษฐกิจระดับครัวเรือนมี
งานในลักษณะการสร้างวินัยการออม การท าบัญชีครัวเรือน การพัฒนาทักษะฝีมือ 
การเป็นสมาชิกกลุ่มเป็นต้น 2)ระดับกลุ่มมีงานในลักษณะการจัดสวัสดิการกลุ่ม 
การสร้างอาชีพเสริม การช่วยเหลือเกื้อกูล จัดหาตลาด กระจายสินค้าเป็นต้น   3)
ระดับองค์กรชุมชน และ4)ระดับเครือขา่ย มีงานในลักษณะงานคล้ายคลึงกันเช่นการ
ต้ังร้านค้า ตลาดชุมชน สร้างสวัสดิการ กฎ กติกา ข้อตกลงกลุ่ม การสนับสนุน 
จัดการทรัพยากรที่เอื้อ เป็นต้น 

ในกระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจชุมชน
ปรากฏใน 4 ลักษณะได้แก่ การรวมกลุ่ม การสร้างการเรียนรู้ การสร้างการมีส่วน
ร่วม และการพัฒนาศักยภาพ โดยมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ คน ได้แก่ สมาชิก 
ครอบครัว ผู้มีความช านาญกว่า เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ข้อมูล
ที่สนับสนุนได้แก่ ข้อมูลด้านเทคนิควิธี เทคโนโลยีด้านผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการผลติ 
งบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานที่มีทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมไปถึงวิธี
จัดการงานของทุนทางสังคมมีทั้งท าร่วมกัน ท าแยก หรือต่างคนต่างท า ล้วนแต่
ก่อให้เกิดการสร้างผลกระทบ ท้ังทางตรง และทางอ้อมโดยแยกเป็น 

1)  ประชากรเป้าหมายอย่างน้อย 13 กลุ่มประชากร ได้แก่เด็ก
อายุ0-3 ปี, เด็กอายุ 3-5 ปี,เด็กอายุ 6-12 ปี,วัยรุ่น,วัยท างาน, หญิงต้ังครรภ์, 
ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเชื้อ, ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คนพิการ, ผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย 

2) 16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ ซึ้งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลัก
ได้แก่ การลดปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริม การเสริมความเข้มแข็งองค์กรสร้าง
เสริมสุขภาพ และการดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ 

3) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น 5 ด้านได้แก่ ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง  

4) สามารถตรวจสอบการจัดการตนเองของทุนทางสังคมตาม
คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 7 คุณลักษณะได้แก่ 1)การสร้าง
การเรียนรู้ 2)การสร้างกลไก 3)การสร้างศักยภาพ 4)การสร้างการมีส่วนร่วม 
5)การระดมทุนและทรัพยากร 6)การมีข้อตกลง และ7)การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร 

เอกสารอ้างองิ ขนิษฐา นันทบุตร.(2558).เอกสารการน าเสนอเวทีผู้น าชุมชนท้องถิ่นจัดการ
ตนเอง ครั้งที่6 กรณี “ระบบเศรษฐกิจชุมชน” วันพุธที่ 9 กันยายน 2558 
ณ ห้องประชุมไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(พอช.). 
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2. Typology ศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านเศรษฐกิจ 

 
แผนภาพที ่2.3 แสดงภาพศกัยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านเศรษฐกิจ 
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3. ตารางแสดงแนวทางการเก็บรวบรวบข้อมูลศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านเศรษฐกจิ 

ตารางที่  2.6  แสดงแนวทางการรวบรวมศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านเศรษฐกิจ 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านเศรษฐกิจมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 
ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน 

การรวบรวมขอ้มูล แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

ศักยภาพการจดัการตนเองด้านเศรษฐกิจ     
2. ข้อมูลทุนทาง

สังคม 
1. สรุปขอ้มูลทุนทางสังคม 6ระดบั รายหมู่บ้าน ภาพรวม

ต าบล  
2. วิเคราะห์งาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับที่

สร้างกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 16 ประเด็นปัจจัย
ก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมก าหนดภาวะสุขภาพ 
และการสร้างผลกระทบตรงต่อการจัดการตนเองด้าน
เศรษฐกิจไดแ้ก่ งานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่ 
มุ่งเนน้ให้ชุมชนสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสรมิ
การออม ลดการเป็นหนี้ มีการระดมทุนจากกลุ่มอาชีพ
จัดเปน็กองทนุเพื่อสร้างสวัสดิการแก่คนในชุมชน ท้ัง
ระดับครัวเรือน ระดบักลุ่ม ระดบัชุมชนและระดบั
เครือข่าย ด้วยกระบวนการการสร้างเสริมความเขม้แข็ง
ของเศรษฐกิจชมุชนจากการสรา้งการเรียนรู้ ปลูกฝัง
วินัยการออม สร้างจิตส านึก จ ากัดการผลิตให้พอเหมาะ 
เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมภมูิปญัญา สร้าง
วัฒนธรรมในการช่วยเหลือกัน (ลงแขก ลงขัน) สามารถ
จัดการทรัพยากร จัดการเงิน และสร้างการมีสว่นรว่ม 
ร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมรบัประโยชน์ ร่วมเปน็เจ้าของ 

3. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของทุนทางสังคมทั้ง 
6 ระดบั 

4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสมัพันธ์ของการสร้าง
ผลกระทบทั้งด้านประชากร ลักษณะวิธีการจัดการงาน 
กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนบัสนุน ระบบข้อมลู หรอื

ปฏิบัติการที ่1
วิเคราะห์ศักยภาพ
และทุนทางสังคม
ของชุมชนท้องถิ่น 

F1 ส่วนที ่2 
เศรษฐกิจของ
ครัวเรือน 
F2  
ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ด้านทุนท่ีแสดง
ศักยภาพ 
ส่วนที่ 5 ข้อมลู
ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 

ฐานข้อมูลจปฐ 
ฐานข้อมูลกชช. 2ค 

1. ตารางสรุปจ านวน
ทุ นท า งสั ง คมทุ ก
ระดับรายหมู่ บ้ าน 
ภ า พ ร ว ม ต า บ ล
จ า แ น ก  ด้ า น
เศรษฐกิจ 

2. ตารางวิเคราะห์งาน 
สถานะศักยภาพของ
ทุนทางสังคมและ
ความสามารถในการ
สร้างผลกระทบตรง
กับการจัดการตนเอง
ด้านเศรษฐกิจ 

3. ตารางจัดระบบการ
จัดการตนเอง ด้าน
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
วิเคราะห์ระบบย่อย
ในแต่ละระบบของ
ทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับ 

4. แผนภาพแสดงการ
จัดระบบย่อยของทุน
ท า ง สั ง ค ม ทั้ ง  6 
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ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน 

การรวบรวมขอ้มูล แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

งบประมาณ เทียบเคียงกบั ภารกิจอปท. 7 ด้าน  7+1
ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอ  และความ
สอดคล้องการจัดการตนเองของทุนทางสังคม 4 ระดบั 
กับ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

5. จัดระบบยอ่ย ของการจดัการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ ที่ทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับเกี่ยวข้อง 

6. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของแต่ละระบบยอ่ย
และความสมัพันธ์ภายในระบบย่อย และระบบการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 

7. สรุปเส้นทางการจดัการตนเองของระบบการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่นดา้นเศรษฐกิจ 
 

ระดับพร้อมแสดง
ความเชื่อมโยง คน 
งาน ข้อมูลของแต่ละ
ระบบย่อย และระบบ
การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ 

5. ตารางวิเคราะห์และ
แผนภาพเส้นทาง
การจัดการตนเอง
ของทุนทางสังคม 
ระบบย่อย และระบบ
การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
ด้านเศรษฐกิจ 

3. ข้อมูลปัญหา
และการ
แก้ปัญหาโดย
ชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ 

1. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ีและ
ประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมูบ่้าน ภาพรวมต าบล 

2. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ีเกิดขึ้น
จากการแก้ปัญหา 

3. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้างที่เป็น
องค์ประกอบ 5 ด้านของชุมชนท้องถ่ินได้แก่ ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิง่แวดลอ้ม ด้านสุขภาพ และ
การเมืองการปกครอง  
 

ปฏิบัติการที ่2การ
วิเคราะห์ปญัหา
และการแก้ปัญหา
โดยชุมชน 

F1 ส่วนที ่2 
เศรษฐกิจของ
ครัวเรือน 
F2  
ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ด้านทุนท่ีแสดง
ศักยภาพ 
ส่วนที่ 5 ข้อมลู
ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน 

ฐานข้อมูลจปฐ 
ฐานข้อมูลกชช. 2ค 

1. ตารางวิเคราะห์
ปัญหา และความ
ต้องการของชมุชน 

2. ข้อมูลเชงิปริมาณ
อธิบายด้วยสถิติ 
จ านวน ร้อยละ 
สัดส่วน ที่บอกถึง
ปัญหา ประชากรที่
ได้รับผลกระทบ 

3. ตารางวิเคราะห์
ศักยภาพที่มีงาน 
กิจกรรมที่สอดคลอ้ง 
กับการแกป้ัญหา  
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4. แนวทางการเขียนสรุปศักยภาพชมุชนจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ 

ตารางที่  2.7  แสดงแนวทางการเขียนสรุปข้อมลูศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านเศรษฐกิจ 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้สามารถแสดงข้อมูลที่รวบรวมได้ชัดเจนและครอบคลุม มีแนวทางในการเขียนสรุปดังต่อไปน้ี 

ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ  
ทุนทางสังคม  

1. สรุปขอ้มูลทุนทางสังคม 6ระดบั รายหมู่บ้าน 
ภาพรวมต าบล  

2. วิเคราะห์งาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับที่สร้างกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 16 
ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคม
ก าหนดภาวะสุขภาพ 

3. และการสร้างผลกระทบตรงต่อการจัดการตนเอง
ด้านเศรษฐกิจได้แก่ งานและกิจกรรมของทุนทาง
สังคมที่ มุ่งเน้นให้ชมุชนสามารถลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ ส่งเสริมการออม ลดการเป็นหนี้ มีการ
ระดมทุนจากกลุม่อาชีพจัดเปน็กองทุนเพื่อสร้าง
สวัสดิการแก่คนในชมุชน ทั้งระดับครัวเรือน ระดับ
กลุ่ม ระดับชุมชนและระดบัเครอืข่าย ด้วย
กระบวนการการสร้างเสริมความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจชุมชนจากการสร้างการเรียนรู้ ปลูกฝัง
วินัยการออม สร้างจิตส านึก จ ากัดการผลิตให้
พอเหมาะ เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพ ส่งเสรมิภูมิ
ปัญญา สร้างวฒันธรรมในการช่วยเหลือกัน (ลง
แขก ลงขัน) สามารถจดัการทรพัยากร จัดการเงนิ 
และสร้างการมสี่วนร่วม ร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมเป็นเจ้าของ 

4. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดับ 

 
แนวทางในการสรุป วเิคราะห์ขอ้มูลศักยภาพการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ แสดงการน าเสนอได้ใน 3 
ส่วนได้แก่ตารางสรุปจ านวน  เส้นทางการจัดการตนเอง แผนภาพการวิเคราะห์ความเชือ่มโยง เขียน
ความเรียงแสดงขอ้มูลการจัดการตนเองของทุนทางสังคมแต่ละระดับ แสดงแนวทางดงันี้ 

1. ตารางสรุปจ านวนทุนทางสังคมที่แสดงศักยภาพการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ 
 

ทุนทางสังคมด้าน
เศรษฐกิจ 

หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. รวม 

บุคคล ครอบครัว        
กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

       

แหล่งประโยชน์        
ชุมชนหรือหมู่บ้าน        
ต าบล        
เครือข่าย        

 
2. เส้นทางการจัดการตนเองของทนุทางสังคมแต่ละระดับมีองค์ประกอบของข้อมูลของช่วงเวลา 

สถานการณ์การพัฒนา หรอืการเปลี่ยนแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม ผู้เกีย่วข้อง 
สนับสนุน และผลท่ีเกิดขึน้สรปุและน าเสนอได้ 2 ส่วนได้แก่ แผนภาพ Time line และการสรปุ
ความเรียง 

3. เส้นทางการจัดการตนเองของทนุทางสังคมภาพรวม ด้านเศรษฐกิจ มีองค์ประกอบของขอ้มูลของ
ช่วงเวลา สถานการณ์การพัฒนา หรือการเปลีย่นแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม 
ผู้เกี่ยวข้อง สนบัสนุน และผลท่ีเกิดขึ้นของทุนทางสังคมทุกระดบัสรปุและน าเสนอได้ 2 ส่วนไดแ้ก่ 
แผนภาพ Time line และการสรุปความเรียง 
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ  

5. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสมัพันธ์ของการ
สร้างผลกระทบทั้งด้านประชากร ลักษณะวิธีการ
จัดการงาน กิจกรรม ผู้เกี่ยวขอ้ง สนับสนนุ ระบบ
ข้อมูล หรืองบประมาณ เทียบเคียงกับ ภารกจิ
อปท. 7 ด้าน  7+1ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 
ข้อเสนอ  และความสอดคล้องการจัดการตนเอง
ของทุนทางสังคม 6ระดบั กับ 7 คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่น 

6. จัดระบบยอ่ย ของการจดัการตนเองของชุมชน
ท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจ ที่ทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับ
เกี่ยวข้อง 

7. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของแต่ละ
ระบบย่อยและความสัมพันธ์ภายในระบบย่อย 
และระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ินด้าน
เศรษฐกิจ 

8. สรุปเส้นทางการจดัการตนเองของระบบการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ 
 

แสดงตัวอย่างในส่วนที่ 2 แผนภาพที่ 7.4-7.6 ตารางท่ี 7.2 
4. แผนภาพวิเคราะห์ความเชือ่มโยง ของระบบการจดัการตนเองดา้นเศรษฐกิจ 
5. การเขียนความเรียงแสดงการจดัการตนเองด้านเศรษฐกิจของแต่ละทุนทางสังคม มีแนวทางใน

การเขยีนความเรียงดังนี้  
 
“แนวคิด หลักการภาพรวมการพัฒนาตนเองของทุนทางสังคม  ตามเส้นทางการพัฒนาการ
จัดการตนเอง งานกิจกรรม ความเชี่ยวชาญ  ที่สร้างผลกระทบต่อเป้าหมายทั้งงานและ ประชากร 
กลไกท่ีสนับสนุนให้เกดิการขบัเคลื่อนงานไดแ้ก่ กลุ่มทางสังคม หน่วยงาน ระบบข้อมูล 
งบประมาณ และวิธีการจัดการการสร้างผลกระทบกับประชากรเป้าหมาย 13  กลุ่ม 16 ประเดน็
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจยัก าหนดภาวะสุขภาพ เทียงเคียงภารกิจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน7 ด้าน7+1ประเดน็นโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอและ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถ่ิน” 
 

6. วิเคราะหร์ะบบยอ่ย ของการจดัการตนเองด้านเศรษฐกจิ โดยพจิารณาจากงาน กิจกรรม ท่ีสร้าง
ผลกระทบ ท้ังประชากร และ 16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพและปัจจัยทางสังคมก าหนดภาวะ
สุขภาพน าเสนอใน 3 ลักษณะไดแ้ก่ ตารางสรุป และเสน้ทางการจัดการตนเองของระบบย่อยและ
สรุปความเรยีง 

7.  
ตัวอยา่งตารางสรุป 
ระบบย่อยด้านเศรษฐกิจ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. หมู่ท่ี .. 
ระบบฟื้นและอนุรักษด์ิน        
นาย ก(หมอดินอาสา)         
นาง ข(เชี่ยวชาญเกษตร)         
กลุ่มเกษตรกรท านา         
กลุ่มท าปุ๋ยชีวภาพ         
เกษตรต าบล..........          
อปต....         
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ  

หมู่บ้านวิถีพอเพยีง..         
ระบบการเงิน.....        
บุคคล.........        
กลุ่ม...........        
กองทุน......        
หน่วยงาน.....        
แหล่งประโยชน์....        
อื่นๆ.........        

 
8. เส้นทางการจัดการตนเองของแต่ละระบบย่อย ของระบบการจดัการตนเองด้านเศรษฐกิจ

องค์ประกอบของข้อมูลช่วงเวลา สถานการณ์การพัฒนาของทุนทางสังคมแต่ละระดบั หรือการ
เปลี่ยนแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม ผู้เกีย่วข้อง สนบัสนุน และผลท่ีเกิดขึน้สรปุและ
น าเสนอได้ 2 ส่วนได้แก่ แผนภาพ Time line และการสรุปความเรยีง 
แสดงตัวอย่างในส่วนที่ 2 แผนภาพที่ 7.4-7.6 ตารางท่ี 7.3 

9. แผนภาพเชื่อมโยงระบบย่อย ของการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ 
10. การเขียนความเรียงแสดงการจดัการตนเองแต่ระบบยอ่ย มีแนวทางในการเขยีนความเรียงดังนี้  

“แนวคิด หลักการภาพรวมการพัฒนาตนเองของระบบย่อย  ตามเส้นทางการพัฒนาการจัดการ
ตนเอง งานกิจกรรม ความเชี่ยวชาญ ของทุนทางสังคมทุกระดบั ที่สร้างผลกระทบตอ่เป้าหมายทั้ง
งานและ ประชากร กลไกท่ีสนบัสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานไดแ้ก่ กลุ่มทางสังคม หนว่ยงาน 
ระบบข้อมลู งบประมาณ และวธิีการจัดการการสร้างผลกระทบกับประชากรเป้าหมาย 13  กลุ่ม 
16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยก าหนดภาวะสุขภาพ เทียงเคียงภารกิจองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิน่7 ด้าน ด้าน  7+1ประเดน็นโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอและ 7 คุณลักษณะ
การจัดการตนเองของชุมชนทอ้งถิ่น” 

11. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ ของทนุทาง
สังคมทั้ง 6 ระดบัสรปุความเชื่อมโยงงาน ความสมัพันธ์  ทั้งความเชื่อมโยงภายในระบบย่อย และ
ระบบการจัดการตนเองรายด้าน ท้ังระดับหมูบ่้าน และภาพรวมต าบล  วิเคราะห์การสร้าง
ผลกระทบเพื่อระบปุระเดน็เดน่ของการจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ 
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านเศรษฐกิจ  
ข้อมูลปัญหา
และการ
แก้ปัญหาโดย
ชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ 

4. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ี
และประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมู่บ้าน 
ภาพรวมต าบล 

5. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ี
เกิดขึ้นจากการแกป้ัญหา 

6. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้าง
ที่เป็นองคป์ระกอบ 5 ด้านของชมุชนท้องถ่ินได้แก่ 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สุขภาพ และการเมอืงการปกครอง  

 

สรุปปัญหาด้านเศรษฐกิจดังนี ้
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
ปัญหาท่ี 1………………… 

ข้อมูลสนบัสนุน 
3. เหตุที่มา……. 
4. ข้อมูลจ านวน สถิติที่

เกี่ยวข้อง…. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
5. สมาชิกกลุ่ม.............คน 
6. ผู้สูงอายชุาติ..........คน 

ปัญหาท่ี 2.......................... ข้อมูลสนบัสนุน 
5. ……………………. 
6. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
5. คนตกงาน.............คน 
6. ครัวเรอืนที่มีคนป่วยตดิเตียง

..........คน 
อธิบายศักยภาพการจดัการตนเองของชมุชนท้องถ่ินด้านเศรษฐกิจ และทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดบัที่
สอดคล้องกับการจัดการกบัปญัหาและความต้องการแต่ละดา้น 
 

 



151 
 

1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านสภาวะแวดล้อม 

เพ่ือให้การแสดงศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองตามโครงสร้างชุมชนท้องถิ่นด้านสภาวะแวดล้อม 
จากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆที่
มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก าหนดขอบเขตแนวคิด(Theme)และและรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับ
ศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม ดังน้ี 
แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
ศักยภาพชุมชน
การจัดการตนเอง
ด้านสภาวะ
แวดล้อม 

ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อมสามารถสะท้อน   
ลักษณะงานด้านสภาวะแวดล้อมในชุมชน 5 ลักษณะได้แก่ 1)การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้แก่ ดิน น้ า ป่า โดยการใช้ การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 2)การจัดการ
มลพิษได้แก่ การจัดการขยะ ขยะพิษ การจัดการน าเสีย สารเคมี เป็นต้น 3)การจัดการภัย
พิบัติ ได้แก่ การจัดการในขั้นเตรียมก่อนเกิดภัยพิบัติ การดูแลช่วยเหลือขณะเกิดภัยพิบัติ และ
ระยะหลังเกิดภัยพิบัติ 4)การจัดการพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นการจัดการพลังงานที่ไม่ใช้กลุ่ม
พลังงานหลักเช่น แก๊สชีวภาพ ถ่านจากขยะ เตาพลังงานแกลบ เป็นต้น และ5)การปรับ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งการปรับสิ่งแวดล้อมบ้านได้แก่ ปรับบ้านเพื่อ
คนพิการ สูงอายุ เด็กเล็กเป็นต้น  และนอกบ้านเรือนได้แก่ การปรับพื้นที่สาธารณะ ทางเดิน 
ราวบันได ลานกีฬา ลานกิจกรรมในชุมชน เป็นต้น รวมถึงการมีกลุ่มทางสังคมที่คอยให้การ
ช่วยเหลือดูแล 

ในการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อมมีปัจจัยสนับสนุนได้แก่ คน ประกอบด้วย
ครอบครัว คนต้นแบบ เจ้าหน้าที่รัฐ  ข้อมูลที่สนับสนุนได้แก่ ข้อมูลปัญหาและความต้องการ 
ข้อมูลเชิงเทคโนโลยี ข้อมูลผู้ต้องการความช่วยเหลือหรือประสบปัญหาด้านสภาวะแวดล้อม
งบประมาณที่สนับสนุนการด าเนินงานที่มีทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมไปถึงวิธีจัดการงาน
ของทุนทางสังคมมีทั้งการท าแบบมีส่วนร่วม จัดการด้านกลไกขับเคลื่อน และการสร้า
ข้อตกลงร่วม  ซึ่งล้วนแต่ก่อให้เกิดการสรา้งผลกระทบ ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยแยกเป็น 

1) ประชากรเป้าหมายอย่างน้อย 13 กลุ่มประชากร ได้แก่เด็กอายุ0-3 ป,ี เด็ก
อายุ 3-5 ปี,เด็กอายุ 6-12 ปี,วัยรุ่น,วัยท างาน, หญิงต้ังครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเชื้อ, 
ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คนพิการ, ผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย 

2) 16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ ซึ้งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่ การ
ลดปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริม การเสริมความเข้มแข็งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และ
การดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ 

3) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น 5 ด้านได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง  

4) สามารถตรวจสอบการจัดการตนเองของทุนทางสังคมตามคุณลักษณะ
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 7 คุณลักษณะได้แก่ 1)การสร้างการเรียนรู้ 2)การ
สร้างกลไก 3)การสร้างศักยภาพ 4)การสร้างการมีส่วนร่วม 5)การระดมทุนและ
ทรัพยากร 6)การมีข้อตกลง และ7)การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร 

เอกสารอ้างองิ ขนิษฐา นนัทบุตร.(2558).พลงังานชุมชน  เอกสารประกอบการประชุมเวทีผู้น าชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเอง ครั้งที่ 5กรณี “พลังงานชุมชน” วันพฤหัสที่ 13สิงหาคม 
2558 ณ ห้องประชมุ 201 ชั้น 2ส านักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ 
(สสส.) 

ทวิดา กมลเวช (2554) คู่มือการจัดการภยัพิบตัิท้องถิ่น. สถาบันพระปกเกล้า. 
Burton, E.(2012). “Street ahead? The role of the built environment in healthy 

ageing”. Perspectives in Public Health. 132 (4), 161-162. 
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2.  Typology ศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านสภาวะแวดลอ้ม 

 
แผนภาพที ่2.4 แสดงภาพศกัยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสภาวะแวดล้อม 
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3. ตารางแสดงแนวทางการเก็บรวบรวบข้อมูล ศักยภาพชมุชนจัดการตนเอง ด้านสภาวะแวดล้อม 

ตารางที่  2.8  แสดงแนวทางการรวบรวมศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสภาวะแวดล้อม 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสภาวะแวดล้อมมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 
ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน 

การรวบรวมขอ้มูล แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

ศักยภาพการจดัการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม     
ข้อมูลทุนทางสังคม 1. สรุปขอ้มูลทุนทางสังคม 6 ระดบั รายหมู่บ้าน ภาพรวม

ต าบล  
2. วิเคราะห์งาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับที่

สร้างกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 16 ประเด็นปัจจัย
ก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมก าหนดภาวะสุขภาพ 
และการสร้างผลกระทบตรงต่อการจัดการตนเองด้าน
สภาวะแวดลอ้มได้แก่ งานและกิจกรรมของทุนทาง
สังคมที่มีสว่นจัดการด้านการใชป้ระโยชน์การอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดนิ น้ า ป่า การจัดการ
(ขยะ น้ าเสีย ควันพิษและสารเคมี)การจดัการภัยพบิัติ
การจัดการพลังงานทางเลือก ชุมชนการปรบัสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อต่อสุขภาพโดยเนน้การจัดการทางด้าน
โครงสร้างกายภาพในพื้นที่สาธารณะ และภายในบ้าน 
การจัดหน่วยบริการทีม่ีความเฉพาะเพื่อเอื้อสุขภาพ 
กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ ร้องทุกข์ หรอืไดร้ับความ
เป็นธรรม 

3. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของทุนทางสังคมทั้ง 
6 ระดบั 

4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสมัพันธ์ของการสร้าง
ผลกระทบทั้งด้านประชากร ลักษณะวิธีการจัดการงาน 
กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนบัสนุน ระบบข้อมลู หรอื

ปฏิบัติการที ่1
วิเคราะห์ศักยภาพ
และทุนทางสังคม
ของชุมชนท้องถิ่น 

F1 ส่วนที ่3ภาวะ
แวดล้อมใน
ครัวเรือน 
F2  
ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ด้านทุนท่ีแสดง
ศักยภาพ 
ส่วนที่ 6 ข้อมลู
ด้านภาวะแวดลอ้ม 

ฐานข้อมูลจปฐ 
ฐานข้อมูลกชช. 2ค 

1. ตารางสรุปจ านวนทุนทาง
สั ง ค ม ทุ ก ร ะ ดั บ ร า ย
หมู่บ้าน ภาพรวมต าบล
จ า แ น ก  ด้ า น ส ภ า ว ะ
แวดล้อม 

2. ต า ร า ง วิ เ ค ร า ะ ห์ ง า น 
สถานะศักยภาพของทุน
ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
ความสามารถในการสร้าง
ผลกระทบตรงกับการ
จัดการตนเองด้านสภาวะ
แวดล้อม 

3. ตารางจัดระบบการจัดการ
ต น เ อ ง  ด้ า น ส ภ า ว ะ
แวดล้อมและวิ เคราะห์
ระบบย่อยในแต่ละระบบ
ของทุนทางสังคมทั้ง  6 
ระดับ 

4. แ ผ น ภ า พ แ ส ด ง ก า ร
จัดระบบย่อยของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดับพร้อม
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ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน 

การรวบรวมขอ้มูล แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

งบประมาณ เทียบเคียงกบั ภารกิจอปท. 7 ด้าน  7+1
ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอ  และความ
สอดคล้องการจัดการตนเองของทุนทางสังคม 6ระดบั 
กับ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

5. จัดระบบยอ่ย ของการจดัการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ด้านสภาวะแวดล้อม ที่ทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับ
เกี่ยวข้อง 

6. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของแต่ละระบบยอ่ย
และความสมัพันธ์ภายในระบบย่อย และระบบการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่นด้านสภาวะแวดล้อม 

7. สรุปเส้นทางการจดัการตนเองของระบบการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่นดา้นสภาวะแวดลอ้ม 
 

แสดงความเชื่อมโยง คน 
งาน ข้อมูลของแต่ละระบบ
ย่อย และระบบการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ด้านสภาวะแวดล้อม 

5. ต า ร า ง วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ
แผนภาพ เส้ นทางการ
จัดการตนเองของทุนทาง
สั งคม ระบบย่อย และ
ระบบการจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่ นด้ าน
สภาวะแวดล้อม 

4. ข้อมูลปัญหา
และการ
แก้ปัญหาโดย
ชุมชนด้าน
สภาวะแวดลอ้ม 

1. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ีและ
ประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมูบ่้าน ภาพรวมต าบล 

2. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ีเกิดขึ้น
จากการแก้ปัญหา 

3. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้างที่เป็น
องค์ประกอบ 5 ด้านของชุมชนท้องถ่ินได้แก่ ด้านสังคม 
ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และ
การเมืองการปกครอง  
 

ปฏิบัติการที ่2การ
วิเคราะห์ปญัหา
และการแก้ปัญหา
โดยชุมชน 

F1 ส่วนที ่3ภาวะ
แวดล้อมใน
ครัวเรือน 
F2  
ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ด้านทุนท่ีแสดง
ศักยภาพ 
ส่วนที่ 6 ข้อมลู
ด้านภาวะแวดลอ้ม 

ฐานข้อมูลจปฐ 
ฐานข้อมูลกชช. 2ค 

1. ตารางวิเคราะห์ปญัหา 
และความต้องการของ
ชุมชน 

2. ข้อมูลเชงิปริมาณอธิบาย
ด้วยสถิติ จ านวน ร้อยละ 
สัดส่วน ที่บอกถึงปัญหา 
ประชากรที่ได้รบั
ผลกระทบ 

3. ตารางวิเคราะห์ศักยภาพที่
มีงาน กิจกรรมที่
สอดคล้อง กับการ
แก้ปัญหา  
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4. แนวทางการเขียนสรุปศักยภาพชมุชนจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม 

ตารางที่  2.9  แสดงแนวทางการเขียนสรุปข้อมลูศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสภาวะแวดล้อม 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้สามารถแสดงข้อมูลที่รวบรวมได้ชัดเจนและครอบคลุม มีแนวทางในการเขียนสรุปดังต่อไปน้ี 

ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม  
ทุนทางสังคม  

1. สรุปขอ้มูลทุนทางสังคม 6 ระดบั รายหมู่บ้าน 
ภาพรวมต าบล  

2. วิเคราะห์งาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับที่สร้างกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 16 
ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคม
ก าหนดภาวะสุขภาพ 
และการสร้างผลกระทบตรงต่อการจัดการตนเอง
ด้านสภาวะแวดล้อมได้แก่ งานและกิจกรรมของ
ทุนทางสังคมที่มีสว่นจัดการด้านการใช้ประโยชน์
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า 
ป่า การจัดการ(ขยะ น้ าเสีย ควนัพิษและสารเคมี)
การจัดการภัยพบิัติการจัดการพลังงานทางเลือก 
ชุมชนการปรบัสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
โดยเนน้การจัดการทางด้านโครงสร้างกายภาพใน
พื้นท่ีสาธารณะ และภายในบ้าน การจัดหน่วย
บริการทีม่ีความเฉพาะเพื่อเอื้อสุขภาพ กรณีที่
ต้องการความช่วยเหลือ รอ้งทุกข์ หรือได้รบัความ
เป็นธรรม 

3. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดับ 

4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสมัพันธ์ของการ
สร้างผลกระทบทั้งด้านประชากร ลักษณะวิธีการ
จัดการงาน กิจกรรม ผู้เกี่ยวขอ้ง สนับสนนุ ระบบ

 
แนวทางในการสรุป วเิคราะห์ขอ้มูลศักยภาพการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม แสดงการน าเสนอได้
ใน 3 ส่วนได้แก่ตารางสรุปจ านวน  เส้นทางการจัดการตนเอง แผนภาพการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง 
เขียนความเรียงแสดงขอ้มูลการจัดการตนเองของทุนทางสงัคมแต่ละระดับ แสดงแนวทางดงันี ้
 
1. ตารางสรุปจ านวนทุนทางสังคมที่แสดงศักยภาพการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดลอ้ม 

 
ทุนทางสังคมด้านสภาวะ
แวดล้อม 

หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. รวม 

บุคคล ครอบครัว        
กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

       

แหล่งประโยชน์        
ชุมชนหรือหมู่บ้าน        
ต าบล        
เครือข่าย        

 
2. เส้นทางการจัดการตนเองของทนุทางสังคมแต่ละระดับมีองค์ประกอบของข้อมูลของช่วงเวลา 

สถานการณ์การพัฒนา หรอืการเปลี่ยนแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม ผู้เกีย่วข้อง 
สนับสนุน และผลท่ีเกิดขึน้สรปุและน าเสนอได้ 2 ส่วนได้แก่ แผนภาพ Time line และการสรปุ
ความเรียง 

3. เส้นทางการจัดการตนเองของทนุทางสังคมภาพรวม ด้านสภาวะแวดล้อม มีองค์ประกอบของ
ข้อมูลของช่วงเวลา สถานการณ์การพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม 
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม  

ข้อมูล หรืองบประมาณ เทียบเคียงกับ ภารกจิ
อปท. 7 ด้าน  7+1ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 
ข้อเสนอ  และความสอดคล้องการจัดการตนเอง
ของทุนทางสังคม 6ระดบั กับ 7 คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่น 

5. จัดระบบยอ่ย ของการจดัการตนเองของชุมชน
ท้องถ่ินด้านสภาวะแวดล้อม ท่ีทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับเกี่ยวขอ้ง 

6. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของแต่ละ
ระบบย่อยและความสัมพันธ์ภายในระบบย่อย 
และระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ินด้าน
สภาวะแวดล้อม 

7. สรุปเส้นทางการจดัการตนเองของระบบการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่นด้านสภาวะ
แวดล้อม 
 

ผู้เกี่ยวข้อง สนบัสนุน และผลท่ีเกิดขึ้นของทุนทางสังคมทุกระดบัสรปุและน าเสนอได้ 2 ส่วนไดแ้ก่ 
แผนภาพ Time line และการสรุปความเรียง 

แสดงตัวอย่างในส่วนที่ 2 แผนภาพที่ 7.4-7.6 ตารางท่ี 7.4 
4. แผนภาพวิเคราะห์ความเชือ่มโยง ของระบบการจดัการตนเองดา้นสภาวะแวดล้อม 
5. การเขียนความเรียงแสดงการจดัการตนเองด้านสภาวะแวดลอ้มของแต่ละทุนทางสังคม มี

แนวทางในการเขียนความเรียงดังนี้  
 
“แนวคิด หลักการภาพรวมการพัฒนาตนเองของทุนทางสังคม  ตามเส้นทางการพัฒนาการ
จัดการตนเอง งานกิจกรรม ความเชี่ยวชาญ  ที่สร้างผลกระทบต่อเป้าหมายทั้งงานและ ประชากร  
กลไกท่ีสนับสนุนให้เกดิการขบัเคลื่อนงานไดแ้ก่ กลุ่มทางสังคม หน่วยงาน ระบบข้อมูล 
งบประมาณ และวิธีการจัดการการสร้างผลกระทบกับประชากรเป้าหมาย 13  กลุ่ม 16 ประเดน็
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจยัก าหนดภาวะสุขภาพ เทียงเคียงภารกิจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน7 ด้าน ด้าน  7+1ประเดน็นโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอและ 7 คุณลักษณะการจดัการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น” 
 

6. วิเคราะหร์ะบบยอ่ย ของการจดัการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม โดยพิจารณาจากงาน กิจกรรม ที่
สร้างผลกระทบ ท้ังประชากร และ 16 ประเดน็ปจัจัยก าหนดสุขภาพและปัจจัยทางสังคมก าหนด
ภาวะสุขภาพน าเสนอใน 3 ลักษณะได้แก่ ตารางสรปุ และเสน้ทางการจัดการตนเองของระบบยอ่ย
และสรุปความเรียง 
 
ตัวอยา่งตารางสรุป 
 
ระบบย่อยด้านสภาวะ
แวดล้อม 

หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. หมู่ท่ี .. 

ระบบจัดการน้ า        
นาย ก(เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์น้ า) 
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม  

นาง ข(จัดการระบบน้ า
สวนผลไม้) 

        

กลุ่มจัดการน้ าสวนมังคดุ         
กลุ่มสภาผู้น า         
เกษตรต าบล..........          
อปต....         
หมู่บ้านเกษตรกรรมท า
สวน 

        

ระบบการเงิน.....        
บุคคล.........        
กลุ่ม...........        
กองทุน......        
หน่วยงาน.....        
แหล่งประโยชน์....        
อื่นๆ.........        

7. เส้นทางการจัดการตนเองของแต่ละระบบย่อย ของระบบการจดัการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม
องค์ประกอบของข้อมูลช่วงเวลา สถานการณ์การพัฒนาของทุนทางสังคมแต่ละระดบั หรือการ
เปลี่ยนแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม ผู้เกีย่วข้อง สนบัสนุน และผลท่ีเกิดขึน้สรปุและ
น าเสนอได้ 2 ส่วนได้แก่ แผนภาพ Time line และการสรุปความเรยีง 

แสดงตัวอย่างในส่วนที่ 2 แผนภาพที ่7.4-7.6 ตารางท่ี 7.4 
8. แผนภาพเชื่อมโยงระบบย่อย ของการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม 
9. การเขียนความเรียงแสดงการจดัการตนเองแต่ระบบยอ่ย มีแนวทางในการเขยีนความเรียงดังนี้  

“แนวคิด หลักการภาพรวมการพัฒนาตนเองของระบบย่อย  ตามเส้นทางการพัฒนาการจัดการ
ตนเอง งานกิจกรรม ความเชี่ยวชาญ ของทุนทางสังคมทุกระดบั ที่สร้างผลกระทบตอ่เป้าหมายทั้ง
งานและ ประชากร กลไกท่ีสนบัสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานไดแ้ก่ กลุ่มทางสังคม หนว่ยงาน 
ระบบข้อมลู งบประมาณ และวธิีการจัดการการสร้างผลกระทบกับประชากรเป้าหมาย 13  กลุ่ม 
16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยก าหนดภาวะสุขภาพ เทียงเคียงภารกิจองค์กร
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม  

ปกครองสว่นท้องถิน่7 ด้าน ด้าน  7+1ประเดน็นโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอและ 7 คุณลักษณะ
การจัดการตนเองของชุมชนทอ้งถิ่น” 

10. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านสภาวะแวดล้อม ของ
ทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดบัสรปุความเชื่อมโยงงาน ความสัมพันธ ์ ทั้งความเชื่อมโยงภายในระบบ
ย่อย และระบบการจัดการตนเองรายด้าน ท้ังระดบัหมูบ่้าน และภาพรวมต าบล  วิเคราะห์การสร้าง
ผลกระทบเพื่อระบปุระเดน็เดน่ของการจัดการตนเองด้านสภาวะแวดล้อม 
 

ข้อมูลปัญหา
และการ
แก้ปัญหาโดย
ชุมชนด้าน
สภาวะแวดลอ้ม 

1. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ี
และประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมู่บ้าน 
ภาพรวมต าบล 

2. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ี
เกิดขึ้นจากการแกป้ัญหา 

3. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้าง
ที่เป็นองคป์ระกอบ 5 ด้านของชมุชนท้องถ่ินได้แก่ 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม 
ด้านสุขภาพ และการเมืองการปกครอง  

 

สรุปปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมดังนี ้
ปัญหาด้านสภาวะแวดลอ้ม 
ปัญหาท่ี 1………………… 

ข้อมูลสนบัสนุน 
5. เหตุที่มา……. 
6. ข้อมูลจ านวน สถิติที่

เกี่ยวข้อง…. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
7. สมาชิกกลุ่ม.............คน 
8. ผู้สูงอายุชาติ..........คน 

ปัญหาท่ี 2.......................... ข้อมูลสนบัสนุน 
7. ……………………. 
8. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
7. คนตกงาน.............คน 
8. ครัวเรอืนที่มีคนป่วยตดิเตียง

..........คน 
อธิบายศักยภาพการจดัการตนเองของชมุชนท้องถ่ินด้านสภาวะแวดล้อม และทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดบั
ที่สอดคล้องกบัการจดัการกบัปญัหาและความต้องการแต่ละดา้น 
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1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านสุขภาพ 

เพื่อให้การแสดงศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองตามโครงสร้างชุมชนท้องถิ่นด้านสุขภาพ จาก
แหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆที่มีใน
ชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก าหนดขอบเขตแนวคิด(Theme)และและรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับ
ศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านสุขภาพ ดังน้ี 

แนวคิด 
(Theme) 

รายละเอียด 

ศักยภาพชุมชน
จัดการตนเอง
ด้านสุขภาพ 

ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองด้านสุขภาพสามารถสะท้อนลักษณะ
งานด้านสุขภาพใน 3 ส่วนได้แก่ 1)ลักษณะงานการดูแลสุขภาพชุมชนประกอบด้วย 3 
ลักษณะได้แก่ การบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ การดูแลสุขภาพและการช่วยเหลือกัน 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชนให้สร้างงานที่กระทบสุขภาพ  2) 6  ชุด
กิจกรรมส าหรับการดูแลสุขภาพชุมชนซึ่งประกอบด้วยชุดพัฒนาศักยภาพ ชุดการพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ ชุดการพัฒนาระบบบริการ ชุดการจัดต้ังกองทุนหรือจัดให้
มีสวัสดิการส าหรับการดูแล  ชุดการพัฒนาและน าใช้ข้อมูล และชุดการพัฒนากฎ กติกา 
ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนการด าเนินกิจกรรม  และ 3)ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่ความเสี่ยงด้านการประกอบอาชีพ พฤติกรรมเสี่ยง
ในชีวิตประจ าวัน พฤติกรรมเสี่ยงด้านการขับขี่จราจร เป็นต้น มีปัจจัยที่สนับสนุนการ
ด าเนินงานของทุนทางสังคมได้แก่ คนซึ่งประกอบด้วยบุคคลและครอบครัว กลุ่มทางสังคม 
เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น ข้อมูล ซึ่งมีลักษณะข้อมูลที่สนับสนุน
ได้แก่ ข้อมูลผู้ต้องการความช่วยเหลือ สถานะสุขภาพทั้งระดับบุคคลครอบครัวและภาพรวม
ชุมชุน และปัจจัยก าหนดสุขภาพที่ส าคัญทั้งปัจจัยด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ เป็นต้น 
งบประมาณท่ีสนับสนุนการด าเนินงานที่มีทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นที่ รวมไปถึงวิธีจัดการงาน
ของทุนทางสังคมมีทั้งท าร่วมกัน ท าแยก หรือต่างคนต่างท า ล้วนแต่ก่อให้เกิดการสร้าง
ผลกระทบ ท้ังทางตรง และทางอ้อม โดยแยกเป็น 

1) ประชากรเป้าหมายอย่างน้อย 13 กลุ่มประชากร ได้แก่เด็กอายุ0-3 ปี, เด็ก
อายุ 3-5 ปี,เด็กอายุ 6-12 ปี,วัยรุ่น,วัยท างาน, หญิงต้ังครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเชื้อ, 
ผู้ป่วยจิตเวช, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คนพิการ, ผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย 

2) 16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ ซึ้งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่ การ
ลดปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริม การเสริมความเข้มแข็งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และ
การดูแลสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ 

3) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น 5 ด้านได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง 

4) สามารถตรวจสอบการจัดการตนเองของทุนทางสังคมตามคุณลักษณะ
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 7 คุณลักษณะได้แก่ 1)การสร้างการเรียนรู้ 2)การ
สร้างกลไก 3)การสร้างศักยภาพ 4)การสร้างการมีส่วนร่วม 5)การระดมทุนและ
ทรัพยากร 6)การมีข้อตกลง และ7)การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร 

เอกสารอ้างองิ ขนิษฐา นนัทบุตร.(2559).การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา ระบบ
ดูแลสุขภาพชุมชนและการใช้กองทุน สุขภาพต าบลเป็นกลไกการสนบัสนุน. เอกสาร
ประกอบการบรรยายการประชุมนานาชาตริางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มหิดล ประจ าปี 
2559  (Prince Mahidol Award Conference 2016)วนัที่ 26 มกราคม 2559
ณ โรงแรมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 
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2. Typology ศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านสุขภาพ 

 
แผนภาพที ่2.5แสดงภาพศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสุขภาพ 
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3. ตารางแสดงแนวทางการเก็บรวบรวบข้อมูล ศักยภาพชมุชนจัดการตนเอง ด้านสุขภาพ 

ตารางที่  2.10  แสดงแนวทางการรวบรวมศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสุขภาพ 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านสุขภาพ มีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 

ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน 

การรวบรวมขอ้มูล แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

ศักยภาพการจดัการตนเองด้านสุขภาพ     
ข้อมูลทุนทางสังคม 1. สรุปขอ้มูลทุนทางสังคม 6ระดบั รายหมู่บ้าน ภาพรวม

ต าบล  
2. วิเคราะห์งาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับที่

สร้างกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 16 ประเด็นปัจจัย
ก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมก าหนดภาวะสุขภาพ 
และการสร้างผลกระทบตรงต่อการจัดการตนเองด้าน
สุขภาพได้แก่ งานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่มีส่วน
จัดการด้านทางการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลอืกัน ท่ี
เป็นการบริการของหน่วยบริการ การดูแลช่วยเหลอืกัน
โดยชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแขง็ให้กบัองค์กร
ในชุมชนสร้างงานที่กระทบด้านสุขภาพ การปรบั
พฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ หรอืนวัตกรรมด้านการดูแล
สุขภาพ 

3. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของทุนทางสังคมทั้ง 
6 ระดบั 

4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสมัพันธ์ของการสร้าง
ผลกระทบทั้งด้านประชากร ลักษณะวิธีการจัดการงาน 
กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนบัสนุน ระบบข้อมลู หรอื
งบประมาณ เทียบเคียงกบั ภารกิจอปท. 7 ด้าน  7+1
ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอ  และความ
สอดคล้องการจัดการตนเองของทุนทางสังคม 6ระดบั 
กับ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

ปฏิบัติการที ่1
วิเคราะห์ศักยภาพ
และทุนทางสังคม
ของชุมชนท้องถิ่น 

F1 ส่วนที ่1 ขอ้มูล
สมาชิกในครัวเรือน
และการ               
ดูแล ช่วยเหลือ 
F2  
ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ด้านทุนท่ีแสดง
ศักยภาพ 
ส่วนที่ 3 ข้อมลู
ด้านการดูแล
สุขภาพ 

ฐานข้อมูลจปฐ 
ฐานข้อมูลกชช. 2ค 

1. ตารางสรุปจ านวน
ทุ นท า งสั ง คมทุ ก
ระดับรายหมู่ บ้ าน 
ภ า พ ร ว ม ต า บ ล
จ าแนก ด้านสุขภาพ 

2. ตารางวิเคราะห์งาน 
สถานะศักยภาพของ
ทุนทางสังคมและ
ความสามารถในการ
สร้างผลกระทบตรง
กับการจัดการตนเอง
ด้านสุขภาพ 

3. ตารางจัดระบบการ
จัดการตนเอง ด้าน
สุขภาพและวิเคราะห์
ระบบย่อยในแต่ละ
ระบบของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดับ 

4. แผนภาพแสดงการ
จัดระบบย่อยของทุน
ท า ง สั ง ค ม ทั้ ง  6 
ร ะดับพร้อมแสดง
ความเชื่อมโยง คน 
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ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน 

การรวบรวมขอ้มูล แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

5. จัดระบบยอ่ย ของการจดัการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ ที่ทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดบัเกี่ยวขอ้ง 

6. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของแต่ละระบบยอ่ย
และความสมัพันธ์ภายในระบบย่อย และระบบการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

7. สรุปเส้นทางการจดัการตนเองของระบบการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่นดา้นสขุภาพ 
 

งาน ข้อมูลของแต่ละ
ระบบย่อย และระบบ
การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ 

5. ตารางวิเคราะห์และ
แผนภาพเส้นทาง
การจัดการตนเอง
ของทุนทางสังคม 
ระบบย่อย และระบบ
การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
ด้านสุขภาพ 

5. ข้อมูลปัญหา
และการ
แก้ปัญหาโดย
ชุมชนด้าน
สุขภาพ 

1. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ีและ
ประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมูบ่้าน ภาพรวมต าบล 

2. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ีเกิดขึ้น
จากการแก้ปัญหา 

3. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้างที่เป็น
องค์ประกอบ 5 ด้านของชุมชนท้องถ่ินได้แก่ ด้านสังคม 
ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ดา้นสุขภาพ และการเมอืง
การปกครอง  
 

ปฏิบัติการที ่2การ
วิเคราะห์ปญัหา
และการแก้ปัญหา
โดยชุมชน 

F1 ส่วนที ่1 ขอ้มูล
สมาชิกในครัวเรือน
และการ            
ดูแลช่วยเหลอื 
F2  
ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ด้านทุนท่ีแสดง
ศักยภาพ 
 สวนที่ 3 ข้อมูล
ด้านการดูแล
สุขภาพ 

 1. ตารางวิเคราะห์
ปัญหา และความ
ต้องการของชมุชน 

2. ข้อมูลเชงิปริมาณ
อธิบายด้วยสถิติ 
จ านวน ร้อยละ 
สัดส่วน ที่บอกถึง
ปัญหา ประชากรที่
ได้รับผลกระทบ 

3. ตารางวิเคราะห์
ศักยภาพที่มีงาน 
กิจกรรมที่สอดคลอ้ง 
กับการแกป้ัญหา  

 
 



163 
 

 
4. แนวทางการเขียนสรุปศักยภาพชมุชนจัดการตนเอง ด้านสุขภาพ 

ตารางที่  2.11  แสดงแนวทางการเขียนสรุปข้อมูลศกัยภาพชมุชนจัดการตนเอง ด้านสุขภาพ 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้สามารถแสดงข้อมูลที่รวบรวมได้ชัดเจนและครอบคลุม มีแนวทางในการเขียนสรุปดังต่อไปน้ี 

ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสุขภาพ  
ทุนทางสังคม  

1. สรุปขอ้มูลทุนทางสังคม 6ระดบั รายหมู่บ้าน 
ภาพรวมต าบล  

2. วิเคราะห์งาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับที่สร้างกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 16 
ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคม
ก าหนดภาวะสุขภาพและการสรา้งผลกระทบตรง
ต่อการจัดการตนเองดา้นสุขภาพได้แก่ งานและ
กิจกรรมของทุนทางสังคมที่มีสว่นจัดการด้าน
ทางการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลอืกัน ท่ีเป็น
การบริการของหน่วยบริการ การดูแลช่วยเหลือ
กันโดยชุมชนและการเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้กับองค์กรในชมุชนสร้างงานที่กระทบด้าน
สุขภาพ การปรบัพฤติกรรมเสี่ยงด้านสุขภาพ หรอื
นวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพ 

3. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดับ 

4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสมัพันธ์ของการ
สร้างผลกระทบทั้งด้านประชากร ลักษณะวิธีการ
จัดการงาน กิจกรรม ผู้เกี่ยวขอ้ง สนับสนนุ ระบบ
ข้อมูล หรืองบประมาณ เทียบเคียงกับ ภารกจิ
อปท. 7 ด้าน  7+1ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 
ข้อเสนอ  และความสอดคล้องการจัดการตนเอง

 
แนวทางในการสรุป วเิคราะห์ขอ้มูลศักยภาพการจัดการตนเองด้านสุขภาพ แสดงการน าเสนอได้ใน 3 
ส่วนได้แก่ตารางสรุปจ านวน  เส้นทางการจัดการตนเอง แผนภาพการวิเคราะห์ความเชือ่มโยง เขียน
ความเรียงแสดงขอ้มูลการจัดการตนเองของทุนทางสังคมแต่ละระดับ แสดงแนวทางดงันี้ 
 
1. ตารางสรุปจ านวนทุนทางสังคมที่แสดงศักยภาพการจัดการตนเองด้านสุขภาพ 

 
ทุนทางสังคมด้าน
สุขภาพ 

หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. รวม 

บุคคล ครอบครัว        
กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

       

แหล่งประโยชน์        
ชุมชนหรือหมู่บ้าน        
ต าบล        
เครือข่าย        

 
2. เส้นทางการจัดการตนเองของทนุทางสังคมแต่ละระดับมีองค์ประกอบของข้อมูลของช่วงเวลา 

สถานการณ์การพัฒนา หรอืการเปลี่ยนแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม ผู้เกีย่วข้อง สนบัสนุน 
และผลท่ีเกิดขึ้นสรุปและน าเสนอได้ 2 ส่วนได้แก่ แผนภาพ Time line และการสรุปความเรยีง 

3. เส้นทางการจัดการตนเองของทนุทางสังคมภาพรวม ด้านสุขภาพ มีองคป์ระกอบของข้อมูลของ
ช่วงเวลา สถานการณ์การพัฒนา หรือการเปลีย่นแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง 
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสุขภาพ  

ของทุนทางสังคม 6ระดบั กับ 7 คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่น 

5. จัดระบบยอ่ย ของการจดัการตนเองของชุมชน
ท้องถ่ินด้านสุขภาพ ที่ทุนทางสงัคมทั้ง 6 ระดบั
เกี่ยวข้อง 

6. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของแต่ละ
ระบบย่อยและความสัมพันธ์ภายในระบบย่อย 
และระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ินด้าน
สุขภาพ 

7. สรุปเส้นทางการจดัการตนเองของระบบการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
 

สนับสนุน และผลท่ีเกิดขึน้ของทุนทางสังคมทุกระดบัสรปุและน าเสนอได้ 2 ส่วนได้แก่ แผนภาพ 
Time line และการสรปุความเรียง 

แสดงตัวอย่างในส่วนที่ 2 แผนภาพท่ี 7.4-7.6 ตารางท่ี 7.5 
4. แผนภาพวิเคราะห์ความเชือ่มโยง ของระบบการจดัการตนเองดา้นสุขภาพ 
5. การเขียนความเรียงแสดงการจดัการตนเองด้านสุขภาพของแตล่ะทุนทางสังคม มีแนวทางในการ

เขียนความเรียงดังนี้  
 

“แนวคิด หลักการภาพรวมการพัฒนาตนเองของทุนทางสังคม  ตามเส้นทางการพัฒนาการจดัการ
ตนเอง งานกิจกรรม ความเชี่ยวชาญ  ที่สร้างผลกระทบต่อเป้าหมายทั้งงานและ ประชากร กลไกท่ี
สนับสนุนให้เกดิการขับเคลื่อนงานได้แก่ กลุ่มทางสังคม หน่วยงาน ระบบข้อมูล งบประมาณ และ
วิธีการจัดการการสร้างผลกระทบกับประชากรเป้าหมาย 13  กลุ่ม 16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสขุภาพ 
และปัจจัยก าหนดภาวะสุขภาพ เทียงเคียงภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 ด้าน ด้าน  7+1
ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอและ 7 คุณลักษณะการจดัการตนเองของชมุชนท้องถ่ิน” 
6. วิเคราะหร์ะบบยอ่ย ของการจดัการตนเองด้านสุขภาพ โดยพิจารณาจากงาน กิจกรรม ที่สร้าง

ผลกระทบ ท้ังประชากร และ 16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพและปัจจัยทางสังคมก าหนดภาวะ
สุขภาพน าเสนอใน 3 ลักษณะไดแ้ก่ ตารางสรุป และเสน้ทางการจัดการตนเองของระบบย่อยและ
สรุปความเรยีง 
ตัวอยา่งตารางสรุป 
 
ระบบย่อยด้านสุขภาพ หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. หมู่ท่ี .. 
ระบบสขุภาพพื้นบ้าน        
นาย ก(เชี่ยวชาญนวด
พื้นบ้าน) 

        

นาง ข(เชี่ยวชาญแปรรูป
สุนไพร) 

        

กลุ่มหมอพื้นบ้าน         
กลุ่มแปรรูสมุนไพร         
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสุขภาพ  

รพสต...........          
อปต....         
หมู่บ้านจัดการสุขภาพ         
ระบบการเงิน.....        
บุคคล.........        
กลุ่ม...........        
กองทุน......        
หน่วยงาน.....        
แหล่งประโยชน์....        
อื่นๆ.........        

7. เส้นทางการจัดการตนเองของแต่ละระบบย่อย ของระบบการจดัการตนเองด้านสขุภาพ
องค์ประกอบของข้อมูลช่วงเวลา สถานการณ์การพัฒนาของทุนทางสังคมแต่ละระดบั หรือการ
เปลี่ยนแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม ผู้เกีย่วข้อง สนบัสนุน และผลท่ีเกิดขึน้สรปุและ
น าเสนอได้ 2 ส่วนได้แก่ แผนภาพ Time line และการสรุปความเรยีง 

แสดงตัวอย่างในส่วนที่ 2 แผนภาพที่ 7.4-7.6 ตารางท่ี 7.5 
8. แผนภาพเชื่อมโยงระบบย่อย ของการจัดการตนเองด้านสุขภาพ 
9. การเขียนความเรียงแสดงการจดัการตนเองแต่ระบบยอ่ย มีแนวทางในการเขยีนความเรียงดังนี้  

“แนวคิด หลักการภาพรวมการพัฒนาตนเองของระบบย่อย  ตามเส้นทางการพัฒนาการจัดการ
ตนเอง งานกิจกรรม ความเชี่ยวชาญ ของทุนทางสังคมทุกระดบั ที่สร้างผลกระทบตอ่เป้าหมายทั้ง
งานและ ประชากร กลไกท่ีสนบัสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานไดแ้ก่ กลุ่มทางสังคม หนว่ยงาน ระบบ
ข้อมูล งบประมาณ และวิธีการจัดการการสร้างผลกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 13  กลุ่ม 16 
ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยก าหนดภาวะสุขภาพ เทียงเคียงภารกิจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน7 ด้าน7+1ประเดน็นโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอและ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถ่ิน” 

10. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านสุขภาพ ของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดบัสรปุความเชื่อมโยงงาน ความสมัพันธ์  ทั้งความเชื่อมโยงภายในระบบย่อย และ
ระบบการจัดการตนเองรายด้าน ท้ังระดับหมูบ่้าน และภาพรวมต าบล  วิเคราะห์การสร้างผลกระทบ
เพื่อระบุประเดน็เดน่ของการจัดการตนเองด้านสุขภาพ 



166 
 

ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านสุขภาพ  

 
ข้อมูลปัญหา
และการ
แก้ปัญหาโดย
ชุมชนด้าน
สุขภาพ 

4. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ี
และประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมู่บ้าน 
ภาพรวมต าบล 

5. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ี
เกิดขึ้นจากการแกป้ัญหา 

6. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้าง
ที่เป็นองคป์ระกอบ 5 ด้านของชมุชนท้องถ่ินได้แก่ 
ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สุขภาพ และการเมอืงการปกครอง  

 

สรุปปัญหาด้านสุขภาพดงันี ้
ปัญหาด้านสุขภาพ 
ปัญหาท่ี 1………………… 

ข้อมูลสนบัสนุน 
7. เหตุที่มา……. 
8. ข้อมูลจ านวน สถิติที่

เกี่ยวข้อง…. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
9. สมาชิกกลุ่ม.............คน 
10. ผู้สูงอายุชาติ..........คน 

ปัญหาท่ี 2.......................... ข้อมูลสนบัสนุน 
9. ……………………. 
10. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
9. คนตกงาน.............คน 
10. ครัวเรอืนที่มีคนป่วยตดิเตียง

..........คน 
อธิบายศักยภาพการจดัการตนเองของชมุชนท้องถ่ินด้านสุขภาพ และทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดบัที่
สอดคล้องกับการจัดการกบัปญัหาและความต้องการแต่ละดา้น 
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1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับด้านการเมือง การปกครอง 

เพื่อให้การแสดงศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองตามโครงสร้างชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง การ
ปกครอง จากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่ง
อื่นๆที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก าหนดขอบเขตแนวคิด(Theme)และและรายละเอียดค าอธิบาย
เกี่ยวกับศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองด้านการเมือง การปกครอง ดังน้ี 

 
แนวคิด 
(Theme) 

รายละเอียด 

ศักยภาพชุมชน
ในจัดการตนเอง
ด้านการเมือง 
การปกครอง 

ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการจัดการตนเองด้านการเมืองการปกครองสามารถสะท้อน
ลักษณะงานด้านการเมือง การปกครอง 5 ลักษณะได้แก่ 1)การตั้งกฎ กติกา ข้อตกลง เช่นนโยบาย
สาธารณะ ธรรมนูญสุขภาพ ข้อบัญญัติต าบล เป็นต้น 2)การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การมี
เวทีเรียนรู้ การมีส่วนร่วมเวทีประชาคม การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน การมีส่วนร่วมจัดท าแผนต าบล 
เป็นต้น 3)การได้รับสิทธิ ทั้งสิทธิการเข้าถึงและรับบริการ และสิทธิในการใช้ทรัพยากรและแหล่ง
ประโยชน์ 4)การจัดการความขัดแย้งได้แก่ การมีช่องทางในการร้องเรียน คนที่ท างานไกล่เกลี่ย 
และแนวทางให้การช่วยเหลือเมื่อเดือดร้อน และ 5)การสื่อสารซึ่งต้องมีทั้งความหลากหลายของ
รูปแบบและช่องทาง ซึ่งมีกระบวนการในการจัดการตนเองของชุมชนชนท้องถิ่นประกอบด้วย การ
สร้างความเข้าใจ เรียนรู้ปัญหา และความต้องการ การก าหนดกติกา ระเบียบที่ใช้ปฏิบัติร่วมกัน 
การต้ังคณะกรรมการ และการจัดท าข้อมูลสนับสนุน หรือข้อมูลที่แสดงปัญหาได้ ซึ่งมีผลผลิตเกิด
จากการจัดการตนเองด้านการเมืองการปกรองดังนี้ การมีกฎ กติกา เพื่อจัดการปัญหา ร่วมกัน 
นโยบายสาธารณะในชุมชน การมีสวัสดิการ และจ านวนเหตุการณ์ที่ต้องจัดการ ต้องไกล่เกลี่ย
ลดลง  การจัดการตนเองที่กล่าวมาด้านการเมือง การปกครอง ล้วนแต่ก่อให้เกิดการสร้าง
ผลกระทบ ท้ังทางตรง และทางอ้อม โดยแยกเป็น 

1) ประชากรเป้าหมายอย่างน้อย 13 กลุ่มประชากร ได้แก่เด็กอายุ0-3 ปี, เด็กอายุ 
3-5 ปี,เด็กอายุ 6-12 ปี,วัยรุ่น,วัยท างาน, หญิงต้ังครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเชื้อ, ผู้ป่วยจิตเวช, 
ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คนพิการ, ผู้ต้องการความช่วยเหลือและผู้ป่วยระยะท้าย 

2) 16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ ซึ้งประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่ การลด
ปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริม การเสริมความเข้มแข็งองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ และการดูแล
สุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะ 

3) องค์ประกอบโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น 5 ด้านได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง 

4) สามารถตรวจสอบการจัดการตนเองของทุนทางสังคมตามคุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 7 คุณลักษณะได้แก่ 1)การสร้างการเรียนรู้ 2)การสร้างกลไก 3)
การสร้างศักยภาพ 4)การสร้างการมีส่วนร่วม 5)การระดมทุนและทรัพยากร 6)การมีข้อตกลง และ
7)การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กร 

เอกสารอ้างองิ ขนิษฐา นนัทบุตร.(2559).การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา ระบบดแูล
สุขภาพชุมชนและการใช้กองทุน สุขภาพต าบลเปน็กลไกการสนบัสนนุ. เอกสาร
ประกอบการบรรยายการประชุมนานาชาตริางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มหิดล ประจ าปี 
2559  (Prince Mahidol Award Conference 2016)วนัที่ 26 มกราคม 2559ณ 
โรงแรมบางกอกคอนเวนชั่น เซน็เตอร ์
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2. Typology ศักยภาพการจัดการตนเอง ด้านการเมือง การปกครอง 

 

 
แผนภาพที ่2.6แสดงภาพศักยภาพการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ด้านการเมือง การปกครอง 
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3. ตารางแสดงแนวทางการเก็บรวบรวบข้อมูล ศักยภาพชมุชนจัดการตนเอง ด้านการเมือง การปกครอง 
ตารางที่  2.12  แสดงแนวทางการรวบรวมศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านการเมือง การปกครอง 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง ด้านการเมือง การปกครองมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังตอ่ไปน้ี 
ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน 

การรวบรวมขอ้มูล แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

ศักยภาพการจดัการตนเองด้านการเมือง การปกครอง     
ข้อมูลทุนทางสังคม 1. สรุปขอ้มูลทุนทางสังคม 6ระดบั รายหมู่บ้าน ภาพรวม

ต าบล  
2. วิเคราะห์งาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับที่

สร้างกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 16 ประเด็นปัจจัย
ก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมก าหนดภาวะสุขภาพ 

3. และการสร้างผลกระทบตรงต่อการจัดการตนเองด้าน
การเมือง การปกครองได้แก่ งานและกิจกรรมของทุน
ทางสังคมที่มีส่วนจัดการด้านการสร้างการมสี่วนร่วม
ของคนในชุมชน การปกครองทีม่ีให้คนอยูร่วมกนัอย่าง
สงบสุข สิทธิในการใช้ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์และ
การสื่อสาร  

4. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของทุนทางสังคมทั้ง 
6 ระดบั 

5. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสมัพันธ์ของการสร้าง
ผลกระทบทั้งด้านประชากร ลักษณะวิธีการจัดการงาน 
กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนบัสนุน ระบบข้อมลู หรอื
งบประมาณ เทียบเคียงกบั ภารกิจอปท. 7 ด้าน  7+1
ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอ  และความ
สอดคล้องการจัดการตนเองของทุนทางสังคม 6ระดบั 
กับ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

6. จัดระบบยอ่ย ของการจดัการตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ด้านการเมือง การปกครอง ที่ทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับ
เกี่ยวข้อง 

ปฏิบัติการที ่1
วิเคราะห์ศักยภาพ
และทุนทางสังคม
ของชุมชนท้องถิ่น 

F1 ส่วนที ่5 ความ
เกี่ยวข้องของ
ครัวเรือนกบั
การเมืองการ
ปกครอง 
F2  
ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ด้านทุนท่ีแสดง
ศักยภาพ 
ส่วนที่ 2ขอ้มูลด้าน
การสื่อสารส่วนที่ 
7 ข้อมูลด้าน
การเมืองการ
ปกครอง 

ฐานข้อมูลจปฐ 
ฐานข้อมูลกชช. 2ค 

1. ตารางสรุปจ านวน
ทุ นท า งสั ง คมทุ ก
ระดับรายหมู่ บ้ าน 
ภ า พ ร ว ม ต า บ ล
จ า แ น ก  ด้ า น
ก า ร เ มื อ ง  ก า ร
ปกครอง 

2. ตารางวิเคราะห์งาน 
สถานะศักยภาพของ
ทุนทางสังคมและ
ความสามารถในการ
สร้างผลกระทบตรง
กับการจัดการตนเอง
ด้านการเมือง การ
ปกครอง 

3. ตารางจัดระบบการ
จัดการตนเอง ด้าน
ก า ร เ มื อ ง  ก า ร
ป ก ค ร อ ง แ ล ะ
วิเคราะห์ระบบย่อย
ในแต่ละระบบของ
ทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับ 
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ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน 

การรวบรวมขอ้มูล แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

7. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของแต่ละระบบยอ่ย
และความสมัพันธ์ภายในระบบย่อย และระบบการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่นด้านการเมือง การ
ปกครอง 

8. สรุปเส้นทางการจดัการตนเองของระบบการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่นดา้นการเมือง การปกครอง 
 

4. แผนภาพแสดงการ
จัดระบบย่อยของทุน
ท า ง สั ง ค ม ทั้ ง  6 
ร ะดับพร้อมแสดง
ความเชื่อมโยง คน 
งาน ข้อมูลของแต่ละ
ระบบย่อย และระบบ
การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
ด้านการเมือง การ
ปกครอง 

5. ตารางวิเคราะห์และ
แผนภาพเส้นทาง
การจัดการตนเอง
ของทุนทางสังคม 
ระบบย่อย และระบบ
การจัดการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น
ด้านการเมือง การ
ปกครอง 

6. ข้อมูลปัญหา
และการ
แก้ปัญหาโดย
ชุมชนด้าน
การเมือง การ
ปกครอง 

1. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ีและ
ประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมูบ่้าน ภาพรวมต าบล 

2. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ีเกิดขึ้น
จากการแก้ปัญหา 

3. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้างที่เป็น
องค์ประกอบ 5 ด้านของชุมชนท้องถ่ินได้แก่ ด้านสังคม 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิง่แวดลอ้ม ด้านสุขภาพ และ
การเมืองการปกครอง  
 

ปฏิบัติการที ่2การ
วิเคราะห์ปญัหา
และการแก้ปัญหา
โดยชุมชน 

F1 ส่วนที ่5 ความ
เกี่ยวข้องของ
ครัวเรือนกบั
การเมืองการ
ปกครอง 
F2 ส่วนที่ 1 ข้อมลู
ด้านทุนท่ีแสดง
ศักยภาพ 

ฐานข้อมูลจปฐ 
ฐานข้อมูลกชช. 2ค 

1. ตารางวิเคราะห์
ปัญหา และความ
ต้องการของชมุชน 

2. ข้อมูลเชงิปริมาณ
อธิบายด้วยสถิติ 
จ านวน ร้อยละ 
สัดส่วน ที่บอกถึง
ปัญหา ประชากรที่
ได้รับผลกระทบ 
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ทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน 

การรวบรวมขอ้มูล แหล่งข้อมูล การน าเสนอ 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

ส่วนที่ 2ขอ้มูลด้าน
การสื่อสาร 
     ส่วนที่ 7 
ข้อมูลด้าน
การเมืองการ
ปกครอง 

3. ตารางวิเคราะห์
ศักยภาพที่มีงาน 
กิจกรรมที่สอดคลอ้ง 
กับการแกป้ัญหา  
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4. แนวทางการเขียนสรุปศักยภาพชมุชนจัดการตนเอง ด้านการเมือง การปกครอง 
ตารางที่  2.13  แสดงแนวทางการเขียนสรุปข้อมูลศกัยภาพชมุชนจัดการตนเอง ด้านการเมือง การปกครอง 
ค าชีแ้จง เพ่ือให้สามารถแสดงข้อมูลที่รวบรวมได้ชัดเจนและครอบคลุม มีแนวทางในการเขียนสรุปดังต่อไปน้ี 

ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านการเมือง การปกครอง  
ทุนทางสังคม  

1. สรุปขอ้มูลทุนทางสังคม 6ระดบั รายหมู่บ้าน 
ภาพรวมต าบล  

2. วิเคราะห์งาน กิจกรรมของทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับที่สร้างกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 16 
ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคม
ก าหนดภาวะสุขภาพ 

3. และการสร้างผลกระทบตรงต่อการจัดการตนเอง
ด้านการเมือง การปกครองได้แก่ งานและ
กิจกรรมของทุนทางสังคมที่มีสว่นจัดการด้านการ
สร้างการมีสว่นร่วมของคนในชมุชน การปกครอง
ที่มีให้คนอยูร่วมกนัอย่างสงบสขุ สิทธิในการใช้
ทรัพยากรและแหล่งประโยชน์และการสื่อสาร 
วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดับ 

4. วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ความสมัพันธ์ของการ
สร้างผลกระทบทั้งด้านประชากร ลักษณะวิธีการ
จัดการงาน กิจกรรม ผู้เกี่ยวขอ้ง สนับสนนุ ระบบ
ข้อมูล หรืองบประมาณ เทียบเคียงกับ ภารกจิ
อปท. 7 ด้าน  7+1ประเด็นนโยบายสาธารณะ88 
ข้อเสนอ  และความสอดคล้องการจัดการตนเอง
ของทุนทางสังคม 6ระดบั กับ 7 คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่น 

 
แนวทางในการสรุป วเิคราะห์ขอ้มูลศักยภาพการจัดการตนเองด้านการเมือง การปกครอง แสดงการ
น าเสนอได้ใน 3 ส่วนได้แก่ตารางสรุปจ านวน  เสน้ทางการจัดการตนเอง แผนภาพการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยง เขียนความเรียงแสดงข้อมูลการจดัการตนเองของทนุทางสังคมแต่ละระดบั แสดงแนวทาง
ดังนี ้
11. ตารางสรุปจ านวนทุนทางสังคมที่แสดงศักยภาพการจัดการตนเองด้านการเมือง การปกครอง 

 
ทุนทางสังคมด้าน
การเมือง การปกครอง 

หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. รวม 

บุคคล ครอบครัว        
กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน 

       

แหล่งประโยชน์        
ชุมชนหรือหมู่บ้าน        
ต าบล        
เครือข่าย        

 
12. เส้นทางการจัดการตนเองของทนุทางสังคมแต่ละระดับมีองค์ประกอบของข้อมูลของช่วงเวลา 

สถานการณ์การพัฒนา หรอืการเปลี่ยนแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม ผู้เกีย่วข้อง สนบัสนุน 
และผลท่ีเกิดขึ้นสรุปและน าเสนอได้ 2 ส่วนได้แก่ แผนภาพ Time line และการสรุปความเรยีง 

13. เส้นทางการจัดการตนเองของทนุทางสังคมภาพรวม ด้านการเมือง การปกครอง มีองคป์ระกอบ
ของข้อมลูของช่วงเวลา สถานการณ์การพัฒนา หรือการเปลี่ยนแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน 
กิจกรรม ผู้เกี่ยวข้อง สนบัสนุน และผลท่ีเกิดขึ้นของทุนทางสังคมทุกระดับสรปุและน าเสนอได ้2 
ส่วนได้แก่ แผนภาพ Time line และการสรุปความเรยีง 
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านการเมือง การปกครอง  

5. จัดระบบยอ่ย ของการจดัการตนเองของชุมชน
ท้องถ่ินด้านการเมือง การปกครอง ที่ทุนทาง
สังคมทั้ง 6 ระดับเกี่ยวข้อง 

6. วิเคราะห์เสน้ทางการจัดการตนเองของแต่ละ
ระบบย่อยและความสัมพันธ์ภายในระบบย่อย 
และระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ินด้าน
การเมือง การปกครอง 

7. สรุปเส้นทางการจดัการตนเองของระบบการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่นด้านการเมือง 
การปกครอง 
 

แสดงตัวอย่างในส่วนที่ 2 แผนภาพที่ 7.4-7.6 ตารางท่ี 7.6 
14. แผนภาพวิเคราะห์ความเชือ่มโยง ของระบบการจดัการตนเองดา้นการเมอืง การปกครอง 
15. การเขียนความเรียงแสดงการจดัการตนเองด้านการเมอืง การปกครองของแต่ละทุนทางสังคม มี

แนวทางในการเขียนความเรียงดังนี้  
“แนวคิด หลักการภาพรวมการพัฒนาตนเองของทุนทางสังคม  ตามเส้นทางการพัฒนาการจดัการ
ตนเอง งานกิจกรรม ความเชี่ยวชาญ  ที่สร้างผลกระทบต่อเป้าหมายทั้งงานและ ประชากร กลไกท่ี
สนับสนุนให้เกดิการขับเคลื่อนงานได้แก่ กลุ่มทางสังคม หน่วยงาน ระบบข้อมูล งบประมาณ และ
วิธีการจัดการการสร้างผลกระทบกับประชากรเป้าหมาย 13  กลุ่ม 16 ประเด็นปัจจัยก าหนดสขุภาพ 
และปัจจัยก าหนดภาวะสุขภาพ เทียงเคียงภารกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 ด้าน 7+1ประเด็น
นโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอและ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น” 
16. วิเคราะหร์ะบบยอ่ย ของการจดัการตนเองด้านการเมือง การปกครอง โดยพิจารณาจากงาน 

กิจกรรม ที่สร้างผลกระทบ ท้ังประชากร และ 16 ประเด็นปัจจยัก าหนดสขุภาพและปัจจัยทาง
สังคมก าหนดภาวะสุขภาพน าเสนอใน 3 ลักษณะได้แก่ ตารางสรุป และเส้นทางการจัดการตนเอง
ของระบบยอ่ยและสรุปความเรยีง 
ตัวอยา่งตารางสรุป 
ระบบย่อยด้านการเมือง 
การปกครอง 

หมู่ท่ี 1 หมู่ท่ี 2 หมู่ท่ี 3 หมู่ท่ี 4 หมู่ท่ี 5 หมู่ท่ี .. หมู่ท่ี .. 

ระบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม 

       

นาย ก(นายกอปท.)         
นาง ข(ก านัน)         
สภาผู้น าท้องท่ี         
กลุ่มอปพร.         
อปท...........          
ศูนย์รับเรื่องรอ้งทุกข์....         
หมู่บ้านประชาธิปไตย         
ระบบการเงิน.....        
บุคคล.........        
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านการเมือง การปกครอง  

กลุ่ม...........        
กองทุน......        
หน่วยงาน.....        
แหล่งประโยชน์....        
อื่นๆ.........        

 
17. เส้นทางการจัดการตนเองของแต่ละระบบย่อย ของระบบการจดัการตนเองด้านการเมือง การ

ปกครององคป์ระกอบของข้อมลูช่วงเวลา สถานการณ์การพัฒนาของทุนทางสังคมแต่ละระดบั 
หรือการเปลี่ยนแปลง เหตุที่มา ลักษณะงาน กิจกรรม ผู้เกี่ยวขอ้ง สนับสนุน และผลท่ีเกดิขึ้นสรุป
และน าเสนอได้ 2 ส่วนได้แก่ แผนภาพ Time line และการสรปุความเรียง 

แสดงตัวอย่างในส่วนที่ 2 แผนภาพที่ 7.4-7.6 ตารางท่ี 7.6 
18. แผนภาพเชื่อมโยงระบบย่อย ของการจัดการตนเองด้านการเมอืง การปกครอง 
19. การเขียนความเรียงแสดงการจดัการตนเองแต่ระบบยอ่ย มีแนวทางในการเขยีนความเรียงดังนี้  

“แนวคิด หลักการภาพรวมการพัฒนาตนเองของระบบย่อย  ตามเส้นทางการพัฒนาการจัดการ
ตนเอง งานกิจกรรม ความเชี่ยวชาญ ของทุนทางสังคมทุกระดบั ที่สร้างผลกระทบตอ่เป้าหมายทั้ง
งานและ ประชากร กลไกท่ีสนบัสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนงานไดแ้ก่ กลุ่มทางสังคม หนว่ยงาน ระบบ
ข้อมูล งบประมาณ และวิธีการจัดการการสร้างผลกระทบกบัประชากรเป้าหมาย 13  กลุ่ม 16 
ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยก าหนดภาวะสุขภาพ เทียงเคียงภารกิจองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน7 ด้าน7+1ประเดน็นโยบายสาธารณะ88 ข้อเสนอและ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถ่ิน” 

20. แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง การ
ปกครอง ของทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดบัสรปุความเชือ่มโยงงาน ความสัมพันธ์  ทั้งความเชือ่มโยง
ภายในระบบย่อย และระบบการจัดการตนเองรายด้าน ท้ังระดบัหมูบ่้าน และภาพรวมต าบล  
วิเคราะห์การสร้างผลกระทบเพือ่ระบปุระเด็นเดน่ของการจดัการตนเองด้านการเมือง การปกครอง 
 

สรุปปัญหาด้านการเมือง การปกครองดังนี ้
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ประเด็น องค์ประกอบข้อมูล แนวทางการสรุป 
การจัดการตนเองด้านการเมือง การปกครอง  
ข้อมูลปัญหา
และการ
แก้ปัญหาโดย
ชุมชนด้าน
การเมือง การ
ปกครอง 

7. สถานการณ์ปญัหาเหตุที่มาของปัญหาในพื้นท่ี
และประชากรที่ได้รบัผลกระทบรายหมู่บ้าน 
ภาพรวมต าบล 

8. การแก้ปัญหาของชมุชนความเชี่ยวชาญ และผลท่ี
เกิดขึ้นจากการแกป้ัญหา 

9. ศักยภาพที่สนับสนนุการแกป้ัญหาตามโครงสร้าง
ที่เป็นองคป์ระกอบ 5 ด้านของชมุชนท้องถ่ินได้แก่ 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สุขภาพ และการเมอืงการปกครอง  

 

ปัญหาด้านการเมืองการ
ปกครอง 
ปัญหาท่ี 1………………… 

ข้อมูลสนบัสนุน 
9. เหตุที่มา……. 
10. ข้อมูลจ านวน สถิติที่

เกี่ยวข้อง…. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
11. สมาชิกกลุ่ม.............คน 
12. ผู้สูงอายุ..........คน 

ปัญหาท่ี 2.......................... ข้อมูลสนบัสนุน 
11. ……………………. 
12. ……………………. 

ประชากรที่ได้รบัผลกระทบ 
11. คนตกงาน.............คน 
12. ครัวเรอืนที่มีคนป่วยตดิเตียง

..........คน 
อธิบายศักยภาพการจดัการตนเองของชมุชนท้องถ่ินด้านการเมอืงการปกครอง และทุนทางสังคมทั้ง 6 
ระดับที่สอดคลอ้งกับการจัดการกับปัญหาและความต้องการแต่ละด้าน 
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ประเด็นที่ 3 
 

ข้อมูลส ำหรับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชน หรือกำรฝึกอบรม  
(Community learning/ Learning package) 

 

แนวคิดหลักกำร 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งใหร้ะบบการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นสามารถจัดการปัจจัยสังคม
ก าหนดภาวะสุขภาพ การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาพ และการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ รวมทั้งการลดปัญหา
สุขภาพและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สามารถท าได้โดยใช้กระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงที่เป็น
รูปธรรมการจัดการตนเองด้านต่างๆของชุมชนมีความครอบคลุมวิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนการสรุป
บทเรียนเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการตนเอง กระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเป็นการเปิดโอกาสให้คน
ภายในชุมชนได้ร่วมรับรู้ปัญหาและตระหนักถึงความจ าเป็นในทุกมิติตามบริบทของพื้นที่ อีกทั้งเข้าใจถึง
ศักยภาพชุมชน เห็นอัตลักษณ์ เรื่องเด่นและความเชี่ยวชาญของชุมชนตนเอง อีกทั้งสามารถออกแบบการ
พัฒนางานและกิจกรรมเพื่อร่วมจัดการปัญหาและหาแนวทางการท างานที่สอดคล้องกับความต้องการ
เหล่านั้น อันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของในชุมชนตนเอง  

จากกระบวนการเรียนรู้นี้เชื่อว่าจะช่วยให้ชุมชนมีความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้อปท.
เครือข่ายด้วยการใช้งานและกิจรรมของกลุ่มทางสังคมเป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นสถานที่ฝึกอบรม เพื่อให้
อปท.เครือข่ายได้เทียบเคียงกระบวนการท างานโดยใช้อปท.เป็นกลไกในการพัฒนาหรือปรับใช้เพื่อจัดระบบ
การจัดการตนเองได้เช่นกัน ดังนั้นจากข้อมูลที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีการด าเนินงานการ
จัดท า เช่น ระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากแหล่งต่างๆ 
ในชุมชน เช่น ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน( จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค.) ข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่างๆ เช่น รพ.สต. เกษตรต าบล ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หรือจากเวที
ประชุมต่างๆ เช่น เวทีการประชุมประจ าเดือน เวทีประชาคม เวทีการจัดท าแผนงานประจ าปี  เป็นต้น ข้อมูล
เหล่านี้ สามารถน ามาออกแบบกระบวนการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม ด้วยการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ที่
แสดงถึงอัตลักษณ์หรือความเช่ียวชาญท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งเพ่ือให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายและจุดเน้นที่แตกต่างกันของการใช้หลักสูตรการเรียนรู้ การจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ของ
เครือข่ายร่วมสร้างชุมนท้องถิ่นแบ่งเป็น 3 หลักสูตรหลัก ๆดังน้ี  

1. หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่าย (ศจค.) ส าหรับการเรียนรู้ภายในและ ส าหรับ
อปท.เครือข่ายโดยแสดงจุดเน้นของศจค. 

2. หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น(ศปง.)ส าหรับการเรียนรู้ภายใน
และ ส าหรับอปท.เครือข่ายโดยแสดงจุดเน้นของศปง. 

3. หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิชชาลัย ส าหรับการเรียนรู้ภายในและส าหรับอปท.เครือข่าย 
โดยแสดงจุดเน้นของมหาวิชชาลัย 
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เนื่องจากเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นมีหลายบทบาทและสถานะ ซึ่งวิธีการรวบรวมข้อมูลและมี
แนว ทางการน าเสนอมีความแตกต่างกัน ตามบทบาทของการเข้าร่วมเครือข่าย ดังนั้นเพื่อให้ผู้น าใช้คู่มือเล่ม
นี้ ได้ ประโยชน์สูงสุด จึงขอแสดงจุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอระบบข้อมูลต าบลโดยแยกตาม
บทบาทหน้าที่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 
 

ตำรำงที่ 3.1 แสดงภำพรวมจุดเน้นส ำหรับกำรรวบรวมและน ำเสนอระบบข้อมูลต ำบลโดยแยกตำม
บทบำท หน้ำที่ของกำรเข้ำร่วมเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นประเด็นที่ 3 ข้อมูลส ำหรับกำรจัดกระบวนกำร
เรียนรู้ในชุมชน หรือกำรฝึกอบรม (Community learning/ Learning package) 

ล ำดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส ำหรับกำรรวบรวมและน ำเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหำวิชชำลัย 
ประเด็นที่ 3 ข้อมูลส ำหรับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชน หรอืกำรฝึกอบรม 

(Community learning/ Learning package) 
  

 หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จดัการ
เครือข่าย (ศจค.) ส าหรบัการเรยีนรู้
ภายในและ ส าหรับอปท.เครอืขา่ยโดย
แสดงจุดเน้นของศจค. 

  
จุดเนน้ที่การ
แนวทาง
วิธีการพัฒนา
พื้นท่ีตาม
บรบิทของ
สถานะพื้นที่ 
ระบบการ
บรหิารจัดการ
พื้นท่ี แหล่ง
เรียนรู้ และ
นวัตกรรมโดย
มีอปท.เปน็
กลไก 

  

หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์
ประสานงานเฉพาะประเด็น(ศปง.)
ส าหรบัการเรียนรู้ภายในและ ส าหรบั
อปท.เครือข่ายโดยแสดงจุดเน้นของศ
ปง. 

 

 

 
จุดเนน้ที่การ
จัดการ
ประเด็น
ปัญหาและ
พัฒนา
นวัตกรรมเชิง
ระบบ(เฉพาะ
ประเด็น) 

 

หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิชชา
ลัย ส าหรบัการเรียนรู้ภายในและ
ส าหรบัอปท.เครือข่าย โดยแสดง
จุดเนน้ของมหาวิชชาลยั 

 

  

 
จุดเนน้ที่การ
น าเสนอความ
เชี่ยวชาญจาก
ปฏิบัติการที่
ได้ผลดีจริง  
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ล ำดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส ำหรับกำรรวบรวมและน ำเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหำวิชชำลัย 
ฝึกอบรมได้และ
เชื่อมหลัก
วิชาการ 
(ทฤษฎี) และ
การวิจัยสร้าง
องค์ความรู้ 
(นวัตกรรม) 

 

แนวทำงกำรรวบรวมและน ำใช้ข้อมูลของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  
 1) กำรรวบรวมและน ำใช้ข้อมูลตำมโครงสร้ำงของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้ำน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมืองการปกครอง) และ  
2) กำรรวบรวมและน ำใช้ข้อมูลเฉพำะประเด็น เช่น ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ ประเด็น

การพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ประเด็นการจัดการขยะ ประเด็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
ลดอุบัติเหตุจราจร ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประเด็นการพัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุและประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

เนื่องจากคู่มือเล่มนี้มีการออกแบบแนวทางเพื่อรวบรวมข้อมูลและน าใช้ข้อมูล ตามโครงสร้างของชุมชน
ท้องถิ่น 5 ด้าน ซึ่งการรวบรวม วิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลเชิงประเด็นสามารถท าได้โดยใช้ชุดกิจกรรมและตัวชี้วัดการ
ด าเนินการแต่ละประเด็นเป็นฐานในการวิเคราะห์ 

 

การน าเสนอแนวทางในการวิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้หรือการฝึกอบรม 
ของแต่ละกลุ่มจะแบ่งเป็นส่วนๆ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 

1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบาย 
2. Typology แสดงการน าใช้ข้อมูลเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนหรือการฝึกอบรม  
3. ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลและน าใช้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 

หรือการฝึกอบรม  
4. แนวทางการเขียนการน าใช้ข้อมูลเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนหรือการฝึกอบรม  

ดังแสดงรายละเอียด  
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1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรำยละเอียดค ำอธิบำยเกี่ยวกับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ใน
ชุมชน หรือกำรฝึกอบรม (Community learning/ Learning package) 

หลักสูตรการเรียนรู้ของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ มีทั้งหมด 3หลักสูตรหลักๆ ได้แก่ 
หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่าย (ศจค.)หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานเฉพาะ(ศปง.) 
และ หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิชชาลัยเพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
หลักสูตรและตรงตามความเฉพาะและความเชี่ยวชาญตามบริบทแต่ละพื้นที่ การรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆ ที่มีภายในชุมชนได้อย่างครอบคลุม เช่น ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน 
(RECAP) หรือจากเวทีประชุมต่างๆ เช่น เวทีการประชุมประจ าเดือน เวทีประชาคม เวทีการจัดท าแผนงาน
ประจ าปี  เป็นต้น จึงมีการก าหนดขอบเขตแนวคิด(Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน ดังน้ี 

แนวคิด (Theme) รำยละเอียด 
กระบวนกำรเรียนรู้ใน
ชุมชน 

กระบวนการเรียนรู้เป็นการจดัการการเรยีนรู้โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เปน็คนในชุมชนและ
คนภายนอกชุมชน เช่น อปท.เครือข่าย หรือผู้ท่ีสนใจอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นจาก หน่วยงาน
ราชการ สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เอกชน องคก์รอิสระหรอืผู้ท่ีสนใจ เปน็
การเปดิโอกาสให้คนภายในชมุชนได้ร่วมรบัรูป้ัญหาและตระหนกัถึงความจ าเป็นในทุกมิติ
ตามบรบิทของพื้นที่ อีกทั้งเข้าใจถึงศักยภาพชุมชน เหน็อัตลกัษณ์ เรื่องเดน่และความ
เชี่ยวชาญของชุมชนตนเอง และคนภายนอกไดเ้หน็ 
โดยกระบวนการเรยีนรู้ของเครอืข่ายร่วมสร้างชมุชนท้องถ่ินน่าอยู่จะมีการจดัท าหลักสูตร
การเรียนรู้โดยใช้ศักยภาพของพื้นท่ีเปน็ตัวต้ังท าให้เนื้อหาการเรยีนรู้มหีลากหลายและ
แตกต่างไปบรบิทของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้มีการจัดท าคูม่ือประกอบการเรียนรู้ ได้แก่ เลม่
เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้ คู่มอืผู้มาเรยีนรู้ และคูม่ือวิทยากรหรือครูฝึกอบรม 

หลักสูตรกำรเรียนรู้
ของศูนย์จัดกำร
เครือขำ่ย (ศจค.) 

หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จดัการเครอืข่าย (ศจค.)มีจุดเน้นการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่
เกิดจากการด าเนินงานชองชมุชน เกี่ยวกบักระบวนการ ขั้นตอน วิธีการพัฒนากลุ่มทาง
สังคมให้สามารถสร้างงานและกิจกรรมตามบรบิทของพืน้ที่ การบรหิารจัดการพื้นที่โดยใช้
ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนเปน็ตัวต้ัง การท างานเชื่อมประสานงานและกิจกรรมของ
กลุ่มทางสังคมต่างๆภายในพืน้ที่ โดยมีอปท.เป็นกลไกการขับเคลื่อนและเชื่อมประสาน
ระหว่าง 4 องค์กรหลักเพื่อการจัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่น และหลักสูตรการเรียนรูม้ี
การจัดกระบวนการเรียนรู้ส าหรบับคุคลภายในและภายนอกชมุชน 

หลักสูตรกำรเรียนรู้
ของศูนย์ประสำนงำน
เฉพำะประเด็น (ศปง) 

 

หลักสูตรการเรียนรู้ของศูนยป์ระสานงานเฉพาะประเด็น (ศปง) มีจุดเนน้การเรียนรู้จาก
องค์ความรู้ที่เกิดจากการด าเนนิงานของชมุชนในการจัดการตนเองเพื่อตอบสนองปญัหา
และความจ าเป็นเกี่ยวกบัสุขภาพคนในชุมชน ตามประเดน็ปัจจยัเสี่ยงและปัจจยัสังคมที่
ก าหนดภาวะสุขภาพ การลดปจัจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริมดา้นสุขภาพของแต่ละพ้ืนที่ 
เรียนรู้แนวทางพัฒนานวัตกรรมหรอืเทคนิควิธีการในการท างานเชิงประเด็นตามชุด
กิจกรรมการด าเนนิงาน เชน่ นวตักรรมการจดัตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ การจัดท าธนาคาร
เมล็ดพันธุ์ การจดัท าธรรมนูญสุขภาพต าบลเกี่ยวกบัการลดการบรโิภคแอลกอฮอล์และ
ลดอุบัติเหตุ การรณรงค์การลดการสูบบุหรี่ในผู้สบูหน้าเดมิ การจัดท าหลักสูตรภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นส าหรบัเยาวชน เป็นตน้  
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แนวคิด (Theme) รำยละเอียด 
โดยหลักสูตรการเรียนรู้มีการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรบับุคคลภายในและภายนอก
ชุมชน 

หลักสูตรกำร
ฝึกอบรมของมหำ
วิชชำลัย 

หลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิชชาลัย มีจุดเน้นการเรียนรู้จากองค์ความรู้ที่เกิดจาก
ปฏิบัติการที่ได้ผลดีจริงในพื้นที่ เป็นการฝึกปฏิบัติ กระบวนการจัดการตนเองของชมุชน
ท้องถ่ิน โดยเชือ่มโยงกับหลักวิชาการ (ทฤษฎี) และการวิจัยสร้างองค์ความรู้ (นวัตกรรม)
เพื่อใหส้อดคล้องกบัปญัหาและความจ าเป็นในด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่ม
วัยโดยยดึหลักการใช้พื้นท่ีเป็นฐานการพัฒนา(Area-based development)การ
ค านึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนทอ้งถิ่น( Heath in all policies) การสร้างการ
มีส่วนร่วม และการสร้างความเป็นเจ้าของ   
โดยหลักสูตรการเรียนรู้มีการจดักระบวนการเรียนรู้ส าหรบับุคคลภายในและภายนอก
ชุมชน 

เอกสำรอ้ำงองิ ขนิษฐา นนัทบุตร.(2559).การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ระบบดูแลสุขภาพชุมชนและการใช้กองทุน สุขภาพต าบลเป็นกลไกการสนบัสนนุ. เอกสำร
ประกอบกำรบรรยำยกำรประชุมนำนำชำตริำงวัลสมเด็จเจ้ำฟำ้มหิดล ประจ ำปี 
2559  (Prince Mahidol Award Conference 2016)วนัที่ 26 มกราคม 2559ณ 
โรงแรมบางกอกคอนเวนชั่น เซน็เตอร ์
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2. Typology แสดงกำรจ ำแนกประเภทข้อมูลส ำหรับกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชน หรือกำร
ฝึกอบรม (Community learning/ Learning package) 
 
2.1 Typology ข้อมูลเพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้ของศูนย์จัดกำรเครือข่ำย (ศจค.) ส ำหรับกำร

เรียนรู้ภำยในและ ส ำหรับอปท.เครือข่ำย  

ดังรายละเอียด 

 
แผนภำพที ่3.1.1 ข้cอมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่าย (ศจค.)ส าหรับการเรียนรู้ 
ภายในและ ส าหรับอปท.เครือข่าย 



182 
 

 
แผนภำพที ่3.1.2 ข้อมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่าย (ศจค.)ส าหรับการเรียนรู้ 
ภายในและ ส าหรับอปท.เครือข่าย(ต่อ) 
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แผนภำพที ่3.1.3 ข้อมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่าย (ศจค.)ส าหรับการเรียนรู้ 
ภายในและ ส าหรับอปท.เครือข่าย (ต่อ) 
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แผนภำพที ่3.1.4 ข้อมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่าย (ศจค.)ส าหรับการเรียนรู้ 
ภายในและ ส าหรับอปท.เครือข่าย (ต่อ) 
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2.2 Typology ข้อมูลเพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้ของศูนย์ประสำนงำนเฉพำะประเด็น(ศปง.)
ส ำหรับกำรเรียนรู้ภำยในและ ส ำหรับอปท.เครือข่ำย  

ดังรายละเอียด 

 
 

แผนภำพที ่3.2.1 ข้อมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น(ศปง.)ส าหรับ
การเรียนรูภ้ายในและ ส าหรับอปท.เครือข่าย 
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แผนภำพที ่3.2.2 ข้อมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น(ศปง.)ส าหรับ
การเรียนรูภ้ายในและ ส าหรับอปท.เครือข่าย (ต่อ) 
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2.3 Typology ข้อมูลเพื่อพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมของมหำวิชชำลัย ส ำหรับกำรเรียนรู้ภำยใน
และส ำหรับอปท.เครือข่ำย 

ดังรายละเอียด 

 
แผนภำพที ่3.3.1 ข้อมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝกึอบรมของมหาวิชชาลัย ส าหรับการเรียนรู้ภายในและ
ส าหรับอปท.เครือข่าย 
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แผนภำพที ่3.3.2 ข้อมูลเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการฝกึอบรมของมหาวิชชาลัย ส าหรับการเรียนรู้ภายในและ
ส าหรับอปท.เครือข่าย (ต่อ)
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3. ตำรำงแสดงแนวทำงกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือประกอบกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชนหรือกำรฝึกอบรม  

 (Community learning/ Learning package) 
มีแนวทางการรวบรวมข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสตูร 3 หลักสูตร ดังต่อไปน้ี 

3.1 ข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้ของศูนย์จัดกำรเครือข่ำย (ศจค.)ส ำหรับกำรเรียนรู้ภำยในและ ส ำหรับอปท.เครือข่ำย  
มีแนวทางในการรวบรวมดังตอ่ไปน้ี 

ตำรำงที่ 3.2  แสดงแนวทำงกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้ของศูนย์จัดกำรเครือข่ำย (ศจค.) ส ำหรับกำรเรียนรู้ภำยในและ 
ส ำหรับอปท.เครือข่ำย  
ค ำชี้แจง เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์จัดการเครือข่าย (ศจค.) ส าหรับการเรียนรู้ภายในและ ส าหรับอปท.เครือข่าย  
 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

เมนูท่ี 1 
สถำนะพื้นที ่

ข้อมูลท่ีแสดงสถำนะของต ำบลสุข
ภำวะ (Healthy community 
profile) 
1. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการ

จัดการตนเอง 
1.1 ข้อมูลวิวฒันาการของชุมชน 
1.2 นโยบายการท างานของ อปท. 

วิสัยทัศน์ พันธกิจของนายกฯ 
1.3 ข้อมูลปัญหาและความ

ต้องการของ 13 กลุ่ม
ประชากรในพื้นที ่

1.4 ประสบการณ์การท างานกับ
เครือข่ายชุมชนท้องถิ่น 

1.5 การพัฒนา 7+ นโยบาย
สาธารณะ 88 ข้อเสนอ
ร่วมกบัเครือข่าย 

1. วัตถุประสงค์กำรเรียนรู ้
1.1 เพื่อให้ผูเ้รียนสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดการตนเอง 
1.2 เพื่อให้ผูเ้รียนรูป้ฏิบัติการจริงเกีย่วกับ

ระบบการจัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่น 
1.3 เพื่อให้ผูเ้รียนสรปุบทเรียน  
2. กิจกรรมกำรเรียนรู ้
2.1 นายกองค์กรปกครองส่วนถิ่นแนะน า

หลักสูตรและน าเสนอสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการตนเอง 

2.2 ทีมนักจัดกระบวนการ แนะน าวิทยากร
แหล่งเรียนรู้ และเชิญบรรยายให้
ความรู้ 

2.3 การบอกเล่า โดยวิทยากรน าเสนอการ
เรียนรู้ความเป็นมา แนวคิดของแหล่ง
เรียนรู้  ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดจากการ
ปฏิบัติจริง 

ป.1  (1.7) 
ป.1 (1.1, 1.4,  
1.8, 1.13) 
 

F1 ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสมาชิกใน
ครัวเรือนและ
การช่วยเหลือ
ดูแลข้อ 1.3-
1.4 
F1 ส่วนที่ 4 ช้อ
มูลด้าน
ประชากร 
F 2 ส่วนที่ 1
ข้อมูลท่ีแสดง
ทุนทางสังคม 
 
 
 
 
 

- แผนท่ีต าบล 
- ประวัตหิมูบ่้าน 
- เอกสารการ

ประเมินผล
กิจกรรมของ 
อปท. 

- แผนต าบล 
- ประวัตหิมูบ่้าน 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

1.6 การลดปัจจยัเสี่ยง การสร้าง
ปัจจัยเสริม 16 ประเด็น 

1.7 การสร้างการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนท้องถิ่น  

2. กลไกการพัฒนาทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชนด้วย 4 องค์กรหลัก 

2.1 ข้อมูลแสดงศักยภาพชุมชน
ด้วยการท างานเชือ่มประสาน
ของ 4 องค์กรหลักในการ
จัดการปัญหา 

2.2 ข้อมูลแสดงความสมัพันธ์ของ
ระบบย่อยต่างๆ ในการจัดการ
ตนเอง  
 

2.4 การสาธิต/ปฏิบัติการจริง โดยวิทยากร
สาธิตกิจกรรมการเรียนรู้ทดลองท า
จริง หรือเย่ียมชมกิจกรรมต่างๆ 
ภายในแหล่งเรียนรู้ 

2.5 การประเมินแหล่งเรียนรู้  โดยให้ผู้ที่
เข้าร่วมเรียนรู้ประเมินแหล่งเรียนรู้ 
ตามรูปแบบประเมินท่ีก าหนด 

2.6 ร่วมสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ จากการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ จากผู้ใหข้้อมูล 
และการปฏิบัติจริงในแต่ละแหล่ง
เรียนรู้ผ่านการใช้เทคนิค วิธีการต่างๆ 
ในการสรุปสิง่ที่ได้เรียนรู้ ด้วยวิธีการ
พูดคุย และน าเสนอในสิ่งที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ของผู้เรียนรู้ และในพ้ืนท่ีที่ของ
ศูนย์เรียนรู้ โดยให้มีการเทียบเคียง 
เพ่ือให้ผู้ที่เรียนรู้ได้มีแนวคิดในการ
น าไปท างานในพื้นที่ของตนเองได้ จะ
ช่วยให้ชุมชนข้าไปมีส่วนร่วม ในการ
วางแผนและการตัดสินใจ ร่วมสร้าง
ความเข้าใจในการด าเนินงาน สร้างการ
ยอมรับ ความรับผิดชอบในฐานะ 
สมาชิกของชุมชน เกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของ และเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานที่ตนมีส่วนร่วม 
กระบวนการพัฒนาชุมชน จึงเกิดความ
ต่อเนื่อง และก่อให้เกิดความส าเร็จ 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

2.7 เทียบเคียงประสบการณ์ของพื้นที่ โดย
การให้นักวิชาการชุมชนท้องถิ่น ผู้น า
ท้องถิ่นท้องที่ แกนน า/สมาชิกของแต่
ละแหล่งเรียนรู้ ไดร้่วมกันเทียบเคียง
ประสบการณ์ในประเด็นของการ
พัฒนา วิธีการด าเนินงาน การจัดการ 
และผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนว
ทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ี 

3.  สื่อกำรสอน 
3.1 แหล่งเรียนรู้ และหมู่บ้านจัดการตนเอง 
3.2 การน าเสนอข้อมูลของแหล่งเรยีน โดยใช ้ 

infographic คลิปวีดีโอ เปน็ต้น 
3.3 คู่มือผู้มาเรียนรู ้
4. กำรประเมินผลกำรเรียนรู ้
4.1 สรุปบทเรยีนและซักถามความเข้าใจ

ภายหลังการสอน 
4.2 แบบสรปุการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. คุณสมบัติผูเ้รียน 
5.1 นายก อบต. 
5.2 ปลัดอบต.   
5.3 นักพัฒนาชุมชน 
5.4 จ้าหน้าท่ีวิเคราะหน์โยบายและแผน 
5.5 เจ้าหน้าท่ีรพ.สต. 
5.6 นักวิชาการท้องถ่ิน 
6. คุณสมบัติผู้สอน 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

6.1 มีประสบการณ์ตรงกบัเรื่องการจัดการ
ตนเอง 

6.2 ทักษะในการถ่ายทอดความรู้และชี้น าการ
พัฒนา 

เมนูท่ี 2  
กำรบริหำร
จัดกำรพืน้ที่ 

1. กำรค้นหำทุนและศักยภำพ 
- การค้นหาองค์กรหลักท่ีเกี่ยวข้องกับ

การจัดการตนเอง ได้แก่ 1) องค์กร
ชุมชน กลุ่มทางสังคม ภาคประชาชน 
2) ก านัน ผู้ใหญบ่้าน ประธานชมุชน 
3) หน่วยงานรฐั หนว่ยบริการดา้น
ต่างๆ ของรัฐ 4) อปท. ที่แสดงให้
เห็นโครงสร้างของชุมชนทอ้งถิน่ 5 
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) สังคม 
2) เศรษฐกิจ 3) สภาพแวดลอ้ม 4) 
การเมืองการปกครอง และ 5)
สุขภาพ เป็นต้น 

- การใช้เครื่อง RECAP เพือ่ ชุดขอ้มูล
ส าหรบัเสริมศักยภาพทุนทางสงัคม
ในพื้นที่  

- ข้อมูลทุนทางสังคมและศักยภาพ
ต าบล เพื่อสามารถน าข้อมูลจาก
งานวิจัยมาใชใ้นการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนรู ้

- ชุดข้อมูลน าใช้ในการสร้างการเรยีนรู้
ทั้งในพื้นท่ีและข้ามพื้นที ่

- ข้อมูลส าหรบัสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการพืน้ที่ การ

 ป.1-ป.4 
สังเคราะห์การ
จัดการตนเอง 
เขียนรานางาน
การจัดการ
ตนเองของ
ต าบลสุขภาวะ
ใน ป.5 
 

F2 ปัญหาและ
ความต้องการ 
F 2 ข้อมูลท่ี
แสดงทุนทาง
สังคม 

- แผนท่ีต าบล 
- ประวัตหิมูบ่้าน 
- เอกสารการ

ประเมินผล
กิจกรรมของ 
อปท. 

- แผนต าบล 
- ประวัตหิมูบ่้าน 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

จัดการปัจจยัเสี่ยงทางสุขภาพและ
ปัจจัยส่งเสรมิสุขภาพ และ
นวัตกรรมเพื่อแสดงรปูธรรมตาม
ข้อเสนอนโยบายสาธารณะที่เปน็
ข้อตกลงร่วมของเครอืข่าย 

2. การสร้างกระบวนการเรยีนรู ้
- สร้างแหลง่เรยีนรู้ สร้างความรู้ 

สร้างผู้น า เช่น เกดิการสร้างแหล่ง
เรียนรู้เพิม่ขึ้น การพัฒนาหลักสตูร
การเรียนรู้ เกิดแนวทางการท างาน
ร่วมกัน เปน็ต้น 

3. สร้างการมีสว่นร่วม  
- สร้างความเปน็เจ้าของ สร้าง

ศักยภาพ เช่น การร่วมดูแลผู้ท่ี
ต้องการการช่วยเหลอืในชมุชน การ
ร่วมดูแลพืน้ที่ออกก าลังกาย 
สวนสาธารณะของชุมชน เป็นต้น 

4. การสร้างศักยภาพของตนเองและ
เครือข่าย 

- มีกลไกบริหารจัดการพื้นที่และ
เครือข่าย 

- การพัฒนาฐานขอ้มูลพื้นฐานต าบล 
(TCNAP) 

- มีการท าวิจัยชุมชนและถอดบทเรียน
เป็นชุดข้อมูลรายงานผลการวิจยั
ชุมชน(RECAP) 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- พัฒนานวัตกรรมการจดัการปจัจัย
เสี่ยงและปัจจัยสง่เสริมสุขภาพใน
พื้นท่ีและเครอืข่าย 

- ท าข้อตกลงร่วมและก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานเพื่อขบัเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ ในระดบัพื้นที่และ
เครือข่าย 

เมนูท่ี 3 
กระบวนกำร
จัดกำรตนเอง 

ข้อมูลศักยภำพชุมชนในกำรจดักำร
ตนเองของชุมชนท้องถิน่ 
- ศักยภาพของระบบการจัดการ

ตนเองของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นศูนย์
จัดการเครือข่ายอันประกอบด้วย
ระบบย่อยต่างๆในการน าแนว
ทางการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพชุมชนสู่การปฏิบัติ  

- วิธีการจัดการตนเอง เครื่องมือที่ใช้ 
กลไกขับเคลื่อนและสนบัสนนุการ
ท างานตามโครงสร้างของชมุชน
ท้องถ่ิน 5 องคป์ระกอบยอ่ย ไดแ้ก่ 
ได้แก่ 1) สังคม 2) เศรษฐกิจ 3) 
สภาพแวดล้อม 4) การเมืองการ
ปกครอง และ 5)สุขภาพ เป็นตน้
ผ่านการท างานร่วมกนัขององคก์ร
หลัก ประกอบด้วย 4 ส่วน ไดแ้ก่ 1) 
องค์กรชมุชน กลุ่มทางสังคม ภาค
ประชาชน 2) ก านัน ผู้ใหญบ่้าน 
ประธานชมุชน 3) หน่วยงานรฐั 

 ป.1-ป.4 
สังเคราะห์การ
จัดการตนเอง 
เขียนรานางาน
การจัดการ
ตนเองของ
ต าบลสุขภาวะ
ใน ป.5 
 

F2 ปัญหาและ
ความต้องการ 
F 2 ข้อมูลท่ี
แสดงทุนทาง
สังคม 

- แผนท่ีต าบล 
- ประวัตหิมูบ่้าน 
- เอกสารการ

ประเมินผล
กิจกรรมของ 
อปท. 

- แผนต าบล 
- ประวัตหิมูบ่้าน 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

หน่วยบริการด้านต่างๆ ของรัฐ 4) 
อปท. 

- งานการดูแลสุขภาพชุมชนและการ
ช่วยเหลือผู้ต้องการการช่วยเหลือ 
พร้อมทั้งเครื่องมือที่สามารถน าใช้ใน
การสร้างนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ
และการช่วยเหลอื ตลอดจนการ
พัฒนางานตามประเด็นปัญหา 
ปัจจัยสาเหตุของปัญหา ปัจจยัเสี่ยง
ด้านสุขภาพและปจัจัยสังคมที่
ก าหนดภาวะสุขภาพ การดูแล
สุขภาพชุมชนและประเด็นอื่นดว้ย 

- ผลกระทบของกลุ่มทางสังคม 
องค์กรชมุชน หน่วยงานในพื้นท่ี ที่มี
งานและกิจกรรมเกีย่วกับเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพชุมชนโดยตรงและ
โดยอ้อม 

เมนูท่ี 4 
นวัตกรรม 
 

1. คุณลักษณะของนวตักรรม 
- งานใหม ่
- พัฒนาต่อเนือ่ง 

- เพิ่มขั้นตอนวิธีการท างาน 
- เพิ่มกฎ กติกา ระเบยีบ 

ข้อตกลง 
- เพิ่มเครื่องมือการท างาน 

- นวัตกรรมที่เสรมิศักยภาพ 
- ขยายพ้ืนที ่

 ป.1  (1.7) 
ป.1 (1.1, 1.13) 
ป. 3 (3.1-
3.15) 
ป.4 (4.1-4.6) 

F2 ปัญหาและ
ความต้องการ 
F 2 ข้อมูลท่ี
แสดงทุนทาง
สังคม 

- แผนท่ีต าบล 
- ประวัตหิมูบ่้าน 
- เอกสารการ

ประเมินผล
กิจกรรมของ 
อปท. 

- แผนต าบล 
- ประวัตหิมูบ่้าน 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- การขยายคนท า เช่น ขยายไปยัง
กลุ่มอื่นเพื่อท าเพิ่มขึน้ เปน็ต้น 

- การเชื่อมประสานกบังานอืน่ 
 แหล่งเรียนรู้อืน่ / ทุนทาง
สังคมอืน่ 

 กลุ่มเป้าหมายอื่น 
(การเชือ่มโยงงาน ข้อมลูและ
คน) 

2. คุณลักษณะของนวตักรรม 
- งานใหม ่
- พัฒนาต่อเนือ่ง 

- เพิ่มขั้นตอนวิธีการท างาน 
- เพิ่มกฎ กติกา ระเบยีบ 

ข้อตกลง 
- เพิ่มเครื่องมือการท างาน 

- นวัตกรรมที่เสรมิศักยภาพ 
- ขยายพ้ืนที ่
- การขยายคนท า เช่น ขยายไปยัง

กลุ่มอื่นเพื่อท าเพิ่มขึน้ เปน็ต้น 
- การเชื่อมประสานกบังานอืน่ 

 แหล่งเรียนรู้อืน่ / ทุนทาง
สังคมอืน่ 

 กลุ่มเป้าหมายอื่น 
(การเชือ่มโยงงาน ข้อมลูและ
คน) 

3. ประเภทของนวตักรรม 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- เชิงระบบ (แก้ไขและจัดการปญัหา
และความต้องการ) 

- เชิงพัฒนาศักยภาพ 
- เชิงเทคนิค 
4. เนื้อหำของนวตักรรม 

3.1 เป้ำหมำย 
- ดูแลตามประชากร 
- กลุ่มองค์ทีร่่วมพัฒนา

นวัตกรรม 
- การแก้ปัญหา 
3.2 เนื้อหำของนวตักรรม5 

องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) 
สังคม 2) เศรษฐกิจ 3) 
สภาพแวดล้อม 4) การเมือง
การปกครอง และ 5)สุขภาพ 
1. การช่วยเหลือดูแลกัน

(ภาคประชาชน) 
2. การบริการของหน่วยงาน

ภาครัฐ เชน่ รพ.สต. 
เกษตร โรงเรยีน เป็นต้น 

3. อปท. 
3.3 วิธีกำรพัฒนำนวตักรรม 

- ส ำหรับ ศจค.พัฒนานวัตกรรม
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เชน่ 
นวัตกรรมการจัดการปัจจัยเสี่ยง
และปัจจัยสง่เสริมสุขภาพของ 
อปท.เครือข่ายนวัตกรรมการ
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของ
เครือข่าย 

- ส ำหรับ ศปง.พฒันานวัตกรรมที่
แก้ปัญหาเชิงประเด็น หรือเน้น
เทคนิคในการท างานเชงิประเดน็ 
เช่น นวัตกรรมการจดัตั้งโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ 
ธรรมนูญเกี่ยวกับการงานดืม่สรุา
ในงานศพ เปน็ต้น 

- ส ำหรับมหำวิชชำลยัเนน้การ
พัฒนาระบบ เชน่ ระบบการดแูล
สุขภาพ ระบบการสร้างพลเมือง 
เป็นตน้ 

5. กำรจัดกำร  
- คน 
- ข้อมูล 
- งาน 
- เงิน 

6. กำรส่งผลกระทบ  5 มิต ิ 
- ด้านสังคม 
- ด้านเศรษฐกิจ  
- ด้านสิ่งแวดลอ้ม  
- ด้านสุขภาพ 
- ด้านการเมือง การปกครอง 

เมนูท่ี 5  
ทิศทำงกำร
ขับเคลื่อนงำน 

สรุปบทเรยีนและแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำระบบสขุภำพ
ชุมชน 

 ป.5  การเขียน
รายงาน
นวัตกรรมชุมชน 

F2 ปัญหาและ
ความต้องการ 

- แผนท่ีต าบล 
- ประวัตหิมูบ่้าน 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

1. กำรพัฒนำโดยเอำศักยภำพและ
ทุนทำงสังคมของพื้นที่เป็นตัวตั้ง  

เป็นการเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน
ท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการดูแล
สุขภาพชุมชน ผ่านกระบวนการท างาน
ร่วมมือกันกับองค์กรหลักและทุนทาง
สังคมในชุมชนที่ เป็นเจ้าภาพในการ
พัฒนาหรือต่อยอดงานการดูแลสุขภาพ
ชุมชนและการช่วยเหลือผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือสอดรับกับปัญหาและความ
จ าเป็นทางสังคมวัฒนธรรมของพื้นที่ 
การใช้นโยบายสาธารณะในการเชื่อมต่อ
กั บ กลุ่ ม ห รื อ อ ง ค์ ก ร อื่ น ใ น ชุ ม ชน 
ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ต่างๆให้เกิดการ
ท างานผสานกันจนสามารถให้การดูแล
และช่วยเหลือด้านสุขภาพ เกิดผล
กระทบที่ครอบคลุมการแก้ปัญหา
สุขภาพและการเจ็บป่วยและการจัดการ
กับปัจจัยทางสังคมที่ก าหนดภาวะ
สุขภาพของคนในชุมชนทุกกลุ่มได้ 
2. กำรวิจัยสร้ำงองค์ควำมรู้เป็นการ
สนับสนุนให้มีการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้  2 ส่วน คือ 1)องค์ความรู้ที่
เกิดจากปฏิบัติการที่ได้ผลดีจริงใน
พื้นที่ที่พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ชุ ม ชน  โดย เฉพาะ ในส่ วนที่ เ ป็ น
กระบวนการก าหนดกลุ่มประชากร

 F 2 ข้อมูลท่ี
แสดงทุนทาง
สังคม 

- เอกสารการ
ประเมินผล
กิจกรรมของ 
อปท. 

- แผนต าบล 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

เป้าหมายของการดูแล รูปธรรมและ
กระบวนการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
และการช่วยเหลือผู้ต้องการความ
ช่วยเหลือ นวัตกรรมการพัฒนางาน
การดู แลสุ ขภาพชุมชนและก าร
ช่วยเหลือผู้ต้องการความช่วยเหลือ
ในชุมชน 2) เป็นการสังเคราะห์ให้ได้
องค์ความรู้เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การขยายแนวคิด การต่อยอด
งาน และการขยายพื้นที่  และการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อหนุน
เสริมการบูรณาการปฏิบัติการต่างๆ
ให้ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของ
คนในชุมชนในทางที่ดีขึ้นได้ ตลอดจน
การน าใช้เครื่องมือการพัฒนาชุมชน
และการสร้างตัวชี้วัดระบบการดูแล
สุขภาพชุมชนโดยกระบวนการวิจัย
ชุมชนโดยชุมชน กระบวนการเพิ่ม
ทักษะให้กับผู้น าการเปลี่ยนแปลง
และแกนน าแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทั้งนี้
ผลที่คาดหวังคือ ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
บทสรุปชุดความรู้ใหม่เกี่ยวกับการ
เสริมความเข้มแข็งให้ระบบการดูแล
สุ ข ภ าพ ชุ ม ช น โ ด ย ชุ ม ชนสู่ ก า ร
พึ่งตนเองด้านสุขภาพ หลักสูตรหรือ
แนวทางที่พัฒนาจากองค์ความรู้ของ
พื้นที่ และเครื่องมือและกลไกที่หนุน
เสริ มการพัฒนาระบบการดูแล
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

สุขภาพชุมชนได้จริง จนสามารถ
ถ่ายทอดให้พื้นท่ีอื่นได้  

3. กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติกำรที่
ได้ผลดีจริง 

     เป็นกระบวนการจัดการความรู้ให้
สามารถน าสู่การปฏิบัติการจริงได้
เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติ
จากการเรียนรู้ใน3 ขั้นตอนคือ การ
รับรู้เป็นการสร้างกระบวนการค้นหา
ข้อมูลท่ีแสดงทั้งปัญหาและศักยภาพ
ของพื้นที่ให้กับองค์กรหลักในพื้นที่
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานะของ
ชุมชน เข้าใจสถานการณ์ปัญหาและ
ความจ าเป็นในการแก้ไขและน าใช้
ศักยภาพทั้งนี้อาศัยกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อความรู้ ข่าวสาร
ในชุมชนอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการ
สื่อสารที่สอดรับกับสังคมวัฒนธรรม
ของแต่ละพื้นที่ การเรียนรู้เน้นการ
สร้างประสบการณ์หรือบทเรียน
ร่วมกันในการแก้ปัญหาหรือเพิ่ม
ศั กยภาพของชุม ชน  โดยการ ใ ช้
บทเรียนและประสบการณ์ทั้งในพื้นท่ี
ตนและพื้ นที่ อื่ น เพื่ อ ให้สามารถ
วิเคราะห์ความเหมือนและความต่าง
ขอ งก า รแก้ ปัญหาจนสาม า รถ
ตัดสินใจได้ว่าทางออกที่ดีกว่าภายใต้
เ งื่ อ น ไ ข แ ล ะ บ ริ บ ท ท า ง สั ง ค ม



202 
 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

วั ฒ น ธ ร ร ม เ ป็ น อ ย่ า ง ไ ร  ห า ก
จ าเป็นต้องน าใช้จะใช้อย่างไรโดยใช้
วิ ธีการที่ เหมาะกับแต่ละองค์กร
เจ้าภาพ เช่น การท างานร่วมกับผู้มี
ประสบการณ์ การศึกษาเรียนรู้จาก
พื้ นที่ อื่ น  การสรุปบทเรี ยนจาก
ประสบการณ์ การเข้าร่วมในเวที
แลกเปลี่ยนต่างๆเป็นต้น ส่วนการ
จัดการ เน้นการจัดการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและวิถีปฏิบัติ 
เป็นการน าแนวทางในการแก้ปัญหา
หรือการพัฒนางานที่ได้ผลดีจริงมา
กลั่นกรองก่อนน าสู่การปฏิบัติใหม่ 
ซึ่งการเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร
เ จ้ า ภ าพจ ะส าม า รถผลั กดั น ให้
ป ฏิบั ติการส า เร็ จ ได้  กล่ าว ได้ ว่ า
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก ก า ร
ปฏิบั ติการจริงนี้  เป็นการถ่ายเท
บทเรียน ความรู้และประสบการณ์
จากคนกลุ่มหนึ่งสู่อีกกลุ่ม จากคนใน
พื้นท่ีหนึ่งสู่คนหลายพ้ืนที่ ให้สามารถ
ปรับพฤติกรรมและวิถีปฏิบัติจนเกิด
ปฏิบัติการใหม่ได้ 
กำรพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพื่อ
ขับเคลื่อนการขยายพื้นที่ปฏิบัติการ
ในการบูรณาการการดูแลสุขภาพ
ชุมชน เป็นการร่วมกันสรุปทบทวน
และพัฒนาข้อตกลง กติกา ในการ
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

สนับสนุนองค์กรหลักในชุมชนให้
ร่วมมือกันขับเคลื่อนงานการดูแล
สุขภาพชุมชน ผ่านการคัดเลือกและ
น าใช้ข้อมูลจากการวิจัยสร้างองค์
ความรู้ ตลอดจนข้ อมู ลจาก เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขยายผล
อันเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้
ปฏิบัติการทุกกลุ่ม โดยเน้นการเพิ่ม
ศักยภาพให้กับผู้น า  แกนน า การ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน อีกทั้งยังเน้น
กระบวนการน าข้อมูล ความรู้จาก
ปฏิบัติการจริงในศูนย์บูรณาการด้าน
การดูแลสุขภาพชุมชนและเครือข่าย
ต าบลแม่ข่าย ในการจัดท าข้อเสนอให้
เ กิ ด น โ ย บ า ยห รื อ ม า ต ร ก า ร ที่
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงด้าน
สุขภาพทั้งในระบบปกติและในยาม
วิกฤติ 

เมนูท่ี 6 
ตำรำงเรียน 

 

กระบวนการเรียนรู้ออกเปน็ 2 ลักษณะ 
ประกอบด้วย (1) หลักสูตรการเรียนรู้
ภายในต าบล และ (2) หลักสูตรการ
เรียนรู้ของอปท.เครอืข่ายซึ่งแบง่
หลักสูตรออกเป็น 3 ระดบั 

1) หลักสูตรกำรเรียนรูข้อง ศจค.
จะมีจุดเน้นแนวทางวิธีการ
พัฒนาพ้ืนที่ตามบริบทของ
สถานะพื้นที่ ระบบการบริหาร

1. จัดท าข้อสรปุกระบวนการเรียนรู้ในเมนูที่ 
1-5 ที่ประกอบด้วย  
1. วัตถุประสงค์การเรยีนรู ้
2. กิจกรรมการเรยีนรู ้
3. สื่อการสอน 
4. การประเมนิผลการเรียนรู ้
5. คุณสมบัติผู้เรยีน 
6. คุณสมบัติผู้สอน 

2. ก าหนดตารางการเรียนรู้  

- ป.3 
(3.10-
3.15) 

 - กระบวนการ
เรียนรู้จาก เมนู
ที่ 1-5 

- ตัวอย่าง
หลักสูตรการ
เรียนรู้ของมหา
วิชาชาลัย 

- ตัวอย่าง
หลักสูตรการ
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

จัดการพ้ืนที่ แหล่งเรียนรู้ 
และนวัตกรรม 

2) หลักสูตรกำรเรียนรูข้อง ศปง. 
เน้นการน าเสนอนวัตกรรม
เฉพาะประเด็น 

3) หลักสูตรกำรเรียนรูข้องมหำ
วิชชำลัย 

การออกแบบกระบวนการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 
ได้แก่ 

1. ผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ต้องการให้
เกิดขึ้น  

2. กิจกรรมที่แสดงถึงวิธีการ
ท างาน 

3. สิ่ งที่ ต้องการให้มีก่อนการ
ด าเนินงาน 

4. ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแล ะบทบาท
หน้าท่ี  

5. ระยะเวลาในการด าเนินงาน   

3. สรุปขอ้มูลท่ีการเตรียมการ (สิ่งที่ต้อง
เตรียม) ผู้รับผิดชอบและบทบาทหน้าท่ี  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน   
เช่น 
1) เตรียมแหล่งเรียนรู้พรอ้มวิทยากร

ประจ าแหล่ง 
2) เตรียมสือ่ต่างๆ  เช่น เอกสาร

ประกอบการเรียนรู ้
3) เตรียมสถานท่ี  เช่น  เวทีในการ

แลกเปลีย่นเรียนรู ้
 
 

เรียนรู้ของ 
ศจค. 

- คู่มือการเขียน
หลักสูตรการ
เรียนรู ้

-  
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3.2 ข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้ของศูนย์ประสำนงำนเฉพำะประเด็น (ศปง.)ส ำหรับกำรเรียนรู้ภำยในและ ส ำหรับอปท.

เครือข่ำย  
มีแนวทางในการรวบรวมดังตอ่ไปน้ี 

ตำรำงที่ 3.3 ตำรำงแสดงแนวทำงกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนรู้ของศูนย์ประสำนงำนเฉพำะประเด็น (ศปง.) ส ำหรับกำรเรียนรู้
ภำยในและ ส ำหรับอปท.เครือข่ำย  

ค ำชี้แจง เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์ประสานงานเฉพาะประเด็น (ศปง.) ส าหรับการเรียนรู้ภายในและ ส าหรับ
อปท.เครือข่าย  

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- สถำนะ
ต ำบลสุข
ภำวะ 

สถำนะพื้นที ่
- ข้อมูลประวัติความเป็นมาของต าบล 
- ข้อมูลวิวฒันาการเข้าร่วมต าบลสุข
ภาวะ 

- ข้อมูลเส้นทางการพัฒนาเป็นพืน้ที่
ศูนย์ประสานงานเฉพาะประเดน็ 

- ข้อมูลนโยบาย วิสยัทัศน์ของนายกฯ 
- ข้อมูลสถานะพื้นที่ด้าน สังคม 
- ข้อมูลสถานะพื้นที่ด้าน เศรษฐกจิ 
- ข้อมูลสถานะพื้นที่ด้าน สิ่งแวดล้อม 
- ข้อมูลสถานะพื้นที่ด้าน สุขภาพ 
- ข้อมูลสถานะพื้นที่ด้าน การเมอืงการ
ปกครอง 

- อื่นๆ 

- รวบรวมขอ้มูลจากระบบข้อมูลต าบล และ 
RECAP 

- จัดท าข้อมูลวิวฒันาการเข้าร่วมต าบลสุข
ภาวะและเส้นทางการพัฒนาเชงิประเด็น
เพื่อให้ผูเ้รียนทราบถึงวิวัฒนาการ การ
จัดการตนเองที่สอดคล้องกบัปญัหาและ
ความจ าเป็นของพื้นที ่

- สรุปสถานะต าบลท้ัง 5 ด้านเพือ่ใหเ้หน็
สถานะการจัดการตนเองจากอดีต จนถึง
ปัจจุบนั แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น 

- จากการเปดิ
สถานการณ์
พื้นท่ี 

- ป. 1 ทั้งหมด 

- F 2 ทั้งหมด - รพสต. พม. 
เกษตร ฝ่าย
ปกครอง และ
อื่นๆ 

-  สถำนกำรณ์ที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่ม
ประชำกรเป้ำหมำย 
- จ านวน 13 กลุ่มประชากร 

- สรุปขอ้มูลจ านวน 13 กลุ่มประชากรจาก
ฐานข้อมูล TCNAP 

- สรุปจ านวนประชากรเป้าหมายตามประเด็น 

- จากการเปดิ
สถานการณ์
พื้นท่ี 

- ป. 1 ทั้งหมด 

- F 1 ทั้งหมด 
- F 2 ทั้งหมด 

- รพสต. พม. 
เกษตร ฝ่าย
ปกครอง และ
อื่นๆ 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- จ านวนประชากรเป้าหมายตาม
ประเด็น 

- ปัญหาและความต้องการของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย จ าแนก 5 ด้าน 

- อื่นๆ 

เช่น ประเดน็ยาสบูแสดงจ านวน นักสูบ
หน้าใหม่ นักสูบหน้าเดิมและผู้ได้รับ
ผลกระทบ ประเด็นผู้สูงอายุแบ่งตาม 
กลุ่มตามอายุและระบบการแจกเบ้ีย
ผู้สูงอายุกลุ่มตามสภาพการชว่ยเหลือ
ดูแลตนเองได้ (60 ปีขึ้นไป)กลุ่มตาม
สถานะการอยู่อาศัยและการได้รับการ
ช่วยเหลือดูแล(60 ปีขึ้นไป)กลุ่มโรค
เรื้อรัง(60 ปีขึ้นไป) เป็นต้น 

- สรุปปัญหาและความตอ้งการตามกลุ่ม
ประชากร 

- ทุนทำง
สังคมและ
ศักยภำพ
ชุมชน 

สถำนกำรณ์ด ำเนินงำนกำรพฒันำ
ต ำบลสุขภำวะ 
- ข้อมูลทุนทางสังคมทั้ง 4 ระดบั 
- ข้อมูลงานและกิจกรรมของกลุ่ม 
องค์กรชมุชนที่เกีย่วข้อง 

- บทบาทหน้าท่ีอปท.เปน็กลไกการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของกลุม่ 
องค์กรชมุชน 

- อื่นๆ 

- น าข้อมูลมาเพื่อทบทวนศักยภาพกับการ
จัดการตนเอง เพื่อสอบทานศักยภาพในการ
ส่งผลกระทบต่อการดุแลสุขภาพประชากร 
13 กลุ่มทั้งทางตรงทางอ้อม 

- ระบบุทบาทอปท.ในการหนนุเสริมแต่ละ
กิจกรรมว่าท าอะไร สอดคล้องตาม 7 
ภารกิจใดบ้าง 

- จากการเปดิ
สถานการณ์
พื้นท่ี 

- ป. 1 ทั้งหมด 

- F 1 ทั้งหมด 
- F 2 ทั้งหมด 

-  

- กำร
ประมวลผล
และกำร
วิเครำะห์
ข้อมูล 

- ข้อมูลการสรุปทนุและศักยภาพต าบล
และความพร้อมในการเปน็แหลง่
เรียนรู้ที่มีความสอดคล้องกับชดุ
กิจกรรม 

- ทบทวนความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ 
วิทยากร เพื่อพัฒนาเปน็แหล่งเรียนรูโ้ดย
ก าหนดหลักการคือ สามารถเรยีนรู้ได้ตาม
ชุดกิจกรรมของประเด็นนั้นๆ 

- และผลจากการด าเนนิงานของแหล่งนัน้
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป้าหมาย  ตรง

- ป. 1 ทั้งหมด - F 2 ทั้งหมด -  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- ข้อมูลการวเิคราะห์งานและกิจกรรม
ทุนทางสังคมทีส่่งผลกระทบกลุม่
ประชากรเป้าหมายในประเด็นนัน้ ๆ 

- ข้อมูลการวเิคราะห์งานและกิจกรรม
ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อชดุกิจกรรม
รายประเดน็ 

- ข้อมูลการวเิคราะห์งานและกิจกรรม
ทุนทางสังคมจ าแนกตามการสร้าง
ผลกระทบ 5 ด้านทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

- ข้อมูลการวเิคราะห์งานและกิจกรรม
ทุนทางสังคมที่ส่งผล7 คุณลักษณะ
การจัดการตนเองของชุมชนทอ้งถิ่น 

- ข้อมูลระบบย่อยต่างๆ ในการจดัการ
ตนเอง 

- ข้อมูลแสดงความสมัพันธ์ของระบบ
ย่อยต่างๆที่มีในชุมชน 

- อื่นๆ 

ตามชุดกิจกรรมรายประเด็น ส่งผลกระทบ 
5 ด้านและ7 คุณลักษณะการจดัการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น 

- น าข้อมูลความสัมพนัธ์ของระบบย่อยเพื่อมา
วิเคราะห์การเช่ือมโยง สัมพันธ์งานและ
กิจกรรมทีเ่อื้อต่อผลแห่งความส าเร็จของ
การด าเนนิและ ส่งผลกระทบที่เป็นบวกหรือ
เท่าทวีคูณ 

- นวัตกรรม
เชิงประเดน็ 

- ข้อมูลนวัตกรรมเชิงประเด็นทั้งหมด
โดยแยกเป็นกลุ่มที่มีความพรอ้มเป็น
แหล่งฝึกอบรมและกลุ่มที่ต้องได้รับ
การพัฒนา 

- ข้อมูลการถอดบทเรียนของแตล่ะ
นวัตกรรมอย่างละเอียด 

- อื่นๆ 

- รวบรวมจดัท าฐานข้อมูลและการถอด
บทเรยีนนวัตกรรมทั้งหมด 

- ประเมินความพรอ้มจากแกนน า งานและ
กิจกรรมการส่งผลกระทบต่างๆที่ชัดเจน
และความสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้
เชื่อมโยงชุดกิจกรรมหลักและเชือ่มโยงกบั
ชุดกิจกรรมอื่นๆ ได ้

- ป. 2 -4 
- ป.5  การ
เขียนรายงาน
นวัตกรรม
ชุมชน 

-  

- F 2 ทั้งหมด -  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- โครงสร้ำง
หลักสูตร
กำรเรยีนรู ้

ข้อมูลเทียบเคียงโครงสร้างพื้นฐาน
หลักสูตร 
- ข้อมูลแนวคิด หลักการของหลกัสูตร
ของการเรียนรู้การฝึกอบรม 

- ข้อมูลวัตถุประสงค์ของหลักสูตรของ
การเรียนรู ้

- ข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมบรหิาร
โครงการ 

- ท าการระดมความคิดแกนน าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน ผู้บรหิารอปท. เพื่อ
ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร โดยยึดหลักการ
อธิบายจากสิ่งทีป่ฏิบัติและเกดิจริงในพื้นที ่

- ระดมความคิดเพื่อก าหนดวัตถปุระสงค์ของ
หลักสูตร 

- ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการโดยเลือกจาก
ผู้ทรงคุณวุฒใินพื้นที่ เชน่ ผู้บรหิารอปท.
ผู้น าหน่วยงาน แกนน าองค์กรชมุชนมี
ผลงานที่โดนเด่น เข้าใจงานและเกาะติด
สถานการณ์การขบัเคลื่อนของชุมชน เป็นผู้
พร้อมที่จะสละเวลา ความคดิ ความรู้เพื่อ
ร่วมพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การจัดการตนเองของชุมชนทอ้งถิ่น ตาม
ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญของแต่ละ
ท่าน 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- จากการระดม
ความคิดของแกน
น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 

กำรออกแบบรำยวิชำหลักสตูรกำร
เรียนรู ้
- ข้อมูลหลักสูตรทั่วไป ประกอบด้วย
วิชาแกน(วิชาหลัก) วิชาสนับสนุน
(วิชาวิชารอง)และวิชานวัตกรรม
(รปูธรรม) 

- ท าการระดมความคิดแกนน าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน ผู้บรหิาร เพือ่ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร โดยยึดหลกัการอธิบาย
จากสิ่งที่ปฏิบัติเกิดจริงในพื้นทีเ่ชื่อมโยงกบั
ชุดกิจกรรม 

- ร่วมก าหนดวิทยากรในแต่ละวิชา 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- จากการระดม
ความคิดของแกน
น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 

เนื้อหำรำยวิชำหลักสูตรกำรเรยีนรู ้
- ข้อมูลหลักสูตรทั่วไป ที่สะท้อนการ
ส่งผลกระทบต่อกลุม่ประชากร
เป้าหมายรายประเดน็ การตอบต่อ

- ท าการระดมความคิดแกนน าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน ผู้บรหิาร เพือ่ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร โดยยึดหลกัการอธิบาย
จากสิ่งที่ปฏิบัติเกิดจริงในพื้นทีเ่ชื่อมโยงกบั
ชุดกิจกรรม 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- จากการระดม
ความคิดของแกน
น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

การสร้างการเปลี่ยนแปลง 7 
คุณลักษณะการจัดการตนเอง 

-  

- ร่วมก าหนดวิทยากรในแต่ละวิชา 

ข้อมูลกำรจัดท ำตำรำงกำรเรียนรู ้
- ตารางการเรียน-สอนของหลักสูตร
ทั่วไป 

-  

- ก าหนดตารางเรียนตามหลักสูตรที่จัดไว้ 
โดยเนน้การเชื่อมโยงระหว่าง วชิาแกนที่
แสดงหลักวิชาการตามชุดกิจกรรม และวิชา
รองและวิชานวัตกรรมหรือแหลง่เรียนรู้
รูปธรรมที่เปน็การปฏิบัติ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- จากการระดม
ความคิดของแกน
น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 

- ข้อมูลกำรเตรียมควำมพร้อมและ
พัฒนำโครงสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้ 

- จัดท าแผนการฝึกอบรมวิทยากร 
- จัดท าแผนการท าความเข้าใจกบัชุมชน ทิศ
ทางการท างานที่มีการปรับจากการเปน็
ต าบลสุขภาวะ ปรับเปน็ศูนยป์ระสานงาน
เฉพาะประเด็น 

- ป. 1 -  - ประสบการณ์การ
ท างานต าบลสุข
ภาวะ 

- โครงสร้ำง
รำยวิชำ 

องค์ประกอบรำยวิชำ 
- เนื้อหาหลัก (ชุดกิจกรรมเฉพาะ
ประเด็น) 

- เนื้อหาวิชาแกน 
- เนื้อหาวิชาสนบัสนนุ 

- ท าการระดมความคิดแกนน าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน ผู้บรหิาร เพือ่ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร โดยยึดหลกัการอธิบาย
จากสิ่งที่ปฏิบัติและเกดิจริงในพืน้ที่ตามชุด
กิจกรรมเฉพาะประเดน็ 

- แบ่งผู้รบัผิดของตามภารกิจ บทบาทหน้าท่ี 
เช่น กองสาธารณสุขรบัผิดชอบเรื่องสขุภาพ 
กองสวัสดิการรับผดิชอบเรือ่งสวัสดิการ
ชุมชน กองการศึกษารบัผิดชอบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ดูภาพรวมของหลักสูตร 
โดยมีส านักงานปลัดรบัผิดชอบงานการ
บรหิารโครงการทั้งหมด เปน็ต้น 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- จากการระดม
ความคิดของแกน
น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 

-  ข้อมูลกำรจัดกระบวนกำรเรยีนกำร
สอน 

- ท าการระดมความคิดแกนน าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน ผู้บรหิาร เพือ่ก าหนด

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล

- จากการระดม
ความคิดของแกน
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- ตารางการแบ่งชดุวิชา 
- การก าหนดคุณสมบัติวิทยากร 
- การก าหนดคุณสมบัติผูเ้ข้าร่วม
เรียนรู ้

- รายชื่ออปท.เครือข่ายร่วมเรียนรู้ใน
หลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร โดยยึดหลกัการอธิบาย
จากสิ่งที่ปฏิบัติและเกดิจริงในพืน้ที่และ
สามารถเชื่อมโยงกบัชุดกิจกรรมเฉพาะ
ประเด็น 

- ร่วมก าหนดรายชื่อวิทยากรในแต่ละวิชา โดย
เลือกจากผู้ท่ีสามารถเชื่อมโยงชดุกิจกรรม
กับงานและกิจกรรมทีป่ฏิบัติ และเปน็ผู้
ปฏิบัติจริงในพื้นที ่

- ก าหนดคณุสมบัติผู้เข้าร่วมเรียนรู ้
- เช่น ก าหนดให้ ทุกภาคสว่นมารว่ม เปน็ต้น 

ประกอบการ
ตัดสินใจ 

ประกอบการ
ตัดสินใจ 

น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 

- แผนกำร
เรียนกำร
สอน 

- ตารางการเรียน-การสอน 
- หลักสูตรของการเรียนรู้ 2 คืน 3 วัน 

- ก าหนดตารางเรียนตามหลักสูตรที่จัดไว้ 
โดยเนน้การเชื่อมโยงระหว่าง วชิาแกนที่
แสดงหลักการชุดกิจกรรม และวิชารองและ
วิชานวัตกรรมที่เป็นการปฏิบัติ 

-  -  -  

- กำรก ำหนด
สถำนที่และ
แหล่ง
เรียนรู ้

- ข้อมูลสถานที่ฝึกปฏิบัติในชุมชน - ก าหนดสถานที่ท่ีมคีวามพรอ้ม มีเนือ้หา
สอดคล้องกับหลักชุดกิจกรรม วิทยากร
สามารถอธิบายเชื่อมโยงชดุกิจกรรมกบัการ
ปฏิบัติ และสามารถฝึกปฏิบัติได้ 

- ป. 1 -  - ประสบการณ์การ
ท างานต าบลสุข
ภาวะ 

- สื่อ เอกสำร
ประกอบกำ
รเรยีนกำร
สอน 

- ข้อมูลเพือ่จัดท าคู่มอืผู้ร่วมเรยีนรู้ 
- คู่มือวิทยากร 
- Infographic แสดงข้อมูลต่างๆ 
- รายการสื่อประกอบการเรยีนการ
สอน 

- การคัดเลอืกแหล่งเรียนรู้ และหมู่บ้าน
จัดการตนเอง 

- จัดท ากรอบโครงร่างเลม่คู่มอื และก าหนด
แหล่งที่มาของข้อมูลเชน่ ข้อมูลการถอด
บทเรยีนนวัตกรรม ท่ีแสดงใหเ้ห็นค าอธิยาบ
ชุดกิจกรรม เพื่ออธบิายเชือ่มโยงกับการ
ปฏิบัติ 

- จัดท าการน าเสนอข้อมูลของแหล่งเรียน 
โดยใช้  infographic คลิปวีดีโอ เป็นตน้ 

-  -  -  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- ทดลองใช ้

- กำร
ประเมินผล 

- การเทียบเคียงกบังานในพื้นที ่ - จัดท าแบบประเมนิ -  -  -  
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3.3 ข้อมูลส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝกึอบรมของมหำวิชชำลัย ส ำหรับกำรเรียนรู้ภำยในและส ำหรับอปท.เครือข่ำย 

ตำรำงที่ 3.4  ตำรำงแสดงแนวทำงกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมของมหำวิชชำลัยส ำหรับกำรเรียนรู้ภำยในและ ส ำหรับ
อปท.เครือข่ำย  
ค ำชี้แจง เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การฝึกอบรมของมหาวิชชาลัยส าหรับการเรียนรู้ภายในและ ส าหรับอปท.เครือข่าย  

มีแนวทางในการรวบรวมดังตอ่ไปน้ี 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- สถานะ
ต าบลสุข
ภาวะ 

สถำนะพื้นที ่
- ข้อมูลประวัติความเป็นมาของต าบล 
- ข้อมูลวิวฒันาการเข้าร่วมต าบลสุข
ภาวะ 

- ข้อมูลเส้นทางการพัฒนาเป็นพืน้ที่
มหาวิชชาลัย 

- ข้อมูลนโยบาย วิสยัทัศน์ของนายกฯ 
- ข้อมูลสถานะพื้นที่ด้าน สังคม 
- ข้อมูลสถานะพื้นที่ด้าน เศรษฐกจิ 
- ข้อมูลสถานะพื้นที่ด้าน สิ่งแวดล้อม 
- ข้อมูลสถานะพื้นที่ด้าน สุขภาพ 
- ข้อมูลสถานะพื้นที่ด้าน การเมอืงการ
ปกครอง 

- อื่นๆ 

- รวบรวมขอ้มูลจากระบบข้อมูลต าบล และ 
RECAP 

- จัดท าข้อมูลวิวฒันาการเข้าร่วมต าบลสุข
ภาวะและเส้นทางการพัฒนาเพือ่ให้ผู้เรียน
ทราบถึงวิวัฒนาการ การจัดการตนเองที่
สอดคล้องกับปัญหาและความจ าเป็นของ
พื้นท่ี 

- สรุปสถานะต าบลท้ัง 5 ด้านเพือ่ใหเ้หน็
สถานะการจัดการตนเองจากอดีต จนถึง
ปัจจุบนั แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น 

- จากการเปดิ
สถานการณ์
พื้นท่ี 

- ป. 1 ทั้งหมด 

- F 2 ทั้งหมด - รพสต. พม. 
เกษตร ฝ่าย
ปกครอง และ
อื่นๆ 

สถำนกำรณ์ที่เก่ียวขอ้งกับกลุ่ม
ประชำกรเป้ำหมำย 
- จ านวน 13 กลุ่มประชากร 
- ปัญหาและความต้องการของกลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย จ าแนก 5 ด้าน 

- อื่นๆ 

- สรุปขอ้มูลจ านวน 13 กลุ่มประชากรจาก
ฐานข้อมูล TCNAP 

- สรุปปัญหาและความตอ้งการของ 13 กลุ่ม
ประชากร 

-  

- จากการเปดิ
สถานการณ์
พื้นท่ี 

- ป. 1 ทั้งหมด 

- F 1 ทั้งหมด 
- F 2 ทั้งหมด 

- รพสต. พม. 
เกษตร ฝ่าย
ปกครอง และ
อื่นๆ 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- ทุนทาง
สังคมและ
ศักยภาพ
ชุมชน 

สถำนกำรณ์ด ำเนินงำนกำรพฒันำ
ต ำบลสุขภำวะ 
- ข้อมูลทุนทางสังคมทั้ง 4 ระดบั 
- ข้อมูลงานและกิจกรรมของกลุ่ม 
องค์กรชมุชนที่เกีย่วข้อง 

- บทบาทหน้าท่ีอปท.เปน็กลไกการ
เสริมสร้างความเขม้แข็งของกลุม่ 
องค์กรชมุชน 

- อื่นๆ 

- น าข้อมูลมาเพื่อทบทวนศักยภาพกับการ
จัดการตนเอง เพื่อสอบทานศักยภาพในการ
ส่งผลกระทบต่อการดุแลสุขภาพประชากร 
13 กลุ่มทั้งทางตรงทางอ้อม 

- ระบบุทบาทอปท.ในการหนนุเสริมแต่ละ
กิจกรรมว่าท าอะไร สอดคล้องตาม 7 
ภารกิจใดบ้าง 

- จากการเปดิ
สถานการณ์
พื้นท่ี 

- ป. 1 ทั้งหมด 

- F 1 ทั้งหมด 
- F 2 ทั้งหมด 

-  

- การ
ประมวลผล
และการ
วิเคราะห์
ข้อมูล 

- ข้อมูลการสรุปทนุและศักยภาพต าบล
และความพรอ้มในการเป็นที่
ฝึกอบรม 

- ข้อมูลการวเิคราะห์งานและกิจกรรม
ทุนทางสังคมที่ส่งผลกระทบ 13 
กลุ่มประชากรที่มีในพื้นที ่

- ข้อมูลการวเิคราะห์งานและกิจกรรม
ทุนทางสังคมทีส่่งผลต่อชดุกิจกรรม
การดูแลสุขภาพหรือตามชดุกิจกรรม
ของศูนยบ์ูรณาการเฉพาะประเด็น 

- ข้อมูลการวเิคราะห์งานและกิจกรรม
ทุนทางสังคมจ าแนกตามการสร้าง
ผลกระทบ 5 ด้านทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

- ข้อมูลการวเิคราะห์งานและกิจกรรม
ทุนทางสังคมที่ส่งผล7 คุณลักษณะ
การจัดการตนเองของชุมชนทอ้งถิ่น 

- ทบทวนความพร้อมของแหล่งเรียนรู้ 
วิทยากร เพื่อพัฒนาเปน็แหล่งฝึกอบรมโดย
ก าหนดหลักการคอื สามารถฝึกได้ตามหลัก
วิชาท่ีเกี่ยวข้องและฝึกให้ปฏิบัติจริงได ้

- และผลจากการด าเนนิงานของแหล่งนัน้
ส่งผลกระทบต่อประชากรเป้าหมาย  ตรง
ตามชุดกิจกรรมรายประเด็น ส่งผลกระทบ 
5 ด้านและ7 คุณลักษณะการจดัการตนเอง
ของชุมชนท้องถิ่น 

- น าข้อมูลความสัมพนัธ์ของระบบย่อยเพื่อมา
วิเคราะห์การเช่ือมโยง สัมพันธ์งานและ
กิจกรรมทีเ่อื้อต่อผลแห่งความส าเร็จของ
การด าเนนิและ ส่งผลกระทบที่เป็นบวกหรือ
เท่าทวีคูณ 

- ป. 1 ทั้งหมด - F 2 ทั้งหมด -  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- ข้อมูลระบบย่อยต่างๆ ในการจดัการ
ตนเอง 

- ข้อมูลแสดงความสมัพันธ์ของระบบ
ย่อยต่างๆที่มีในชุมชน 

- อื่นๆ 
- นวัตกรรม
ทั้งหมด 

- ข้อมูลนวัตกรรมทั้งหมดโดยแยกเป็น
กลุ่มที่มีความพร้อมเป็นแหล่ง
ฝึกอบรมและกลุ่มที่ต้องไดร้ับการ
พัฒนา 

- ข้อมูลการถอดบทเรียนของแตล่ะ
นวัตกรรมอย่างละเอียด 

- อื่นๆ 

- รวบรวมจดัท าฐานข้อมูลและการถอด
บทเรยีนนวัตกรรมทั้งหมด 

- ประเมินความพรอ้มจากแกนน า งานและ
กิจกรรมการส่งผลกระทบต่างๆที่ชัดเจน
และความสามารถใช้หลักวิชาการอธิบายสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจรงิได ้

- ป. 2 -4 
- ป.5  การ
เขียนรายงาน
นวัตกรรม
ชุมชน 

-  

- F 2 ทั้งหมด -  

- โจทย์เพื่อ
การวิจัยและ
พัฒนา 

- ข้อมูลโจทยเ์พื่อการวิจยัและพัฒนา
ของพื้นที ่

- ท าการวิเคราะห์ข้อมลูชุมชน ปญัหาละความ
ต้องการ 13 กลุ่มประชากรร่วมกับแกนน า
ชุมชนทุกหมู่เพื่อท าการค้นหาปญัหา และ
ร่วมก าหนดความเร่งด่วนและความเป็นไป
ได้ในการแก้ไขปัญหา ก าหนดผู้รับผิดชอบ
หลัก ระยะเวลาด าเนินงาน ก าหนดบทบาท
หน้าท่ีของผู้ให้การสนับสนุนจาก 4 องค์กร
หลัก 

- จัดท าฐานข้อมูลโจทย์วิจัยและพัฒนาเพื่อ
การด าเนนิงานและติดตามต่อไป 

- F 2 ทั้งหมด - F 2 ทั้งหมด -  

- โครงสร้าง
หลักสูตร
การ
ฝึกอบรม 

ข้อมูลเทียบเคียงโครงสร้างพื้นสูตร
หลักสูตร 
- ข้อมูลแนวคิด หลักการของหลกัสูตร
การฝึกอบรม 

- ท าการระดมความคิดแกนน าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน ผู้บรหิารอปท. เพื่อ
ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร โดยยึดหลักการ
อธิบายจากสิ่งทีป่ฏิบัติและเกดิจริงในพื้นที ่

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- จากการระดม
ความคิดของแกน
น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 



215 
 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- ข้อมูลวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

- ข้อมูลโครงสร้างคณะ
กรรมการบรหิารมหาวชิชาลัย 

- ข้อมูลโครงสร้างคณะกรรมการสภา
มหาวิชชาลัย 

- ระดมความคิดเพื่อก าหนดวัตถปุระสงค์ของ
หลักสูตร 

- ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการโดยเลือกจาก
ผู้ทรงคุณวุฒใินพื้นที่ เชน่ ผู้บรหิารอปท.
ผู้น าหน่วยงาน นักวิชาการเกษยีณมีผลงาน
ที่โดนเดน่ เข้าใจงานและเกาะติด
สถานการณ์การขบัเคลื่อนของชุมชน เป็นผู้
พร้อมที่จะสละเวลา ความคดิ ความรู้เพื่อ
ร่วมพัฒนาการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
การจัดการตนเองของชุมชนทอ้งถิ่น ตาม
ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญของแต่ละ
ท่าน 

กำรออกแบบรำยวิชำหลักสตูรกำร
ฝึกอบรม 
- ข้อมูลหลักสูตรทั่วไป ประกอบด้วย
วิชาแกน(วิชาหลัก) วิชาสนับสนุน
(วิชาวิชารอง)และวิชานวัตกรรม
(รปูธรรม) 

- ข้อมูลหลักสูตรวิจยั 

- ท าการระดมความคิดแกนน าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน ผู้บรหิาร เพือ่ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร โดยยึดหลกัการอธบิาย
จากสิ่งที่ปฏิบัติและเกดิจริงในพืน้ที่ 

- ร่วมก าหนดครูฝึกอบรมในแต่ละวิชา 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- จากการระดม
ความคิดของแกน
น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 

เนื้อหำรำยวิชำหลักสูตรกำรฝึกอบรม 
- ข้อมูลหลักสูตรทั่วไป ที่สะท้อนการ
ส่งผลกระทบต่อทุกกลุม่ประชากร 
การตอบต่อการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 7 คุณลักษณะการ
จัดการตนเอง 

- ข้อมูลหลักสูตรวิจยั ท่ีเกี่ยวกบัโจทย์
เพื่อการวิจัยและพัฒนา 

- ท าการระดมความคิดแกนน าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน ผู้บรหิาร เพือ่ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร โดยยึดหลกัการอธิบาย
จากสิ่งที่ปฏิบัติและเกดิจริงในพืน้ที่ 

- ร่วมก าหนดครูฝึกอบรมในแต่ละวิชา 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- จากการระดม
ความคิดของแกน
น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

ข้อมูลกำรจัดท ำตำรำงกำรฝึกอบรม 
ทั้งหลักสูตรท่ัวไปและหลักสูตรวิจัย 
- ตารางการเรียน-สอนของหลักสูตร
ทั่วไป 

- ตารางการเรียน-สอนของหลักสูตร
วิจัย 

- ก าหนดตารางเรียนตามหลักสูตรที่จัดไว้ 
โดยเนน้การเชื่อมโยงระหว่าง วชิาแกนที่
แสดงหลักวิชาการ และวิชารองและวิชา
นวัตกรรมที่เปน็การปฏิบัติ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- จากการระดม
ความคิดของแกน
น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 

- ข้อมูลการเตรียมความพรอ้มและ
พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรการ
ฝึกอบรม 

- จัดท าแผนการฝึกอบรมครฝูึกอบรม 
- จัดท าแผนการท าความเข้าใจกบัชุมชน ทิศ
ทางการท างานที่มีการปรับจากการเปน็
ต าบลสุขภาวะ(ศจค. ศปง.) ปรบัเป็นมหา
วิชชาลัย 

- ป. 1 -  - ประสบการณ์การ
ท างานต าบลสุข
ภาวะ 

- โครงสร้าง
รายวิชา 

องค์ประกอบรำยวิชำ 
- เนื้อหาหลักวิชาการ 
- เนื้อหาวิชาแกน 
- เนื้อหาวิชาสนบัสนนุ 

- ท าการระดมความคิดแกนน าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน ผู้บรหิาร เพือ่ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร โดยยึดหลกัการอธิบาย
จากสิ่งที่ปฏิบัติและเกดิจริงในพืน้ที่ 

- แบ่งผู้รบัผิดของตามภารกิจ บทบาทหน้าท่ี 
เช่น กองสาธารณสุขรบัผิดชอบเรื่องสขุภาพ 
กองสวัสดิการรับผดิชอบเรือ่งสวัสดิการ
ชุมชน กองการศึกษารบัผิดชอบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ดูภาพรวมของหลักสูตร 
โดยมีส านักงานปลัดรบัผิดชอบงานการ
บรหิารโครงการทั้งหมด เปน็ต้น 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- จากการระดม
ความคิดของแกน
น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 

ข้อมูลกำรจัดกระบวนกำรเรยีนกำร
สอน 
- ตารางการแบ่งชดุวิชา 
- การก าหนดคุณสมบัติผู้รบัการ
ฝึกอบรม 

- ท าการระดมความคิดแกนน าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน ผู้บรหิาร เพือ่ก าหนด
โครงสร้างหลักสูตร โดยยึดหลกัการอธิบาย
จากสิ่งที่ปฏิบัติและเกดิจริงในพืน้ที่ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- ทั้งหมดเพื่อ
เป็นข้อมูล
ประกอบการ
ตัดสินใจ 

- จากการระดม
ความคิดของแกน
น าชุมชน แกนน า
กลุ่มองค์กรชุมชน 
ผู้บริหารอปท. 



217 
 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องกำร กระบวนกำร ขั้นตอน วิธีกำร 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 

- การก าหนดคุณสมบัติผู้ฝึกอบรม 
- รายชื่ออปท.เครือข่ายร่วมฝึกอบรม
ในหลักสูตร 

- ร่วมก าหนดครูฝึกอบรมในแต่ละวิชา โดย
เลือกจากผู้ท่ีสามารถเชื่อมโยงหลักทฤษฎี
กับการปฏิบัติ เปน็ผู้ปฏิบัติจริงในพื้นที่ 

- ก าหนดผู้มารับการอบรมจากหลักสูตร เช่น 
หลักสูตรทั่วไปก าหนดให้ ทุกภาคส่วน
มาร่วม แต่หลักสูตรวิจัย เน้นใหน้ักวิชาการ
มาเข้าร่วมการอบรม เปน็ต้น 

- แผนการ
เรียนการ
สอน 

- ตารางการเรียน-การสอน 
- หลักสูตรทั่วไป (4 คนื 5 วัน) 
- หลักสูตรวิจยั (4 คืน 5 วนั) 

- ก าหนดตารางเรียนตามหลักสูตรที่จัดไว้ 
โดยเนน้การเชื่อมโยงระหว่าง วชิาแกนที่
แสดงหลักวิชาการ และวิชารองและวิชา
นวัตกรรมที่เปน็การปฏิบัติ 

-  -  -  

- การก าหนด
สถานที่และ
แหล่งเรียนรู ้

- ข้อมูลสถานที่ฝึกปฏิบัติในชุมชน - ก าหนดสถานที่ท่ีมคีวามพรอ้ม มีเนือ้หา
สอดคล้องกับหลักวิชา ครฝูึกอบรมสามารถ
อธิบายเชื่อมโยงหลักทฤษฎีกับการปฏิบัติ 
และสามารถฝึกปฏิบัติได ้

- ป. 1 -  - ประสบการณ์การ
ท างานต าบลสุข
ภาวะ 

- สื่อ เอกสาร
ประกอบกา
รเรียนการ
สอน 

- ข้อมูลเพือ่จัดท าคู่มอืผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม 

- คู่มือครูฝึก 
- Infographic แสดงข้อมูลต่างๆ 
- รายการสื่อประกอบการเรยีนการ
สอน 

- การคัดเลอืกแหล่งเรียนรู้ และหมู่บ้าน
จัดการตนเอง 

- จัดท ากรอบโครงร่างเลม่คู่มอื และก าหนด
แหล่งที่มาของข้อมูลเชน่ ข้อมูลการถอด
บทเรยีนนวัตกรรม ท่ีแสดงใหเ้ห็นค าอะยาบ
ที่เป็นหลักวิชา (ทฤษฎี) เพื่ออธบิาย
หลักการปฏิบัติ 

- จัดท าการน าเสนอข้อมูลของแหล่งเรียน 
โดยใช้  infographic คลิปวีดีโอ เป็นตน้ 

- ทดลองใช ้

-  -  -  

- การ
ประเมินผล 

- การเทียบเคียงกบังานในพื้นที ่ - จัดท าแบบประเมนิ -  -  -  
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4. แนวทำงกำรเขียนกำรน ำใช้ขอ้มูลเพื่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชนหรือกำรฝึกอบรม  
 

จากองค์ประกอบน าใช้ข้อมูลเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนหรือการฝึกอบรม ขอบเขตแนวคิด 
การจ าแนกประเภทของข้อมูล และผลจากการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีในชุมชน เช่น 
RECAP TCNAP การประชุมระดมความคิดของแกนน าชุมชน แกนน ากลุ่มองค์กรชุมชน ผู้บริหารอปท. เป็น
ต้น สามารถน ามาพัฒนาหลักสูตรการสร้างการเรียนรู้ให้แก่ อปท.เครือข่าย และน าสู่หาข้อข้อสรุปการจัดการ
ของทั้ง ศจค. ศปง. และมหาวิชชาลัย (ภาพที…่..) 

 

 
แผนภำพที ่3.4 กรอบแนวทำงกำรเขียนกำรน ำใชข้้อมูลเพื่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ในชุมชนหรือกำร
ฝึกอบรม  
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แนวทางการเขียนการน าใช้ข้อมูลเพื่อการจัดกระบวนการเรยีนรู้ในชุมชนหรือการฝึกอบรม ประกอบด้วย
การด าเนินการ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) กำรรวบรวมและน ำใช้ข้อมลูสถำนะต ำบลสขุภำวะ ซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลหลกัที่ส าคัญ คือ การ
วิจัยชุมชน (RECAP) จะท าใหเ้ห็นระบบการจัดการตนเองของต าบลสุขภาวะ การใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล
ต าบล (TCNAP) เพ่ือให้เห็นสถานการณ์ปัญหาและความตอ้งการของพื้นที่ ซึ่งเป็นท่ีมาของการจัดการปัญหา
และความต้องการโดยทุนทางสังคม นอกจากนี้ในส่วนของ ศปง. ยังได้มีการถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น
เพ่ิมเติม เพ่ือตีแผ่ระบบย่อยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการตนเองเฉพาะประเด็น โดยในระบบย่อยเหล่านี้ 
เบ้ืองต้นจะชี้ให้เหน็สถานะต าบลสุขภาวะและศักยภาพชุมชนใน 5 ด้านของการจัดการตนเองได้ ได้แก่ 1) 
ข้อมูลด้านสังคม 2) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 3) ข้อมูลด้านสภาวะแวดล้อม 4) ข้อมูลด้านสขุภาพ และ 5) ข้อมูล
ด้านการเมือง การปกครอง 

2) กำรสรุปบทเรียนกำรจัดกำรตนเอง โดยบทสรุปในส่วนของ ศจค. จะแสดงภาพรวมของระบบการ
จัดการของต าบลสุขภาวะและนวัตกรรมจากแหล่งเรียนรู้ ศปง. จะแสดงศักยภาพการจัดการเฉพาะประเด็น
และนวัตกรรมที่แก้ปัญหาเชิงประเด็น หรือเน้นเทคนิคในการท างานเชิงประเด็น และมหาวิชชาลัย จะแสดง
การจัดการที่สะท้อนความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการทั้งหมดและเชิงประเด็น และการพัฒนานวัตกรรมเชิง
ระบบ 

3) กำรน ำข้อมูลสู่กระบวนกำรจัดท ำโครงสร้ำงหลักสูตรกำรเรียนรู้ ด้วยการวิเคราะห์นวัตกรรมหรือ
แหล่งเรียนรู้ที่สร้างผลกระทบทางตรงและทางอ้อมเพื่อก าหนดโครงสร้างหลักสูตรการเรียนรู้และจัดท า
เนื้อหารายวิชา ก าหนดวิชาหลัก(แกน) จะเป็นวิชาที่อธิบายภาพรวมของการจัดการ ก าหนดวิชาเฉพาะ 
(นวัตกรรม) จะเป็นวิชาที่มีนวัตกรรมหรือแหล่งเรียนรู้ที่สร้างผลกระทบโดยตรง 

4) ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้ จะประกอบด้วย 2 ลักษณะ คือ 1) กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ภำยในต ำบล
ของตนเอง ซึ่งต าบลนั้นจ าเป็นต้องมีถอดบทเรียนในต าบลของตนเองและน าใช้ข้อมูลในการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในต าบล โดยสามารถด าเนินการได้หลากหลายวิธี เช่น จัดเวทีและก าหนดโจทย์ชวนคุยเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลต าบล การสร้างการเรียนรู้ระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่างกลุ่ม เวทีประชาคม 
การประชุมปรึกษาหารือ  พูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่ม เป็นต้น และหาข้อสรุปของการจัดการตนเองในต าบล 2) 
กำรสร้ำงกำรเรียนรู้ภำยนอก หมายถึง การสร้างการเรียนรู้ระหว่างต าบลที่เป็น ศจค. ศปง. หรือมหาวิชชา
ลัยให้แก่ อปท. เครือข่าย โดยมีกระบวนการด าเนินการด้วยการถอดบทเรียนในต าบลตนเองและ อปท.
เครือข่าย หลังจากนั้น ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย (KM) เกี่ยวกับกระบวนการ 
วิธีการท างานเพื่อการจัดการตนเอง สามารถด าเนินการได้ 2 แบบ ได้แก่ (1) การจัดท าฐานการเรียนรู้ 
(2)การจัดแบ่งกลุ่มเพื่อเทียบเคียงประสบการณ์และวิธีการจัดการของแต่ละพื้นที่ และท้ายสุดคือหาข้อสรุป
จากการเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างของวิธีการจัดการตนเองในต าบลตนเองและของ อปท .
เครือข่าย 

 

ทั้งนี้ได้มีการออกแบบ(ร่าง)โครงส าหรับการจัดท าหลักสูตรการเรียนรู้ โดยทั้งศจค. ศปง.และมหาวิชชา
ลัย สามารถปรับใช้ตามความเหมาะสมตามจุดเน้นของแต่ละหลักสูตร 
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ประเด็นที่ 4 
 

ข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำแผน 
 

 

แนวคิด หลักกำร 
การจัดท าแผนชุมชนเป็นกระบวนที่สนับสนุนให้ 4 องค์กรหลักในชุมชน ได้แก่ ภาคประชาชน 

ท้องที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน  พร้อมกับ

ออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการเหล่านั้น โดยน าใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชนที่มีอยู่ ซึ่ง
การออกแบบแผนปฏิบัติการเป็นการวางแนวทางในการจัดการตนเองโดยยึดหลักการใช้พื้นที่เป็นฐาน
การพัฒนา(Area-based development)การค านึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น ( Heath 
in all policies) การสร้างการมีส่วนร่วม และการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  ซึ่งการจัดท าแผนเป็นการ
ร่วม ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย วางกรอบกระบวนการท างาน ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน ผู้สนับสนุน ขอบเขต
เวลาและงบประมาณ โดยงานที่วางแผนไว้มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เป็นงานที่ท าต่อเนื่องจากเดิม 
งานที่ต่อยอดเพ่ือให้เกิดการขยายงาน เพ่ิมสมาชิก กลุ่มเป้าหมาย หรืองานใหม่ที่เป็นการแก้ไขปัญหาและ

ความต้องการของชุมชน การจัดท าแผนมี 4 ขั้นตอนหลักได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นวิเคราะห์ปัญหาและ
ความต้องการ ขั้นออกแบบแผนปฏิบัติการ และขั้นสรุปแผนปฏิบัติการ และการจัดท าแผนชุมชนมีหลาย
ระดับ ได้แก่ 1) แผนระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน 2) แผนระดับหมู่บ้าน 3)แผนระดับเครือข่าย เพ่ือ
น าสู่การจัดท า 4) ข้อบัญญัติต าบลและ 5)แผนแม่บทชุมชนหรือแผนระดับต าบล 

การรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท าแผน มีแหล่งที่มาของข้อมูลหลักๆ 2 ชุด ได้แก่ 1)ชุด
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมตามแหล่งข้อมูลต่างๆในพื้นที่ได้แก่ ระบบข้อมูลต าบล (TCNAP)และการวิจัย
ชุมชน  ( RECAP) ฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่มีการด าเนินงานในชุมชนหรือท าการรวบรวมไว้แล้ว เช่น 
ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน( จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช 2ค.) ข้อมูลจากรพสต.เกษตรต าบล 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) และ 2)ชุดข้อมูลที่ได้จากกระบวนการพูดคุย 
ปรึกษาหารือ เวทีประชาคม ซึ่งผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถน าใช้เพื่อประกอบการจัดท าแผนต่อไป 

เนื่องจากเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นมีหลายบทบาทและสถานะ ซึ่งวิธีการรวบรวมข้อมูล
และมีแนว ทางการน าเสนอมีความแตกต่างกัน ตามบทบาทของการเข้าร่วมเครือข่าย ดังน้ันเพื่อให้ผู้น าใช้
คู่มือเล่มนี้ ได้ ประโยชน์สูงสุด จึงขอแสดงจุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอระบบข้อมูลต าบลโดย
แยกตามบทบาทหน้าที่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น ดังนี้ 

ตำรำงที่ 4.1 แสดงภำพรวมจุดเน้นส ำหรับกำรรวบรวมและน ำเสนอระบบข้อมูลต ำบลโดยแยก
ตำมบทบำท หน้ำที่ของกำรเข้ำร่วมเครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นประเด็นที่ 4 ข้อมูลส ำหรับกำร
จัดท ำแผน 

ล ำดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส ำหรับกำรรวบรวมและน ำเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหำวิชชำลัย 
ประเด็นที่ 4 ข้อมูลส ำหรับกำรจัดท ำแผน     
 แผนระดบักลุ่มทางสังคม 

องค์กรชมุชน     

แผนระดบัหมู่บ้าน     
แผนระดบัเครือข่าย                         
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ล ำดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส ำหรับกำรรวบรวมและน ำเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหำวิชชำลัย 
ขึ้นอยู่กบัการ
ตกลงของ
เครือข่ายเชิง
ประเด็น(กลุ่ม
ทางสังคมหรือ

เชิงพื้นท่ี 
(ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด) 

ขึ้นอยู่กบัการ
ตกลงของ
เครือข่ายเชิง
ประเด็น(กลุ่ม
ทางสังคม
หรือเชิงพื้นท่ี 
(ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด) 

ขึ้นอยู่กบัการ
ตกลงของ
อปท.

เครือข่ายเชิง
ประเด็น 

ขึ้นอยู่กบัการ 
ตกลงของ
อปท.

เครือข่ายมหา
วิชชาลัย 

(ตามลักษณะ
ของโจทย์
วิจัย) 

ข้อบัญญัติต าบล     
แผนแม่บทชุมชนหรอืแผน
ระดับต าบล     

 

แนวทำงกำรรวบรวมและน ำใช้ข้อมูลของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
คือ  

 1) กำรรวบรวมและน ำใช้ข้อมูลตำมโครงสร้ำงของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้ำน ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมืองการปกครอง) และ  

2) กำรรวบรวมและน ำใช้ข้อมูลเฉพำะประเด็น เช่น ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะ 
ประเด็นการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ประเด็นการจัดการขยะ ประเด็นการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง ประเด็นการ
พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

เน่ืองจากคู่มือเล่มนี้มีการออกแบบแนวทางเพ่ือรวบรวมข้อมูลและน าใช้ข้อมูล ตามโครงสร้างของชุมชน
ท้องถิ่น 5 ด้าน ซึ่งการรวบรวม วิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลเชิงประเด็นสามารถท าได้โดยใชชุ้ดกิจกรรมและตัวชี้วัด
การด าเนินการแต่ละประเด็นเป็นฐานในการวิเคราะห์ 
 

 

องค์ประกอบของข้อมูลส าหรับการจัดท าแผน ประกอบด้วยหัวข้อ  

1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบาย 
2. Typology แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลส าหรับการจัดท าแผน  
3. ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลข้อมูลส าหรับการจัดท าแผนต าบล    
4. แนวทางการเขียนสรุปข้อมูลส าหรับการจัดท าแผน  

ดังรายละเอียด 
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1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรำยละเอียดค ำอธิบำย  
  
เพื่อให้การรวบรวมข้อมูลส าหรับการจัดท าแผน จากแหล่งที่มาของข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลต าบล 
(TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และแหล่งอื่นๆที่มีในชุมชนได้ครอบคลุม จึงมีการก าหนดขอบเขต
แนวคิด(Theme)และรายละเอียดค าอธิบายเกี่ยวกับการจัดท าแผนต าบล  ดังน้ี 

แนวคิด 
(Theme) 

รำยละเอียด 

กำรจัดท ำแผน  ประกอบด้วย การค้นหาและการน าใช้ข้อมูลการประสานและการเตรียม
ความร่วมมือกระบวนการการจัดหาทุนและทรัพยากรการพัฒนาแผนที่
ปฏิบัติได้จริง ระดับของแผนและกระบวนการท าแผน ลักษณะของแผน 
และแนวทางการประเมินผลในแต่ละระดับของแผนประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนหลักในการน าใช้ข้อมูลได้แก่ ขั้นเตรียมการ ขั้นวิเคราะห์ปัญหา
และความต้องการ ขั้นออกแบบแผนปฏิบัติการและขั้นสรุปแผนปฏิบัติ
การ ในแต่ละขั้นตอนมีการน าใช้ข้อมูลใน 2 ส่วนได้แก่ 1)ข้อมูลน าเข้าที่มา
จากหลายแหล่ง เพื่อน าใช้เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์ 2)ข้อมูลที่ได้จาก
ข้อคิดเห็น การพูดคุย แลกเปลี่ยนในเวทีประชาคม แต่ละระดับของแผนมี
เป้าหมายในท่ีแตกต่างกันอย่างน้อย 5 ระดับของแผน ได้แก่  

1) แผนระดับกลุ่มทำงสังคม องค์กรชุมชน  มีเป้าหมายการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ การเพ่ิมการผลิต การออม และเพ่ิมสมาชิกของ
กลุ่มทางสังคม 

2) แผนระดับหมู่บ้ำน เพื่อการรวมแผนของกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน และงานพัฒนา 5 ด้านได้แก่ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ การเมืองการปกครอง 

3) แผนระดับเครือข่ำย มีเป้าหมายเพ่ือการท าแผนเครือข่ายภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน เช่น เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน 
เครือข่ายองค์กรการเงิน เครือข่ายภัยพิบัติ  

4) ข้อบัญญัติต ำบลมีเป้าหมายของการจัดท าแผนให้ครอบคลุม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์ประกอบ 5 
ด้านได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ 
การเมืองการปกครองเพื่อประกอบอนุมัติงบประมาณประกาศ
เป็นข้อบัญญัติของอปท. 

5) แผนแม่บทชุมชนหรือแผนระดับต ำบล มีเป้าหมายเพื่อการรวม
แผนของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หมู่บ้าน เครือข่ายให้
ครอบคลุมงานจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้านได้แก่ 
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ การเมืองการ
ปกครองทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ 

เอกสำรอ้ำงอิง ขนิษฐา นันทบุตร.(2558).เอกสำรกำรน ำเสนอเวทีผู้น ำชุมชนท้องถิ่น
จัดกำรตนเอง คร้ังที่  8 กรณี “แผนชุมชนกับกำรขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐำนรำก” วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.). 
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2. Typology  ข้อมลูส ำหรับกำรจัดท ำแผน 
มีการจัดท า Typology จ าแนกองค์ประกอบการจัดท าแผน 5 ภาพ ได้แก่ 1)  Typology แจกแจง

องค์ประกอบการจัดท าแผนทั่วไป 2)  Typology แจกแจงขั้นตอนการจัดท าแผนระดับกลุ่มทางสังคม 3) 
Typology แจกแจงขั้นตอนการจัดท าแผนระดับหมู่บ้าน 4) Typology แจกแจงขั้นตอนการจัดท าแผน
ระดับเครือข่าย และ 5) Typology แจกแจงขั้นตอนการจัดท าแผนต าบลและข้อบัญญัติต าบล 

 
2.1) Typology แจกแจงองค์ประกอบกำรจัดท ำแผนทั่วไป 

 
 
แผนภำพที ่4.1 แจกแจงองค์ประกอบการจัดท าแผนทั่วไป 
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2.2) ขั้นกำรและวิธีด ำเนินกำรท ำแผนในแต่ละระดับของแผน 
(i) Typology แจกแจงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนระดับกลุม่ทำงสังคม 

 
แผนภำพที ่4.2 แจกแจงขั้นตอนการจัดท าแผนระดับกลุ่มทางสังคม 
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(ii) Typology แจกแจงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนระดับหมู่บำ้น 
 

 
แผนภำพที ่4.3 แจกแจงขั้นตอนการจัดท าแผนระดับหมู่บ้าน 
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(iii) Typology แจกแจงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนระดับเครือขำ่ย 

 
แผนภำพที ่4.4 แจกแจงขั้นตอนการจัดท าแผนระดับเครือข่าย  
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(iv) Typology แจกแจงขั้นตอนกำรจัดท ำแผนต ำบลและข้อบัญญัติต ำบล 
 

 
แผนภำพที ่4.5 แจกแจงขั้นตอนการจัดท าแผนต าบลและข้อบัญญัติต าบล 
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3. ตำรำงแสดงแนวทำงกำรด ำเนนิกำร และกำรรวบรวมขอ้มูลเพื่อจัดท ำแผนระดับกลุ่มทำงสังคม หมู่บ้ำน เครอืข่ำย ขอ้บัญญัติ และแผนต ำบล 
 
ตำรำงที่ 4.2  แนวทำงกำรด ำเนินกำร และกำรรวบรวมข้อมูลเพื่อจดัท ำแผนระดับกลุ่มทำงสงัคม หมู่บ้ำน เครือข่ำย ขอ้บัญญัติ และแผนต ำบล 
ค ำช้ีแจงเพ่ือแสดงเนื้อหา และแนวทางด าเนินการของการน าใช้ข้อมูลโดยรวมที่ใช้ในการจัดท าแผนในแต่ละระดับมีแนวทางในการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 
 

ระดับของแผน เนื้อหำ และแนวทำงด ำเนนิกำร 
แหล่งข้อมูล 

กำรน ำเสนอขอ้มูล 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

แผนระดับกลุ่มทำงสังคม     

1.ขั้นเตรยีมกำร 1.1 เตรียมขอ้มูล 
(i) ข้อมูลสถานะของสมาชิก บุคคล ครัวเรอืน อาชีพ รายได้  ความ

เป็นอยู่ เป็นต้น 
(ii) ข้อมูลการสร้างผลกระทบ ประกอบด้วย กลุ่มประชากร การลด

ปัจจัยเสี่ยง สร้างปัจจัยเสรมิ และองคป์ระกอบ 5 ด้านไดแ้ก่ ด้าน
สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ การเมืองการปกครอง 

(iii) ข้อมูลปัญหาและความต้องการของกลุ่ม สมาชิกกลุม่ และ
เป้าหมายการด าเนนิงานของกลุม่ 

(iv) ข้อมูลสรุปผลการด าเนนิงานของกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน 
พร้อมบทบาทหน้าท่ี 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

F 1  ส่วนที่ 1 
ข้อมูล
ประชากร 

₋  - การวิเคราะห์ตัวเลข
ตามสถานะของ
สมาชิก เช่น เพศ 
อายุ รายได้ 
สถานภาพโดย
อธิบายสถิติเป็น
ร้อยละ สัดส่วน 

- การเขียนความเรียง
ถอดบทเรียนตาม
เนื้อหาของขอ้มูล 

1.2  เตรียมคน 
(i) ผู้น าท าแผนได้แก่ ประธาน หรือผู้น ากลุ่มทางสังคม 
(ii) ผู้เข้าร่วมได้แก่ แกนน าหรือ คณะกรรมการกลุ่ม 
(iii) สมาชิกกลุ่มทางสังคม หน่วยงาน องค์กรที่เกีย่วข้อง/สนับสนุน 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

- F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่
และชุมชน
ส่วนที่ 1 

 - รายชื่อ
คณะกรรมการ 
สมาชิกกลุ่ม 

- รายชื่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

2.ขั้นตอนกำรหำ
ปัญหำและควำม
ต้องกำร 

2.1 น ำเสนอขอ้มูลกลุ่มทำงสังคม 
น าใช้ข้อมูลในขั้นเตรียมเป็นฐานในการแลกเปลี่ยน 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

F 1  ส่วนที่ 1 
ข้อมูล
ประชากร 

 - เอกสารน าเข้า
ข้อมูลท่ีเตรยีม 

- การน าเสนอต่อผู้
ร่วมท าแผนโดย
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ระดับของแผน เนื้อหำ และแนวทำงด ำเนนิกำร 
แหล่งข้อมูล 

กำรน ำเสนอขอ้มูล 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

ผู้น าท าแผนหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 2.2 กำรวเิครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและควำม
ต้องกำร 

(i) คณะกรรมการ สมาชิกกลุม่น าใช้ข้อมูลท้ังสองส่วนได้แก่เอกสาร
น าเข้า และข้อมูลจากการน าเสนอ 

(ii) ผู้เข้าร่วมท าแผน ร่วมกันวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการระบุ
ข้อมูลสนบัสนุน และแนวทางแก้ไข 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

การเขียนกระดาน หรือ
กระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

กำรก ำหนดงำน กิจกรรมกลุ่ม 
(i) ผู้เข้าร่วมท าแผนร่วมก าหนดกิจกรรมของกลุ่มที่สอดคลอ้งกับแนว

ทางการพัฒนา หรอืการแก้ไขปญัหา 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา เพื่อจัดท า
ข้อมูลสรุปน าสู่
ขั้นตอนต่อไป 

3.ขั้นตอนกำร
ออกแบบ
แผนปฏิบัต ิ

3.1 วิเครำะห์งำน กิจกรรมน ำสูก่ำรปฏิบัติได้จริง 
(i) วิเคราะห์งานตามภารกิจกลุ่มเทยีบเคียงงานเดิมของกลุม่ และ

ออกแบบแผนงานที่ต้องท าต่อเนื่อง แผนขยายงานเดมิทั้งขยาย
สมาชิก ขยายกิจกรรม เพิ่มทุน ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เป็นต้น 

(ii) งานพัฒนาเพิม่ ได้แก่งานพัฒนาขึ้นใหม่ หรอืงานแก้ไขปัญหาของ
กลุ่มเองตามปัญหาและความตอ้งการในขัน้ตอนที่ 2 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

 บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- เอกสารขอ้มูลทุน
และศักยภาพของ
กลุ่มทางสังคมที่
น าเข้าท าแผน 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
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ระดับของแผน เนื้อหำ และแนวทำงด ำเนนิกำร 
แหล่งข้อมูล 

กำรน ำเสนอขอ้มูล 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา เพื่อจัดท า
ข้อมูลสรุปน าสู่
ขั้นตอนต่อไป 

3.2 ก ำหนดเปำ้หมำย ยุทธศำสตร ์ผู้รับผดิชอบ ผลผลิต ผลลัพธ ์
3.3 ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผล 

(i) น าแผนงาน กิจกรรมตามส่วนของการวิเคราะห์หัวขอ้ 3.1 มา
ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ี
ต้องการ 

(ii) ก าหนดแนวทางประเมินผลประกอบด้วย 2 ลักษณะไดแ้ก่ 1)
ประเมินตามเป้าหมาย ในข้อ 1 และการสร้างผลกระทบกับ 13 กลุ่ม
ประชาการ และ 2)ประเมนิผลกระทบของแผนงานกลุม่ทางสังคม
ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ 
และการเมอืงการปกครอง 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- เอกสารขอ้มูลทุน
และศักยภาพของ
กลุ่มทางสังคมที่
น าเข้าท าแผน 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา 

4.ขั้นตอนสรุป
แผนปฏิบัติกำร 

4.1 ก ำหนดแผนปฏิบตัิกำร 
4.1ทรพัยำกรสนับสนนุ 

(i) การออกแบบกิจกรรม เช่น การสร้างเครือข่าย การมสี่วนร่วม การ
แลกเปลีย่นข้อมูล การพัฒนาทักษะการก าหนดกติกา ข้อตกลง 
เป็นตน้ 

(ii) น างาน กิจกรรมมาก าหนดผู้รบัผิดชอบ ซึ่งกลุ่มอาจด าเนนิการเอง 
หรือท ารว่มกบักลุ่มทางสังคมอืน่ หรือหนว่ยงานอื่น  และก าหนด

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่
และชุมชน 
แหล่ง
ประโยชน ์

บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- ตารางแผนปฏิบัติ
การของกลุ่มทาง
สังคม 
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ระดับของแผน เนื้อหำ และแนวทำงด ำเนนิกำร 
แหล่งข้อมูล 

กำรน ำเสนอขอ้มูล 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

ช่วงเวลาด าเนินงานซึ่งมีลักษะการท างานเปน็งานที่ต้องท าราย
สัปดาห์ รายเดอืน รายไตรมาส หรือรายปีตามลักษณะของกิจกรรม 
และความจ าเป็น 

(iii) ทรัพยากรท่ีใช้ในการสนับสนุนแผนงานประกอบด้วย แหล่ง
ประโยชน์ที่กลุ่มทางสังคมใชอ้ยู่ ได้แก่ สถานที่ประชมุ แหล่ง
ทรัพยากรในชมุชนเชน่ที่สาธารณะ แหล่งน้ า เป็นตน้ หรอืทุนบคุคล
ที่เป็นความเชีย่วชาญเฉพาะตัว รวมไปถึงแหล่งงบประมาณซึ่งใน
บางกิจกรรมอาจต้องใช้ อาจเปน็ของกลุม่เอง กองทุนอืน่ๆใน-นอก
ชุมชน เป็นต้น 

แผนระดับหมู่บ้ำน 
    

1.ขั้นเตรยีมกำร 1.1 เตรียมขอ้มูล 
(i) ข้อมูลแสดงสถำนะชุมชน 5 ด้ำน ได้แก่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ 

สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง มีสถานะขอ้มูล
ดังนี ้

- ข้อมูลด้ำนสงัคมได้แก่ ข้อมูลประชากร วัฒนธรรมทางด้าน
ภาษา ศาสนา  ประเพณี การจดัการข้อขัดแย้ง การใช้สารเสพ
ติด รวมทั้งสวัสดิการต่างๆทั้งกองทุน หรอืชุมชนร่วมกัน เป็น
ต้น 

- ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจได้แก่ ข้อมลูระดับครัวเรือนเชน่รายได้ 
อาชีพ หนี้สิน การออม เป็นตน้ ข้อมูลระดับกลุม่ ได้แก่ กลุ่ม
อาชีพ แหล่งทุนเป็นตน้ ข้อมูลระดับเครือข่ายได้แก่ ข้อมลูระบบ
เศรษฐกิจ การตลาด กองทุนเปน็ต้น 

- ข้อมูลด้ำนสภำวะแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลการจัดการสภาวะแวดล้อม 
เช่น 

น้ าเสีย ดินเสื่อม มลพิษต่างๆเปน็ต้น ข้อมูลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติได้แก่ ข้อมูลแหล่งน้ า ป่าชุมชน ป่าอนรุักษ์ ที่

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคมระดับ
หมูบ่้าน 
 

F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่และ
ชุมชนส่วนที่ 2 
การสื่อสาร
ส่วนที่ 4 ส่วน
ที่ 5 ส่วนที่ 6 
ส่วนที7่ 

₋ แผน
ยุทธศาสตร์
อบต 

₋ แผนปฎิบัติ
การของรพ
สต. 

₋ แผนงาน
ด้านการ 
เกษตร 

₋ ข้อมูลจปฐ. 
₋ ข้อมูลกชช. 

2ค 

- การวิเคราะห์ตัวเลข
ตามสถานะของ
สมาชิก เช่น เพศ 
อายุ รายได้ 
สถานภาพโดย
อธิบายสถิติเป็น
ร้อยละ สัดส่วน 

- การเขียนความเรียง
ถอดบทเรียนตาม
เนื้อหาของขอ้มูล 

- จัดรูปเล่มเปน็
เอกสารน าเข้าท า
แผนหมูบ่้าน 
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ระดับของแผน เนื้อหำ และแนวทำงด ำเนนิกำร 
แหล่งข้อมูล 

กำรน ำเสนอขอ้มูล 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

สาธารณะ เปน็ต้น และการปรบัสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ
ด าเนินชวีิต ในบ้าน และในที่สาธารณะ หน่วยงาน เป็นต้น 

- ข้อมูลด้ำนสขุภำพได้แก่ ลักษณะและปัญหาสุขภาพของ
ประชากร ตาม 13 กลุ่มหลัก การเกิด การตาย การย้ายถ่ิน 
พฤติกรรมเสี่ยง การดูแลช่วยเหลือกันประกอบด้วยการบริการ
ของหน่วยบริการ กลุ่มดูแลช่วยเหลอืกัน และการสนับสนุน
ของหน่วยงาน องค์กร เป็นต้น  

- ข้อมูลด้ำนกำรเมืองกำรปกครองได้แก่ กิจกรรมการมีสว่นรว่ม 
การใช้สิทธิหรอืกติกาในการใชห้รือรบัประโยชน์จากทรัพยากร
หรือแหล่งประโยชน์  การสื่อสาร  การไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งใน
ชุมชน เป็นต้น 

(ii) ข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน และ  การจัดการตนเอง 
5 ด้านได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และ
การเมืองการปกครอง 

(iii) ข้อมูลทุนและศักยภำพ ได้แก่ ขอ้มูลทุนบุคคล กลุ่มทางสังคม 
องค์กรชมุชน หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ในพืน้ที่ รวมถึงการจดัการ
ตนเองของทุนทางสังคม 

(iv) สรุปกำรด ำเนินงำนในระดับหมู่บ้ำนที่ผ่านมา ครอบคลมุ 5 ด้าน 
(v) ข้อมูลแผนงำนของกลุ่มทำงสังคมในระดับหมู่บ้ำน 

 1.2  เตรียมคน 
(i) ทีมด าเนนิการและวเิคราะห์ข้อมลูได้แก่ ผู้ใหญบ่้าน กรรมการ

หมูบ่้าน ผู้แทนจาก อปท. เป็นต้น 
(ii) ผู้เข้าร่วมท าแผนได้แก่ คนส าคญั กลุ่มทางสังคม กรรมการหมูบ่้าน 

สมาชิกสภาอบต.หรือเทศบาล ผู้แทนครัวเรือน หรอืผู้แทนคุ้ม 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่และ
ชุมชนส่วนที่ 1 

 - รายชื่อทีม
ด าเนินการและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

- รายชื่อผู้ร่วมท า
แผนท้ังหมด 
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2.ขั้นตอนกำรหำ
ปัญหำและควำม
ต้องกำร 

จัดเวทีประชำคม เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์สถานการณ์และก าหนดแผนงาน
ร่วมกันของผู้มีสว่นเกีย่วข้องดังนี้ 
2.1 น ำเสนอขอ้มูลกลุ่มทำงสังคม 
น าใช้ข้อมูลในขั้นเตรียม2ส่วนไดแ้ก่ รูปเลม่เอกสารข้อมูลน าเข้า และการ
น าเสนอโดยผู้น าท าแผน 

   - เอกสารน าเข้า
ข้อมูลท่ีเตรยีมในข้อ 
1 

- การน าเสนอต่อผู้
ร่วมท าแผนโดย
ผู้น าท าแผนหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 2.2 กำรวเิครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและควำม
ต้องกำร 

(i) คณะกรรมการ สมาชิกกลุม่น าใช้ข้อมูลท้ังสองส่วนได้แก่เอกสาร
น าเข้า และข้อมูลจากการน าเสนอ 

(ii) ผู้เข้าร่วมท าแผน ร่วมกันวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการระบุ
ข้อมูลสนบัสนุน และแนวทางแก้ไข 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

 2.3 กำรก ำหนดงำน กิจกรรมกลุ่ม 
(i) ผู้เข้าร่วมท าแผนร่วมก าหนดกิจกรรมของกลุ่มที่สอดคลอ้งกับแนว

ทางการพัฒนา หรอืการแก้ไขปญัหางานของเครือข่ายระดบักลุม่ 
ต าบล อ าเภอ จังหวัด 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา 

3.ขั้นตอนกำร
ออกแบบ
แผนปฏิบัต ิ

3.1 วิเครำะห์งำน กิจกรรมน ำสูก่ำรปฏิบัติได้จริง 
งานระดบัอ าเภอ จังหวัด ได้แก่ การสร้างความร่วมมือ การก าหนด
นโยบาย ขอ้ตกลงร่วม แนวทางพัฒนาร่วมเป็นต้น 

(i) งานพัฒนาหมูบ่้านครอบคลุม 5 ด้านได้แก่ด้านสังคมเศรษฐกจิ 
สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครองสามารถ

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

 บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- เอกสารขอ้มูลทุน
และศักยภาพของ
กลุ่มทางสังคมที่
น าเข้าท าแผน 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
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วิเคราะห์เทียบเคียงงานเดิมของหมูบ่้าน และออกแบบแผนงานที่
ต้องท าต่อเนื่อง  แผนขยายงานเดิมต่อยอดเพิ่มคุณภาพ 

(ii) งานของกลุม่ทางสังคม และการพัฒนาแหล่งประโยชน์ ได้แก่
แผนงานตามภารกิจของกลุม่ทางสังคม และลักษณะของแหลง่
ประโยชน์ มีลักษณะของแผนงานได้แก่ แผนการขยายสมาชิก ขยาย
กิจกรรม เพิม่ทุน ผลิตภัณฑ์รปูแบบใหม่ เปน็ต้น 

(iii) งานแก้ไขปญัหา ได้แก่แผนพัฒนางานใหม่ ท่ีเฉพาะต่อปญัหา หรือ
สนับสนุนกลุม่ทางสังคม หน่วยงาน องค์กร ร่วมด าเนินการ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา 

 3.2 ก ำหนดเปำ้หมำย ยุทธศำสตร ์ผู้รับผดิชอบ ผลผลิต ผลลัพธ ์
3.3 ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผล 

(i) วิเคราะห์แผนงาน กิจกรรมตามหัวข้อ 3.1 แล้วน ามาก าหนด
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ ผลลิตและผลลัพธ์ท่ีต้องการ 

(ii) ก าหนดแนวทางประเมินผลประกอบด้วย 2 ลักษณะไดแ้ก่ 1)
ประเมินตามเป้าหมาย ในข้อ 1 และการสร้างผลกระทบกับ 13 กลุ่ม
ประชาการ และ 2)ประเมนิผลกระทบของแผนงานกลุม่ทางสังคม
ทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ 
และการเมอืงการปกครอง 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- เอกสารขอ้มูลทุน
และศักยภาพของ
กลุ่มทางสังคมที่
น าเข้าท าแผน 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา 

4.ขั้นตอนสรุป
แผนปฏิบัติกำร 

4.1 ก ำหนดแผนปฏิบตัิกำร 
4.1ทรพัยำกรสนับสนนุ 

(i) การออกแบบกิจกรรม เช่น การสร้างเครือข่าย การมสี่วนร่วม การ
แลกเปลีย่นข้อมูล การพัฒนาทักษะการก าหนดกติกา ข้อตกลง 
เป็นตน้ 

(ii) การก าหนดผูร้ับผิดชอบงาน กิจกรรมมา ได้แก่ กรรมการหมู่บ้าน 
กลุ่มทางสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาจมีทั้งด าเนินการเองและ

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่
และชุมชน 
แหล่ง
ประโยชน ์

บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- ตารางแผนปฏิบัติ
การของหมูบ่้าน 
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ร่วม สนบัสนนุ  และก าหนดชว่งเวลาด าเนินงานซึ่งมีลักษะการ
ท างานเปน็งานที่ต้องท ารายวนั รายสัปดาห์ รายเดอืน รายไตรมาส 
หรือรายปีตามลักษณะของกิจกรรม และความจ าเป็น 

(iii) ทรัพยากรท่ีใช้ในการสนับสนุนแผนงานประกอบด้วย แหล่ง
ประโยชน์ทั้งทางกายภาพได้แก่ สถานที่ประชมุ แหล่งทรัพยากรใน
ชุมชนเชน่ที่สาธารณะ แหล่งน้ า เป็นต้น หรือทางสังคมได้แก่ ทุน
บุคคลทีเ่ปน็ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว รวมไปถึงแหล่งงบประมาณ
ซึ่งในบางกิจกรรมอาจต้องใช้ อาจเป็นของกลุม่เอง กองทุนอืน่ๆใน-
นอกชุมชน เปน็ต้น 

แผนระดับเครือข่ำย     

1.ขั้นเตรยีมกำร 1.1 เตรยีมข้อมูล 
(i) ข้อมูลแสดงสถานะตามลักษณะเครือข่าย  ได้แก่ เครอืข่ายด้าน

สังคม เชน่กลุ่มช่วยเหลือกัน กลุ่มอาสาสมคัรต่างๆ เป็นต้น  
เครือข่ายด้านเศรษฐกิจเชน่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุน เปน็ต้น มี
ลักษณะของข้อมูลเครือข่าย ไดแ้ก่ข้อมูลงานทีม่ีการด าเนินงาน
แบบเครอืข่ายหลายระดบั เชน่ ลักษณะงานของเครอืข่าย  สมาชิก 
ผู้ได้รับผลกระทบ หรือลักษณะการสร้างผลกระทบความเกี่ยวข้อง
กันในแต่ละระดับของเครือข่าย ลักษณะการหนนุเสริมกนัการ
จัดการตนเองของเครอืข่ายแต่ละระดับ และการจัดการข้าม
เครือข่าย เปน็ต้น 

(ii) ข้อมูลปัญหาและความต้องการของเครือข่ายได้แก่ ข้อมูลปัญหา
และความต้องการในระดับกลุม่ หมูบ่้าน ต าบล  ที่เกี่ยวข้องกับ
สมาชิก การสร้างผลกระทบ การเข้าถึง ความเชื่อมโยงงาน 
กิจกรรมในแต่ละระดับ ข้อตกลงร่วม เป็นต้น 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคมกองทนุ 
องค์กร 
หน่วยงานที่มี
งานระดบั
เครือข่าย 
 

F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่
และชุมชน 

₋ แผน
ยุทธศาสตร์ 
3 ปอีบต. 

₋ แผนปฎิบัติ
การของรพ
สต. 

₋ แผนงาน
ด้านการ 
เกษตร 

₋ ข้อมูลจปฐ. 
₋ ข้อมูลกชช. 

2ค 

- การวิเคราะห์ตัวเลข
ตามสถานะของ
สมาชิก เช่น เพศ 
อายุ รายได้ 
สถานภาพโดย
อธิบายสถิติเป็น
ร้อยละ สัดส่วน 

- การเขียนความเรียง
ถอดบทเรียนตาม
เนื้อหาของขอ้มูล 

- จัดรูปเล่มเปน็
เอกสารน าเข้าท า
แผนเครอืข่าย 
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(iii) ข้อมูลทุนและศักยภาพ ได้แก่ ข้อมูลทุนและศักยภาพในระดับกลุ่ม 
การเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย การจัดการตนเองในทุกระดบั
เครือข่าย  

(iv) สรุปการด าเนนิงานเครอืข่าย ที่ผ่านมาในทุกระดบั 
(v) ข้อมูลแผนงานของกลุม่ทางสังคม  แผนหมูบ่้าน   ที่เกี่ยวข้อง 

 1.2  เตรียมคน 
(i) ทีมด าเนนิการและวเิคราะห์ข้อมลูได้แก่แกนน ากลุ่มทางสังคม  ที่

ท างานเปน็เครือข่าย ผู้แทนระดบัต าบล ผู้แทนหน่วยงาน องค์กรที่
เกี่ยวข้องหรอืสนบัสนนุ ผู้แทนจากอปท. ผู้แทนระดบัอ าเภอ 
จังหวัด(ถ้ามี)เป็นต้น 

(ii) ผู้เข้าร่วมท าแผนได้แก่ ผู้แทนเครือข่ายทุกระดบัทั้ง ระดบักลุ่ม 
ต าบล อ าเภอ หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในระดับเครือข่าย  

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคมที่มีงาน
ระดับเครอืข่าย 

F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่และ
ชุมชนส่วนที่ 1  

 - รายชื่อทีม
ด าเนินการและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

- รายชื่อผู้ร่วมท า
แผนท้ังหมด   

2.ขั้นตอนกำรหำ
ปัญหำและควำม
ต้องกำร 

จัดเวทีประชาคม เพื่อร่วมกันวเิคราะห์สถานการณ์และก าหนดแผนงาน
ร่วมกันของผู้มีสว่นเกีย่วข้องดังนี้ 
2.1 น ำเสนอขอ้มูลกลุ่มทำงสังคม 
      น าใช้ข้อมูลในขั้นเตรียม2 ได้แก่ รูปเล่มเอกสารขอ้มูลน าเขา้ และการ
น าเสนอโดยผู้น าท าแผน 

   - เอกสารน าเข้า
ข้อมูลท่ีเตรยีม 

- การน าเสนอต่อผู้
ร่วมท าแผนโดย
ผู้น าท าแผนหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 2.2 กำรวเิครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและควำม
ต้องกำร 

(i) คณะกรรมการ สมาชิกกลุม่น าใช้ข้อมูลท้ังสองส่วนได้แก่เอกสาร
น าเข้า และข้อมูลจากการน าเสนอ 

(ii) ผู้เข้าร่วมท าแผน ร่วมกันวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการระบุ
ข้อมูลสนบัสนุน และแนวทางแก้ไข 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 
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 2.3 กำรก ำหนดงำน กิจกรรมกลุ่ม 
1. ผู้เข้าร่วมท าแผนร่วมก าหนดกิจกรรมของกลุ่มที่สอดคลอ้งกับแนว
ทางการพัฒนา หรอืการแก้ไขปญัหา 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา 

3.ขั้นตอนกำร
ออกแบบ
แผนปฏิบัต ิ

3.1 วิเครำะห์งำน กิจกรรมน ำสูก่ำรปฏิบัติได้จริง 
   สามารถจัดกลุ่มงาน ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ ใน 3 ลักษณะได้แก่  
3.1 วิเครำะห์งำน กิจกรรมน ำสูก่ำรปฏิบัติได้จริง 
   สามารถจัดกลุ่มงาน ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ ใน 3 ระดบัได้แก่  

(i) งานระดบักลุ่มสามารถวิเคราะหเ์ทียบเคียงงานเดมิของกลุม่ที่มี
การด าเนนิงานแบบเครอืข่าย  และออกแบบแผนงานที่ต้องท า
ต่อเนื่องแผนขยายงานเดมิต่อยอดเพิ่มคุณภาพ 

(ii) งานระดบัต าบล เป็นลักษณะงานเครอืข่ายภาพรวมระดับต าบล มี
ทั้งงานที่เชื่อมโยงกลุม่ย่อย ท้ังร่วมท า และสนบัสนนุ มีรปูธรรม
ของงานได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรูภ้ายใน-นอกเครอืข่าย การ
พัฒนาทักษะสมาชิก แกนน า การก าหนดกติกา ข้อตกลงร่วมเป็น
ต้น 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

 บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- เอกสารขอ้มูลทุน
และศักยภาพของ
กลุ่มทางสังคมที่
น าเข้าท าแผน 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา 

 3.2 ก ำหนดเปำ้หมำย ยุทธศำสตร ์ผู้รับผดิชอบ ผลผลิต ผลลัพธ ์
3.3 ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผล 

(i) น าแผนงาน กิจกรรมตามส่วนของการวิเคราะห์หัวขอ้ 3.1 มา
ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ ผลลิตและผลลัพธ์
ที่ต้องการ 

(ii) ก าหนดแนวทางประเมินผลประกอบด้วย 2 ลักษณะไดแ้ก่ 1)
ประเมินตามเป้าหมาย ในข้อ 1 และการสร้างผลกระทบกับ 13 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- เอกสารขอ้มูลทุน
และศักยภาพของ
กลุ่มทางสังคมที่
น าเข้าท าแผน 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
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กลุ่มประชาการ และ 2)ประเมินผลกระทบของแผนงานกลุม่
ทางสังคมทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ และการเมอืงการปกครอง 

แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา 

4.ขั้นตอนสรุป
แผนปฏิบัติกำร 

4.1 ก ำหนดแผนปฏิบตัิกำร 
4.1ทรพัยำกรสนับสนนุ 

(i) การออกแบบกิจกรรม เช่น การสร้างเครือข่าย การมสี่วนร่วม 
การแลกเปลี่ยนขอ้มูล การพัฒนาทักษะการก าหนดกติกา 
ข้อตกลง เปน็ต้น 

(ii) การก าหนดผูร้ับผิดชอบ งาน กจิกรรม ได้แก่ ระดับกลุ่มทาง
สังคม หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง อาจมีทั้งด าเนนิการเองและร่วม 
สนับสนุน  และก าหนดช่วงเวลาด าเนินงานซึ่งมีลักษะการ
ท างานเปน็งานที่ต้องท ารายวนั รายสัปดาห์ รายเดอืน รายไตร
มาส หรือรายปีตามลักษณะของกิจกรรม และความจ าเป็น 

(iii) ทรัพยากรท่ีใช้ในการสนับสนุนแผนงานประกอบด้วย แหล่ง
ประโยชน์ทั้งทางกายภาพได้แก่ สถานที่ประชมุ แหล่งทรัพยากร
ในชุมชนเช่นที่สาธารณะ แหล่งน้ า เป็นตน้ หรอืทางสังคมได้แก ่
ทุนบุคคลทีเ่ปน็ความเชี่ยวชาญเฉพาะตัว รวมไปถึงแหล่ง
งบประมาณซึ่งในบางกิจกรรมอาจต้องใช้ อาจเปน็ของกลุ่มเอง 
กองทุนอื่นๆใน-นอกชมุชน เป็นต้น 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่
และชุมชน 
แหล่ง
ประโยชน ์

บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- ตารางแผนปฏิบัติ
การของเครือข่าย 

แผนต ำบลและข้อบัญญัติต ำบล     

1.ขั้นเตรยีมกำร 1.1 เตรียมขอ้มูล 
(i) ข้อมูลแสดงสถำนะต ำบล 5 ดำ้น ได้แก่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ  
สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง มีสถานะขอ้มูลดังนี้ 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง

F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่
และชุมชน
ส่วนที่ 2 การ

₋ แผน
ยุทธศาสตร์ 
3 ปอีบต. 

- การวิเคราะห์ตัวเลข
ตามสถานะของ
สมาชิก เช่น เพศ 
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- ข้อมูลด้านสังคมไดแ้ก่ ข้อมูลประชากร วัฒนธรรมทางด้านภาษา 
ศาสนา  ประเพณี การจัดการขอ้ขัดแย้ง การใช้สารเสพติด รวมทั้ง
สวัสดิการต่างๆทั้งกองทุน หรือชุมชนรว่มกัน เป็นตน้ 

- ข้อมูลด้านเศรษฐกิจได้แก่ ข้อมลูระดับครัวเรือนเชน่รายได้ อาชีพ 
หนี้สนิ การออม เปน็ต้น ข้อมูลระดับกลุม่ ได้แก่ กลุ่มอาชีพ แหล่ง
ทุนเปน็ต้น ข้อมูลระดบัเครือข่ายได้แก่ ข้อมูลระบบเศรษฐกิจ 
การตลาด กองทุนเป็นต้น 

- ข้อมูลด้านสภาวะแวดล้อม ได้แก่ ข้อมูลการจัดการสภาวะแวดล้อม 
เช่นน้ าเสีย ดินเสื่อม มลพิษต่างๆเป็นต้น ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่ ข้อมลูแหล่งน้ า ป่าชุมชน ป่าอนรุักษ ์ที่
สาธารณะ เปน็ต้น และการปรบัสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ
ด าเนินชวีิต ในบ้าน และในที่สาธารณะ หน่วยงาน เป็นต้น 

- ข้อมูลด้านสุขภาพได้แก่ ลักษณะและปัญหาสุขภาพของประชากร 
ตาม 13 กลุ่มหลัก การเกิด การตาย การย้ายถ่ิน พฤติกรรมเสี่ยง 
การดูแลช่วยเหลอืกันประกอบด้วยการบริการของหน่วยบริการ 
กลุ่มดูแลช่วยเหลือกัน และการสนับสนุนของหน่วยงาน องค์กร 
เป็นตน้ 

- ข้อมูลด้านการเมืองการปกครองได้แก่ กิจกรรมการมีสว่นรว่ม การ
ใช้สิทธิหรอืกติกาในการใชห้รือรบัประโยชนจ์ากทรัพยากรหรือ
แหล่งประโยชน์  การสื่อสาร  การไกล่เกลี่ยขอ้ขัดแยง้ในชมุชน เป็น
ต้น 

(ii) ข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชน และ  การจัดการตนเอง 5 
มิติ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมอืงการ
ปกครอง 

(iii) ข้อมูลทุนและศักยภำพ ได้แก่ ขอ้มูลทุนบุคคล กลุ่มทางสังคม องค์ 
หน่วยงาน แหลง่ประโยชนใ์นพืน้ที่ รวมถึงการจัดการตนเองของทุน
ทางสังคม 

สังคมระดับ
หมูบ่้าน 
 

สื่อสารส่วนที่ 
4 ส่วนที่ 5 
ส่วนที่ 6 
ส่วนที7่ 

₋ แผนปฎิบัติ
การของรพ
สต. 

₋ แผนงาน
ด้านการ 
เกษตร 

₋ ข้อมูลจปฐ. 
₋ ข้อมูลกชช. 

2ค 

อายุ รายได้ 
สถานภาพโดย
อธิบายสถิติเป็น
ร้อยละ สัดส่วน 

- การเขียนความเรียง
ถอดบทเรียนตาม
เนื้อหาของขอ้มูล 

- จัดรูปเล่มเปน็
เอกสารขอ้มูล
น าเข้าท าแผนต าบล 
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(iv) สรุปกำรด ำเนินงำนในระดับต ำบลที่ผ่านมา ครอบคลุม 5 ด้าน 
(v) ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรทุกระดับได้แก่ แผนกลุ่มทางสังคม แผน

หมูบ่้าน  แผนเครือข่ายแผนหนว่ยงาน ภารกิจหลัก 7 ด้านของอปท.  
(vi) ออกแบบปฏิทินกำรจัดท ำแผน ต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน ต าบล และ

รับรองแผนและจัดท าคู่มอืการจัดท าแผน 
 1.2  เตรียมคน 

(i) แต่งตั้งกรรมการจัดท าแผน ประกอบด้วยกรรมการอ านวยการ 
กรรมการด าเนนิงาน กรรมการติดตามและประเมนิผล 

(ii) แต่งตั้งทีมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วยการ
วิเคราะห์แผนงานโครงการที่ผ่านมา สรุปรวบรวมข้อมูลทุนและ
ศักยภาพทุกระดับ ออกแบบการเก็บรวบรวมและวเิคราะห์
ข้อมูลเพิม่ 

(iii) ผู้เข้าร่วมท าแผนได้แก่ คนส าคญั กลุ่มทางสังคม กรรมการ
หมูบ่้าน สมาชิกสภาอบต.หรือเทศบาล ผู้แทนระดับหมูบ่้าน 
เป็นตน้ 

 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

- F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่
และชุมชน
ส่วนที่ 1 

 - ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
จัดท าแผน 

- รายชื่อทีม
ด าเนินการและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

- รายชื่อผู้ร่วมท า
แผนท้ังหมด 

2.ขั้นตอนกำรหำ
ปัญหำและควำม
ต้องกำร 

ระดับหมู่บ้ำน 
จัดเวทีประชาคม เพื่อร่วมกันวเิคราะห์สถานการณ์และก าหนดแผนงาน
ร่วมกันของผู้มีสว่นเกีย่วข้องตำมแนวทำงกำรท ำแผนระดับหมู่บ้ำน  
แล้วรวบรวมข้อมลูระดบัหมูบ่้าน สรุปเปน็เอกสารน าเข้าเพื่อท าแผน
ระดับต าบล ซึ่งมรีายละเอียดในการด าเนนิการในระดับต ำบลดงันี ้
2.1 น ำเสนอขอ้มูลภำพรวมต ำบล 
น าใช้ข้อมูลในขั้นเตรียมทั้งหมดน าเสนอใน 2 รูปแบบได้แก่ รปูเล่ม
เอกสารขอ้มูลน าเข้า และการน าเสนอโดยผู้น าท าแผน 

   - เอกสารน าเข้า
ข้อมูลในขั้นเตรียม
ทั้งหมด 

- การน าเสนอต่อผู้
ร่วมท าแผนโดย
ผู้น าท าแผนหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง 

 2.2 กำรวเิครำะห์และจัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและควำม
ต้องกำร 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 

การเขียนกระดาน หรือ
กระดาษเพื่อการ
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ระดับของแผน เนื้อหำ และแนวทำงด ำเนนิกำร 
แหล่งข้อมูล 

กำรน ำเสนอขอ้มูล 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

(i) ผู้ร่วมท าแผน น าใช้ข้อมูลทั้งสองส่วนได้แกเ่อกสารน าเข้าในขั้น
เตรียมทั้งหมด  และข้อมูลจากการน าเสนอ 

(ii) ร่วมกันวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการระบุข้อมูลสนบัสนุน 
และแนวทางแก้ไข 

เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

 2.3 ผู้เข้าร่วมท าแผนร่วมออกแบบกิจกรรมของกลุ่มที่สอดคลอ้งกบั
แนวทางการพัฒนา หรือการแกไ้ขปัญหา 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา 

3.ขั้นตอนกำร
ออกแบบ
แผนปฏิบัต ิ

3.1 วิเครำะห์งำน กิจกรรมน ำสูก่ำรปฏิบัติได้จริงจำกแผนงำนทุกระดับ 
   สามารถจัดกลุ่มงาน ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ ใน 3 ลักษณะได้แก่  

(i) งานตามภารกิจ ของหน่วยงาน อปท. ได้แก่งานพฒันาตาม
ภารกิจหลัก 7 ด้านของอปท. งานพัฒนาระดบัหมูบ่้าน
ครอบคลุม 5 ด้านได้แก่ด้านสังคมเศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม 
สุขภาพ และการเมอืงการปกครอง 

(ii)  งานของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน และการพัฒนาแหลง่
ประโยชน์ ได้แก่แผนงานตามภารกิจของกลุม่ทางสังคม และ
ลักษณะของแหล่งประโยชน์ มีลกัษณะของแผนงานได้แก่ 
แผนการขยายสมาชิก ขยายกิจกรรม เพิม่ทุน ผลิตภัณฑ์
รูปแบบใหม่ เปน็ต้น 

(iii) งานใหม่ ได้แก่แผนพัฒนางานใหม่ วานแก้ไขปัญหา และงานท่ี
ยังหาเจ้าภาพไม่ได ้

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 
 

 บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- เอกสารขอ้มูลทุน
และศักยภาพของ
กลุ่มทางสังคมที่
น าเข้าท าแผน 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา 

 3.2 ก ำหนดเปำ้หมำย ยุทธศำสตร ์ผู้รับผดิชอบ ผลผลิต ผลลัพธ ์
3.3 ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินผล 

  บันทึกเนื้อหา
จากการ

- เอกสารขอ้มูลทุน
และศักยภาพของ
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ระดับของแผน เนื้อหำ และแนวทำงด ำเนนิกำร 
แหล่งข้อมูล 

กำรน ำเสนอขอ้มูล 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

(i) การวิเคราะห์แผนงาน กิจกรรมตามหัวข้อ 3.1 น ามาก าหนด
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบ ผลลิตและผลลัพธ์ท่ี
ต้องการ 

(ii) ก าหนดแนวทางประเมินผลประกอบด้วย 2 ลักษณะไดแ้ก่ 1)
ประเมินตามเป้าหมาย ในข้อ 1 และการสร้างผลกระทบกับ 13 
กลุ่มประชาการ และ 2)ประเมินผลกระทบของแผนงานกลุม่
ทางสังคมทั้ง 5 ด้านได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ และการเมอืงการปกครอง 

แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

กลุ่มทางสังคมที่
น าเข้าท าแผน 

- การเขียนกระดาน 
หรือกระดาษเพื่อการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกัน 

- ทีมจัดท าแผนบนัทึก
ข้อมูลประกอบด้วย
กระบวนการ และ
เนื้อหา 

4.ขั้นตอนสรุป
แผนปฏิบัติกำร 

4.1 ก ำหนดแผนปฏิบตัิกำร 
(i) การออกแบบกิจกรรม เช่น การสร้างเครือข่าย การมสี่วนร่วม 

การแลกเปลี่ยนขอ้มูล การพัฒนาทักษะการก าหนดกติกา 
ข้อตกลง เปน็ต้น 

(ii) การก าหนดผูร้ับผิดชอบ งาน กจิกรรม ในแผนต าบล ได้แก่ 
อปท. หนว่ยงาน หมูบ่้าน กลุ่มทางสังคม และเครือข่าย เป็นตน้
มีลักษณะของการรับผดิชอบ ไดแ้ก่ ท าเอง สนับสนุนคน 
วิชาการ เงิน ข้อมูล เปน็ต้น  

(iii) ก าหนดช่วงเวลาด าเนินงานซึ่งมลีักษะการท างานเปน็งานที่ต้อง
ท ารายวัน รายสปัดาห์ รายเดอืน รายไตรมาส หรือรายปีตาม
ลักษณะของกิจกรรม และความจ าเป็น 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่
และชุมชน 
แหล่ง
ประโยชน ์

บันทึกเนื้อหา
จากการ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และหา
ข้อสรปุ 

- ตารางแผนปฏิบัติ
การของต าบล 

 4.2 กำรรับรองแผนและจัดระดับแผน 
(i) น าเสนอร่างแผนปฏิบัติการสู่การรับรอง โดยคณะกรรมการ 
(ii) จ าแนกแผนปฏิบัติการในระดับกลุ่ม หมู่บ้าน เครือข่าย 

ข้อบัญญัติ ต าบล 

ป. 1 ข้อมูล
ส่วนทุนและ
ศักยภาพของ
กลุ่มทาง
สังคม 

F 2 ข้อมูล
ระดับกลุม่
และชุมชน 
แหล่ง
ประโยชน ์

- บันทึก
เนื้อหาจาก
การ
แลกเปลีย่น 
เรียนรู้ และ
หาข้อสรปุ 

- ตารางแผนปฏิบัติ
การของต าบลท่ี
จ าแนกระดบัของแต่
ละแผน 

- ตารางแผนปฏิบัติ
การในระดบั
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ระดับของแผน เนื้อหำ และแนวทำงด ำเนนิกำร 
แหล่งข้อมูล 

กำรน ำเสนอขอ้มูล 
RECAP TCNAP อื่นๆ 

(iii) กรณีระดับข้อบัญญัติต าบลต้องน าเสนอร่างแผนต่อสภาอปท. 
เพื่อพิจารณางบประมาณ และรับรองข้อบัญญัติต าบล และ
ประกาศใช้ต่อไป 

4.3 ทรัพยำกรสนับสนุน 
ทรัพยากรที่ใช้ในการสนับสนุนแผนงานประกอบด้วย แหล่งประโยชน์ทั้ง
ทางกายภาพได้แก่ สถานที่ประชุม แหล่งทรัพยากรในชุมชนเช่นที่
สาธารณะ แหล่งน้ า เป็นต้น หรือทางสังคมได้แก่ ทุนบุคคลที่เป็นความ
เชี่ยวชาญเฉพาะตัว รวมไปถึงแหล่งงบประมาณซึ่งในบางกิจกรรมอาจ
ต้องใช้ อาจเป็นของกลุ่มเอง กองทุนอื่นๆใน-นอกชุมชน เป็นต้น 

- นโยบาย
สาธารณะ 
88 เสนอ 

- ภารกิจหลัก 
7 ด้านของ
อปท.  

- กรอบ
งบประมาณ
ของอปท. 

ข้อบัญญัติพร้อม
กรอบการใช้
งบประมาณ 
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4. แนวทำงกำรเขียนสรุปข้อมูลส ำหรับกำรท ำแผน 
 จากกระบวนการจัดท าแผนระดับกลุ่มทางสังคม หมู่บ้าน เครือข่าย ข้อบัญญัติ และต าบล มีการน าใช้ข้อมลูใน 2 ส่วนได้แก่ 1)ข้อมูลน าเข้าเพ่ือน าใช้เป็น
พื้นฐานการวิเคราะห์ 2)ข้อมูลที่ได้จากข้อคิดเห็น การพูดคุย แลกเปลี่ยนในเวทีประชาคมสามารถแสดงแนวทางการเขียนสรุปการน าใช้ข้อมูลใน 2ส่วนได้แก่1)แนว
ทางการเขียนสรุปข้อมูลเพ่ือน าใช้ในการวิเคราะห์ โดยจัดท าเอกสารน าเข้าในการจัดท าแผน 2)ตารางแสดงแนวทางการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากการพูดคุย 
แลกเปลี่ยน ในทุกขั้นตอนของกระบวนท าแผนทุกระดับ มีรายละเอียดแนวทางการเขียนสรุปใน 2 ส่วนดังนี ้

ส่วนที่ 1  แสดงองค์ประกอบของเอกสำรน ำเขำ้ในกำรจัดท ำแผนทุกระดับ และแนวทำงกำรเขียนสรุปข้อมลูเพื่อน ำใช้ในกำรวิเครำะห์ มรีายละเอียดดังนี้ 
ตำรำงที่ 4.3  แสดงองค์ประกอบของเอกสำรน ำเขำ้ในกำรจัดท ำแผนทุกระดับ และแนวทำงกำรเขียนสรุปข้อมูลเพือ่น ำใช้ในกำรวิเครำะห์ 
องค์ประกอบของเอกสำร รำยละเอียดแนวทำงกำรเขียนสรุปข้อมูล 
1. ส่วนหน้ำ ปก ค ำน ำ  สำรบัญ 

2.ควำมส ำคัญกำรน ำใช้ข้อมูลประกอบกำรท ำแผน 

 (i) แผนระดับกลุ่มทำงสงัคมข้อมูลน าใช้ประกอบการท าแผนกลุ่มทางสังคมที่ประกอบด้วยสถานะสมาชิก งานกิจกรรมของกลุม่ที่
สร้างผลกระทบต่อประชากร การลดปัจจยัเสี่ยง สร้างปัจจยัเสริม และองคป์ระกอบ 5 ด้าน  เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการท า
ความเข้าใจ และออกแบบแผนงานของกลุม่ทางสังคม  มีป้าหมายเพื่อให้เกดิการพัฒนาศักยภาพ การเพิ่มการผลิต  การเพิ่ม 
หรือ ขยายการออม และการเพิม่สมาชิก 

(ii) แผนระดับหมู่บ้ำนข้อมลูน าใชป้ระกอบการท าแผนระดบัหมูบ่้านประกอบด้วยข้อมูลสถานะของหมูบ่้านตามองคป์ระกอบ 5 
ด้านได้แก่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง ปัญหาและความต้องการของชุมชน ข้อมลู
ทุนและศักยภาพ  ข้อมูลแผนงานของกลุ่มทางสังคมในระดบัหมู่บ้าน  มีเป้าหมายเพือ่ใหเ้กิดการรวมแผนของกลุม่ทางสังคม 
องค์กรชมุชนแสดงภาพรวมการพัฒนาระดบัหมู่บ้าน 

(iii) แผนระดับเครือข่ำยขอ้มูลน าใชป้ระกอบการท าแผนระดบัเครือข่ายท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เชน่ เครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืน เครอืข่ายองค์กรการเงนิ เครือข่ายภยัพิบัติ 

(iv) ข้อบัญญัติและแผนระดับต ำบล ข้อมูลน าใช้ส าหรบัท าแผนต าบล ซึ่งสามารถจ าแนกส่วนของแผนเพื่อจัดท าข้อบัญญัติของ 
อปท.ได้ ซึ่งมเีป้าหมายเพื่อน าแผนสู่กิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริง และเปน็งานตามภารกิจ งานสนับสนุนโดย อปท. ได้ตั้งกรอบ
งบประมาณเพื่อด าเนินการ และอนุมัติการจ่ายตามระเบียบของอปท.และส่วนของแผนต าบลจะรวมแผนงานทุกระดบัได้แก ่
ระดับกลุม่ทางสังคม ระดบัหมูบ่้าน ระดับเครอืข่าย ระดับการจัดท าข้อบญัญัติ และน าสูแ่ผนระดบัต าบล  ซึ่งเป็นการรวม
แผนงานทุกอย่างท้ังที่ใช้งบประมาณและไมใ่ช้งบประมาณ 

(v)  
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3.องค์ประกอบของข้อมูล 
(i) แผนระดับกลุ่มทำง

สังคม 
 

1) ข้อมูลสถำนะของสมำชิก กรณีกลุ่มทางสังคมที่เป็นกลุม่อาชีพ สมาชิกกลุ่มมีสถานะเปน็บุคคล หรือครัวเรือน จ านวนเท่าใด  
ลักษณะอาชีพของสมาชิก  รายได้เฉลี่ย  สภาพความเปน็อยู่ ความเปน็อยูเ่ปน็อย่างไร การสถานการณ์อยู่อาศัยเชน่ลกัษณะ
ครอบครัวเดี๋ยว อาศัยอยู่ไม่มีชือ่ในทะเบียนบ้าน อยู่บ้านเช่า เป็นต้นกรณีกลุม่ทางสังคมทีเ่ปน็กลุ่มดูแลชว่ยเหลือกนั สถานะสมาชิก
แสดงในลักษณะของทักษะ ความเชี่ยวชาญ  การอาสา เป็นตน้ 

2) ข้อมูลกำรสร้ำงผลกระทบ กรณีกลุ่มทางสังคมที่เป็นกลุม่สวสัดิการ แสดงให้เห็นการสร้างผลกระทบต่อสมาชิก โดยจ าแนกสมาชิก
ตามลักษณะประชากร การสร้างปัจจัยเสรมิได้แก่ การจัดการสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการสงัคมโดยชุมชน กรณีกลุ่มทางสงัคมที่
เป็นอาชีพ แสดงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มให้กบัสมาชกิ การลดรายจ่าย หรือการช่วยเหลอื
เกื้อกูลกัน เปน็ต้น กรณีกลุม่ทางสังคมที่เป็นกลุม่ดูแลช่วยเหลือกัน แสดงผลกระทบกับกลุ่มเป้าหมายเชน่ การดูแลช่วยเหลอื
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นต้น  

3) ข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำร  กลุ่มทางสังคมที่กลุ่มดูแลช่วยเหลอืกันมปีัญหาและความต้องการด้านปัจจัยสนบัสนุนการ
ด าเนินงานเชน่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ทักษะความเชี่ยวชาญ การประสานงานข้ามกลุ่ม ข้ามหน่วยงาน เปน็ต้น ข้อมูลสนับสนุน
ปัญหาและความต้องการได้แก ่ จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่จ าเปน็ต้องใช้เครื่องมือ อปุกรณ์ช่วยเหลอื จ านวนกลุม่เป้าหมายที่ประสบ
ภาวะฉุกเฉิน  จ านวนผู้ท่ีมคีวามเจ็บป่วยที่ซบัซ้อน ติดเตียง    กรณีกลุ่มทางสังคมด้านเกษตรกรรม มีปญัหาการใช้สารเคมี ดนิเสื่อม 
ผลผลิตราคาตก ประสบภัยพิบัติ เปน็ต้นข้อมูลสนบัสนนุปัญหาและความต้องการได้แก่ปริมาณการใช้สารเคมีต่อฤดูกาลของ
เกษตรกร รายไดเ้ฉลี่ยของเกษตรกรต่อฤดูการผลิต 

4) ข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มทำงสังคม สรุปกิจกรรมที่ได้ด าเนนิการ สรุปผลส าเร็จ  ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนบัสนนุ พร้อมบทบาท
หน้าท่ีของการด าเนนิงานของกลุ่ม 

(ii) แผนระดับหมู่บ้ำน 
 

1) ข้อมูลแสดงสถำนะชุมชน5ดำ้นได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง มีสถานะขอ้มลูดังนี ้

ข้อมูลด้ำนสงัคม 

- ข้อมูลประชากรแสดงจ านวนประชากรตามอายุ เพศ สถานการณ์อยูอ่าศัยเช่นไม่อยู่ในทะเบยีนบ้าน มีชือ่ในทะเบียนบ้านแต่
ไม่ได้อยู่ กลุ่มคนข้ามสัญชาติ ไมม่ีสิทธิขั้นพ้ืนฐานการช่วยเหลอืสนับสนุนประชากร 

- วัฒนธรรมทางด้านภาษา ศาสนา  ประเพณีอธบิาย การอนรุักษ์วัฒนธรรมได้แก่ วัฒนธรรมทางภาษาของชมุชนภาษาท่ีใช้หลกั 
ภาษาถิ่น ลักษณะการอนรุักษเ์ช่น ส่งเสรมิการใช้ภาษาถ่ินในกลุ่มวัยเด็ก ด้านศาสนา อธิบายการนับถือศาสนา แนวทางของ
ชุมชนในการแสดงความเคารพ ความเชือ่ผ่านการอนุรักษ์โดย สืบทอดบุญประเพณีท่ีเกี่ยวขอ้งกับศาสนา ผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการของชมุชนเปน็อย่างไร 
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- การศึกษา อธิบายการศึกษาของชุมชนใน 3 ส่วนได้แก่ 1)สัดส่วนของผู้ท่ีจบการศึกษาในแต่ละระดับ 2)สัดส่วนการอยู่ในระยะ
การศึกษาได้แก่ระดับที่ก าลังศึกษา สถานศึกษาหลัก รอง 3)การศึกษาที่จัดโดยชุมชน ไดแ้ก่ การฝึกทักษะอาชีพ โรงเรียน
ผู้สูงอาย ุศูนย์เรียนรู้ประจ าหมูบ่้าน เป็นต้น 

- การสื่อสารลักษณะขอ้มูลท่ีใช้สือ่สารได้แก่ข่าวประชาสมัพันธ์ ขา่วสารสุขภาพ สวัสดิการ เปน็ตน้ ช่องทางการสื่อสารหลัก รอง 
เช่นการใชห้อกระจายข่าว โทรศพัท์มือถือ วิทยุชุมชน ลักษณะการเข้าถึงสารของคนในชุมชนได้แก่ รับรู้ทันทีและท่ัวถึง  อาศัย
การบอกปากต่อปากหรอืติดตามเฉพาะรายเปน็ต้น 

- ข้อขัดแย้งในชุมชนอธบิายลักษณะข้อขัดแยง้ได้แก่ การท าร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท การลักทรัพย์ ปัญหาการบุกรุก หรือแนว
เขตที่ดิน เปน็ต้น แนวทางจัดการโดยชุมชน ด้วยการไกล่เกลี่ยหาข้อตกลงโดยผู้อาวุโสหรือผูน้ าชุมชน เป็นประธาน หรือจัดการ
ได้เองภายในครอบครวั อธิบายตามลักษณะของข้อขดัแย้งและแนวทางจัดการ 

- การใช้สารเสพติดและการพนันทุกประเภท แสดงข้อมูลการใช้สารเสพติดและการพนนัในชมุชน เช่น ประเภทของสารเสพติด 
ได้แก่ สุรา บุหรี่ ยาเสพติด หรือการพนันได้แก่ มวยตู้ โรงไก่ชน การเล่นไพ่ ร้านเกมส์ เปน็ต้น รวมทั้งจ านวนของผู้เสพแต่ละ
ประเภท จ านวนผู้ท่ีไดร้ับการพืน้ฟู ดูแล ช่วยเหลือ และแนวทางการรณรงค์ของชุมชน การเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดซ้ า หรอืเพื่อ
ลดจ านวนผูเ้สพหน้าใหม่ เปน็ต้น 

- สวัสดิการในชุมชน อธบิายลักษณะกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวขอ้งในการจัดสวัสดิการในชมุชน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1)การจัดสวัสดิการใน
ยามปกติได้แก ่กองทุนสวัสดิการต่างๆ กองทุนฌาปณกิจ สวัสดิการภายในของสมาชิกกลุ่มทางสังคม เปน็ต้น 2)สวัสดิการใน
ยามเกิดภยัพิบัติเชน่การเกิดน้ าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า ชุมชนมีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือ สนับสนุนโดยชุมชนช่วยระดมแรง 
กองทุนจัดสวัสดิการจ่าย ช่วยซ่อมแซมบ้าน3)สวัสดิการในยามฉุกเฉนิ ได้แก่กรณอีุบัติเหตุ อัคคีภัย เหตุฉุกเฉนิ มีบริการ
ช่วยเหลือเช่นหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เป็นต้น 

ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 

- ข้อมูลระดับครวัเรือน ได้แก่ อาชีพที่ท ารายได้สูงสุดของครัวเรอืน อาชีพรอง การมีทรัพย์สนิในครัวเรือน แสดงจ านวนต่อ
ครัวเรือน รายไดเ้ฉลี่ย ของครัวเรือน ภาระพึ่งพิงในครวัเรอืน ภาระหนี้สนิ สาเหตุของการเกิดหนี้ และการจัดการหนี้  การออม
ของครัวเรอืนได้แกร่ปูแบบการออม สถาบันการเงนิที่ออม  และให้กู้  สัดส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่มทางเศรษฐกิจของครัวเรอืน
ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กองทุน เป็นตน้  
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- ข้อมูลระดับกลุม่ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มอาชีพแหล่งทุนในชมุชน ในระบบ นอกระบบ ลักษณะการจดัการกองทุนสวัสดิการ สถาบนั
การเงินเพื่อสนบัสนุนกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

- ข้อมูลระดับเครือข่ายได้แก่ อธบิายในระบบเศรษฐกิจได้แก่ เครอืข่ายด้านอาชีพ สถาบนัการเงนิ กับการมนีโยบาย แนวทางการ
สนับสนุน ใหเ้กิดการขบัเคลื่อนในระดบัหมู่บ้าน ได้แก่ ระบบตลาด กองทุนเฉพาะ เพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเป็นต้น 

ข้อมูลด้ำนสภำวะแวดล้อม 

- ข้อมูลการจดัการสภาวะแวดล้อม แสดงข้อมูลครัวเรอืนที่มปีญัหา น้ าเสีย ดินเสื่อม มลพิษต่างๆเชน่เสยีง อากาศ เป็นต้น 
อธิบายท่ีมาของการเกดิปัญหา และผลกระทบที่เกดิขึ้น รวมถึง การจัดการที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติอธิบายข้อมูลที่เป็นทรัพยากรของชุมชน ได้แก่ แหล่งน้ า ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ ที่สาธารณะ เปน็
ต้น โดยอธบิายการจัดการของชุมชนต่อทรัพยากรใน 3 ลักษณะได้แก่ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร การอนุรักษ์ทรัพยากร 
และการฟื้นฟูทรัพยากร 

- การปรบัสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การด าเนินชีวิตการอธิบายการปรบัสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนนิชีวิต เป็นการจดัการ
ตนเองของชุมชนที่เอือ้ใหเ้กิดความปลอดภัย และสนบัสนุนใหเ้กิดปฏิสัมพันธ์กนัประกอบด้วย 2 ได้แก่ 1)การปรบัสภาวะ
แวดล้อมในบ้านส าหรับ ครัวเรอืนขาดโอกาส มีผู้ต้องการความช่วยเหลือเช่น ผู้สูงอายุ พิการ เด็กทารกหรอืเด็กเล็ก เป็นต้น 2)
การปรบัสภาวะแวดล้อมในที่สาธารณะ เช่นหน่วยงานรฐั พ้ืนที่สาธารณะ ลานกิจกรรมของหมูบ่้าน เป็นต้น 

ข้อมูลด้ำนสขุภำพ  
- ข้อมูลสถิติชีพ การเกิด การตาย การย้ายถ่ิน  

- ลักษณะประชากร  13 กลุ่มได้แก่ เด็ก 0-3 ปี,3-5 ปี,6-12 ปี,วยัรุ่น,วัยท างาน, หญิงตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเชือ้, ผู้ป่วย
จิตเวช, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คนพกิาร, ผู้ป่วยระยะท้าย, กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเหลอือื่นๆ อธิบายลักษณะประชากรแต่ละ
กลุ่ม ปญัหาและความต้องการที่เฉพาะในแต่ละกลุ่ม เช่น 0-3 ปมีีการเจริญเติบโต  พัฒนาการเปน็อย่างไรการเจ็บป่วยที่ต้อง
ให้การดูแลใกล้ชิด การเจบ็ป่วยด้วยโรคทีป่้องกนัได้ดว้ยวัคซีน เป็นตน้การดูแล ชว่ยเหลือโดยหน่วยบริการสุขภาพ กลุ่มดูแล
ช่วยเหลือกันท าอย่างไร 

- ข้อมูลความเสี่ยงจ านวนร้อยละของคนในหมู่บ้านจ าแนกตามพฤติกรรมเสีย่ง ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชพี 
การฉีดพ่นสารเคมี พฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ จราจร ได้แก่ การไม่สวมหมวกกันนอ๊ค  การขับขี่ยานพาหนะ  การดืม่
แอลกอฮอล์   พฤตกรรมเสี่ยงในชีวิตประจ าวันได้แก่ การดื่มสรุา การสูบบหุรี่ การรบัประทานอาหารไขมนัสูง เป็นต้น 
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- การดูแลช่วยเหลอืกันของชุมชนประกอบด้วย อธบิายการเข้าถึงสิทธิการรักษาของประชาชน ผู้ให้บริการสุขภาพทั้งภาควิชาชีพ
และทางเลือก สถานบริการสุขภาพทั้งของรัฐและเอกชน  แจกแจงกลุ่มทางสังคมที่ให้การดแูลช่วยเหลือ เช่น อสม. อาสาปัน
สุข อผส. เป็นต้น กองทุนสวัสดกิารของชุมชน เช่นกลุม่ออมทรพัย์ กองทุนสวัสดิการวันละบาท เป็นต้น 

ข้อมูลด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง  

- กิจกรรมการมีส่วนร่วมอธบิายการร่วมกลุม่ท ากิจกรรมโดยชมุชน การเข้าร่วมเวทปีระชาคม รว่มหาข้อตกลงระดบัชุมชน  

- การใช้สิทธิหรอืการก าหนดกฎ กติกาในการใช้หรือรบัประโยชนจ์ากทรัพยากรหรอืแหล่งประโยชน์   
- การสื่อสาร  ลักษณะขอ้มูลท่ีใชส้ื่อสารได้แก่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสารสุขภาพ สวัสดิการ เป็นต้น ช่องทางการสื่อสารหลัก รอง 

เช่นการใชห้อกระจายข่าว โทรศพัท์มือถือ วิทยุชุมชน ลักษณะการเข้าถึงสารของคนในชุมชนได้แก่ รับรู้ทันทีและท่ัวถึง  อาศัย
การบอกปากต่อปากหรอืติดตามเฉพาะรายเปน็ต้น 

- การไกล่เกลี่ยขอ้ขัดแยง้ในชมุชน  
 2) ข้อมูลท่ีแสดงปัญหำ 

- ด้านสังคม ได้แก่ สวัสดิการทีเ่อื้อต่อผู้ท่ีมปีัญหาสุขภาพซบัซอ้น จ านวนผู้สูงอายุ เด็กท่ีต้องเฝ้าระวงัการเจบ็ป่วยแต่ยังขาด
ผู้ดูแล จ านวนการทะเลาะวิวาทในชุมชนทีค่วบคุมไม่ได้  เด็กเยาวชนที่มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรม  

- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใชจ้่าย  ภาระหนี้ครัวเรือน เปน็ต้น 
- ด้านสภาวะแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาแหล่งทรัพยากรเสือ่มโทรม น้ าเสียขัง และสง่กลิ่นในชุมชนไม่มีการจดัการขยะในระดบั

ครัวเรือน ชมุชน ใช้สารเคมใีนการเกษตร และใกล้แหล่งน้ า   
- ด้านสุขภาพ ได้แก่จ านวนการเจ็บปว่ยเรื้อรงั ติดเตียงในกลุ่มผู้สูงอายุ วัยท างาน พิการ จ านวนการเจ็บป่วยรายใหม่ จ านวน 

ร้อยละจ าแนกตามสถานะการเจ็บปว่ย 
- ด้านการเมืองการปกครองจ านวน ร้อยละของผูม้าใช้สิทธิ การน าใช้กฎ กติกาของชุมชน จ านวน ร้อยละการเข้าถึงสวสัดิการของ

ชุมชน 

 3) ข้อมูลทุนและศักยภำพ 
ข้อมูลทุนและศักยภาพในระดับหมูบ่้านประกอบด้วย 

- คนเก่งคนที่เชีย่วชาญคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นๆคนที่คนอื่นให้ความเคารพนบัถือและนึกถึงเมื่อต้องการความช่วยเหลือคน
ที่ช้ีน าการพัฒนางานและกจิกรรม 
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- กลุ่มทางสังคม (รวมถึงองค์กรชุมชน) ซึง่เกิดจากการรวมตัวกันมีเป้าหมายเดียวกนัท ากิจกรรมร่วมกนัจนสามารถช่วยเหลอื
เกื้อกูลแกป้ัญหาของกลุม่และสมาชิกกลุ่มรวมถึงคนในชมุชนนัน้ได้เชน่กลุ่มอาชีพกลุ่มผู้สูงอายกุลุ่มอาสาสมคัรกลุ่มออม
ทรัพย์กองทุนประเภทต่างๆหมูบ่้านหน่วยงานในพื้นท่ีเครอืข่ายเป็นตน้ 

- รูปแบบความสัมพันธข์องคนกบัองคป์ระกอบอื่นๆเช่นข้อมูลเงนิหรอืกองทุน ทรัพยากร สภาวะแวดล้อมเป็นต้นซึ่งมักเปน็ไปใน
ทิศทางที่ก่อให้เกิดคณุประโยชนต่์อตนเองและครอบครัวสมาชิกในกลุ่มและชมุชนเช่นการสรปุบทเรียนจากประสบการณ์เพื่อ
ปรบัวิธีการท ากิจกรรมและงานการใช้ข้อมูลเพื่อจัดการกิจกรรมของกลุม่อาชีพการน าขอ้มูลปญัหาสภาวะแวดล้อมมา
ออกแบบการปรบัโครงสร้างทางกายภาพและสังคมการใช้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมาเสรมิกิจกรรมการดูแลผู้สงูอายหุรอื
ผู้ต้องการความช่วยเหลือเปน็ต้น 

 4) สรุปกำรด ำเนินงำนในระดับหมู่บ้ำน ที่ผ่านมา ครอบคลมุ 5 ด้านได้แก่ ด้านสงัคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม  สุขภาพ และการเมอืง
การปกครอง  

5) ข้อมูลแผนงำนของกลุ่มทำงสังคมในระดับหมู่บ้ำนน ำใช้ขอ้มูลแผนปฏิบัติกำรของกลุ่มทำงสังคม 

(iii) แผนระดับเครือข่ำย 
 

1) ข้อมูลแสดงสถำนะตำมลักษณะเครือขำ่ย แสดงสถานะของเครือข่ายได้ใน 2 ส่วนได้แก่ 1)เครือข่ายภายใน ซึ่งอาจมภีารกิจต่างกัน 
ต่างกลุ่ม องค์กร แต่มีเป้าหมายการท างานร่วมกนั  เชน่เครือข่ายกลุ่มดูแลชว่ยเหลือกนัมีสถานะของการท างานร่วมกันประกอบด้วย 
กลุ่มอสม.     กลุ่มอผส. ผู้ใหญ่บ้าน รพสต. อบต. เปน็ต้น 2)เครือข่ายงานเชิงประเด็น ซึ่งอาจมีทั้งเครือข่ายภายใน และเครือข่าย
ภายนอก เช่น เครือข่ายองค์กรการเงิน มีสถานะของเครือข่ายที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน เชื่อมโยงกนั หรอือาจมีขอ้ตกลงร่วมกัน
มีรายละเอียดสถานะข้อมูลดังนี ้
- เครือข่ายภายในอธบิายกลุม่ที่ท างานเกี่ยวขอ้ง หนุนเสริมกนัและกันท้ังในระดับกลุม่ทางสังคม องค์กร หน่วยงาน การอธบิาย

ข้อมูลสถานะต้องแสดงแผนปฏิบัติการของทุกระดับเครอืข่าย วิเคราะห์ข้อมูล งาน กิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกัน เช่น กลุ่มอ
สม.มีภารกิจการดูแล ช่วยเหลอื สนับสนุนครัวเรือนทีร่ับผิดชอบ 10-15 หลังคาเรือน รพสต.ต้องท างานรักษา เฝ้าระวัง 
ป้องกนัต้องเชือ่มโยงข้อมลูกันและกัน ส่วนอปท.มภีารกิจงานดา้นการสาธารณสามารถสนบัสนุนได้ทั้งอสม. และรพสต.  เป็น
ต้น   

- เครือข่ายงานเชิงประเด็น อธบิายประเด็นงานที่จัดการในระดบัเครือข่าย เช่น เครือข่ายประเดน็เศรษฐกิจลักษณะของเครือข่าย
ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กลุ่มกองทุน พัฒนาชุมชนต าบล อ าเภอ จงัหวัด ประเด็นเครือข่ายการเงนิได้แก่ กลุ่มกองทุน สถานบนั
การเงิน  ตัวแทนธนาคารที่สนบัสนนุ เปน็ต้น อธบิายลักษณะของข้อมลูหลายระดบัเชน่ ลักษณะงานของเครอืข่าย  สมาชิก ผู้
ได้รับผลกระทบ หรือลักษณะการสร้างผลกระทบความเกี่ยวขอ้งกันในแต่ละระดบัของเครอืข่าย ลักษณะการหนุนเสรมิกันการ
จัดการตนเองของเครอืข่ายแต่ละระดับ และการจัดการข้ามเครอืข่าย เปน็ต้น 
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2) ข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำรของเครือขำ่ยอธบิายปญัหาตามประเดน็ข้อมลู เช่นเครอืข่ายการเงิน  แสดงขอ้มูลหนี้สนิของสมาชิก 
รายได้ของสมาชิก การจัดการระบบการเงินหมุนเวียนของเครือข่าย  ความเชื่อมโยงของงานหรอืข้อมูลกนัระหว่างเครือข่าย หรอื
ภายในเครือข่าย การสร้างผลกระทบต่อกลุม่เป้าหมายหรือสมาชิก ปัญหาการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย  
บทเรยีนระบบการเงนิที่ช่วยใหส้มาชิกลดหนี้ เพิ่มการออมได้ เป็นต้น 

3) ข้อมูลทุนและศักยภำพ อธิบายข้อมูลถอดบทเรียนการจัดการตนเองของกลุ่มทางสังคม หนว่ยงาน องค์กรที่เป็นเครือข่ายภายใน 
และเครอืข่ายเชงิประเดน็ แสดงความเชือ่มโยงงาน คน ข้อมูลในระดับเครอืข่าย 

4) สรุปกำรด ำเนินงำนเครือข่ำยทีผ่่านมาในทุกระดบั 
5) ข้อมูลแผนปฏิบัติกำรของกลุ่มทางสังคม  แผนหมู่บ้าน   แผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดบัเครือข่าย 

 
(iv) แผนระดับต ำบล และ

ข้อบัญญัต ิ

1) ข้อมูลแสดงสถำนะภำพรวมต ำบล5ด้ำนได้แก่ ด้านสังคมเศรษฐกิจ  สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมืองการปกครอง มีสถานะ
ข้อมูลดังนี ้

ข้อมูลด้ำนสงัคม 

- ข้อมูลประชากรแสดงจ านวนประชากรตามอายุ เพศ สถานการณ์อยูอ่าศัยเช่นไม่อยู่ในทะเบยีนบ้าน มีชือ่ในทะเบียนบ้านแต่
ไม่ได้อยู่ กลุ่มคนข้ามสัญชาติ ไมม่ีสิทธิขั้นพ้ืนฐานการช่วยเหลอืสนับสนุนตามลักษณะประชากร เช่นการช่วยเหลือประชากรที่ไม่
มีสถานะในทะเบียนใหม้ีสวัสดิการ การดูแลช่วยเหลือกลุ่มข้ามชาติที่อยู่อาศัยระยะยาวการเตรียมชมุชนส าหรบักลุ่มประชากร
ย้ายถ่ินจากพ้ืนที่ไปชมุชนเมือง และจากชุมชนเมืองอุตสาหกรรมกลับมาอยูบ่้าน เช่นการดูแลชว่ยเหลือผู้สูงอายุที่รับภาระ ลูก 
หลาน การเตรียมด้านอาชีพรองรับคนเมืองกลบับ้าน หรอืระบบสื่อสารทางไกลเพือ่การช่วยเหลอืดูแลกัน เป็นต้น 

- วัฒนธรรมทางด้านภาษา ศาสนา  ประเพณีอธบิาย การอนรุักษ์วัฒนธรรมได้แก่ วัฒนธรรมทางภาษาของชมุชนภาษาท่ีใช้หลกั 
ภาษาถิ่น ลักษณะการอนรุักษเ์ช่น ส่งเสรมิการใช้ภาษาถ่ินในกลุ่มวัยเด็ก ด้านศาสนา อธิบายการนับถือศาสนา แนวทางของ
ชุมชนในการแสดงความเคารพ ความเชือ่ผ่านการอนุรักษ์โดย สืบทอดบุญประเพณีท่ีเกี่ยวขอ้งกับศาสนา ผลท่ีเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินการของชมุชนเปน็อย่างไร 

- การศึกษา อธิบายการศึกษาของชุมชนใน 3 ส่วนได้แก่ 1)สัดส่วนของผู้ท่ีจบการศึกษาในแต่ละระดับ 2)สัดส่วนการอยู่ในระยะ
การศึกษาได้แก่ระดับที่ก าลังศึกษา สถานศึกษาหลัก รอง 3)การศึกษาที่จัดโดยชุมชน ไดแ้ก่ การฝึกทักษะอาชีพ โรงเรียน
ผู้สูงอายุ ศูนย์เรียนรู้ประจ าหมูบ่้าน เป็นต้น 
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- การสื่อสารลักษณะขอ้มูลท่ีใช้สือ่สารได้แก่ข่าวประชาสมัพันธ์ ขา่วสารสุขภาพ สวัสดิการ เปน็ตน้ ช่องทางการสื่อสารหลัก รอง 
เช่นการใชห้อกระจายข่าว โทรศพัท์มือถือ วิทยุชุมชน ลักษณะการเข้าถึงสารของคนในชุมชนได้แก่ รับรู้ทันทีและท่ัวถึง  อาศัย
การบอกปากต่อปากหรอืติดตามเฉพาะรายเปน็ต้น 

- ข้อขัดแย้งในชุมชนอธบิายลกัษณะข้อขัดแยง้ได้แก่ การท าร้ายร่างกาย ทะเลาะวิวาท การลักทรัพย์ ปัญหาการบุกรุก หรือแนว
เขตที่ดิน เปน็ต้น แนวทางจัดการโดยชุมชน ด้วยการไกล่เกลี่ยหาข้อตกลงโดยผู้อาวุโสหรือผูน้ าชุมชน เป็นประธาน หรือจัดการ
ได้เองภายในครอบครวั อธิบายตามลักษณะของข้อขดัแย้งและแนวทางจัดการ 

- การใช้สารเสพติดและการพนันทุกประเภท แสดงข้อมูลการใช้สารเสพติดและการพนนัในชมุชน เช่น ประเภทของสารเสพติด 
ได้แก่ สุรา บุหรี่ ยาเสพติด หรือการพนันได้แก่ มวยตู้ โรงไก่ชน การเล่นไพ่ ร้านเกมส์ เปน็ต้น รวมทั้งจ านวนของผู้เสพแต่ละ
ประเภท จ านวนผู้ท่ีไดร้ับการพืน้ฟู ดูแล ช่วยเหลือ และแนวทางการรณรงค์ของชุมชน การเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดซ้ า หรอืเพื่อ
ลดจ านวนผูเ้สพหน้าใหม่ เปน็ต้น 

- สวัสดิการในชุมชน อธบิายลักษณะกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวขอ้งในการจัดสวัสดิการในชมุชน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1)การจัดสวัสดิการใน
ยามปกติได้แก่ กองทุนสวัสดิการต่างๆ กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์ สวัสดิการภายในของสมาชิกกลุ่มทางสังคม เป็นตน้ 2)
สวัสดิการในยามเกดิภัยพบิัติเชน่การเกิดน้ าท่วม ภัยแล้ง ไฟป่า ชุมชนมีการจดัสวัสดิการช่วยเหลอื สนับสนุนโดยชุมชนช่วย
ระดมแรง กองทุนจดัสวัสดิการจ่าย ช่วยซ่อมแซมบ้าน3)สวัสดกิารในยามฉุกเฉิน ได้แก่กรณีอบุัติเหตุ อัคคีภยั เหตุฉุกเฉิน มี
บริการชว่ยเหลือเช่นหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย เป็นต้น 

ข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจ 

- ข้อมูลระดับครวัเรือน ได้แก่ อาชีพที่ท ารายได้สูงสุดของครัวเรอืน อาชีพรอง การมีทรัพย์สนิในครัวเรือน แสดงจ านวนต่อ
ครัวเรือน รายไดเ้ฉลี่ย ของครัวเรือน ภาระพึ่งพิงในครวัเรอืน ภาระหนี้สนิ สาเหตุของการเกิดหนี้ และการจัดการหนี้  การออม
ของครัวเรอืนได้แกร่ปูแบบการออม สถาบันการเงนิที่ออม  และให้กู้  สัดส่วนการเป็นสมาชิกกลุ่มทางเศรษฐกิจของครัวเรอืน
ได้แก่ กลุ่มอาชีพ กองทุน เป็นตน้  

- ข้อมูลระดับกลุม่ได้แก่ ข้อมูลกลุ่มอาชีพแหล่งทุนในชมุชน ในระบบ นอกระบบ ลักษณะการจดัการกองทุนสวัสดิการ สถาบนั
การเงินเพื่อสนบัสนุนกลุ่มทางเศรษฐกิจ 

- ข้อมูลระดับเครือข่ายได้แก่ อธบิายในระบบเศรษฐกิจได้แก่ เครอืข่ายด้านอาชีพ สถาบนัการเงนิ กับการมนีโยบาย แนวทางการ
สนับสนุน ใหเ้กิดการขบัเคลื่อนในระดบัหมู่บ้าน ได้แก่ ระบบตลาด กองทุนเฉพาะ เพิ่มทักษะ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเป็นต้น 
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ข้อมูลด้ำนสภำวะแวดล้อม 

- ข้อมูลการจดัการสภาวะแวดล้อม แสดงข้อมูลครัวเรอืนที่มปีญัหา น้ าเสีย ดินเสื่อม มลพิษต่างๆเชน่เสยีง อากาศ เป็นต้น 
อธิบายท่ีมาของการเกดิปัญหา และผลกระทบที่เกดิขึ้น รวมถึง การจัดการที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติอธิบายข้อมูลที่เป็นทรัพยากรของชุมชน ได้แก่ แหล่งน้ า ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ ที่สาธารณะ เปน็
ต้น โดยอธบิายการจัดการของชุมชนต่อทรัพยากรใน 3 ลักษณะได้แก่ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร การอนุรักษ์ทรัพยากร 
และการฟื้นฟูทรัพยากร 

- การปรบัสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การด าเนินชีวิตการอธิบายการปรบัสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการด าเนนิชีวิต เป็นการจดัการ
ตนเองของชุมชนที่เอือ้ใหเ้กิดความปลอดภัย และสนบัสนุนใหเ้กิดปฏิสัมพันธ์กนัประกอบด้วย 2 ได้แก่ 1)การปรบัสภาวะ
แวดล้อมในบ้านส าหรับ ครัวเรอืนขาดโอกาส มีผู้ต้องการความช่วยเหลือเช่น ผู้สูงอายุ พิการ เด็กทารกหรอืเด็กเล็ก เป็นต้น 2)
การปรบัสภาวะแวดล้อมในที่สาธารณะ เช่นหน่วยงานรฐั พ้ืนที่สาธารณะ ลานกิจกรรมของหมูบ่้าน ต าบล เป็นต้น 

ข้อมูลด้ำนสขุภำพ  
- ข้อมูลสถิติชีพ การเกิด การตาย การย้ายถ่ิน  

- ลักษณะประชากร  13 กลุ่มได้แก่ เด็ก 0-3 ปี,3-5 ปี,6-12 ปี,วยัรุ่น,วัยท างาน, หญิงตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยติดเชือ้, ผู้ป่วย
จิตเวช, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง, คนพกิาร, ผู้ป่วยระยะท้าย, กลุ่มต้องการความช่วยเหลือเหลอือื่นๆ อธิบายลักษณะประชากรแต่ละ
กลุ่ม ปญัหาและความต้องการที่เฉพาะในแต่ละกลุ่ม เช่น 0-3 ปมีีการเจริญเติบโต  พัฒนาการเปน็อย่างไรการเจ็บป่วยที่ต้อง
ให้การดูแลใกล้ชิด การเจบ็ป่วยด้วยโรคทีป่้องกนัได้ดว้ยวัคซีน เป็นตน้การดูแล ชว่ยเหลือโดยหน่วยบริการสุขภาพ กลุ่มดูแล
ช่วยเหลือกันท าอย่างไร 

- ข้อมูลความเสี่ยงจ านวนร้อยละของคนในหมู่บ้านจ าแนกตามพฤติกรรมเสีย่ง ได้แก่ พฤติกรรมเสี่ยงจากการประกอบอาชพี 
การฉีดพ่นสารเคมี พฤติกรรมเสี่ยงในการขบัขี่ จราจร ได้แก่ การไม่สวมหมวกนริภัย การขบัขีย่านพาหนะ  การดื่มแอลกอฮอล์   
พฤตกรรมเสี่ยงในชีวิตประจ าวนัได้แก่ การดื่มสุรา การสบูบหุรี ่การรับประทานอาหารไขมันสูง เป็นต้น 

- การดูแลช่วยเหลอืกันของชุมชนประกอบด้วย อธบิายการเข้าถึงสิทธิการรักษาของประชาชน ผู้ให้บริการสุขภาพทั้งภาควิชาชีพ
และทางเลือก สถานบริการสุขภาพทั้งของรัฐและเอกชน  แจกแจงกลุ่มทางสังคมที่ให้การดแูลช่วยเหลือ เช่น อสม. อาสาปัน
สุข อผส. เป็นต้น กองทุนสวัสดกิารของชุมชน เช่นกลุม่ออมทรพัย์ กองทุนสวัสดิการวันละบาท เป็นต้น 
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- การเสรมิสร้างความเข้มแข็งใหก้ับองค์กรในชุมชนให้สร้างงานที่กระทบสุขภาพอธบิายการสนบัสนนุใหม้ีการออกแบบ 
ประสานงาน สนบัสนุนการดแูลคนกลุ่มส าคัญในชมุชนตามบริบทของพืน้ที่ได้แก่ ผู้สูงอายุ  พิการ ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 
โดยเฉพาะการมีลักษณะงานที่เชื่อมต่อระบบการดูแล บริการด้านสุขภาพโดยเจ้าภาพหลักคือ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ท้องท่ี (ก านันผู้ใหญบ่้าน ประธานชุมชน กรรมการชมุชน) และหน่วยงานจากภายนอกชุมชนเช่นโรงพยาบาลชุมชน พัฒนา
สังคมและความมัน่คงของมนุษย์ มหาดไทย เป็นตน้ 
 

ข้อมูลด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง  

- กิจกรรมการมีส่วนร่วมอธบิายการร่วมกลุม่ท ากิจกรรมโดยชมุชน การเข้าร่วมเวทปีระชาคม รว่มหาข้อตกลงระดบัชุมชน  

- การใช้สิทธิหรอืการก าหนดกฎ กติกาในระดับหมูบ่้าน ต าบล ในการอยู่ร่วมกัน การใช้หรือรับประโยชน์จากทรัพยากรหรอืแหล่ง
ประโยชน์   

- การสื่อสาร  อธิบายเนือ้หาการสื่อสาร ผู้ส่งสาร ช่องทางการสือ่สารที่มปีระสิทธิภาพ 
- การไกล่เกลี่ยขอ้ขัดแยง้ในชมุชน  

 2) ข้อมูลท่ีแสดงปัญหำ 

- ด้านสังคม ได้แก่ สวัสดิการทีเ่อื้อต่อผู้ท่ีมปีัญหาสุขภาพซบัซอ้น จ านวนผู้สูงอายุ เด็กท่ีต้องเฝ้าระวงัการเจบ็ป่วยแต่ยังขาด
ผู้ดูแล จ านวนการทะเลาะวิวาทในชุมชนทีค่วบคุมไม่ได้  เด็กเยาวชนที่มีความเสี่ยงด้านพฤติกรรม  

- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใชจ้่าย  ภาระหนี้ครัวเรือน เปน็ต้น 
- ด้านสภาวะแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาแหล่งทรัพยากรเสือ่มโทรม น้ าเสียขัง และสง่กลิ่นในชุมชนไม่มีการจดัการขยะในระดบั

ครัวเรือน ชมุชน ใช้สารเคมใีนการเกษตร และใกล้แหล่งน้ า   
- ด้านสุขภาพ ได้แก่จ านวนการเจ็บปว่ยเรื้อรงั ติดเตียงในกลุ่มผู้สูงอายุ วัยท างาน พิการ จ านวนการเจ็บป่วยรายใหม่ จ านวน 

ร้อยละจ าแนกตามสถานะการเจ็บปว่ย 
- ด้านการเมืองการปกครองจ านวน ร้อยละของผูม้าใช้สิทธิ การน าใช้กฎ กติกาของชุมชน จ านวน ร้อยละการเข้าถึงสวสัดิการของ

ชุมชน 

 3) ข้อมูลทุนและศักยภำพ 
ข้อมูลทุนและศักยภาพในระดับหมูบ่้านประกอบด้วย 
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- คนเก่งคนที่เชีย่วชาญคนที่ช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นๆคนที่คนอื่นให้ความเคารพนบัถือและนึกถึงเมื่อต้องการความช่วยเหลือคน
ที่ช้ีน าการพัฒนางานและกจิกรรม 

- กลุ่มทางสังคม (รวมถึงองค์กรชุมชน) ซึง่เกิดจากการรวมตัวกันมีเป้าหมายเดียวกนัท ากิจกรรมร่วมกนัจนสามารถช่วยเหลอื
เกื้อกูลแกป้ัญหาของกลุม่และสมาชิกกลุ่มรวมถึงคนในชมุชนนัน้ได้เชน่กลุ่มอาชีพกลุ่มผู้สูงอายกุลุ่มอาสาสมคัรกลุ่มออม
ทรัพย์กองทุนประเภทต่างๆหมูบ่้านหน่วยงานในพื้นท่ีเครอืข่ายเป็นตน้ 

- รูปแบบความสัมพันธข์องคนกบัองคป์ระกอบอืน่ๆเช่นข้อมูลเงนิหรอืกองทุน ทรัพยากร สภาวะแวดล้อมเป็นต้นซึ่งมักเปน็ไปใน
ทิศทางที่ก่อให้เกิดคณุประโยชนต่์อตนเองและครอบครัวสมาชิกในกลุ่มและชมุชนเช่นการสรปุบทเรียนจากประสบการณ์เพื่อ
ปรบัวิธีการท ากิจกรรมและงานการใช้ข้อมูลเพื่อจัดการกิจกรรมของกลุม่อาชีพการน าขอ้มูลปญัหาสภาวะแวดล้อมมา
ออกแบบการปรบัโครงสร้างทางกายภาพและสังคมการใช้ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมาเสรมิกิจกรรมการดูแลผู้สงูอายหุรอื
ผู้ต้องการความช่วยเหลือเปน็ต้น 

 4) สรุปกำรด ำเนินงำนในระดับหมู่บ้ำน ที่ผ่านมา ครอบคลุม 5 ด้านได้แก่ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และการเมือง
การปกครอง  

 5) ข้อมูลแผนงำนของกลุ่มทำงสังคมในระดับหมู่บ้ำนน ำใช้ขอ้มูลแผนปฏิบัติกำรของกลุ่มทำงสังคมแผนหมู่บ้ำน แผนเครือข่ำย 
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ส่วนที่ 2 กรอบแนวทำงกำรวิเครำะห ์น ำใช้ข้อมูลจำกกระบวนกำรท ำแผนกลุ่มทำงสังคม หมู่บำ้น เครือข่ำย  ข้อบญัญัติ และแผนต ำบล 
แสดงวิธีการน าใช้ข้อมูลจากกระบวนการพูดคุย แลกเปลี่ยนในกระบวนท าแผนมาวิเคราะห์ตามขั้นตอนต่อไปน้ี  
1. น าข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งสะท้อนสถานการณ์ปัญหาและความต้องการกบัทุนและศักยภาพของชุมชน มาวิเคราะห์เทียบเคียงปัญหาของพื้นที่ 

และทุนทางสังคมและศกัยภาพในการจัดการปัญหา เพื่อค้นหาปัญหาและความต้องการที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา  
2. วิเคราะห์งานหรือกิจกรรมที่จ าเป็นเพื่อการพัฒนาต่อเนื่อง ต่อยอด หรือเป็นการขยายงาน หรือสร้างงานใหม่ท่ีตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการ

พร้อมก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต ผลลัพธ์ แนวทางการประเมินผล 
3.จัดกลุ่มกิจกรรมที่จ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในการก าหนดแผนปฏิบัติการ  พร้อมระบุผูร้ับผิดชอบ ช่วงเวลาที่สอดคล้องกบัลักษณะงาน กิจกรรม และทรัพยากร

สนับสนุนและสรุปแผนปฏิบัติการในทุกระดับ 
ตำรำงที่  4.4  แนวทำงกำรรวบรวมข้อมูลที่สะท้อนสถำนกำรณ์ปัญหำและควำมต้องกำรข้อมูลสนับสนุน(จำกข้อมลูน ำเข้ำ และผู้ร่วมท ำแผน)  เทียบเคียงทุนและ  
ศักยภำพในทุกระดับของแผน และระบแุผนงำนที่ต้องพฒันำ 

ระดับแผน ปัญหำและควำมตอ้งกำร ข้อมูลสนับสนุน(จำกขอ้มูลน ำเข้ำ 
และผู้ร่วมท ำแผน) 

ทุนทำงสังคม 
และศักยภำพที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะแผนงำน 

- ระดับกลุม่ทาง
สังคม 

- ระดับหมูบ่้าน 
- ระดับเครอืข่าย 
- ระดับขอ้บญัญัต ิ
- ระดับต าบล 

- ด้านสังคม 
- ด้านเศรษฐกิจ 
- ด้านสภาวะแวดล้อม 
- ด้านสุขภาพ 
- ด้านการเมืองการปกครอง 
 

- ฐานข้อมูลต าบล TCNAP 
- การวิจัยชุมชน RECAP 
- ฐานข้อมูลรพสต. 
- ฐานข้อมูลจปฐ. 
- ฐานข้อมูลกชช. 2ค 
- จากผู้ร่วมท าแผน  
- อื่นๆ.......... 
 

- ระดับบุคคล ครอบครวั 
- ระดับกลุม่ทางสังคม  
องค์กรชมุชน  

- ระดับแหล่งประโยชน ์
- ระดับชมุชนหรอืหมู่บ้าน 
- ระดับต าบล 
- ระดับเครอืข่าย  
- อื่นๆ..... 
 

- แผนงานพัฒนา ต่อเนื่อง ต่อยอด  
- แผนงานใหม่ แกป้ัญหา เพิ่ม
ศักยภาพ 

- แผนงานตามภารกิจท่ีเปน็ทุนและ
ศักยภาพ(กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน หน่วยงานทั้งภาครฐัและ
เอกชน และอปท.) 

- อื่นๆ......... 
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ตำรำงที ่4.5 แนวทางการวิเคราะห์งานกิจกรรมที่น าสูก่ารปฏิบัติได้จริง การก าหนดเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ผลผลิต ผลลัพธ์ แนวทางการประเมินผล 

ระดับแผน ลักษณะแผนงำน ลักษณะงำนกิจกรรม 
ที่น ำสู่กำรปฏิบัต ิ

เป้ำหมำย กำรประเมินผล 

- ระดับกลุม่ทาง
สังคม 

- ระดับหมูบ่้าน 
- ระดับเครอืข่าย 
- ระดับขอ้บญัญัต ิ
- ระดับต าบล 

- แผนงานพัฒนา ต่อเนือ่ง ต่อ
ยอด  

- แผนงานใหม่ แกป้ัญหา เพิ่ม
ศักยภาพ 

- แผนงานตามภารกิจทีเ่ปน็ทุน
และศักยภาพ(กลุ่มทางสังคม 
องค์กรชมุชน หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และอปท.) 

- อื่นๆ......... 

- การบริการ ช่วยเหลือ 
- การแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
- พัฒนาทักษะแกนน า/สมาชิก 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- พัฒนาคู่มือ แนวทาง 
- ระดมทุน 
- การสร้างการเรียนรู ้
- การสร้างการมสี่วนร่วม 
- อื่นๆ(ระบุ)......... 
 

- เพิ่มคุณภาพ 
- เพิ่มความครอบคลมุ  
- ขยายพ้ืนที ่
- ปรบัเปลี่ยนเครื่องมือหรือ
วิธีการท างาน 

- บูรณาการงาน 
- การเพิ่มผลผลิต 
- ขยายเครอืข่ายใน-นอก 
พื้นท่ี 

- การขยายงาน 
- การเพิ่มสมาชิก 
- การเพิ่มทุน 
- อื่นๆ(ระบุ)......... 

ตำมเป้ำหมำย 
-    ประเมินตามประชากร 
-    เป้าหมาย 
-    ตัวชี้วัด  
กำรสร้ำงผลกระทบ 
-   ด้านสังคม 
-   ด้านเศรษฐกิจ 
-   ด้านสภาวะแวดล้อม 
-   ด้านสุขภาพ 
-   ด้านการเมือง การปกครอง 
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ตำรำงที่ 4.6 จัดกลุ่มกิจกรรมที่จ าเป็นเพื่อน าไปใช้ในการก าหนดแผนปฏิบัติการ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลาที่สอดคล้องกับลักษณะงาน กิจกรรม และทรัพยากร
สนับสนุนและสรุปแผนปฏิบัติการในทุกระดับ 

ระดับแผน ลักษณะแผนงำน ลักษณะงำนกิจกรรมท่ี
น ำสู่กำรปฏิบัต ิ

ผู้รับผิดชอบ ขอบเขตเวลำ ทรัพยำกรสนับสนุน 

- ระดับกลุม่ทางสังคม 
- ระดับหมูบ่้าน 
- ระดับเครอืข่าย 
- ระดับขอ้บญัญัต ิ
- ระดับต าบล 

- แผนงานพัฒนา 
ต่อเนื่อง ต่อยอด  

- แผนงานใหม่ แก้ปญัหา 
เพิ่มศักยภาพ 

- แผนงานตามภารกิจที่
เป็นทนุและศักยภาพ
(กลุ่มทางสังคม 
องค์กรชมุชน 
หน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน และอปท.) 

- อื่นๆ......... 

- การบริการ ช่วยเหลือ 
- การแลกเปลี่ยนขอ้มูล 
- พัฒนาทักษะแกนน า/
สมาชิก 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
- พัฒนาคู่มือ แนวทาง 
- ระดมทุน 
- การสร้างการเรียนรู ้
- การสร้างการมสี่วน
ร่วม 

- อื่นๆ(ระบุ)......... 
 

ท ำเอง 
- ทุนบุคคล ผู้น าชุมชน
(ท้องท่ี ท้องถ่ิน) 

- กลุ่มทางสังคม องค์กร 
- หน่วยงาน 
- อปท. 
ท ำร่วม 
- ทุนบุคคล ผู้น าชุมชน
(ท้องท่ี ท้องถ่ิน) 

- กลุ่มทางสังคม องค์กร 
- หน่วยงาน 
- อปท. 
 
 

- รายวัน 
- รายสัปดาห ์
- รายเดอืน 
- รายไตรมาส 
- รายป ี
 

แหล่งประโยชน ์
- ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ 

- ทางโครงสร้างกายภาพ 
งบประมำณ 
ในพื้นที ่
- กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชมชน 

- หน่วยงาน 
- อื่นๆ........ 
นอกพื้นที ่
- กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชมชน 

- หน่วยงาน 
- อื่นๆ........ 
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แนวคิดหลักการ 

 
การพัฒนานวัตกรรมชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น

เป็นกระบวนการน าใช้ความคิดใหม ่แนวทาง วิธีการและกระบวนการท างานใหม ่เครื่องมือการท างานใหม่ รวมทั้ง
ปรับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ใหม่  ปรับการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่
ทั้งหมดในชุมชน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงาน หมู่บ้านและชุมชนจัดการตนเอง 
ร่วมกับการใช้ความรู้หลายชุดทั้งทางหลักวิชาการ หลักสังคมวัฒนธรรม หลักประสบการณ์ เพื่อท าให้
กระบวนการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ก่อให้เกิดประโยชน์ ผลกระทบ
และผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของการเพ่ิมทักษะหรือศักยภาพ การเพ่ิม
คุณค่า การเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลตอบแทนการลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มสวัสดิการ การเพิ่มคุณภาพการดูแล การ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  ตลอดจนการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน   

การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิงระบบมีที่มาจากหลายลักษณะ ได้แก่ 1)  การพัฒนามาจากปัญหาใน

พื้นที่ เช่น ปัญหาสุขภาพโรคและการเจ็บป่วย ก่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของทุนทางสังคมที่หลากหลาย
เช่น นักจัดการสุขภาพ  หมอพื้นบ้าน หมอสมุนไพร หมอยา กลุ่มอาสาสมัครการพัฒนาจักรยานถีบลดพุง  

ต่างๆ  เป็นต้น 2) การพัฒนามาจากความต้องการในพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามเดือดร้อน เช่น การ
รวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อการผลิต   การพัฒนาสถาบันการเงินชุมชน 

เป็นต้น 3) การพัฒนามาจากนโยบายรัฐ ได้แก่ การจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล   การจัดการ

กองทุนหมู่บ้าน   การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน  การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 4) การพัฒนา

มาจากนโยบายท้องถิ่น ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชน กลุ่มวิทยุชุมชนธนาคาร
ขยะ เป็นต้น และการพัฒนานวัตกรรมชุมชนมีหลายระดับเช่น 1) นวัตกรรมเชิงระบบการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น 5  ด้าน 2) นวตักรรมเชิงพัฒนาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาและ 3)นวัตกรรมเชิงเทคนิค วิธีการ  ทั้งนี้
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นอาจจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นงานใหม่ของชุมชน  นวัตกรรมที่พัฒนาต่อเนื่องจากงานเดิม  
นวัตกรรมที่เสริมศักยภาพการท างาน   นวัตกรรมที่เป็นขยายพื้นที่ ขยายกลุ่มเป้าหมาย ขยายคนท างาน   
และเช่ือมประสานงานอ่ืนเพิ่มจากเดิมก็ได ้

กระบวนการพัฒนานวัตกรรมชุมชนต้องผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุย ประชุมปรึกษาหารือ 
ออกแบบการท างาน จากจากคนท างานและน าใช้ทุนทางสังคม 6 ระดับ ได้แก่1) ระดับบุคคลครอบครัว 2) 
ระดับกลุ่มทางสังคม 3) ระดับแหล่งประโยชน์ 4) ระดับชุมชน หรือหมู่บ้าน 5) ระดับต าบลและ6) ระดับ
เครือข่าย ส่วนระดับของการพัฒนานวัตกรรมชุมชนขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของปัญหาและความจ าเป็นของ
พื้นที่ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ต้องมีการน าใช้ข้อมูลที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่มีการด าเนินงานการ
จัดท าแล้วมา เช่น ระบบฐานข้อมูลต าบล (TCNAP) การวิจัยชุมชน (RECAP) และข้อมูลที่มีอยู่แล้วจากแหล่ง
ต่างๆ ในชุมชน เช่น ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน( จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช2ค.) ข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น รพ.สต. เกษตรต าบล ส านักงานพัฒนาสังัมและความมั่นคงของมุนย์ (พม.) หรือจากเวที
ประชุมต่างๆ เช่น เวทีการประชุมประจ าเดือน เวทีประชาคม เวทีการจัดท าแผนงานประจ าปี  เป็นต้น  มา
วิเคราะห์และน าสู่การพิจารณาในการพัฒนานวัตกรรมชุมชนในแต่ระดับต่อไป 

ประเด็นที ่5 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิงระบบ 
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เนื่องจากเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นมีหลายบทบาทและสถานะ ซึ่งวิธีการรวบรวมข้อมูลและ
มีแนว ทางการน าเสนอมีความแตกต่างกัน ตามบทบาทของการเข้าร่วมเครือข่าย ดังนั้นเพื่อให้ผู้น าใช้คู่มือ
เล่มน้ี ได้ ประโยชน์สูงสุด จึงขอแสดงจุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอระบบข้อมูลต าบลโดยแยกตาม
บทบาทหน้าที่ เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น ดังน้ี 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงภาพรวมจุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอระบบข้อมูลต าบลโดยแยก

ตามบทบาท หน้าที่ของการเข้าร่วมเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นประเด็นที่ 5 ข้อมูลส าหรับการพัฒนา
นวัตกรรมเชิงระบบ 

 
ล าดับที ่ ข้อมูล จุดเน้นส าหรับการรวบรวมและน าเสนอข้อมูล 

อปท.ท่ัวไป ศจค. ศปง. มหาวิชชาลัย 
ประเด็นที่ 5 ข้อมูลส าหรับการพัฒนานวัตกรรมเชิง

ระบบ 
   

 นวัตกรรมเชิงระบบ  

  

 
จุดเนน้การ
จัดการตนเอง
เชิงระบบ 

นวัตกรรมเชิงพัฒนา
หรือแกไ้ขปญัหา 

 

 
จุดเนน้ที่การ 
แก้ปัญหาและ 
ความต้องการ 
ของ 13 กลุ่ม 
ประชากร 

 
จุดเนน้ที่ 
ประเด็นปัจจัย 
เสี่ยงปัจจัย 
เสริมหรอืกลุ่ม 
ประชากร 
เฉพาะตามชุด 
กิจกรรม 

 

นวัตกรรมเชิงเทคนิค 
วิธีการ   

 
จุดเนน้ที่การ
แก้ปัญหาและ
ความต้องการ 

   

 
 
แนวทางการรวบรวมและน าใช้ข้อมูลของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นสามารถแบ่งออกเป็น 

2 ส่วน คือ  
 1) การรวบรวมและน าใช้ข้อมูลตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมืองการปกครอง) และ  
2) การรวบรวมและน าใช้ข้อมูลเฉพาะประเด็น เช่น ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุข

ภาวะ ประเด็นการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ประเด็นการจัดการขยะ ประเด็นการควบคุมการบริโภค
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร ประเด็นการควบคุมการบริโภคยาสูบโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง 
ประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุและประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น 

เนื่องจากคู่มือเล่มนี้มีการออกแบบแนวทางเพื่อรวบรวมข้อมูลและน าใช้ข้อมูล ตามโครงสร้างของ

ชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน ซึ่งการรวบรวม วิเคราะห์และน าใช้ข้อมูลเชิงประเด็นสามารถท าได้โดยใช้ชุดกิจกรรม

และตัวชี้วัดการด าเนินการแต่ละประเด็นเป็นฐานในการวิเคราะห์ 
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องค์ประกอบของข้อมูลเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมชุมชน   ประกอบด้วยหัวข้อ  

1. ขอบเขตแนวคิด (Theme)และรายละเอียดค าอธิบาย 
2. Typology แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลการพัฒนานวัตกรรมชุมชน 
3. ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลพัฒนานวัตกรรมชุมชน 
4. แนวทางการเขียนสรุปการพัฒนานวัตกรรมชุมชน 

ดังแสดงรายละเอียด 
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1. ข้อมูลแสดงขอบเขตแนวคิด การพัฒนานวัตกรรมชุมชน 
 

     
แนวคิด (Theme) รายละเอียด 

การพัฒนานวตักรรม
ชุมชนท้องถิ่น 

การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเป็นการด าเนินการของบุคคล กลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน หน่วยงานในชุมชนที่พัฒนางานและกิจกรรม จากการใช้ความรู้ ประสบการณ์ 
ความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดงานและกิจกรรมใน 4 ลักษณะได้แก่ งานเชิงผลผลิต งานเชิง
กระบวนการ รูปแบบบริการหรือกิจกรรม และมุมมองใหม่ของพื้นที่ในมิติด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมืองการปกครอง  

เป้าหมายเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อปัญหาและแสวงหาแนวทางจัดการที่สอดคล้อง
ต่อความต้องการของคนในชุมชนและความจ าเป็นตามสังคม วัฒนธรรมของพื้นที่ สามารถ
จ าแนกการพัฒนานวัตกรรม ได้ 3 ระดับ ได้แก่  
1) นวัตกรรมเชิงระบบ เป็นนวัตกรรมการจัดการตนเอง 5  ด้าน ของชุมชนท้องถิ่น ได้แก ่

ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมือง การ
ปกครอง การจัดล าดับความส าคัญขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของปัญหาและความสามารถ
ในการตอบสนองต่อความจ าเป็นทางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นที่ และศักยภาพ
ชุมชนในการจัดการตนเองในแต่ละด้าน การจัดการระบบหนึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับ
ระบบอื่นๆ ก็ได้ และในหนึ่งระบบอาจมกีารพัฒนานวัตกรรมชุมชนทั้ง 3 ระดับ คือระดบั
นวัตกรรมเชิงระบบ ระดับนวัตกรรมเชิงแก้ไขปัญหาและระดับนวัตกรรมเชิงเทคนิค 
ภายใต้หนึ่งระบบจะมีนวัตกรรมย่อยๆที่ส่งผลกระทบทางตรงต่อระบบเท่านั้น 

2) นวัตกรรมเชิงพัฒนาหรือเพื่อแก้ไขปัญหา เป็นการน าเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้า
มาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการใหม่  เพิ่มทางเลือกใหม่ที่หลากหลายขึ้นในการจัดการแก้ไขปัญหาและ
ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน เช่น การจัดต้ังกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพื่อให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มปลูกไม้ผล ได้ออมและเพิ่มช่องทาง
ในการกู้ยืม จัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อจัดระบบการท่องเที่ยวชุมชน 
เช่น ท างานร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กลุ่มบ้านพักโฮมสเตย์ ไกด์ชุมชน ร้านอาหาร 
ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ให้มีแนวทางการท างานที่สอดรับกัน เพื่อจัดการความขัดแย้ง 
ทางธุรกิจ เป็นต้น 

3) นวัตกรรมเชิงเทคนิค วิธีการ  เป็นนวัตกรรมเฉพาะเรื่อง เฉพาะงาน ที่ต้องการ
ปรับปรุงคุณภาพงานที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นนวัตกรรมที่เปน็งานใหม ่ นวัตกรรมที่พัฒนา
ต่อเนื่องจากงานเดิม  นวัตกรรมที่เสริมศักยภาพการท างาน   นวัตกรรมที่เป็นขยาย
พื้นที่ ขยายกลุ่มเป้าหมาย ขยายคนท า   และเชื่อมประสานงานอื่นเพิ่มจากเดิม  เช่น 
การพัฒนาทักษะการท าแนวกันไฟป่า การผจญไฟป่าแก่กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือ
การขยายกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรจากเดิม
มีเฉพาะกลุ่มเกษตรกร เพิ่มกลุ่มเยาวชนและกลุ่มแม่บ้านเข้ามาเรียนรู้ เป็นต้น 
การพัฒนานวัตกรรมชุมชนจะสามารถบรรลุเป้าประสงค์ได้หากมีการจัดการปัจจัย

เงื่อนไข ของการพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ได้แก่  
1) คน (แกนน ากลุ่มทางสังคม  สมาชิกกลุ่ม )    
2) งาน  (วิธีด าเนินงานเครื่องมือ  แนวทางการพัฒนา)   
3) ข้อมูล(แหล่งที่มาของข้อมูล ความครบถ้วน  และการจัดการข้อมูล )  
4) ทุน   เงิน (การได้มา  การน าใช้)  

ภายใต้ความร่วมมือของ 4 องค์กรหลักในชุมชนและมีอปท.เป็นกลไกส าคัญในการ
สนับสนุนและเชื่อมประสาน 
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แนวคิด (Theme) รายละเอียด 
หากชุมชนท้องถิ่นใดมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเพื่อตอบสนองต่อ

ปัญหาและแสวงหาแนวทางจัดการที่สอดคล้องต่อความต้องการของคนในชุมชนและความ
จ าเป็นตามสังคมได้มาก เชื่อได้ว่าพ้ืนที่นั้นมีความเข้มแข็งในการจัดการตนเอง 

เอกสารอ้างองิ กาญจนา แสงลิ้มสุวรรณ.(ม.ป.ป.). นวตักรรมทางสังคม: ประโยชน์ท่ีมีมากกว่าที่คิด 
Social Innovation: More Value Than You Can Imagine. Executive 
Journal.ค้นเมือ่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 จาก 
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/july_sep_12/p
df/aw02.pdf 

ขนิษฐา นันทบุตร.(2559).การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
ระบบดูแลสุขภาพชุมชนและการใช้กองทุน สุขภาพต าบลเป็นกลไกการสนับสนุน. 
เอกสารประกอบการบรรยาย การประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 
ประจ าปี 2559  (Prince Mahidol Award Conference 2016)วันที่ 26 มกราคม 
2559 ณ โรงแรมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

ขนิษฐา นันทบุตร.(2556). คู่มือการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชน ด้วยการวิจัยเชิงชาตพินัธ์
วรรณาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic Community Assessment 
Process : RECAP ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)  

อัจฉรา  จันทร์ฉาย.  “นวัตกรรม: ความหมาย ประเภท และความส าคัญต่อการเป็น
ผู้ประกอบการ ,”  (2553,ตุลาคม-ธันวาคม)  วารสารบริหารธุรกิจ. 33(128) : 
2553 : 57-58 
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2. Typology  แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลเพื่อการพัฒนานวัตกรรมชุมชน 
 

 
                   
แผนภาพที่ 5.1 แสดงการจ าแนกประเภทข้อมูลเพื่อการพัฒนานวัตกรรมชุมชน 
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3. ตารางแสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนานวัตกรรมชุมชน 

ตารางที่ 5.2 แสดงแนวทางการรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชน  
ค าชีแ้จง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมชุมชน มีแนวทางในการรวบรวมข้อมูล ดงัต่อไปน้ี 
 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 
1. ระดับของการพัฒนานวัตกรรม

ชุมชน 
2.1 นวัตกรรมเชิงระบบ 

 
(ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและ
ด้านการเมืองการปกครอง) 

  

- ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ที่ แยกเพศ 
รายหมู่บ้าน 

- ข้อมูลปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชากรเป้าหมาย 
แยกเพศ รายหมู่บ้าน และแยก 5 ด้านได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมอืง
การปกครอง 

- ข้อมูลนวัตกรรมทั้งหมดที่มีในพื้นที่ ที่ถูกจัดกลุ่มตามระบบ
และมีการส่งผลตรงกระทบทางตรงในแต่ละดา้นเท่านั้น 

- ข้อมูลรายละเอยีดนวัตกรรมย่อยๆ ของแต่ละด้าน และการ
เชื่อมประสานกันของนวัตกรรมย่อย  

- ข้อมูลการสง่ผลกระทบไปสูร่ะบบอื่นๆ 
- ข้อมูลการถอดบทเรียนทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับ ที่มีงานและ
กิจกรรมที่ส่งผลกระทบตรงต่อด้านนั้น 

- ข้อมูลผู้ไดร้ับประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย 
- ข้อมูลท่ีเป็นแผนชุมชนในการวางแผนงานจัดการตนเองใน
ระบบนั้นๆ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ป.2 ทุกตาราง และ
เพิ่มตารางวิเคราะห์
ป. 4 เพื่อวเิคราะห์ 
การจัดการเชงิ
ระบบ เฉพาะ
ประเด็น 

F 2 ทุกด้าน - แผนชุมชนที่สนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม 

2.2 นวัตกรรมเชิงพัฒนา (หรอื
แก้ไขปัญหา) 

 

- ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ที ่
- ข้อมูลผลการส ารวจความต้องการการพัฒนาศักยภาพของ
คนท างาน เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม 

- ป.2 ตารางท่ี 2.6 
ป.3 ตารางท่ี 3.2 , 
3.3 

- F2 ส่วนที่ 1-5 - แผนชุมชนที่สนับสนุนการ
พัฒนานวัตกรรม 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 
- ข้อมูลท่ีเป็นการพฒันาทักษะศกัยภาพ เช่น การพัฒนาทักษะ
จากเดิม อสม.เยีย่มผู้สูงอายุไดร้ับการฝึกทักษะให้ท าแผล ช่วย
เคลื่อนย้าย ประเมนิการจัดสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ต่อสุขภาพได้ 
เป็นตน้ 

- ข้อมูลผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะ 
- ข้อมูลการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ในชุมชน เช่น 3 สร้างยกก าลัง
สาม 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้อถิ่น เป็น 

- ข้อมูลผู้ไดร้ับผลกระทบ 
- ข้อมูลท่ีส่งผลกระทบกบัผู้รับประโยชน ์
- ข้อมูลการสง่ผลกระทบต่อ 5 ดา้น ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมอืง
การปกครอง 

- แผนงานของกลุม่ทางสังคม(ในส่วนการพัฒนาศักยภาพ
คนท างาน) 

- อื่นๆ(ระบุ) 
2.3 นวัตกรรมเชิงเทคนิค วธิีการ 

(การรณรงค์ การผลิตสิง่ใหม่ 
การสร้างงานใหม่) 

 

- ข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ที ่
- ข้อมูลงานและกิจกรรมของนวัตกรรมเชิงเทคนิคที่ท าอยูเ่ดิม  
และส่ิงท่ีท าเพ่ิมใหม่ 

- ข้อมูลแนวทางการท างานเชิงเทคนิค(นวัตกรรม)แบบใหม่ เชน่ 
วิธีการรณรงค์ที่เดิมเคยท ากับคนกลุ่มเดียว แต่ปรับเปน็การ
รณรงค์ใหเ้ปน็แบบการมีส่วนรว่มของคนทุกกลุ่มวยั เปน็ต้น 

- ข้อมูลนวัตกรรมเชิงเทคนิคทีเ่ปน็การสร้างงานใหม่ เช่น จาก
เดิมเคยใช้ไม้ไผ่ท าตะกร้าปลูกผกั เพิ่มเปน็ท าเปลยวน หรอื
ปรบัมาเป็นการใช้พลาสติกสานเป็นตะกร้าปลูกผัก เป็นต้น 

- ข้อมูลผู้ไดร้ับผลกระทบจากเดิมก่อนปรับและหลงัพัฒนา
นวัตกรรม 

- ข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึน้ 

- ป.1 ตารางท่ี 1.1 , 
1.2 
- ป.4 ตารางท่ี 4.2 

-  -  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 
- อื่นๆ(ระบุ) 

2. ลักษณะของนวตักรรม 
2.1 นวัตกรรม (งาน)ใหม่ 
 

- ข้อมูลปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชากรทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในการพัฒนานวัตกรรมนัน้ ๆ (เพื่อทราบที่มา) 

- ข้อมูลการวางแผน ปรึกษาหารอื หรือการตัดสินใจในการ
พัฒนานวัตกรรม เชน่ จากการประชมุแกนน ากลุม่ทางสังคม 
ผู้น าชุมชน หรืออปท.เป็นต้น(เพื่อทราบที่มา การสนบัสนุน) 

- ข้อมูลงานหรอืกิจกรรมใหมเ่กิดขึ้น ท่ีเกิดขึ้นในชุมชน อาจจะ
เป็นงานที่เกิดขึน้แล้วในที่อื่น แต่มีการน ามาท าหรือใช้ในพื้นที่ 
เช่น การจัดตั้งศูนย์ดูแลกลางวนัส าหรบัผู้สูงอายุ ( Day care) 
ศูนย์การดูแลต่อเนื่อง การจัดท าธนาคารความดี การจัดตั้ง
กองทุนช่วยผูป้ระสบภัยพบิัติในชุมชนและอปท.เครือข่าย เปน็
ต้น  

- ข้อมูลการสง่ผลกระทบของนวตักรรมใหม่ต่อ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ
และด้านการเมืองการปกครอง 

- ข้อมูลการสนับสนุนหรอืหนุนเสริมที่เกิดขึน้ในชมุชน 
- อื่นๆ(ระบุ) 

-  -  -  

2.2 นวัตกรรมพัฒนาตอ่เนื่อง 
 

ข้อมูลท่ีต้องการเบือ้งต้นไดแ้ก ่
- ข้อมูลปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชากรทีเ่กี่ยวขอ้ง
ในการพัฒนานวัตกรรมนัน้ ๆ (เพื่อทราบที่มา) 

- ข้อมูลการวางแผน ปรึกษาหารอื หรือการตัดสินใจในการ
พัฒนานวัตกรรม เชน่ จากการประชมุแกนน ากลุม่ทางสังคม 
ผู้น าชุมชน หรืออปท.เป็นต้น(เพื่อทราบที่มา การสนบัสนุน) 

- ข้อมูลการสง่ผลกระทบต่อ 5 ดา้น ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมอืง
การปกครอง 

- ป.1 วิเคราะห์
ศักยภาพและทุน
ทางสังคมของ
ชุมชนท้องถ่ิน 

-  -  
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 
1) เพิ่มขั้นตอนวิธีการท างาน (เปน็นวัตกรรมที่แสดงใหเ้หน็

กระบวนการเกดิจากการรวมตัว ร่วมคิด และมีเพิ่มขัน้ตอน
วิธีการท างานเพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดต่อคนในชมุชน ) 

- ข้อมูลนวัตกรรมที่มีการเพิม่ขั้นตอนวิธีการท างาน 
- ข้อมูลขั้นตอน วิธีการที่เพิม่ขึ้น คืออะไร  เชน่เทคนิค วิธีการที่
ปรบัเพิ่ม เป็นตน้ 

2) การเพิ่มเครื่องมือการท างาน 
- ข้อมูลเกีย่วกับเครื่องมอื แนวทาง คู่มือ ท่ีพัฒนาเพิ่ม เพือ่เอือ้
ต่อการท างาน 

- ข้อมูลเกีย่วกับผู้ท่ีใชเ้ครือ่งมอืนัน้ๆ 
- ข้อมูลผลลัพธ์ท่ีเกิดขึน้หลังจากการเพิ่มเครื่องมือการท างาน 
3) การเพิ่มกฎ กติกา ระเบียบ ขอ้ตกลง (มเีพิ่มกฎ ระเบียบ 

กติกาข้อตกลงในการท างาน เพือ่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อคน
ในชุมชน ) 

- ข้อมูลกฎ กติกา ระเบียบ ข้อตกลง ที่เพิ่มขึ้น เหตุผลของการ
ตัดสินใจ 

- ข้อมูลท่ีเกิดขึ้นกบัผู้ได้รบัผลกระทบ จ านวนผู้ไดร้ับผลกระทบ 
- อื่นๆ(ระบุ) 

2.3 นวัตกรรมท่ีเสริมศักยภาพ - ข้อมูลท่ีเป็นการเสรมิศักยภาพให้คนท างาน ท่ีเป็นแกนน าหลัก
หรือสมาชิกกลุ่ม เช่น การพัฒนาทักษะให้ท าได้ดีขึน้ เรว็ขึ้น มี
คุณภาพมากขึ้น ท าใหส้ามารถลดต้นทุน เพิ่มรายได้เป็นต้น  

- ข้อมูลแนวทางการเสริมศักยภาพ เช่น การศึกษาดูงาน 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ มีคูม่ือท างาน แนวปฏิบัติเป็นต้น 

- ข้อมูลการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ในชุมชน 
- ข้อมูลผู้ไดร้ับผลกระทบ 
- ข้อมูลท่ีส่งผลกระทบกบัผู้รับประโยชน์ 

- ป.2 ตารางท่ี 2.3 , 
2.6 ,  
- ป.4 ตารางท่ี 4.2-

4.6 
- ป.3 ตารางท่ี 3.5 

- F2 ส่วนที่ 1-5 - การเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้ชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
ชุมชนและการใช้กองทุน
สุขภาพต าบลเป็นกลไกการ
สนับสนุน (ขนิษฐา นันท
บุตร,2559) 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 
- ข้อมูลการสง่ผลกระทบต่อ 5 ดา้น ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมอืง
การปกครอง 

- อื่นๆ(ระบุ) 
2.4 นวัตกรรมขยายพื้นที ่ - ข้อมูลพื้นท่ีที่นวัตกรรมสร้างผลกระทบ 

- ข้อมูลพื้นท่ีที่ไดร้ับการขยาย เชน่ จากเดิมเคยท าที่หมู่บ้าน
เดียว แต่มีการขยายไปหมู่บ้านอื่น หรอืต าบลอื่น หรือขยาย
กลุ่มผู้ได้รบัผลกระทบจากเดมิเป็นผู้สูงอายุ แต่ขยายรบักลุ่ม
วัยที่เตรียมความพรอ้มเข้าสู่วัยสูงอายุ ( 50-59 )เข้าร่วม เปน็
ต้น 

- ข้อมูลการสง่ผลกระทบต่อ 5 ดา้น ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมอืง
การปกครอง 

- อื่นๆ(ระบุ) 

- ป.1 ตารางท่ี 1.5 , 
1.-13 
- ป.3 ตารางท่ี 3.4 , 

3.8 
- เพิ่มการวเิคราะห์ 5 
มิต ิ

- F2 ส่วนที่ 1-5 เอกสารเวทีผู้น าท้องถิ่น
จัดการตนเอง ครั้งที่ 1-8 
 

2.5 นวัตกรรมขยายคนท างาน - ข้อมูลจ านวนผู้ด าเนินการหลักและร่วมของนวัตกรรม 
- ข้อมูลคนท างานที่เพิ่ม เชน่ เพิ่มตามกลุ่มวัยจากคนวัยท างาน 
เพิ่มกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ เข้าร่วมท างาน หรือจากเดิมที่เป็น
คนวัยท างานที่เพิม่กลุ่มอาชีพที่หลากหลายเข้ามาเพิ่ม กลุ่ม
เกษตรกร แต่เพิ่มกลุ่มแมบ่้าน เป็นต้น 

- ข้อมูลการสง่ผลกระทบต่อ 5 ดา้น ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมอืง
การปกครอง 

- อื่นๆ(ระบุ) 
2.6 นวัตกรรมเช่ือมประสานงานอื่น 

(แหล่งเรียนรู้หรอืกลุ่มเป้าหมาย) 
- ข้อมูลการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรูภ้ายในชุมชนเดิม (เชื่อมงาน 
คน ข้อมูล) 

- ข้อมูลการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรูภ้ายในชุมชนอนัใหม่ (เชือ่มงาน 
คน ข้อมูล) 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 
- ข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึน้จากเดมิและเพิ่มใหม ่
- ข้อมูลจ านวนผู้ได้รบัประโยชน์จากเดิมและเพิ่มใหม่ 
- ข้อมูลการสง่ผลกระทบต่อ 5 ดา้น ได้แก่ ด้านสังคม ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมอืง
การปกครอง 

- อื่นๆ(ระบุ) 
3. ทุนทางสังคม ร่วมขับเคลื่อนงาน - ข้อมูลทุนทางสังคมทั้ง 6 ระดับได้แก่ ระดับบุคคลครอบครัว 

ระดับกลุม่ทางสังคม องค์กรชุมชน ระดับ แหล่งประโยชน์
ระดับชมุชนหรอืหมู่บ้าน ระดับต าบลและระดบัเครอืข่าย 

- ข้อมูลงานและกิจกรรม เครื่องมอืการท างาน ผู้ด าเนินการ
หลักและรว่ม ผู้ให้การสนบัสนนุ กลไกและปัจจัยเงื่อนไข
ความส าเร็จ 

- ข้อมูลผู้ไดร้ับประโยชน ์
- อื่นๆ(ระบุ) 

- ป.1 วิเคราะห์
ศักยภาพและทุน
ทางสังคมของ
ชุมชนท้องถ่ิน 

-  -  

4. เนื้อหาของนวตักรรมเชิงระบบ 
4.1 เป้าหมายของนวัตกรรม  
 
 

- ข้อมูลเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแต่ละระบบ 
(ที่มีนวัตกรรมย่อยๆ ประกอบกนั ส่งผลกระทบต่อกนั ไป-
มา) 

เป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ 
- ข้อมูลเป้าหมายการพฒันานวัตกรรมเพื่อเป็นการแก้ปญัหา

เรื่องอะไร ให้ใคร เพื่อการจัดการปัญหาและความต้องการ
ของกลุ่มประชากรใด  

- อื่นๆ(ระบุ) 
เป้าหมายเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพให้แก่ชุมชน 
- ข้อมูลเป้าหมายการพฒันานวัตกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ 

ความสามารถให้ใคร เช่น แกนน ากลุ่มทางสังคม สมาชิกกลุม่ 
หรือสร้างความเข้าใจแก่ผูน้ าชุมชน เปน็ต้น  เพิ่ม

- ป.2 ตารางท่ี 2.3 , 
2.6 ,  
- ป.4 ตารางท่ี 4.2-

4.6 
- ป.3 ตารางท่ี 3.5 

- F2 ส่วนที่ 1-5 - การเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้ชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาระบบดูแลสุขภาพ
ชุมชนและการใช้กองทุน
สุขภาพต าบลเป็นกลไกการ
สนับสนุน (ขนิษฐา นันท
บุตร,2559) 
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ความสามารถเพื่ออะไร ต้องการให้ใครได้ผลรับประโยชนเ์พิ่ม
มากขึ้น 

- อื่นๆ(ระบุ) 
เป้าหมายเพื่อสร้างเรือ่งเดน่และจุดเด่น 
- ข้อมูลเป้าหมายการพฒันานวัตกรรมเพื่อสร้างเรือ่งเดน่หรือ

จุดเด่นอะไร ท าไมจึงตอ้งท าเช่นนั้น หรอืเพื่อใหเ้กิดอะไรกับ
ผู้รับประโยชน์ในชมุชน  

- อื่นๆ(ระบุ) 
4.2 ลักษณะการด าเนินงานของทุน
ทางสังคม 4 ระดับที่เก่ียวข้อง (ตาม
บริบทหรือองค์ประกอบแต่ละดา้น) 

1) ด้านสังคม 

- ข้อมูลงานและกิจกรรม (นวัตกรรม)ของทุนทางสงัคม 4 
ระดับทีส่่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อด้านสังคม เช่น 
งานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลอื ดูแล  คนในชุมชน การ
จัดการความขดัแย้ง การจัดสวสัดิการ การสร้างมีส่วนร่วม 
การสร้างอาสาสมัคร เป็นต้น 

- ข้อมูลการถอดบทเรียนนวัตกรรมด้านสงัคมทีม่ีในชมุชน
ทั้งหมด และการส่งผลกระทบต่อด้านอืน่ๆ 

- ข้อมูลกระบวนการท างาน รายละเอียดวิธีการ เครือ่งมอื 
คู่มือ แนวทาง ข้อปฏิบัติ ของนวัตกรรม 

- ข้อมูลผู้ด าเนินงานหลักและคนร่วมท างาน 
- ข้อมูลผู้ให้การสนบัสนนุหลักและร่วม 
- ข้อมูลผู้ไดร้ับประโยชน ์
- อื่นๆ(ระบุ) 

- ป.1 ตารางท่ี 1.5 , 
1.-13 
- ป.3 ตารางท่ี 3.4 , 

3.8 
- เพิ่มการวเิคราะห์ 5 
มิต ิ

- F2 ส่วนที่ 1-5 เอกสารเวทีผู้น าท้องถิ่น
จัดการตนเอง ครั้งที่ 1-8 
 

2) ด้านเศรษฐกิจ  - ข้อมูลงานและกิจกรรม (นวัตกรรม)ของของทุนทางสังคม 4 
ระดับทีส่่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อด้านเศรษฐกิจ
ที่เป็นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสรมิการออม ลดหนี้ ใน 
4 ระดับได้แก่ ระดบัครวัเรอืน ระดับกลุ่ม ระดับองค์กรชุมชน 
ระดับเครอืข่าย เป็นต้น  
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- ข้อมูลการถอดบทเรียนนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจที่มีในชุมชน

ทั้งหมด และการส่งผลกระทบต่อด้านอืน่ๆ 
- ข้อมูลจ านวนรายได้ งบดลุรายรบั-รายจ่ายทางด้าน

เศรษฐกิจของกลุม่ทางสังคม 
- ข้อมูลกองทนุที่เกิดจากการระดมทุนเพื่อสร้างสวัสดิการให้

คนในชมุชน 
- ข้อมูลกระบวนการท างาน รายละเอียดวิธีการ เครือ่งมอื 

คู่มือ แนวทาง ข้อปฏิบัติ ของนวัตกรรม 
- ข้อมูลผู้ด าเนินงานหลักและคนร่วมท างาน 
- ข้อมูลผู้ให้การสนบัสนนุหลักและร่วม 
- ข้อมูลผู้ไดร้ับประโยชน ์
- อื่นๆ(ระบุ) 

3) ด้านสภาวะแวดล้อม - ข้อมูลงานและกิจกรรม (นวัตกรรม)ของทุนทางสงัคม 4 
ระดับทีส่่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อด้านสภาวะ
แวดล้อม ที่เป็นการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ า 
ป่า) มลพษิ ภัยพิบัติ พลังงานทางเลือกและการปรบัสภาวะ
แวดล้อมทีเ่อื้อต่อสุขภาพ ที่เปน็การปรับสภาวะแวดลอ้ม
ภายนอกบ้าน ภายในบ้านและการจัดหน่วยบริการเพื่อการ
ร้องเรียน เป็นตน้  

- ข้อมูลการถอดบทเรียนนวัตกรรมด้านสภาวะแวดลอ้มที่มใีน
ชุมชนทั้งหมด และการส่งผลกระทบต่อด้านอืน่ๆ 

- อื่นๆ(ระบุ) 
4) ด้านสุขภาพ  - ข้อมูลงานและกิจกรรม (นวัตกรรม)ของทุนทางสงัคม 4 

ระดับทีส่่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อด้านสุขภาพ ที่
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาและความต้องการของ 13 กลุ่ม
ประชากร พฤติกรรมเสี่ยง และการดูแลสุขภาพและการ
ช่วยเหลือกัน ท่ีเป็นการบริการโดยหนว่ยบริการสุขภาพ การ



 

272 
 

องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 
ดูแลช่วยเหลอืกันโดยชุมชนและการสร้างเสริมความเขม้แข็ง
ให้กับองค์กรในชมุชนให้สร้างงานที่กระทบสุขภาพ เป็นต้น 

- ข้อมูลการถอดบทเรียนนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่มใีน
ชุมชนทั้งหมด 

- ข้อมูลการถอดบทเรียนนวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีในชมุชน
ทั้งหมด และการส่งผลกระทบต่อด้านอืน่ๆ 

- อื่นๆ(ระบุ) 
5) ด้านการเมือง การปกครอง - ข้อมูลงานและกิจกรรม (นวัตกรรม)ของทุนทางสงัคม 4 

ระดับทีส่่งผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อด้านการเมือง
การปกครอง ที่เกี่ยวกบัการจดัการเกี่ยวกบัด้านการสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชมุชน การปกครองที่ท าให้คน
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข สิทธิในการใช้ทรัพยากรและแหล่ง
ประโยชน์และการสือ่สาร เป็นตน้ 

- ข้อมูลการทะเลาะวิวาทในชุมชน 
- ข้อมูลแกนน าท่ีมีส่วนร่วมในการไกล่เกลี่ยการทะเลาะวิวาท  
- ข้อมูลการถอดบทเรียนนวัตกรรมด้านการเมอืง การ

ปกครองที่มีในชุมชนทั้งหมด และการส่งผลกระทบตอ่ด้าน
อื่นๆ 

4.3 วิธีการพัฒนา/ 
กระบวนการพัฒนา 

- ข้อมูลกระบวนการท างาน รายละเอียดวิธีการ เครือ่งมอื 
คู่มือ แนวทาง ข้อปฏิบัติ ของนวัตกรรม 

- ข้อมูลผู้ด าเนินงานหลักและคนร่วมท างาน 
- ข้อมูลผู้ให้การสนบัสนนุหลักและร่วม 
- ข้อมูลผู้ไดร้ับประโยชน ์
- อื่นๆ(ระบุ) 

- ป 4. ตารางท่ี 4.2   

4.4 ปัจจัยเงือ่นไขของความส าเร็จ 
1) คน (แกนน า  สมาชิก )    

- ข้อมูลผู้ด าเนินงานหลักและคนร่วมท างาน เชน่ แกนน ากลุม่
ทางสังคม องค์กรชุมชน และสมาชิกร่วมท างาน เปน็ต้น 

- ท าตารางวิเคราะห์
เพิ่มใน ป.4 

- F2 ส่วนที่ 1-5 การเสรมิสร้างความเขม้แข็ง
ให้ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา
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- ข้อมูลผู้ให้การสนบัสนนุหลักและร่วม เชน่ท้องที่ ผู้น าชุมชน 

ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ท้องถ่ิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เชน่ 
รพสต. พม. เกษตรอ าเภอ เป็นต้น 

- อื่นๆ(ระบุ) 

ระบบดูแลสุขภาพชุมชนและ
การใช้กองทุนสุขภาพต าบล
เป็นกลไกการสนบัสนุน 
(ขนษิฐา นันทบุตร,2559) 

2)  งาน (วิธีด าเนินงานเครื่องมือแนว
ทางการพัฒนา) 

- ข้อมูลการจดักระบวนการท างาน แนวทางการท างาน 
ขั้นตอนการท างาน คูม่ือ แนวปฏิบัติ เพื่อให้ในการพัฒนา
นวัตกรรมและการด าเนินงาน 

- ข้อมูลผู้ท่ีมีส่วนน าใช้คูม่ือ แนวปฏิบัติเหล่านี ้
- ข้อมูลผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ 

3) ข้อมูล(แหลง่ที่มาของข้อมูลความ
ครบถ้วนการจดัการ )  

- ข้อมูลการน าใช้ข้อมลูต่างๆ ท่ีมีในชุมชน เชน่ข้อมูลปญัหาและ
ความต้องการของกลุ่มประชากร ข้อมูล ข้อมูลกลุ่มทาง
สังคมที่สามารถเชื่อมประสานเพื่อน ามาร่วมพัฒนา
นวัตกรรม ข้อมูลการสนบัสนุนต่างๆ จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เปน็ต้น 

- การจัดการข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เช่น 
จ านวนสมาชิก สนิค้า งบดุลรายรับ-รายจ่าย เงนิปนัผล เปน็
ต้น 

- การจัดการข้อมูลเกี่ยวรายงานการประชมุต่างๆ  แผนงาน
ต่างๆ 

- การน าเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแกส่มาชิกกลุ่ม ผู้รบัประโยชน์ 
เป็นตน้ 

- อื่นๆ(ระบุ) 

   

4) ทุน   เงนิ (การได้มา  การน าใช)้ - ข้อมูลการได้มา ที่มาของทุน งบประมาณ เช่น เงินทึ่ได้จาก
การระดมทนุ การบรจิาค การสนับสนุนจากหน่วยงาน หรอื
ผลก าไรจากการด าเนนิงานเปน็ต้น 

- ข้อมูลแหล่งเงินทุน เชน่ จากภาคประชาชนระดมกันเอง จาก
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ จากโครงการต่างๆ ท่ี

- ป.1 ตารางท่ี 1.5 , 
1.-13 
- ป.3 ตารางท่ี 3.4 , 

3.8 
 

- F2 ส่วนที่ 1-5  
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ถูกบรรจใุนแผนชมุชน(อปท.) จากการกู้ยืมธนาคาร หรือการ
บริจาค สมทบจากบริษัท ห้างรา้นในชุมชน เปน็ต้น 

- ข้อมูลน าใชใ้นงบประมาณในกระบวนการพฒันานวัตกรรม 
บัญชีงบดุล รายรับรายจ่าย 

- ข้อมูลการจดัการ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เปน็ต้น 
- อื่นๆ(ระบุ) 

4.5 การสร้างผลกระทบ 
4.5.1 การส่งผลกระทบ  5ด้าน 

(ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สภาวะแวดลอ้ม ด้านสุขภาพและ
ด้านการเมืองการปกครอง) 

1) ด้านสังคม 
 

- ข้อมูลผลท่ีเกิดขึ้นกบัคนในชุมชน หรือแสดงเปน็ภาพรวม 
เช่น คนในชุมชนได้รบัสวสัดิการการดูแลต้ังแต่เกิดจนตาย 
ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกจิหมู่บ้าน 
เป็นตน้ ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนานวัตกรรมนั้นๆ 

- ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ ที่ท า เช่น การปรบัพื้นท่ีและสร้าง
กิจกรรมทางสังคมเพิ่มกลุ่มทางสังคม กลุ่มชว่ยเหลือดูแล
กัน การจัดสวัสดิการตั้งแต่เกิดจน ชุมชนช่วยเหลือกันด้วย
การมีส่วนร่วมในการดแูลกัน การก าหนดมีกฎ กติกา 
ระเบยีบ มาตรการ เปน็ต้น 

- ข้อมูลกลุม่หรือกิจกรรมที่เพิม่ขึน้จากเดิม 
- ข้อมูลผู้ไดร้ับผลกระทบ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ป.1 ตารางท่ี 1.5 , 
1.13 
- ป.1 และ ป.4 
ตารางท่ี 4.3 
- ป.3 ตารางท่ี 3.4 , 

3.8 
- เพิ่มการวเิคราะห์ 5 
มิต ิ

- F2 ส่วนที่ 1 
- F2 ส่วนที่ 1-5 

- จากเวทีประชาคมราย
หมูบ่้าน 
- รายงานของรพสต. เกษตร
ต าบล หรือหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง 
- เอกสารเวทีผู้น าท้องถิ่น
จัดการตนเอง ครั้งที่ 1-8 
 

2) ด้านเศรษฐกิจ  - ข้อมูลสิ่งทีเ่กิดขึ้นกบัคนในชุมชน เช่นการสร้างรายได้ ลด
รายจ่าย ลดภาระหนี้สนิ หรอืการออม โดยเฉลี่ยต่อครัวเรือน 
ของกลุ่มหรอืชุมชน เปน็ต้น ตามเป้าหมายของการพฒันา
นวัตกรรมนั้นๆ 

- ข้อมูลกลุม่อาชีพในชมุชนที่มีสว่นร่วมสร้างรายได้ให้ชุมชน 
- ข้อมูลกลุม่อาชีพในชมุชนที่มีสว่นร่วมลงขันร่วมจัดตั้ง

กองทุนเพื่อดูแลผู้ต้องการความช่วยเหลือในชุมชน เพิ่ม
กองทุนหรือจัดสวัสดิการให้คนในชุมชน 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 
- ข้อมูลกลุม่อาชีพที่ร่วมสร้างงานหรอืจ้างงานให้คนในชมุชน 

โดยเฉพาะผู้ต้องการความช่วยเหลือ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

3) ด้านสภาวะแวดล้อม - ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่ได้รบัการอนุรักษ์หรือ
ฟื้นฟูตามเป้าหมายของการพัฒนานวัตกรรมนัน้ๆ 

- ข้อมูลความสามารถในการจัดการมลพิษ ภัยพบิัติ พลังงาน
ทางเลือกในชมุชน 

- ข้อมูลการปรบัสภาวะแวดล้อมทางโครงสร้างการภาพของ
ชุมชน เช่น จดุเสี่ยงตอ่อบุัติเหตุ อุบัติภัยไดร้ับการจัดการ 
หรือ คนในชมุชนทุกกลุม่วัยใชบ้ริการสนามกฬีา สวนธารณะ 
ในการพักผ่อน ออกก าลังกาย เป็นต้น 

- ข้อมูลการใชป้ระโยชน์จากแหล่งประโยชน์เหล่านัน้หลงัจากที่
มีการปรับสภาวะแวดลอ้ม  เช่น จ านวนคนใช้ กิจกรรมที่ท า 
เป็นตน้ 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 
4) ด้านสุขภาพ - ข้อมูลการเปลีย่นแปลงของปญัหาและความตอ้งการ

ทางด้านสุขภาพที่เปลีย่นไปในทางบวกของชมุชนหรอืกลุ่ม
ประชากรตามเป้าหมายของนวตักรรมที่พัฒนาขึน้มา 

- ข้อมูลการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมเสีย่งทางด้านสุขภาพที่
เปลี่ยนไปในทางบวก 

- ข้อมูลการดแูลและช่วยเหลือด้านสุขภาพโดยหน่วยบริการ 
ภาคประชาชนและการสนับสนนุจาอปท. 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

   

5) ด้านการเมือง การปกครอง - ข้อมูลผลท่ีเกิดกบัคนในชมุชน เช่น การมีส่วนร่วมใน
ช่วยเหลือ ดูแล การเฝ้าระวงัภัยพิบัติ จ านวนผู้เสพยาเสพติด
ลดลง เด็กติดเกมส์ หรือสถานที่ซ่องสุมในชุมชนลดลง เปน็
ต้น 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 
- ข้อมูลการแสดงถึงการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติหรือแหล่ง

ประโยชน์ของคนในชุมชน เช่น คนพิการมีการใช้ศาลา
ประชาคมในการรวมกลุ่มอาชีพ มีการจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์
ที่ศสมช.ทุกหมูบ่้านดูแลโดยอสม. เปน็ต้น 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 
4.5.2 การส่งผลกระทบต่อ 16 

ประเด็น ปัจจัยก าหนดสุขภาพและ
ปัจจัยสังคมที่ก าหนดภาวะสขุภาพ 

- ข้อมูลการลดปัจจยัเสี่ยงและการสร้างปัจจัยเสริมในชุมชน 
เช่น การลดจ านวนอบุัติเหตุที่เกดิจากการดื่มแอลกอฮอล์ 
การลดจ านวนนักสบูหน้าใหม่ในโรงเรียน การเพิ่มจ านวน
ครัวเรือนผลิตอาหารปลอดภัย เป็นตน้ 

- ข้อมูลผลท่ีเกิดขึ้นต่อประชาชนในชุมชน เชน่ เด็กอายุ 0-3 ปี
ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคและประเมินพฒันาการครบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์  กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงไดร้ับการดูแลจาก
กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุทุกวนั เด็ก 3-5 ปีเข้าเรียนในศพด.ทุก
คน เปน็ต้น 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ป.1 ตารางท่ี 1.3 , 
1.8 
- ป.3 ตารางท่ี 3.11 
- ป.4 ตารางท่ี 4.4 

- F2 ส่วนที่ 1 - รายงานการประชมุต่างๆ 
- รายงานจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น รพสต.พม. 
เกษตร โรงเรยีน เป็นต้น 
 

4.5.3 การส่งผลกระทบต่อ 7 ด้าน
ตามภารกิจอปท.  

- ข้อมูลการให้การสนับสนุนนวัตกรรมนั้นๆ ตามภารกิจอปท. 
เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยโดยการ
ออกข้อบัญญัติท้องถิน่ว่าด้วยการจัดสวัสดิการชุมชน   หรอื
ออกกฎ กติกา ข้อตกลงร่วม ในการควบคุมการโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์และการใชส้ารเคมีในชุมชน เป็นต้น 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ป.4 ตารางท่ี 4.5 - F2 ส่วนที่ 1-7 - แผนชุมชน 
- แผนยุทธศาสตร์ ของอปท. 

3 ป ี
- รายงานผลการประชมุจาก
เวทีต่าง ๆ 
- รายงานผลการด าเนินงาน
ของอปท.  
- ผลการประเมินโครงการ
ต่างๆ 

4.5.4 การส่งผลกระทบต่อการสรา้ง
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน (การ
เปลี่ยนแปลง 3 สร้างยกก าลัง 3) 

- ข้อมูลการเปลีย่นแปลงที่เกดิขึน้ในชุมชน เช่น สิ่งทีเ่กิดกบั
กลุ่มประชากร จ านวนแหล่งเรยีนรู้ที่เพิ่มขึน้ จ านวนสมาชิก
กลุ่มที่ได้รบัการพัฒนาศักยภาพ การมีส่วนร่วมของคนใน

- ป.4 ตารางท่ี 4.6 
นวัตกรรมของ
ชุมชนต่อการสร้าง

- F2 ส่วนที่ 1-5 - แผนชุมชน 
- รายงานผลการประชมุจาก
เวทีต่าง ๆ 
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องค์ประกอบ ข้อมูลท่ีต้องการ 
แหล่งข้อมูล 

RECAP TCNAP อื่นๆ 
ได้แก่ (1)สร้างการเรยีนรู-้แหลง่
เรียนรู้ สร้างความรู้ สร้างผูน้ า (2) 
สร้างพลเมอืง-สร้างการมีสว่นรว่ม 
สร้างความเปน็เจ้าของ สร้าง
ศักยภาพ (3)สร้างผลกระทบ-ด้าน
สังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
สภาวะแวดล้อม 

ชุมชนรว่มกิจกรรมต่างๆ จ านวนหนีส้ินของคนในชุมชนลดลง 
จ านวนการออมต่อครัวเรือนเพิม่ขึ้น เป็นต้น 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

ผลกระทบต่อการ
สร้างความเข้มแขง็
ของชุมชน 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ของอปท.  
ผลการประเมินโครงการ
ต่างๆ 

4.5.5 7 คุณลักษณะการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิน่ 

- การสร้างการเรียนรูป้ัญหาและ
ความต้องการ 

- การมี (สร้าง) กลไกผลักดันทุก
ระดับการจัดการตนเอง  

- การสร้างคนให้ต้องจัดการตนเอง
(ท าเปน็+เปน็เจ้าของ) 

- การสร้างการมสี่วนร่วม  
- การระดมเงินและทรัพยากรเพื่อ

เป็นทนุ 
- การมีข้อตกลง  
- การจัดการความร่วมมือระหว่าง

องค์กร ภาครัฐ และหน่วยงานต่างๆ 

- ข้อมูลการเทียบเคียงการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในชุมชน
หลังจากมีการน าใช้นวัตกรรมต่อ7 คุณลักษณะการจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

- จ านวนหมูบ่้านจัดการตนเอง และเทียบเคียงกบั 7 
คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทอ้งถิ่น 

- อื่นๆ (ระบ)ุ 

- ท าตารางวิเคราะห์
เพิ่มใน ป.4 

-  - แผนต าบล 
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4.  แนวทางการเขียนการน าใช้ขอ้มูลเพื่อการพัฒนานวตักรรมชุมชน 
 จากองค์ประกอบน าใช้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมชุมชน ขอบเขตแนวคิด การจ าแนกประเภท

ของข้อมูลและผลจากการรวบรวมข้อมูลที่ต้องการจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่มีในชุมชน เช่น RECAP TCNAP 
การประชุมระดมความคิดของแกนน ากลุ่มองค์กรชุมชน ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ตัวแทนจากอปท. 
เป็นต้น ขึ้นนอยู่กับระดับการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือสรปุข้อมูลและร่วมจัดท าแนวทางการน าเสนอการ
พัฒนานวัตกรรมชุมชน ดังน้ี 

4.1 ระดับของการพัฒนานวัตกรรมชุมชน 

  เป็นการจ าแนกระดับของการพัฒนานวัตกรรมชุมชนตามสถานการณ์ปัญหาในชุมชนที่มีความ
แตกต่างและหลากหลาย    น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในชุมชนในแต่ละอย่างซึ่งหากจ าแนกนวัตกรรม
ตามกระบวนการหรือวิธีการท างาน จะปรากฏนวัตกรรมในชุมชนอยู่หลายระดับ ได้แก่  

4.1.1 นวัตกรรมเชิงระบบ แสดงขอ้มูลนวัตกรรมการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ที่เปน็

ภาพรวม โดยเลือกจากนวัตกรรมระบบที่โดดเด่นจาก 5  ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะ
แวดล้อม ด้านสุขภาพและด้านการเมือง การปกครอง โดยหนึ่งระบบจะมีนวัตกรรมย่อยๆที่ส่งผลกระทบ
ทางตรงต่อระบบเท่านั้น เขียนให้เห็นข้อมูลทุนทางสังคม 6 ระดับได้แก่ 1)ระดับบุคคลและครอบครัว 2)
ระดบักลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน 3)ระดับแหล่งประโยชน์ 4)ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน 5)ระดับต าบล และ
6)ระดับเครือข่าย ที่มีการท างานผสมผสาน เช่ือมโยงกันไป-มาทั้งคนท างาน วิธีการท างาน การน าใช้ของ

ข้อมูลหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน มีแนวทางการน าเสนอคือเขียนความเช่ือมโยงทุนทางสังคมใน
การร่วมจัดการปัญหาและความต้องการตามบริบท หรือองค์ประกอบของแต่ละด้าน เช่น ด้านสังคม จะ
เสนอแนวทางการท างานเพื่อจัดการเกี่ยวกับการช่วยเหลือดูแลและสวัสดกิาร และแสดงให้เห็นกิจกรรม
ทางด้านการอนุรักษ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความเชื่อ การศึกษา การสื่อสาร การใช้
สารเสพติด การทะเลาะแว้ง ความกลมเกลี่ยนของชุมชนเป็นต้น 

4.1.2 นวัตกรรมเชิงพฒันาหรือเพือ่แก้ไขปัญหา แสดงข้อมลูนวัตกรรมที่เป็นการ
น าเอาความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการใหม่  เพ่ิมทางเลือกใหม่ที่หลากหลายขึ้นในการจัดการแกไ้ขปญัหาและออกแบบ

ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของคนใน มแีนวทางน าเสนอ เช่นการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการ
ผลิตเพ่ือให้กลุ่มเลี้ยงสัตว์ กลุ่มปลูกไม้ผล ได้ออมและเพ่ิมช่องทางในการกู้ยืม จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจการ
ท่องเท่ียวชุมชน เพ่ือจัดระบบการท่องเท่ียวชุมชน เช่น ท างานร่วมกับกลุ่มอนุรกัษ์ธรรมชาติ กลุ่มบ้านพัก
โฮมสเตย์ ไกด์ชุมชน ร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของที่ระลึก ให้มีแนวทางการท างานท่ีสอดรับกัน เพ่ือจัดการ
ความขัดแย้ง ทางธุรกิจ เป็นต้น 

4.1.3 นวัตกรรมเชิงเทคนิค วิธีการ แสดงข้อมูลนวัตกรรมทีเ่ป็นนวัตกรรมเฉพาะ
เรื่อง เฉพาะงาน ที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพงานที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นงานใหม่  นวัตกรรม
ที่พัฒนาต่อเนื่องจากงานเดิม  นวัตกรรมที่เสริมศักยภาพการท างาน   นวัตกรรมที่เป็นขยายพื้นที่ ขยาย

กลุ่มเป้าหมาย ขยายคนท า   และเช่ือมประสานงานอ่ืนเพิ่มจากเดิม  มีแนวทางในการน าเสนอ  เช่น การ
พัฒนาทักษะการท าแนวกันไฟป่า การผจญไฟป่าแก่กลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ หรือการขยายกลุ่มเป้าหมาย
การเรียนรู้ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรจากเดิมมีเฉพาะกลุ่มเกษตรกร เพ่ิมกลุ่มเยาวชน
และกลุ่มแม่บ้านเข้ามาเรียนรู้ เป็นต้น 
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4.2 ลักษณะของนวัตกรรมชุมชน 
ลักษณะของนวัตกรรมชุมชนมีทั้งเป็นแบบสะท้อนให้เห็นแนวคิดท่ีมาของการพัฒนานวัตกรรม

ของทุนทางสังคมในหลายลักษณะดังน้ี 
4.2.1 นวัตกรรม(งาน)ใหม่แสดงข้อมูลให้เห็นการน าใช้ข้อมูลจากปัญหาและความต้องการ

ของคนในพ้ืนท่ีในการสร้างเพื่อให้เกิดงานหรือกิจกรรมใหม่เกิดขึ้น อาจจะเป็นงานที่เกิดขึ้นแล้วในท่ีอื่น แต่
มีการน ามาท าหรือใช้ในพ้ืนท่ี เช่น การจัดตั้งศูนย์ดูแลกลางวันส าหรับผู้สูงอายุ ( Day care) ศูนย์การดูแล
ต่อเนื่อง การจัดท าธนาคารความดี การจัดตั้งกองทุนช่วยผู้ประสบภัยพิบัติในชุมชนและอปท.เครือข่าย 
เป็นต้น  

4.2.2 นวัตกรรมพัฒนาต่อเนื่องแสดงข้อมูลให้เห็นว่ามีการพัฒนาต่อเน่ืองจากงานเดิม
อย่างไร ข้อมูลปัญหาและความต้องการของกลุ่มประชากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรมน้ัน ๆ
สามารถอธิบาย ดังน้ี 

1) เพิ่มขั้นตอนวิธีการท างานเป็นนวัตกรรมที่แสดงให้เห็นกระบวนการเพ่ิมขั้นตอนวิธีการ
ท างานเพื่อให้ท างานได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การเพ่ิมวิธีการท า
กล้วยตากจากเดิมตากแดดธรรมดา เพ่ิมเป็นการตากด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
กระโจม หรือเพ่ิมการป้องกันกล้วยเป็นสีด าด้วยการจุ่มเกลือก่อนตาก หรือการเลือกตากบน
ตะแกรงไม้ไผ่เพราะผิวกล้วยจะไม่ขาด ท าให้สวยมีราคา 
2) การเพิ่มเครื่องมือการท างาน เป็นเครื่องมือ อุปกรณ์ แนวทาง คู่มือปฏิบัติงาน ที่พัฒนา
หรือน ามาจากที่อื่นเพ่ิมเพ่ือเอ้ือต่อการท างาน เช่น การจัดท าแนวทางการจ่ายสวัสดิการ
ส าหรับทุกกลุ่มวัย และเพ่ิมรายละเอียดการช่วยเหลือสมาชิกที่บวช แต่งงาน หรือได้รับการ
คัดเลือกเข้าฝึกเป็นทหารเกณฑ์ประจ าการ เป็นต้น 
3) การเพิ่มกฎ กติกา ระเบียบ ขอ้ตกลงมีการเพ่ิมกฎ ระเบียบ กตกิาข้อตกลงในการท างาน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนในชุมชน เช่น การจัดตั้งต ารวจบ้านประจ าทุกหมู่บ้าน การ
ก าหนดเขตป่าชุมชน โดยเป็นป่าใช้สอย ป่าชุมชน ป่าต้นน้ า เพ่ือสามารถก าหนดกติกาการใช้
ประโยชน์จากป่า เป็นต้น 

4.2.3 นวัตกรรมที่เสริมศักยภาพ แสดงข้อมูลใหเ้ห็นข้อมูลที่เป็นความจ าเป็นหรือความ
ต้องการของกลุ่มคนท างาน ว่ามีความต้องการได้รับการพฒันาศักยภาพหรือเพ่ิมทักษะการท างาน เช่น 
การพัฒนาทักษะให้ท างานได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น ท าให้สามารถลดต้นทุน เพ่ิมรายได้ สร้าง
ผลกระทบกลุ่มประชากรอื่นๆ เพ่ิม เป็นต้น โดยกลุ่มเป้าหมายอาจจะเป็นแกนน าหลักหรือสมาชิกกลุม่ 
ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หรือบุคลากรหน่วยงาน เช่น รพสต.ก็ได้ และแสดงข้อมูลแนวทางการเสริม
ศักยภาพ เช่น การศกึษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดท าคู่มือท างาน สร้างแนวปฏิบัติเป็นต้น 

4.2.4 นวัตกรรมขยายพื้นที่แสดงขอ้มูลใหเ้ห็นความจ าเป็นหรือสาเหตุของการขยายพื้นที่ 

เช่น จากเดมิเคยท าทีก่องทนุขยะหมูบ่้านเดียว แต่ปัจจบุันมีการขยายแนวคิดไปหมู่บ้านอื่น จนสามารถพัฒนา
เป็นกองทุนขยะระดบัต าบล หรอืขยายกลุ่มผู้ได้รบัผลกระทบจากเดิมเปน็กลุ่มผู้สูงอายุ แต่เพิ่มเป็นกลุ่มที่เตรยีม
ความพร้อมเข้าสู่วยัสูงอายุ ( 50-59 ป ี )เช่น การจัดท าโรงเรยีนผู้สูงอายุท่ีรบักลุม่เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายเุข้าร่วม
กิจกรรม เป็นตน้ 

4.2.5 นวัตกรรมขยายคนท างานแสดงข้อมูลให้เห็นความจ าเป็นหรือสาเหตุที่ต้องการเพ่ิม
สมาชิกกลุ่ม ขยายคนท างาน เช่น เพ่ิมตามกลุ่มวัยที่แตกต่างจากกลุ่มเดิม เช่น เดิมเป็นงานส าหรับคนวัย
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ท างาน มีการเพ่ิมกลุ่มผู้สงูอายุ คนพิการ เข้าร่วมท างาน หรือจากเดิมที่เป็นคนวัยท างานท่ีเพ่ิมกลุ่มอาชีพ
ที่หลากหลายเข้ามาเพ่ิม กลุ่มเกษตรกร แต่เพ่ิมกลุ่มแม่บ้านเข้ามาร่วมงาน เป็นต้น 

4.2.6 นวัตกรรมเชื่อมประสานงานอื่น (แหล่งเรียนรู้หรือกลุ่มเป้าหมาย)แสดงข้อมูลให้เห็น
ความจ าเป็นหรือสาเหตุการเช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมาย (เช่ือมงาน คน ข้อมูล) 
เช่น การท างานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารแปรรูป เช่ือมโยงกลุ่มเกษตรกร น ากล้วยในพ้ืนท่ีมาท า
เป็นกล้วยอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตของเล่นเด็กพื้นบ้านมอบให้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในพ้ืนท่ีและจัดตารางสมาชิกกลุ่มร่วมดูแลการเล่นของเด็กร่วมกับครูศพด. เป็นต้น 

 
4.3 ทุนทางสังคมที่ขับเคลื่อนงานนวัตกรรมชุมชน 

1) ระดับบุคคล หมายถึง คนเก่ง คนที่เชี่ยวชาญ คนที่ชี้น าการพัฒนางานและกิจกรรมในการ
สร้างนวัตกรรม  เช่น แกนน าจิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น  

2) ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน  หมายถึง กลุ่มคนที่รวมกันเพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่างๆในการพัฒนานวัตกรรม  ได้แก่ ชมรมผู้สูงอายุ   กลุ่มออมทรัพย์   กลุ่มสวัสดิการผู้สูงอายุ  ชมรมรัก
สุขภาพ  กลุ่มอสม. เป็นต้น 

3)  ระดับแหล่งประโยชน์ ระดับแหล่งประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานในและนอกพื้นที่ที่มี
การท างานตามบทบาทหน้าที่ในการ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ชุมชนมีการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถ
จัดการกับปัญหาและความต้องการต่อการจัดการตนเองของชุมชน ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ก าลัง โรงเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานเกษตรก าลัง เป็นต้น หรือแหล่งประโยชน์ที่มีใน
ชุมชนทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า ป่า และสภาวะแวดล้อมทางโครงสร้างกายภาพ เช่น ศาลา
ประชาคม หอกระจายข่าว ศูนย์ไกล่เกลี่ย เป็นต้น 

4) ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน หมายถึง การเชื่อมประสาน งาน กิจกรรมของทุนบุคคล กลุ่ม
ทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ ในระดับหมู่บ้านที่สร้างผลกระทบกับ13 กลุ่ม
ประชากรเป้าหมาย 16ประเด็น ปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมก าหนดภาวะสุขภาพ การจัดการ
ตนเองของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน(สังคม เศรษฐกิจ สภาวะแวดล้อม สุขภาพ และ การเมือง การปกครอง) 
อาจเป็นชุมชนหรือหมู่บ้านที่มีโดดเด่นในการจัดการกับปัญหาและความต้องการ เช่น หมู่บ้านจัดการขยะ 
หมู่บ้านจัดการตนเองด้านสุขภาพ หมู่บ้านจัดการที่ดิน หมู่บ้านจัดการลูกน้ ายุงลาย เป็นต้น 

5) ระดับต าบล หมายถึง การเชื่อมประสาน งาน กิจกรรมของทุนบุคคล กลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชน หน่วยงาน แหล่งประโยชน์ ในระดับต าบลที่สร้างผลกระทบกับ 13 กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
16ประเด็น ปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมที่ก าหนดภาวะสุขภาพ อาจจะเป็นก าลังที่มีความโดด
เด่นในการจัดการตนเองเชิงระบบที่เป็นทั้งด้านโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน(สังคม เศรษฐกิจ สภาวะ
แวดล้อม สุขภาพ และ การเมือง การปกครอง) หรือการจัดการตนเองเชิงระบบที่เป็นประเด็นปัจจัย
ก าหนดสุขภาพและปัจจัยสังคมที่ก าหนดภาวะสุขภาพ เช่น ก าลังการจัดการตนเองด้านสังคม ก าลังการ
จัดการตนเองด้านการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ ก าลังการจัดการตนเองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขยะและมลพิษ เป็นต้น 

6) ระดับเครือข่าย หมายถึง การประสานงานของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ที่มีงานและ
กิจกรรมคล้ายคลึงกัน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค วิธีการท างาน เพิ่มทักษะ สร้างการต่อรอง หรือ
ร่วมก าหนดกฎ กติกา มาตรการของกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ซึ่งการท างานระดับเครือข่ายเป็นการ
เชื่อมโยงกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่นเครือข่ายสถาบันการเงิน 
เครือข่ายจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น 
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4.4 เนื้อหาของนวัตกรรม 
4.4.1 เป้าหมายของนวัตกรรม   แสดงข้อมูลให้เห็นถึงเป้าหมายของนวัตกรรมในการท า เช่น 

เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพให้แก่ชุมชนเพื่อเพิ่มความสามารถและศักยภาพ
ให้แก่ชุมชนหรือเพ่ือสร้างเรื่องเด่นและจุดเด่น)เช่น ส่งเสริมสุขภาพร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจผู้สูงอายุ 

4.4.2 ลักษณะการด าเนินการโดยกลุ่มองคก์รที่เกี่ยวข้อง แสดงข้อมูลให้เห็นว่าท าอย่างไร โดย
ใคร มีทุนทางสังคมใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรม  อย่างไรบ้าง  เช่น  มีอบต. เป็นเจ้าภาพ
หลักในการด าเนินการร่วมกับภาคประชาชนรพ.สต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนน าชุมชน   แกนน าแหล่ง
เรียนรู้ จิตอาสา ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีและเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เข้าร่วมในการเรียนรู้แนวคิดหลักการพร้อมทั้งร่วมกันก าหนดแนวทาง วิธีการเตรียมความพร้อมและร่วม
ด าเนินการเพ่ือการพัฒนาและจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ 

4.4.3 ผลกระทบต่อมิติ 5 ด้าน แสดงข้อมูลให้เห็นว่านวัตกรรมต่อสร้างผลกระทบต่อการดูแล
ผู้สูงอายุ ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้านการเมือง การปกครอง
อย่างไร โดยแบ่งเป็น 

1) ด้านสังคม แสดงข้อมูลให้เห็นถึงการส่งผลกระทบต่อด้านสังคมอย่างไรบ้างเช่น  การตั้ง
โรงเรียนผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายุเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและช่วยเหลือสังคมเพิ่มมาก
ขึ้นรักษาภูมิปัญญาในชุมชน เป็นต้น 

2) ด้านเศรษฐกิจ แสดงข้อมูลให้เห็นถึงการส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจอย่างไร เช่น  
ชมรมผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพและรายได้เสริมจากการท าเครื่องจักรสานจาก
ไม้ไผ่ เป็นต้น 

3) ด้านสภาวะแวดล้อม แสดงข้อมูลให้เห็นถึงการส่งผลกระทบต่อด้านสภาวะแวดล้อม
อย่างไรบ้าง เช่น ผู้สูงอายุมีลานกิจกรรมส าหรับออกก าลังกายและท ากิจกรรมต่างๆ เป็น
ต้น 

4) ด้านสุขภาพ แสดงข้อมูลให้เห็นถึงการส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพอย่างไรบ้าง เช่น  
กิจกรรมของการตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุท าให้ผู้สูงอายุมีความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเอง
สร้างการรวมกลุ่มเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นด้านสุขภาพเช่นการบริหาร
ร่างกายการบริหารสมอง เป็นต้น 

5) ด้านการเมืองการปกครอง แสดงข้อมูลให้เห็นถึงการส่งผลกระทบต่อด้านการเมือง การ
ปกครองอย่างไรบ้าง เช่น ชมรมผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้รับการดูแลด้านสวัสดิการความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เป็นต้น 

4.4.4 ปัจจัยเงื่อนไขของความส าเร็จ 
1) คน แสดงข้อมูลให้เห็นถึงเห็นถึงใครบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการพัฒนานวัตกรรม  

เกี่ยวข้องอย่างไร เช่นแกนน า หรือคณะกรรมการเครือข่าย กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน 

เป็นต้น มีแนวทางในการเขียน เช่น อปท.เป็นเจ้าภาพหลักในการด าเนินการร่วมกับภาค
ประชาชนรพสต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรภาคีและเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
เข้าร่วมในการเรียนรู้แนวคิดการหลักการพร้อมทั้งร่วมกันก าหนดแนวทางวิธีการเตรียม
ความพร้อมและร่วมด าเนินการเพ่ือการพัฒนาและจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นต้น 

2) งาน  แสดงข้อมูลให้เห็นถึงถึงงานที่เกิดขึ้นโดยดึงข้อมูลทุนทางสังคมของพื้นที่ พร้อมทั้ง
อธิบายวิธีการด าเนินงานและกิจกรรมของกลุ่ม องค์กรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 
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กิจกรรมหรือนวัตกรรมนั้นๆ มีแนวทางในการเขียน เช่นค้นหาและนาใช้ข้อมูลทุนทาง
สังคมและศักยภาพของชุมชนโดยการค้นหาและน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมา
วิเคราะห์เพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการตลอดจนชี้ให้เห็นทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชนในการดูแลผู้สูงอายุโดยภาคประชาชนรพสต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กร
ภาคีและเครือข่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นท่ีเข้าร่วมในการเรียนรู้แนวคิดการหลักการพร้อม
ทั้งร่วมกันก าหนดแนวทางวิธีการเตรียมความพร้อมและร่วมด าเนินการเพื่อการพัฒนา
และจัดตั้งศูนย์การดูแลต่อเนื่องผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น 

3) ข้อมูล  แสดงข้อมูลให้เห็นถึงข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมชุมชน  เช่น การใช้ข้อมูล 
RECAP TCNAP ประชาคม การจัดเวที แผนชุมชน กฎระเบียบ นโยบายสาธารณะ
ธรรมนูญ สภาชุมชน กองทุน สื่อ เวทีเรียนรู้ กลุ่มสมัชชา ข้อบัญญัติ ใช้ภูมิปัญญา

วัฒนธรรม เป็นต้น มีแนวทางในการเขียนเช่นค้นหาและนาใช้ข้อมูลทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของชุมชนโดยการค้นหาและน าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์เพื่อ
สะท้อนปัญหาและความต้องการตลอดจนชี้ให้เห็นทุนและศักยภาพของชุมชนในการดูแล
ผู้สูงอายุ เช่น จ านวนผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง และต้องการการดูแลต่อเนื่องที่บ้านทุกวัน 
จึงมีการจัดท าศูนย์การดูแลต่อเนื่องผู้สูงอายุในชุมชนและจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์ประจ า
ทุกหมู่บ้าน เป็นต้น 

4) ทุน เงิน แสดงข้อมูลให้เห็นถึงการได้มาของทุน เงิน และน าใช้ในกระบวนการพัฒนา

นวัตกรรมอย่างไร มีแนวทางในการเขียน เช่นพัฒนากองทุนสนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนหน่วยงานและ
องค์กรภาคีต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดแนวทางและกฎระเบียบและระดมทุน เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ หรือการได้รับงบประมาณจากสปสช.ใน
การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุต่อเนื่องในชุมชน และอปท.สนับสนุนงบประมาณจัดหา
ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพิ่มและพัฒนาศักยภาพให้กับกลุ่มอาสาเพื่อร่วมดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 
เป็นต้น 

4.4.5 การสร้างผลกระทบ   แสดงข้อมูลให้เห็นว่าผลของนวัตกรรมต่อการสร้างผลกระทบใน
แต่ละด้าน ดังน้ี 

1) ผลกระทบต่อ 5 ด้าน แสดงข้อมูลให้เห็นว่านวัตกรรมสร้างผลกระทบต่อ 5 มิติในแต่ละ
ด้านอย่างไร ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ และด้าน
การเมืองการปกครอง 

2) การจัดการปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาพ 16 ประเด็น แสดงข้อมูลให้เห็นว่า
นวัตกรรมส่งผลกระทบต่อการจัดการปัจจัยเสี่ยง การสร้างปัจจัยเสริมสุขภาพ  16 
ประเด็นแต่ละปัจจัยอย่างไรบ้าง 

3) ภารกิจหลัก 7 ด้านของอปท. แสดงข้อมูลให้เห็นว่านวัตกรรมสอดคล้องกับภารกิจของ 
อปท.7 ด้านอย่างไร) 

4) การสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชน 3 สร้าง แสดงข้อมูลให้เห็นว่านวัตกรรมส่งผล
กระทบการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 สร้าง อย่างไร 

5) 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น แสดงข้อมูลให้เห็นว่านวัตกรรม
ส่งผลกระทบต่อ7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นอย่างไร 
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ส่วนที่ 2  

ตัวอย่างการน าใช้ข้อมูล 

 

ประเด็นที่ 1 ตัวอย่างการน าใช้ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต าบลสุขภาวะ  
(Healthy community profile) 

ประเด็นที่ 2 ตัวอย่างการน าใช้ข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน  
(Community potentials) 

ประเด็นที่ 3 ตัวอย่างการน าใช้ข้อมูลส าหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน 
หรือการฝึกอบรม  
(Community learning/ Learning package) 

ประเด็นที่ 4 ตัวอย่างการน าใช้ข้อมูลส าหรับการจัดท าแผน 
ประเด็นที่ 5 ตัวอย่างการน าใช้ข้อมูลส าหรับการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ 
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ตัวอยางการนําเสนอขอมูล 

ประเด็นที่  1     ขอมูลโดยรวมที่แสดงสถานะตําบลสุขภาวะ (Healthy Community Profile) 
 

 จากการรวบรวมขอมูลโดยรวมท่ีแสดงสถานะตําบลสุขภาวะ มีตัวอยางการนําเสนอภาพ ดังน้ี  
1. การจําแนกกลุมประชากรรายหมูบาน  13  กลุมประชากรเปาหมาย 

 
ตารางท่ี 6.1 แสดงการจําแนกกลุมประชากรรายหมูบาน  13  กลุมประชากร* 

*สามารถปรับเปลี่ยนไดตามรายประเด็น 

กลุมประชากรเปาหมาย*  
จํานวนกลุมเปาหมายสําหรับการพัฒนาดานการดูแลสขุภาพในแตละชุมชนหรือหมูบาน (คน) รวม 

(คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1.กลุมท่ีมีสุขภาพดี หรอื
กลุมเสี่ยง 

                        

1) เด็ก 0-5 ป                         

2) เด็ก 6-12 ป                         

3) เด็ก 13-17 ป                         

4) เยาวชน 18-25 ป                         

5) สตรีวัยเจริญพันธุ(15-
49ป) 

                        

6) หญิงต้ังครรภ                         

7) กลุมวัยทํางาน (15-
60ป) 
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กลุมประชากรเปาหมาย*  
จํานวนกลุมเปาหมายสําหรับการพัฒนาดานการดูแลสขุภาพในแตละชุมชนหรือหมูบาน (คน) รวม 

(คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

8) ผูสูงอายุ(60ปข้ึนไป)                         

9) อื่นๆ
(ระบุ)................. 

                        

2. กลุมผูปวย                         

10) ผูปวยเรื้อรงั                         

11) ผูติดเช้ือ HIV/AIDS                         

12) ผูติดสารเสพติด                         

13) ผูติดสุราเรื้อรัง                         

13) อื่นๆ
(ระบุ)...................... 

                        

3.กลุมผูท่ีตองการไดรับการ
ดูแลชวยเหลอื 

                        

14) ผูพิการทางกาย/การ
เคลื่อนไหว 

                        

15) ผูพิการทางการ
มองเห็น 

                        

16) ผูพิการทางการไดยิน/
สื่อความหมาย 

                        

17) ผูพิการทางสติปญญา/
การเรียนรู 

                        

18) ผูพิการทางจิต/
พฤติกรรม 
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กลุมประชากรเปาหมาย*  
จํานวนกลุมเปาหมายสําหรับการพัฒนาดานการดูแลสขุภาพในแตละชุมชนหรือหมูบาน (คน) รวม 

(คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

19) ผูถูกทอดท้ิง                         

20) ผูเรรอน                         

21) แรงงานตางดาว                         

22) บุคคลไรสัญชาติ                         

23) อื่นๆ
(ระบุ).................. 

                        

4. กลุมผูปวยเรือ้รังท่ี
ตองการไดรับการดูแล
ชวยเหลือ 

                        

24) ไมมปีญหาปวยเรือ้รัง                         

25) ปวยเรื้อรัง ไปไหนมา
ไหนได 

                        

26) ปวยเรื้อรัง ตองอยูกับ
บานไปไหนมาไหนไมได 

                        

27) ปวยเรื้อรัง ตองนอนติด
เตียง 

                        

5.กลุมท่ีไมมีสิทธิและ
สวัสดิการในการรักษา 

                        

28) ไมมีสิทธิและสวสัดิการ                          

29) จายเอง                         
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กลุมประชากรเปาหมาย*  
จํานวนกลุมเปาหมายสําหรับการพัฒนาดานการดูแลสขุภาพในแตละชุมชนหรือหมูบาน (คน) รวม 

(คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

30) สิทธิบัตรทอง (30 
บาท ) 

                        

31) ประกันสังคม                         

32) รับราชการ                         

33) รัฐวิสาหกิจ                         

34) ประกันสุขภาพเอกชน                         

35) กองทุน/สวัสดิการอื่นๆ                         

36) อื่นๆ
(ระบุ)...................... 
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2. ตัวอยางTimeline   เสนทางการพัฒนาของแหลงเรียนรู “เสนทางการพัฒนากลุมพัฒนาสตรีและเยาวชนตําบล” 

 
 
แผนภาพท่ี  6.1 ตัวอยางTimeline   เสนทางการพัฒนาของแหลงเรียนรู 
 
 

2523

สา
เห
ต

/ุส
ถา

น
ก
าร
ณ์

กิ
จก

รร
ม
ที
�ต
อ
บ
สน

อ
ง

ผ
ลผ

ลิต
/ผ
ลล

พั
ธ์

แผนภาพสรปุเส้นทางการพฒันาแหล่งเรียนรูก้ลุ่มพฒันาสตรีและเยาวชนตาํบล

พ.ศ.
2538 2543 2544 2545 2549 2550 2555-58

- รวมกลุ่มสตรอีาสา

- พช.ใหเ้งนิ 

50,000lเพื�อจดัตั �ง

กลุ่ม

- จดัตั �งกลุ่มสตรโีดย

ใชส้ภาตําบลเป็นที�

ทาํการ

- สตรใีนตําบลเกดิ

การรวมกลุ่มเพื�อ

ช่วยเหลอืกนั

- จดัตั �งกลุ่มออม

ทรพัยส์ตรี

- มสีมาชกิ 9 คน

- รวมหุน้ๆละ 100 

บาท

- เปิดทาํการทุก

วนัที� 5 ของเดอืน

- มกีารประชุมกลุ่ม

ทุกวนัที� 5 ของ

เดอืน

- มกีารรวมหุน้ๆละ 

100 บาท

- เกดิกลุ่มออม

ทรพัยส์ตรี

- เกดิการทาํงาน

แบบมสี่วนร่วม

และอย่างต่อเนื�อง

- กรรมการฯ

ตอ้งการเพิ�ม

รายไดใ้หก้บักลุม่

จงึใหส้มาชกิกูเ้งนิ

- คณะกรรมการ

จดัตั �งกองทุนกลุ่ม

ออมทรพัย์

- แต่งตั �ง

คณะกรรมการ 15 

คน

- สมาชกิกูเ้งนิ 

ดอกเบี�ย 1.25%

- จดัตั �งกองทุนณา

ปนกจิระดบัตําบล

คนละ 30 บาท

- กลุ่มเกดิความ

เขม้แขง็

- เกดิการกูย้มืเงนิ

- กลุ่มมรีายได้

เพิ�มขึ�น

- สภาตําบลยกฐานะ

เป็น อบต. มี

นโยบายสนบัสนุน

งบประมาณ ทุก

องคก์รในชมุชน

- กลุ่มอาสาพฒันา

สตรไีดท้าํโคงการ

เสนอ อบต.เพื�อ

ขอรบัการ

สนบัสนุน

งบประมาณ

- ไดร้บัการสนบัสนุน

จาํนวน 30,000 บาท

- กลุ่มนํางบประมาณใน

การจดัตั �งกลุ่มอาชพี

ใหก้บัสมาชกิ

- กลุ่มสตรี

ตอ้งการเพิ�ม

รายไดแ้ละ

ตอ้งการ

จดัตั �งเป็น

กลุ่มอาชพี

- สมาชกิได้

ฝึกอบรมดา้น

อาชพี

- มกีารจดัตั �ง

กลุ่มอาชพี

ต่างๆ

- เกดิการยกระดบั

กลุ่มสตรแีกไ้ข

ปัญหาในการ

พฒันาชุมชน

- เดก็และเยาวชน

มคีวามสมัพนัธ์

ที�ดต่ีอกนั

- ขยายผลกลุ่มเดก็

และเยาวชนระดบั

ตําบลและไดร้บั

งบประมาณจาก 

อบต.

- กลุ่มเยาวชนจดัทาํ

โครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 

มกีารแบ่งเป็น 4 โซน

- เริ�มกลุ่มออมทรพัยเ์ยาวชน 

ม.8

- มกีจิกรรมค่ายเยาวชนตาม

แผนงาน อบต.

- กลุ่มเยาวชนทั �งตําบลมี

โอกาสไดร้่วมกจิกรรมและ

เรยีนรูว้ฒันธรรมดั �งเดมิ

ของชุมชน

- เกดิกลุ่มออมทรพัย์

เยาวชน

- ผูนํ้าชุมชน

สนบัสนุนให้

พฒันาศกัยภาพ

ของกลุ่มเยาวชน

- จดัอบรมพฒันา

ยกระดบัพี�เลี�ยง

เยาวชนใหเ้ป็น

วทิยากร

- เดก็และเยาวชน

ไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพ

- ศอชต.เลง็เหน็ถงึ

โอกาสเขา้ร่วม

กจิกรรมของ

เยาวชน

- ชุมชนตอ้งการ

ขบัเคลื�อนงาน

ตําบลสุขภาวะดา้น

เยาวชน

- จดักจิกรรม

โครงการเดก็รกั

ธรรมจาก

งบประมาณของ 

ปปส.

- เดก็ไดม้โีอกาสเขา้

ร่วมกจิกรรม

- แกนนําและ

สมาชกิกลุ่มไดร้ว่ม

เรยีนรูแ้ละฝึก

ทกัษะนกัวจิยั

ชุมชน

- ชุมชนเริ�มใหค้วาม

สนใจกลุ่มเยาวชน

เนื�องจากพบว่ามี

การใชส้ารเสพตดิ 

การใชเ้วลาว่างไม่

เกดิประโยชน์

- เกดิกจิกรรมค่ายเดก็

และเยาวชน

- ที�พกัสงฆเ์กาะบกเป็น

สถานที�จดักจิกรรม

- ไดง้บประมาณจดัค่าย

จากผูบ้รจิาคและ

หน่วยงานต่างๆ

- ปัญหายาเสพตดิ

ลดลง

- มเีพลงเยาวชน

ร่วมอนุรกัษ์ถิ�น 

แต่งโดยนาย 

สวสัดิ � ชยัยศ
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3. แผนภาพความคิดของแหลงเรียนรู 
 

 

แผนภาพท่ี 6.2 แสดงตัวอยางแผนภาพความคิดของแหลงเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมกลุ่มอาสา

พัฒนาสตรี

จัดตั �งกลุ่มออม

ทรัพย์สตรี

- มีเงนิทนุกู้ยืม

- มีการจัดจัดสวัสดกิาร

- เกดิคณะกรรมการ

บริหารกลุ่ม

เกดิเครือข่ายสตรีตาํบล

เกดิอาชีพเสริม

ปันผลกาํไร

มีที�ทาํการที�อบต.ควนรู

จาํนวนสมาชิกเพิ�มขึ �น

๒๕๒๓

๒๕๓๘

๒๕๔๓

๒๕๔๕-๔๙

๒๕๕๐-๕๕

ธกส.

พมจ.

อบจ.
พช. สปก.กองทุนฟื�นฟู

อบต.

ผลผลติ/ผลลพัธ์ 

- เกิดความเข้มแข็งของ

องค์กรสตรีตําบล

- เกิดกระบวนการมีสว่นร่วม

- มีการช่วยเหลือเกื �อกลูกนั

ภายในกลุม่

- คนในชมุชนมีวินยัในการ

ออม

- เกิดกลุม่อาชีพ

- มีการลดรายจ่าย-เพิ�ม

รายได้

รวมกลุ่มเพื�อสร้างบทบาท

หน้าที�และเพิ�มศกัยภาพของ

สตรีในชมุชนตําบลควนรู

กิจกรรม

- มีการพฒันาศกัยภาพกลุม่

สตรีอย่างต่อเนื�อง

- สตรีเข้ามามีบทบาทในการ

พฒันาชมุชน

- มีการทํางานเป็นทีม

- มีกลุม่ออมทรัพย์ช่วยเหลือ

กนั
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4. ตัวอยางTimeline   เสนทางการพัฒนาชุมชนของหมูบาน 

 

 

แผนภาพท่ี 6.3 แสดงตัวอยางTimeline  เสนทางการพัฒนาชุมชนของหมูบาน 

 

-มีผูใหญบาน
และคณะ
กรรมหมูบาน  

- จัดต้ังหมู 
บาน

ผูผลิตขาวแตน

จัดต้ังกลุมและ

ผลิต

ขาวแตนเพื่อ

จําหนาย

จัดกิจกรรม
การ
ตรวจสุขภาพ
ทุกวันท่ี 13  
ของทุกเดือน

- ประชาชนมี
ความ
กระตือรอืรน
ในการดูแล
สุขภาพ
เพิ่มมากขึ้น

- พบผูปวย
โรคเบาหวาน
ความดันเพิ่มขึ้น
-ไดรับ
งบประมาณ 
จากรัฐบาลใน
นามกองทุน
หมูบาน ในครั้งท่ี 
3 จํานวน  
1,000,000 
บาท

- นางสุพรรณทดลองทํา

ขาวแตน หมุสวรรค และ

ชักชวนเพื่อนบานเขารวม

จัดต้ังเปนกลุมแมบาน
- เก็บเงินจากสมาชิกกลุม
คนละ ๑๐๐ /เดือน เพื่อ
เปนทุน 
ซ้ืออุปกรณและวัตถุดิบ

- มีนางสุพรรณ 

อุตธรรมชัย เปน

ประธานประธาน

กลุม
- สมาชิกกลุมมี
รายไดจากการขาย
ผลิตภัณฑ

- ขาดผูบริหาร
กลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุข--
ชุมชนมีการ 
แพรระบาดของ
โรคไขเลือดออก

- จัดประชุม
เพื่อคัดเลือก
คณะทํางานและ
ประธาน 
- อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
รณรงคการกําจัด
ลูกนํ้ายุงลาย 

- มีนายสําราญ  มา
อินทร 
ประธานฯกลุม
- ชุมชนปลอดพาหะนํา
โรคไขเลือดออกและ
พัฒนาส่ิงแวดลอม 
บริบทของชุมชน
 

- มีกลุมอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมูบาน

- นโยบายของ
รัฐบาล 
จัดต้ังกลุม
อาสาสมัคร
สาธารสุข
หมูบาน

- รับสมัครผูมี
จิตอาสา
จัดต้ังกลุม 

ฅญท
ฆÝณ-
ฅýญ
−ıญ
¤Ð̉

²π²
πฏÝ-
²ππ
ฌ½þ̉

ıฏ̧ı
¤¤̄
ÞฐฟÝจ
×ฅ−
จ̊

2533 2536-
2537 

2555 2544-2545 

- จัดต้ังกลุมเพาะเห็ดและ
สรางโรงเรือนและจัด
อบรมเพาะเห็ดแกผูสนใจ
- คัดสรรคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน / 
ศึกษาดูงาน- จัดทํา
โครงการตรวจสารเคมีใน
เลือดใหแกชุมชน  

 

2542 

- ไดรับการฝกอบรม
การเพาะเห็ดและมี
ผูสนใจเพาะเห็ด
เพิ่มขึ้น 
- ทําประชาคมและท่ี
ประชุมมีมติใหจัดต้ัง
กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนขึ้น
- พบการใชสารเคมี
ในการทําการเกษตร 

- มีกลุมเพาะเห็ดสราง
รายไดใหสมาชิก
- มีคณะกรรมการกองทุน
หมูบานจํานวน 15 คน และ
ไดรับการอบรมพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
กองทุน 
-  สมาชิกนําเงินไปใชในทาง
ท่ีไมถูกตองตาม
วัตถุประสงค ทําใหเกิด
หน้ีสิน
- ประชาชนตระหนักถึงการ
ดูแลสุขภาพมากขึ้น
หลีกเล่ียงการบริโภคอาหาร
ปนเปอน 
 

2551 

-นักเรียนแม
หลายอนุสรณ
สนใจการเพาะเหด็ 
- แยกหมู บาน
ออกจากหมู7  
และหมู  ๒ 

-นักเรียนมี
ความรู  สามารถ
นําไปประกอบ
อาชีพได 
- ระเบียบวาระมี
ความรัดกุมยิ่งขึ้น  
ลดความเส่ียงใน
การดําเนินการ 

-ถายทอด
ความรูใหแก
นักเรียน
แมหลาย
อนุสรณ
- เลือกต้ังคณะ
กรรมชุดใหม  
ทบทวนระเบียบ 

2547 

- กองทุนหมูบานไดรับ
งบสนับสนุน จาก
รัฐบาล จํานวน 2 ครั้ง 
ครั้งละ1,000,000 
บาท และไดรับงบ
สนับสนุนเพิ่มจาก 
ธกส.อีก 1,000,000 
บาท 

- กลุมมขาวแตน  

ไดรับการคัดสรรคเปน

ผลิตภัณฑ OTOP 

ระดับส่ีดาว

- ใหสมาชิกไดกูยืม
เงิน ในอัตรา
ดอกเบี้ย 
รอยละ 1 ตอเดือน 

- สงผลิตภัณฑไป

คัดสรรคท่ี OTOP 

จังหวัดเพื่อ

จัดระดับดาว
ตามโครงการคัด
สรรสุดยอด หน่ึง
ผลิตภัณฑไทย 

- สมาชิกเขาถึง

แหลงเงินทุนมากขึ้น

-- กลุมขาวแตนมี

รายไดเพิ่มขึ้นจาก 

การตลาดเติบโต 

ดานสังคม มีชื่อเสียง

และเปนท่ียอมรับใน

รสชาติและความ

สะอาดปลอดภัยของ

ผลิตภัณฑ
 

2552 

- มหาวิทยาลัย
เกษตร และ
มหาวิทยาลัยแมโจ 
เขามาทําวิจัยรวม 
เรื่องการบริหาร
จัดการกองทุน 
-  มหาวิทยาลัย
เกษตร และ
มหาวิทยาลัยแมโจ 
เขามาทําวิจัยรวม 
เรื่องการบริหาร
จัดการกองทุน 

-สํารวจหน้ีสินภาค
ครัวเรือน และ
ศักยภาพในการชําระ
หน้ีของสมาชิก 
-ศึกษากระบวนการ
ดําเนินงานของกองทุน
หมูบาน จาก
คณะกรรมการ 
สํารวจหน้ีสินภาค
ครัวเรือน และ
ศักยภาพในการชําระ
หน้ีของสมาชิก 

2556

ธกส.จัด
โครงการ
ฝกอบรม
ระบบการ
จัดการ
บัญชี
ออนไลน
แก
คณะกรร
มการ
กองทุน

กองทุนมีการ
จัดการและ
ปรับเปล่ียนการ
จัดการบัญชี ใน
รูปแบบใหม 
ผานทางระบบ
บัญชีออนไลน

ตัวแทน
คณะกรรมการ
กองทุน รวม
ฝกอบรมการใช
งานระบบจัดการ
บัญชีออนไลน
เพื่อนํามาใชใน
การจัดการ
กองทุน

2553 

-มีการตรวจ
สารเคมีใน
กระแสเลือด  
พบวาประชาชน
สวนใหญมีสาร
เตมีตกคางใน
กระแสเลือด 

-มีการรณรงค
ใหประชาชน
ตระหนักถึงการ
บริโภคผัก
ปลอดสารพิษ
และสงเสริมให
ประชาชนปลูก
ปลอดผัก
รับประทานเอง
ภายใน
ครอบครัว 

-ประชาชนมี
ความตระหนัก
ถึงโทษของการ
รับประทาน
พืชผักท่ีมี
สารเคมีตกคาง
-ประชาชนปลูก
ผักไว
รับประทานเอง
ในครัวเรือน 

2532 

- แยกการ
ปกครองออก
จากหมู ๕

ระยะกอรางสรางบาน ระยะรวมกลุมแกปญหา ระยะพัฒนาตอเนื่อง ระยะจัดการตนเอง
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5. ตัวอยางแผนภาพความคิดของหมูบานจัดการตนเอง 

 

 
 

 

     แผนภาพท่ี 6.4 แสดงตัวอยางแผนภาพความคิดของหมูบานจัดการตนเอง 

 

 

 

 

 

 

ฆ̄ดƠ×ơญ−

ผู้นํา  กลุ่มทนุชุมชน ทรัพยากร การมีส่วนร่วม

¹̧̀ ¸ฌ∙¾ญ∙บ−
-ີจฅ̄ .
-ີÞơจ̊Þฐฟ
-ີÞơจ̊ýฏฟ−
-ີ¾ญ̄¹¤ซ̨ญ̨−

²ππฌ½Þ̉²π²πฏÝ
¤ซ××ฅญþญ¤Ðด¹น¾̄Þฐฟ
ˉ¤จ×̄πณ̄
ˉขญ̄¹πจð¾ฌ∙บ−̨ ฐขฏÝ
ธπซÞ¤ฌ½∙ฅ̉ฏ−
ˉข×̄ ณ̄ธπซπð¹ł̀ ฆญ
∙ญทฅ½Ýฏð
ıญ¤ðดธπฅณ̂¾ญ½̨ณ̨̄−
นð∙ ˛ ณ̨̄−
ท¹�−ธฆπƠ̊½ฒ̨ทฃ¤คŽıฏ̧

∙ญทฅ½Ýฏðີີ ີ ฆ−ฐภฅฏ−−จı¤ซ××ີີ ฅณ̂¾ญ½

¹̧̀ ¸ฌ∙¾ญ∙−จı
-ີทÞฃ×ญπ
-ີÝฤญ¤ข̧
-ີน¤̊½∙ญ×ญπ
-ີฆ−Ơข∙˚ญ−¾ญ̄¤ฌŽ

แผนภาพความคดิ หมู่บ้านจดัการตนเองด้านการเมืองการปกครอง
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6. ตัวอยาง Timeline   เสนทางการพัฒนาชุมชนของตําบล 

 

 

แผนภาพท่ี 6.5 แสดงตัวอยางเสนทางการพัฒนาชุมชนของตําบล 

25512549 2553พ.ศ.

สา
เห
ต/ุ
สถ

าน
กา

รณ์
กิจ

กร
รม

ที�ต
อบ

สน
อง

ผล
ผลิ

ต/
ผล

ลพั
ธ์

- นโยบายของสถานีอนามยั

พิมานโดยคณุหมอวานิตย์ เพ็ง

พิมพ์ หัวหน้า รพ.สต. แนวคิด

จัดตั �งกลุ่มผู้สูงอายุ

- นโยบายสถานีอนามยัในการ

พฒันาสุขภาพผู้สูงอายุ

- ปัญหาผู้สงูอายรุายได้น้อย

- ผู้สูงอายมุีปัญหาเกี�ยวกบั

การปวดเมื�อยร่างกาย

- ประชุมและจัดตั �งกลุ่ม

ผู้สูงอายขุึ �น

- เข้าร่วมโครงการเต้นแอ

โรบิคสําหรับผู้สูงอาย ุ

- ประชุมผู้สูงอายทุั �งตําบล
เพื�อค้นหากิจกรรมเสริมรายได้

ให้กบัผู้สูงอายุ

- ทาง สถานีอนามยั สนับสนุน
ส่งบุคลากรไปอบรมการนวด

แผนโบราณ

-ติดตั �งตู้อบสมนุไพร

- กลุ่มผู้สูงอายุ

- สมาชิกกลุ่มมีสุขภาพที�แข็งแรง
ขึ �นโดยสถานีอนามยัจ้างครูสอน

เต้นแอโรบิค 

- กิจกรรมในกลุ่มผู้สูงอาย ุเช่น 

การทําบายศรีสู่ขวญั,ทํา

ดอกไม้จันทน์
- การทํานํ �ายาล้างจาน,แชมพู

และยาสระผมไว้ใช้และขายใน

ชุมชน

- ผู้สูงอายไุด้มกีารให้บริการใน
เรื�องของการนวดแผนโบราณ

และการให้บริการอบสมนุไพรแก่

ผู้สูงอายุ

- ความต้องการมี

สวสัดิการของ

ผู้สูงอายขุอง

สมาชิกกลุ่ม

- มีการประชุม

กลุ่มผู้สูงอายโุดยมี

ข้อตกลงร่วมกนัตั �ง

กองทุนเงิน

สวสัดิการ

สงเคราะห์ให้กบั

สมาชิกที�เสียชีวิต 

โดยเก็บเงินจาก

สมาชิกที�เหลือคน

ละ 10 บาท

- เริ�มแรกมีจํานวน

สมาชิกผู้สูงอาย ุ

56 คน เก็บเงิน

ออมเริ�มแรกคนละ 

10 บาท

2545 2547 2554

- ความต้องการ

ของสมาชิก

กลุ่มในการเพิ�ม

เงินสวสัดิการ

- ประชุมเพื�อ
เปลี�ยนแปลง

ข้อตกลงร่วมกนั

เนื�องจากจํานวน

สมาชิกผู้สูงอายุ

มีจํานวนเพิ�มขึ �น

เรื�อยๆ

- มติที�ประชุม

เปลี�ยนแปลง

ข้อตกลงร่วมกนั

จากเติมคนละ 

10 บาท เพิ�มเป็น 

20 บาท

- ความต้องการ
ของสมาชิกกลุ่ม

ผู้สูงอายใุนการ

รวมกลุ่มทํา

กิจกรรมร่วมกนั

และเพิ�มรายได้

- ประชุม
ปรึกษาหารือ

ร่วมกบัสถานี

อนามยัในการทํา

กิจกรรมเพิ�ม 

- กลุ่มผู้สูงอายมุีการ

นําเอาวตัถดิุบที�มีอยู่

ในชุมชนคือ ต้นผือ

และ ต้นกก  นํามา

ทอเป็นเสื�อ
- กลุ่มผู้สูงอายมุี

รายได้จากการ

จําหน่ายผลิตภณัฑ์ 

เป็นรายได้เสริม

- ความต้องการของ

กลุ่มในการพฒันา

ผลิตภณัฑ์และเพิ�ม

ประสิทธิภาพและ

ความหลากหลาย

ของผลิตภณัฑ์ตาม

คําแนะนําของ 

อาจารย์จาก ม.

ขอนแกน่

-ทอเสื�อเพื�อสุขภาพ

ตะไคร้หอม

- ผลิตภณัฑ์ของ

กลุ่มผู้สูงอาย ุมี

ความหลากหลาย

และสามารถขายได้

ราคาดีขึ �น

- นโยบายของพฒันา
ชุมชนในการพฒันา

อาชีพกลุ่มผู้สูงอายุ
- นโยบายร่วมระหวา่ง 

พมจ. และ อบต.

พิมาน ในการส่งเสริม

อาชีพผู้สูงอายุ

-พฒันาชุมชนได้ให้

การสนับสนุนอปุกรณ์

ในการทอเสื�อและ

สานกระเป๋าจํานวน 4 

ชุด

-อบรมการทําขนม
ไทยโดยได้รับการ

สนับสนุนจาก พมจ.

และ อบต.พิมาน

- อปุกรณ์ในการทอ

เสื�อและสานกระเป๋า

จํานวน 4 ชุด
- กลุ่มการทําขนมไทย

เพื�อเป็นการเพิ�ม

รายได้

2557 2558

- ความต้องการของชุมชนใน

การจัดตั �งชมรมผู้สูงอายรุะดบั

ตําบล

- นโยบายศนูย์พฒันาการจัด

สวสัดิการสังคมผู้สูงอายุ

จังหวดันครพนมในการ

ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ

- ความต้องการของผู้บริหารใน

การขบัเคลื�อนประเด็นผู้สูงอายุ

-ประชุมภาคีการพฒันา

ประจําเดือนมีมติระดมทุนเพื�อ

กอ่ตั �งชมรมผู้สูงอายตํุาบลพิมาน

- แตง่ตั �งคณะกรรมการจาก

ตวัแทนผู้สูงอายุ

- ตั �งระเบียบชมรมผู้สูงอายุ

ตําบลพิมาน

- ซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายรุ่วมกบั

ชุมชนและอบต.พิมาน

- เสนอขอรับทุนประเด็นผู้สูงอายุ

- ชมรมผู้สงูอายตํุาบล

พิมาน
- คณะกรรมการกลุ่ม

ผู้สูงอายุ

- ระเบียบชมรมผู้สูงอายุ

- บ้านผู้สูงอายจํุานวน 9 

หลังได้รับการซ่อมแซม

- ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณ  150,000 บาท

- นโยบาย

ผู้บริหารในการ

จัดตั �งโรงเรียน

ผู้สูงอาย ุเพื�อจัด

กิจกรรมผู้สูงอายุ

- จัดตั �งโรงเรียน

ผู้สูงอายแุละทํา

พิธีเปิดโรงเรียน

ผู้สูงอายโุดย

นายอําเภอนาแก

- ดําเนินกิจกรรม

ผู้สูงอายตุา่งๆ 

ฯลฯ

- โรงเรียน

ผู้สูงอายุ
- ผู้สูงอายมุี

สุขภาพแข็งแรง

จากการพฒันา

ศกัยภาพด้าน

การดแูลสขุภาพ

ตวัเอง การออก

กําลังกาย การทํา

ผลิตภณัฑ์ตา่งฯ 

∙ณ̄×ณıท×ฏı ∙ณ̄½ฌ¦ −ญ ∙ณ̄ท̨ฒฟจ̄ ¹¤ซฅญ−
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ตัวอย่างการน าเสนอข้อมูล 

ประเด็นที่ 2    ข้อมูลแสดงศักยภาพของชุมชน (Community potentials) 

 

จากการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์เพื่อสรุปประเด็นส าคัญๆ และมีการน าเสนอที่ชัดเจน จะสามารถ
สะท้อนถึงศกัยภาพของต าบลสุขภาวะในหลายๆด้าน ยกตัวอย่าง เช่น สามารถสะทอ้นถึงศักยภาพชุมชนใน
ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม  สถานะทางด้านสุขภาพ  ด้านการเมืองการปกครอง และผลที่
เกิดขึ้นจากการจัดการตนเอง ดังตัวอย่าง  

 
1. แผนที่แสดงทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน  

 

แผนภาพที ่7.1 แสดงตัวอย่างแผนที่แสดงทุนทางสังคมและศกัยภาพชุมชน   

 

 

 

 

 

 

          
=                             
=                              
=                      

    =              
=                    

     19
•              = 19

•                              = 5 

•                       = 5

•                     = 0

     16
•              = 7

•                              = 5
•                       = 5 

•                     =0 

     6
•              = 9

•                              = 9 

•                       = 12

•                     = 2

     9
•              = 17 

•                              = 11 

•                       = 9

•                     = 1

     8
•              = 6

•                              = 5 

•                       = 8

•                     = 2

      12
•              =15 

•                              = 13 

•                       = 7

•                     = 1

     1
•              =  19

•                              = 10

•                       = 7

•                     = 0

     14
•               = 9

•                              = 10
•                       = 5

•                      = 0

      5 
•              = 17

•                              = 8 
•                       = 5

•                     = 0

      17
•              = 10

•                              = 7
•                       = 4

•                     = 2

     15
•              = 13

•                              = 9 

•                       = 5

•                     = 0

     3
•              = 21

•                              = 10 

•                       = 7 

•                     = 1

      10
•              = 8

•                              = 5 

•                       = 8

•                     = 0

     2
•              = 14

•                              = 23 

•                       = 24

•                     = 2

     11
•              = 10

•                              = 4

•                       = 2

•                     = 0

     13
•               = 13

•                               = 10

•                       = 8 

•                      = 0 

      7
•              = 14

•                              = 8 

•                       = 2

•                     = 1

      18
•               =  17

•                               = 13
•                       =  5

•                      =  0

     4
•              =  14

•                              = 3

•                       = 4

•                     = 0



294 
 

2. ตารางแสดงทุนทางสังคมและศักยภาพในพื้นที่ระดับต าบล 

 ตารางที่ 7.1 แสดงทุนทางสงัคมและศักยภาพในพื้นที่ระดับต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

ทุนทางสังคม 
หมู่บ้าน/ชุมชน  

รวม 
1 2 3 4 5 6 7 

1.บุคคล ครอบครัว 49 45 80 45 66 42 31 358 

2.กลุ่มทางสังคม องค์กรชมุชน 5 3 4 4 3 3 4 26 

3. แหล่งประโยชน ์ 2 1 2  1 1 3 8 

4.ชุมชนหรอืหมู่บ้าน 1 1    1  3 

5.ต าบล         

6. เครอืข่าย 1     1  2 

รวม 58 50 86 49 70 48 38 399 
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3. ตัวอย่างการแสดงทุนทางสังคมระดับหมู่บ้าน 

 

 แผนภาพที ่7.2 ตัวอย่างการแสดงทุนทางสังคมระดับหมู่บ้าน  
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4. ตัวอยา่งการแสดงความเชื่อมโยงทุนทางสังคมระดับหมู่บ้าน 

 

  แผนภาพที ่7.3 ตัวอย่างการแสดงความเชื่อมโยงทุนทางสังคมระดับหมู่บ้าน 
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5. ตัวอย่างแสดงทุนทางสงัคมระดับต าบลที่มีการจัดระบบย่อยเชิงโครงสร้างของชุมชนทอ้งถิ่น 5 ด้าน    

 

แผนภาพที ่7.4 ตัวอย่างแสดงทุนทางสังคมระดับต าบลที่มีการจัดระบบย่อยเชิงโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน    
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6. ตัวอย่างแสดงความเชื่อมโยงทุนทางสังคมระดับต าบลเชงิระบบตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน 

 

แผนภาพที ่7.5 แสดงความเชื่อมโยงทุนทางสังคมระดับต าบลเชิงระบบตามโครงสรา้งของชุมชนท้องถิ่น 5 ด้าน  
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7. ตัวอย่างแสดงความเชื่อมโยงทุนทางสังคมระดับต าบลเชงิระบบที่เป็นประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ ปัจจัยสังคมที่ก าหนดภาวะสุขภาพ 
(แสดงระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารสุขภาวะ) 

 

แผนภาพที ่7.6 ตัวอย่างแสดงความเชื่อมโยงทุนทางสังคมระดับต าบลเชิงระบบที่เป็นประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ ปัจจัยสังคมที่ก าหนดภาวะสุขภาพ 
(แสดง ระบบเกษตรกรรมย่ังยืนสู่อาหารสุขภาวะ) 
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ตัวอยางการนําเสนอขอมูล 

ประเด็นที่ 3   
ตัวอยางการขอมูลสําหรับการจัดกระบวนการเรียนรูในชุมชน หรือการฝกอบรม 
(Community learning/ Learning package) 

 

 จากขอมูลท่ีรวบรวมได สามารถนํามาออกแบบกระบวนการเรียนรูหรือการฝกอบรม ดวยการจัดทํา 
หลักสูตรการเรียนรูท่ีแสดงถงึอัตลักษณหรือความเชี่ยวชาญท่ีแตกตางกัน ขึ้นอยูกับบรบิทของแตละพ้ืนท่ี อีก
ท้ังเพ่ือใหสอดคลองกับเปาหมายและจุดเนนท่ีแตกตางกันของการใชหลักสูตรการเรียนรู ในท่ีน่ีจึงขอแสดง 
ตัวอยางการนําใชขอมูลเพ่ือการจัดทําหลักสูตรการเรียนรูของเครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่น (บางสวน) ซึง่ 
การออกแบบหลักสูตรการเรยีนรูขึ้นอยูกับความเปนอัตลักษณและบทบาทหนาท่ีของแตละพ้ืนท่ีในการเขา 
รวมกิจกรรมเครือขายรวมสรางชุมชนทองถิ่นนาอยู ดังน้ันสามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนไดตามความ 
เหมาะสม  

 ในตัวอยาง จะแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) (ราง)โครงสําหรับการจัดทําหลักสูตรการเรียนรู และ2) 
ตัวอยางการเขียนหลักสูตรการเรียนรู 

ตัวอยางท่ี 3.1 (ราง) โครงสําหรับการจัดทําหลักสูตรการเรียนรู* 

*สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

บทนํา 

 

1. บริบทของพื้นท่ีสะทอนสถานะตําบลสุขภาวะท่ีนําสูการพัฒนาประเด็น...................... 
ยอหนาท่ี 1 ประวัติชุมชน 

- เขียนบรรยายจุดเริ่มตนของการกอตั้งตาํบล จุดเปลี่ยนของการพัฒนาในแตยุคสมัย ใหเห็นภาพทุนทาง
สังคมวิถีวัฒนธรรมของทองถิ่น 

- เขียนอธิบายลักษณะภูมิประเทศ 
- เขียนอธิบายอาณาเขตและการแบงการปกครองวาแบงออกเปนกี่หมูบาน และจํานวนประชากรรวมของ

ตําบล 
………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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ยอหนาท่ี 2 ขอมูลดานสังคมเปนขอมูลประชากร ของจํานวนของกลุมผูสูงอายุท่ีตองการความ
ชวยเหลือ ท่ีแบงเปนเพศหญิง เพศชาย จํานวนทุนทางสังคมท่ีเขามาดูแลกลุมประชากร รูปแบบและ
วิธีการท่ีทุนทางสังคมท่ีเขามาจัดการปญหาและความตองการภาษาท่ีใชในชุมชน ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิ
ปญญาความเชื่อ การศึกษา การสื่อสาร ท้ังท่ีเปนรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ  แหลงประโยชนท่ี
ใชในการประชาสัมพันธ การใชสารเสพติด  การทะเลาะเบาะแวง  จํานวนเหตุการณท่ีเกิดการทะเลาะเบาะแวง 
ประเด็นความขัดแยง และการจัดสวัสดิการ ท่ีมีการจัดใหมีการชวยเหลือท้ังในยามปกติและการชวยเหลือใน
ยามภัยพิบัต(ิเขียนใหเห็น) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

ยอหนาท่ี 3 ขอมูลดานเศรษฐกิจ(เขียนอธิบาย เขียนใหเห็นสถานการณการทํางานการประกอบ
อาชีพและสถานะทางเศรษฐกิจของกลุมประชากรเปาหมาย) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

- เขียนใหขอมูลกระบวนการจัดการตนเองดานเศรษฐกิจชุมชนท่ีจะเอ้ือการดูแลกลุมประชากรเปาหมาย 
การพัฒนาในระดับครัวเรือน ระดับกลุม ระดับชุมชนและระดับเครือขาย เชน เศรษฐกิจในระดับครัวเรือน 
เชน การสรางวินัยการออม การจัดทําบัญชีครัวเรือน การรวมเปนสมาชิกกลุมองคกร การผลิตของใชเอง 
เศรษฐกิจในระดับกลุม เชน การจัดสวัสดิการเฉพาะกลุม การจัดตั้งกลุมอาชีพ การสงเสริมการตลาด 
เศรษฐกิจระดับองคกรชุมชน เชน รานคา ตลาดชุมชน  กองทุน สถาบันการเงิน การสงเสริมสวัสดิการ 
การสรางกฎ กตกิา เศรษฐกิจในระดับเครือขาย เชน การแลกเปลี่ยนผลผลิต ทรัพยากร แลกเปลี่ยน
เทคนิค เพ่ิมทักษะ การจัดระบบตลาด  การจัดการความรู เปนตน และ 

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ยอหนาท่ี 4ขอมูลดานสภาวะแวดลอม(เขียนจําแนกและอธิบายปญหาดานสิ่งแวดลอมท่ีสงผล
กระทบตอกลุมประชากรท้ังทางบวกหรือการลดขอจํากัดในการเขาถึง เชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน นํ้า ปา ท่ีแสดงใหเห็นการใช การอนุรักษ การฟนฟู การปรับสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการดําเนินชีวิต การ
จัดการมลพิษ เชน ขยะ นํ้าเสีย ดินเสื่อมโทรม ท่ีแสดงใหเห็นถึงการใช การดูแลรักษา การปรับปรุง การฟนฟู
สภาพ  การจัดการภัยพิบัติ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการเตรียมความพรอมกอนการเกิดภัยพิบัติ  และการใหการ
ชวยเหลือ และเยียวยาเม่ือเกิดภัยพิบัติรวมท้ังการฟนฟูสภาพหลังการเกิดภัยพิบัติและพลังงานทางเลือกใน
ชุมชน ท้ังในระดับครัวเรือน ระดับกลุม และระดับเครือขาย เปนตน และอธิบายใหเห็นการปรับสภาพแวดลอม
ท่ีเอ้ือตอการดูแลกลุมประชากรเปาหมาย) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

ยอหนาท่ี 5 ขอมูลดานสุขภาพ  

ปญหาสุขภาพและการเจ็บปวยในชุมชนตาม 13 กลุมประชากร(ตารางแสดงโรคและการเจ็บปวย 
พรอมสถิติประกอบ) 

โรคท่ีพบบอย และปญหาทางดานสุขภาพ พฤติกรรมเสีย่ง รอยละ 

  

  

  

และการจัดการตนเองท่ีชุมชนทองถิ่นไดดําเนินการดานการดูแลสุขภาพโดยชุมชน โดยแยกเปน 

1) การบรกิารโดยหนวยบริการสขุภาพ (ศสมช.รพ.สต. รพช.รพ.จิตเวชเปนตน)มีจํานวน
...........  แหง  ประกอบดวย........................................................... 
......................................และการจัดการเพ่ือสงเสรมิใหการบรกิารสุขภาพโดยหนวย
บริการมีความเขมแข็งในการดูแลสุขภาพมาก
ขึ้น…………………………………………………………………….......…………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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2) การดูแลสุขภาพและการชวยเหลือกันในชุมชน ( กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน กลุมจิตอาสา เปน
ตน). …………………………………………………………………….... 
...……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
… 

3) และการจัดการเพ่ือสงเสรมิใหการดูแลสุขภาพและการชวยเหลือกันในชุมชน มีความเขมแข็ง
และสรางการมีสวนรวมในการดูแลสุขภาพมาก
ขึ้น………….....................…………………………………………………………
………….......………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

4) การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรในชุมชนในการสรางงานท่ีกระทบสุขภาพ และการ
พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
.................................................................................. ..........และแนวทางในการ
ปรับหรือพัฒนาบทบาทหนาท่ีของอปท.และประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เขารวม
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับองคกรในชุมชน มีความเขมแข็งและเขารวมในการดูแลสขุภาพ
มากขึ้น …………………………………………………………………………....... 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 ยอหนาท่ี 6 ดานการเมือง การปกครอง (เขียนอธิบายใหเห็น กฎ กติกาขอตกลง เชน นโยบาย
สาธารณะ  ธรรมนูญสุขภาพ ธรรมนูญทองถิ่น ขอบัญญัติตําบล กระบวนการ ผลลัพธ การมีสวนรวมของ
ประชาชน  เชน การเขารวมเวทีเรียนรู การมีสวนรวมเวทีประชาคม การเขารวมกิจกรรมชุมชน การมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนตําบล  กระบวนการ ผลลัพธ การไดรับสิทธิ เชน สิทธิในการเขาถึงและรับบริการ สิทธิในการ
ใชทรัพยากรและแหลงประโยชน กระบวนการ ผลลัพธ และการจัดการกับความขัดแยง เชน จํานวนชองทาง
ในการรองเรียน จํานวนคนท่ีทําการไกลเกลี่ย แนวทางสําหรับชวยเหลือผูท่ีเดือดรอน กระบวนการ ผลลัพธ 
เปนตน) 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 



304 
 

2. สรุปปญหาและความตองการการดูแลชวยเหลือของประชากรกลุมเปาหมายในตําบล………. 
ยอหนาท่ี 1 เขียนประเด็นปญหาและความตองการใน 5 ดาน แยกเปนประเด็น (ทีละยอหนา) พรอม
อธิบายรายละเอียดประกอบไดแก  

1. ดานสังคม  
2. ดานเศรษฐกิจ  
3. ดานสภาวะแวดลอม  
4. ดานสุขภาพ  
5. ดานการเมืองการปกครอง 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 
3.ศักยภาพของชุมชนในการดูแลประชากรกลุมเปาหมาย 

3.1 ทุนทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับการดูแลประชากรกลุมเปาหมาย 
 ยอหนาท่ี 1 ทุนทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับการดูแลประชากรกลุมเปาหมาย 

วิวัฒนาการการพัฒนาระบบการดูแลประชากรกลุมเปาหมายหรือการทํางานเชิงประเด็นของตําบลพรอม
บรรยายใตภาพ 

 
 
แผนภาพท่ี 1.1 วิวัฒนาการพัฒนาระบบการดูแลประชากรกลุมเปาหมายของตําบล 

สา
เห

ตุ/
สถ

าน
กา

รณ


กิจ
กร

รม
ที่ต

อบ
สน

อง
ผล

ผลิ
ต/

ผล
ลัพ

ธ

พ.ศ.
…......(ชวงเวลา) …......(ชวงเวลา) …......(ชวงเวลา) …......(ชวงเวลา) .......(ชวงเวลา)

ใสเหตุการณท่ีสงผลตอ
การดูแลผูสูงอายุ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการท่ี
สอดคลองกับ

เหตุการณ 

ผลจากการดําเนิน
กิจกรรมท่ีสอดคลอง

กับเหตุการณ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการท่ี
สอดคลองกับ

เหตุการณ 

ผลจากการดําเนิน
กิจกรรมท่ีสอดคลอง

กับเหตุการณ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการท่ี
สอดคลองกับ

เหตุการณ 

ผลจากการดําเนิน
กิจกรรมท่ีสอดคลอง

กับเหตุการณ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการท่ี
สอดคลองกับ

เหตุการณ 

ผลจากการดําเนิน
กิจกรรมท่ีสอดคลอง

กับเหตุการณ 

กิจกรรมท่ีดําเนินการท่ี
สอดคลองกับ

เหตุการณ 

ผลจากการดําเนิน
กิจกรรมท่ีสอดคลอง

กับเหตุการณ 

ใสเหตุการณท่ีสงผลตอ
การดูแลผูสูงอายุ 

ใสเหตุการณท่ีสงผลตอ
การดูแลผูสูงอายุ 

ใสเหตุการณท่ีสงผลตอ
การดูแลผูสูงอายุ 

ใสเหตุการณท่ีสงผลตอ
การดูแลผูสูงอายุ 

แผนภาพวิวัฒนาการการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุของตําบล 
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 เขียนสรุปใหเห็นสถานการณปญหา ...............................การดูแลหรือจัดบริการสําหรับประชากร
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย ข อ ง ทุ น ท า ง สั ง ค ม . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ผ ล ผ ลิ ต ผ ล ลั พ ธ ท่ี เ กิ ด จ า ก ก า ร
ดําเนินการ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

 
ตารางท่ี 1.1สรุปจํานวนทุนทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับการดูแลประชากรกลุมเปาหมาย 
 

ศักยภาพของ
ชุมชนใน 

การดูแลประชากร
กลุมเปาหมาย 

หมูบาน/ชุมชน (ระบุจํานวนคน) รวม 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ระดับบุคคล           
ระดับกลุม           
ระดับหนวยงาน 
องคกร  
และแหลง
ประโยชน 

          

ระดับชุมชน  
หรือหมูบาน  
(หมูบานจัดการ
ตนเอง) 

          

รวม           
 
แนวทางการเขียนสรุป 

สรุปจํานวนทุนทางสังคมของตําบลท่ีมีการดําเนินงานเกี่ยวกับการดูแลประชากรกลุมเปาหมาย
......... สามารถสรุปไดดังน้ี ทุนทางสังคมระดับบุคลจํานวน.....คน  สวนใหญเปน อสม.  อผส.  เปนตน ทุน
ระดับกลุมทางสังคม องคกรชุมชน จํานวน.....กลุม  สวนใหญเปน กลุมออกกําลังกาย  กลุมรําวงยอนยุค 
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เปนตน หนวยงาน แหลงประโยชน มีจํานวน.........หนวยงาน สวนใหญเปน รานขายยา  วัด เปนตน และ 
หมูบานจัดการตนเอง จํานวน.....หมูบาน ไดแก หมูท่ี….เปนหมูบานสีขาว หมูบานศีลหา เปนตน 

 
3.2 ศักยภาพของนวัตกรรม/แหลงเรียนรูตอสงผลกระทบท้ังทางตรงและออมตอการพัฒนาระบบการ

ดูแลประชากรกลุมเปาหมายของพื้นท่ี 
 ยอหนาท่ี 2 ศักยภาพของนวตักรรม/แหลงเรียนรูตอสงผลกระทบท้ังทางตรงและออมตอการพัฒนา

ระบบการดูแลประชากรกลุมเปาหมายของพื้นท่ี 
ใชตารางสรุปใหเห็นนวัตกรรม/แหลงเรียนรู  ท่ีสรางผลกระทบท้ังทางตรงและออม 

ตารางท่ี 1.2 แสดงศักยภาพของนวัตกรรม/แหลงเรียนรูตอสงผลกระทบท้ังทางตรงและออมตอการพฒันา
ระบบการดูแลประชากรกลุมเปาหมายของพื้นท่ี 

คําชีแ้จง ระบุศักยภาพของนวตักรรม /แหลงเรียนรูจําแนกตามระบบท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาระบบการ
ดูแลประชากรกลุมเปาหมายโดยใสเครื่องหมายดังน้ีในชองศักยภาพของนวัตกรรม/แหลงเรียนรู 

 การสรุปศักยภาพ 

 

 

สัญลักษณสี่เหลีย่ม หมายถึง นวัตกรรม/แหลงเรียนรูท่ีมีการรวมกลุมทํางาน ไมมี
รูปธรรมการดาํเนนิงานดานการพัฒนาระบบการดูแลประชากรกลุมเปาหมาย และยัง
ไมมีการเช่ือมโยงงานกับนวัตกรรม/แหลงเรยีนรูท่ีมีรปูธรรมการดําเนนิงานของ
องคประกอบการบูรณาการการพัฒนาระบบการดูแลประชากรกลุมเปาหมายครบ
วงจรโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวต้ัง 

  

 สัญลักษณวงกลม หมายถึง นวตักรรม/แหลงเรียนรูท่ีมีการรวมกลุมทํางาน ไมมี
รูปธรรมการดาํเนนิงานดานการพัฒนาระบบการดูแลประชากรกลุมเปาหมาย แตมี
การเชื่อมโยงงานและเอื้อประโยชนกับนวัตกรรม/แหลงเรียนรูท่ีมีรูปธรรมการ
ดําเนินงานขององคประกอบการบูรณาการการพัฒนาระบบการดูแลผูประชากร
กลุมเปาหมายครบวงจรโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวต้ัง(นวัตกรรม/แหลงเรียนรูท่ีกระทบ
ทางออม) 

  

 สัญลักษณดาวแปดแฉก หมายถึง นวัตกรรม/แหลงเรียนรูนัน้เปนงานเดนของพ้ืนท่ี มี
ศักยภาพท่ีสะทอนความเช่ียวชาญเฉพาะขององคประกอบการบรูณาการการพัฒนา
ระบบการดูแลประชากรกลุมเปาหมายครบวงจรโดยใชพ้ืนท่ีเปนตัวต้ัง 

  

 การสงผลกระทบทางตรงและออม 
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X สัญลักษณเครื่องหมายคูณ หมายถึง นวัตกรรม/แหลงเรียนรูสรางผลกระทบทางตรง
ตอระบบการดูแลผูสูงอายุ และเปน 1 ใน 21 ตัวช้ีวัดการพัฒนาระบบการดูแล
ประชากรกลุมเปาหมาย 

+ สัญลักษณเครื่องหมายบวก หมายถึง นวัตกรรม/แหลงเรยีนรูสรางผลกระทบ
ทางออมตอระบบการดูแลประชากรกลุมเปาหมาย 

 

 

ระบบ      

 

นวัตกรรม 

/ แหลงเรียนรู 

 

หมูท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ระบบ…………………..          

1) ……………………          

2) ……………………          

3) ……………………          

4) ……………………          

5) ……………………          

2. ระบบ…………………..          

6) ……………………          

7) ……………………          

8) ……………………          

9) ……………………          

10) ……………………          

3. ระบบ…………………..          

11) ……………………          
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ระบบ      

 

นวัตกรรม 

/ แหลงเรียนรู 

 

หมูท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

12) ……………………          

13) ……………………          

14) ……………………          

15) ……………………          

4. ระบบ…………………..          

16) ……………………          

17) ……………………          

18) ……………………          

19) ……………………          

20) ……………………          

รวมท้ังหมด          

 

 

แนวทางการเขียนสรุป 

จากตารางแสดงศักยภาพของนวัตกรรม/แหลงเรียนรูตอสงผลกระทบท้ังทางตรงและออมตอการ
พัฒนาระบบการดูแลประชากรกลุมเปาหมายในตําบล…………….ประกอบดวย …….ระบบ จํานวน…….
เรื่อง  

นวัตกรรม/แหลงเรียนรูซึ่งสงผลกระทบทางตรง ไดแก……………………………………………… 

นวัตกรรม/แหลงเรียนรู สงผลกระทบทางออม ไดแก ………………………………………………. 

 
3.3 ลักษณะกิจกรรมการดูแลผูสงูอายุผูดําเนินการ 

 ยอหนาท่ี 3ลักษณะกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุผูดําเนนิการ 
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เขียนอธิบายใหเห็นลักษณะกจิกรรมการดูแลประชากรกลุมเปาหมายผูดําเนินการปจจัยเงื่อนไขความสําเร็จ 
ปญหาและอุปสรรคพรอมท้ังแกไข 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  

3.4 ศักยภาพของนวัตกรรมหรือแหลงเรียนรู เทียบเคยีงกับชดุกิจกรรมหลักของการดูแลประชากร
กลุมเปาหมายและ 7 ลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 

 ยอหนาท่ี 4ศักยภาพของนวตักรรมหรือแหลงเรียนรู เทียบเคียงกับชุดกิจกรรมหลักเฉพาะประเด็นและ 
7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 

เขียนอธิบายใหเห็นระบบ/นวัตกรรม/ แหลงเรียนรูท่ีสะทอนศกัยภาพของนวัตกรรมหรือแหลงเรียนรู 
เทียบเคียงกับชุดกิจกรรมเฉพาะประเด็นและ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………  

 

บทท่ี 2 

รายละเอียดหลักสูตรการเรียนรูประเด็น................. 

 

 เกร่ินนํา-เขียนอธิบายแนวทางการพัฒนาหลกัสูตร อธิบายภาพหลกัสูตรการเรียนรูประเด็น........ 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

 
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร

 ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 
3. โครงสรางการบริหารงานพัฒนาหลักสูตร 

 เกร่ินนํา-เขียนโครงสรางการบริหารงาน ประกอบดวย คณะกรรมการหลกัสูตร1 ชุด ตาม
ประกาศ อปท. 

 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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แผนภาพท่ี 1 ตัวอยางโครงสรางการบริหารงานการพัฒนาหลักสูตร 
 

4. โครงสรางหลักสูตร 
 

 
 
แผนภาพท่ี 2 ตัวอยางโครงสรางหลกัสูตร 



312 
 

 
 
 
 

5. แนวทางการเรียนรู 
เขียนใหเห็นขั้นตอนการเรียนรู 

 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
6. การจัดกระบวนการเรียน การสอน 
 
การแบงชุดรายวิชา(ขึน้อยูกับอัตลักษณ เร่ืองเดน และความเชี่ยวชาญของพื้นท่ี) 

ชุดวิชา วิชา 

ชุดท่ี 1 1) วิชาธรรมาภิบาล 
2) วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะ 

ชุดท่ี 2 1) วิชาการพัฒนาระบบขอมลู 
2) วิชาการวางแผนและพฒันา 

ชุดท่ี 3 1) นวัตกรรมการดูแลสุขภาพ 
2) นวัตกรรมการสงเสริมการพฒันา 

 
แผนภาพท่ี 3ตัวอยางการแบงชุดวิชา 
 

7. คุณสมบัติผูเรียน 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 



313 
 

  
8. คุณสมบัติผูสอน 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

  

บทท่ี 3 

สังเขปรายวชิา 

 

 

1. วัตถุประสงค(เขียนใหเห็นถึงวัตถุประสงคของการเรียนรูในรายวิชา ท่ีผูจัดตองการจะใหเกิดการเรียนรู) 
 ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
2. สื่อการสอน(เชน power point แผนพับ  ตัวอยางของนวัตกรรม) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
3. เนื้อหาโดยสังเขป 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
4. กิจกรรมการเรียน(การบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู การฝกปฏิบัติจริง การลงแหลงเรียนรู) 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
5. การประเมินการเรียนรู 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
6. คุณสมบัติผูสอน 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
7. คุณสมบัติผูเรียน 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
8. ตารางการเรียนรู 
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ตัวอยางท่ี 3.2 ตัวอยางการเขียนหลักสูตรการเรียนรู* 

ตัวอยางการเขียนหลักสูตรการเรียนรู  ดังนี้ 

ตัวอยางจากหลักสูตรการเรียนรูของมหาวิชชาลัยอุโมงค 

 
1. โครงสรางหลักสูตร

 
2. การจัดกระบวนการเรียนการสอน 

2.1   ตารางแบงกลุมวชิา 

กลุมวิชา หนวยการเรียน 

1. กลุมวิชาการสรางพลเมือง หนวยการเรียนท่ี 1 การสรางเมือง  ประกอบดวย วิชาการ
วางแผนเมือง วิชาการบริหารจัดการเมืองและวิชาการ
พัฒนานโยบายเมือง  

หนวยการเรียนท่ี 2การเพ่ิมขีดความสามารถของเมือง 

หนวยการเรียนท่ี 3 การบริหารจัดการองคกรท่ีดี 

2. กลุมวิชาการพัฒนา
เครื่องมือการสรางพลเมือง 

หนวยการเรียนท่ี 1 เครื่องมือการสรางการมีสวนรวม 

หนวยการเรียนท่ี 2 เครื่องมือท่ีเสริมสรางความเปนเจาของ 
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หนวยการเรียนท่ี 3 เครื่องมือการเพ่ิมศักยภาพ 

3. กลุมวิชาการเสริมสราง
ระบบบริการสุขภาพ 

หนวยการเรียนท่ี 1 การจัดบริการสุขภาพโดยองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

หนวยการเรียนท่ี 2 การจัดการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน
เอง 

หนวยการเรียนท่ี 3 การสรางนโยบายสาธารณะดานสุขภาพ 

 

2.2 คุณสมบัติผูเรียน 

การฝกอบรมเรียนรูหลกัสตูร ตําบลมหาวิชชาลัยอุโมงคสรางพลเมือง (4 คืน 5 วัน)
ประกอบดวย 

1. นักบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําการเปลี่ยนแปลง (เชนกํานัน 
ผูใหญบานผูนําชุมชนและแกนนําชุมชน)  
2. นักวิชาการอปท.  
3. ผูนําชุมชน 
4. หนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 
 

2.3 คุณสมบัติอาจารยผูสอนและครูฝกชุมชน 

1)อาจารยผูสอน เปนผูท่ีมีความรูในหลักทฤษฏีหรือหลักวิชาการท่ีเปนองคความรูเฉพาะ
ประเด็น ซึ่งอาจารยผูสอนบางทานเปนผูท่ีมีประสบการณทํางานเกี่ยวกับเน้ือหาท่ีจะสอน มีผลงาน
โดดเดนเปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป  

2) ครูฝกชุมชน ในพ้ืนท่ีตําบลอุโมงคมีท้ังหมด12คน (31 นวัตกรรม)ท่ีทําหนาท่ีเปนผูสอน
วิธีการปฏิบัติจริง ของนวัตกรรมท่ีผานกระบวนการออกแบบและพัฒนาเพ่ือใหสามารถแกปญหาได
อยางครอบคลุมการสรางพลเมืองและตรงกับความตองการการดูแลสุขภาพของ 13 กลุมประชากร
เปาหมาย  

2.4 แนวทางการฝกอบรม 

ขั้นท่ี 1 ศึกษาเรียนรูแนวคิดหลักการ 
ขั้นท่ี 2 ศึกษาดูงานนวัตกรรมในชุมชนและนําเสนอผลการศกึษาดูงาน 
ขั้นท่ี 3 ออกแบบโจทยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ขั้นท่ี4ประเมินผลการฝกอบรมและสะทอนการเรียนรู 
 

2.5  พ้ืนท่ีเปาหมาย อปท.เครือขายรวมสรางพลเมือง(จํานวน 20แหง) 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเขารวมเปนเครือขาย จํานวน 20 แหงกระจายตัวในหลายหลุมจังหวัด 
โดยอาจอยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน อยางนอย รอยละ 60 นอกน้ัน อยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง ภาคกลาง ภาคใต และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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2.6 คําอธิบายกลุมวชิา 
1. กลุมวิชาสรางพลเมือง(MCC01) 

คําอธิบายกลุมวชิา  
  กระบวนการสรางเสริมศักยภาพของประชาชนในตําบลให มีบทบาทและหนาท่ีความ
รับผิดชอบในฐานะ พลเมือง ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญของสังคมท่ีมีการชวยเหลือเกื้อกูล มีการเรียนรูตลอด
ชีวิต เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตในการแกปญหาของชุมชน อันกอใหเกิดพลังสรางสรรคพัฒนาบานเมือง
ใหนาอยูอยางย่ังยืนดวยการสรางเมืองท่ีมีการจัดทําแผนเมือง  การบริหารจัดการเมือง การพัฒนานโยบาย
เมือง สงเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถพลเมืองโดยมีเปาหมายสูงสุดรับผิดชอบตอปญหาของเมืองและให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการองคกรท่ีดี 

2. กลุมวิชาพฒันาเคร่ืองมือสรางพลเมือง(MCC02) 

คําอธิบายกลุมวิชา  
           การสรางพลเมืองใหมีศักยภาพ มีการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยการพัฒนาเครื่องมือซึ่งเปนกล
ยุทธการสรางพลเมืองของชุมชนดวยกระบวนการสรางการมีสวนรวม สรางความเปนเจาของ และพัฒนา
ศักยภาพอันสงผลใหพลเมืองมีคุณลักษณะความเปนพลเมืองท่ีดีอันประกอบไปดวยการใหความสําคัญกับ
ปญหาชุมชนทองถิ่นมีบทบาทหนาท่ีทํางานในชุมชน ใชความคิดเห็นรวมกันในการจัดการกับปญหามีซื่อสัตย 
สุจริต สามัคคี มีความละอายเกรงกลัว ตอความชั่ว  มีกลาและเชื่อม่ัน และรวมสงเสริมคนดี 
 

3. กลุมวิชาเสริมสรางระบบการบริการสุขภาพ(MCC03) 

คําอธิบายกลุมวชิา 
         การสรางเสริมระบบบรกิารสุขภาพ เปนกระบวนการสนับสนุนเพ่ิมความสามารถของคนในการ
ควบคุม ดูแล และพัฒนาสุขภาพอันเปนขุมพลังแหงชีวิตของตนเองใหดีท้ังระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน อีก
ท้ังการทํางานรวมมือกับองคกรหลกัและภาคี มีการหนุนเสริมของทองถิ่น กอใหเกิดความรวมมือ มีการ
เปลี่ยนแปลงในการจัดการ การสรางเสริมสุขภาวะชุมชนเพ่ือการดูแลสุขภาพท่ีดีแบบองครวม อันประกอบไป 
ดวย การจัดบริการสาธารณะโดยเทศบาล การดูแล 
 

3. สังเขปของกลุมวชิา    
ในการเขียนโครงสรางรายวิชาของหลักสูตร  จะเขียนใหเห็นถึงขอบเขตและเน้ือหาของรายวิชาหลัก ดังน้ี 

1) กลุมวิชาการสรางพลเมือง 

การศกึษาเพ่ือสรางความเปนพลเมือง (citizenship education) หมายถึง การพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ มีความรูดี มีความรับผิดชอบ ตระหนักในบทบาทหนาท่ี มีคุณลักษณะ และ
มีสวนรวมในการพัฒนาสงัคมและประเทศชาติในฐานะท่ีเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนเปน
เจาของอํานาจสูงสุด ในการปกครองประเทศ ในแงน้ีพลเมือง (citizen)จึงเปนกุญแจอันสําคัญย่ิงของ
กระบวนการประชาธิปไตยเพราะวาพลเมืองเปนศูนยกลาง ของการแสดงบทบาทโดยเฉพาะการปรึกษาหารือ
ถกเถียงประเด็นสาธารณะท่ีสาํคัญๆกับทุกภาคสวนของสังคมกระท่ังนําไปสูการตัดสินใจท่ีเห็นพองรวมกันโดยมี
เปาหมายท่ีเปนประโยชนตอสงัคมและมีพลเมืองมีสวนรวมอยางแข็งขัน ดังน้ันปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดของ
ความสําเร็จของประชาธิปไตยคือการจัดการศกึษาเพ่ือสรางความเปนพลเมืองเพราะ ไมมีใครรูเรื่องประชาธิปไตย
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2) หลักการและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

    ในการเขียนเนือ้หาของรายวชิาจะตองมีการทบทวนหลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการสรางพลเมือง 
 ดังตัวอยาง   

1. นิยามการวางแผน 
คําวา การวางแผน (planning) มาจากคําภาษาละตินวา แพลนัม (planum) ซึ่งหมายถึง พ้ืนราบ (flat 

surface) และไดนํามาใชในภาษาอังกฤษเมื่อศตวรรษท่ี 17 โดยพจนานกุรมออกฟอรด (oxford dictionary) ตาม
ความหมายของพ้ืนราบ หมายถึง การกําหนดแบบฟอรมในทางราบ เชน แผนท่ีและแบบพิมพเขียว (blueprint) 
ของสิ่งกอสรางตางๆ อนันต เกตุวงศ (2534, หนา 1) 

2. ลักษณะของแผน 

ลักษณะของแผนโดยท่ัวไป จะตองประกอบดวยสิ่งตอไป 

1) วัตถุประสงค เปนการกําหนดไวลวงหนาจะมีการปฏิบัติอะไรและอยางไร เปนการชี้ทางให
เห็นและเปนการปองกันการเขาใจผิดและหลงทาง วัตถุประสงคจะตองกําหนดไวแจมแจงชัดเจน โดยให
ทุกฝายมีสวนรวม ตองมีการจัดเรียงลําดับวัตถุประสงค และมีการปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ ไป 

2) มาตรฐานในการบริหาร เปนการกําหนดความตองการ ความสมดุลและความสัมพันธ
ระหวางทรัพยากรท้ังหลาย มาตรฐานเปนเครื่องกําหนดหลักเกณฑสําหรับการควบคุม การกําหนด
อาจเขียนเปนคําอธิบาย หรือโดยการบอกกลาวดวยคําพูดใหถือปฏิบัติตาม 

3) งบประมาณ ไดแก แผนกการรับและแผนการจาย ซึ่งกําหนดขึ้นสําหรับสิ่งท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตและเปนสิ่งท่ีชวยกําหนดเปนเปาหมายของแตละกิจกรรม และใชเปนแผนการควบคุมได 

4) แผนงาน เปนแผนเบ็ดเตล็ดซึ่งรวมการใชทรัพยากรตางๆ และการจัดเรียงลําดับของ
กิจกรรมซึ่งจะตองทําตามกําหนดระยะเวลาเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 

5) นโยบาย หมายถึง การตกลงขั้นตนในการกําหนดแนวทางอยางกวางในการปฏิบัติงานให
บรรลุวัตถุประสงค นโยบายท่ีดีจะตองกําหนดไวอยางกวางๆ และสอดคลองกันและแสดงใหเห็นถึง
การพัฒนาองคการในท่ีสุด 

 
3) บทเรียนท่ีดําเนินการ      

ในการเขียนเนื้อหารายวิชาตองแสดงใหเห็นถึงบทเรียนการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 
 

มาตั้งแตเกิดประชาธิปไตยจะสําเร็จไดดวยดีก็ตองฝกคนใหมีความรูความเขาใจกระท่ังเกดิสํานึกเห็นคุณคามีเจต
คติท่ีถูกตองสอดคลองตอแนวทางประชาธิปไตยท้ังน้ีเพ่ือสราง“สังคมไทยท่ีพลเมือง มีความรูเทาทัน ใชสิทธิ
เสรีภาพดวยความรับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมทางการเมือง และมีวัฒนธรรมและ วิถชีีวิตแบบประชาธิปไตย” 

        เทศบาลตําบล…..ไดมีการจัดการวางแผนเมือง มาปกครองต้ังแตเปนสุขาภิบาลและยกฐานะเปนเทศบาลตําบล
เมื่อป พ.ศ.2542 การวางแผนเมืองสวนมากจะดําเนินการตาม ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 7 ประการ  กอนท่ี
เทศบาลตําบล….จะกําหนดใหมีวิสัยทัศนของเทศบาลในปงบประมาณ 2548 ดังนั้นการวางแผนเมืองจึงได ดําเนินการ
โดยการใชกรอบการวางแผนของยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 7 ประการ ควบคูไปกับการวางแผนท่ีมีการกําหนดตาม
วิสัยทัศนของเทศบาลตําบล….วางแผนเมือง ดังนี้ 
          ยุทธศาสตรท่ี 1การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานบริการสาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กีฬาและนันทนาการ สวัสดิการ 
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เทศบาลตําบล….ไดมีการจัดการวางแผนเมือง มาปกครองตั้งแตเปนสุขาภิบาลและยกฐานะเปน
เทศบาลตําบลเม่ือป พ.ศ.2542 การวางแผนเมืองสวนมากจะดําเนินการตาม ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น 7 ประการ  กอนท่ีเทศบาลตําบล…..จะกําหนดใหมีวิสัยทัศนของเทศบาลตําบล….ใน
ปงบประมาณ 2548 ดังน้ันการวางแผนเมืองจึงได ดําเนินการโดยการใชกรอบการวางแผนของยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น 7 ประการ ควบคูไปกับการวางแผนท่ีมีการกาํหนดตามวิสัยทัศนของเทศบาลท่ีกําหนด
ไววา  

ยุทธศาสตรท่ี 1การพัฒนาระบบการบริหารจัดการดานบริการสาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพแบบ
องครวม ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กีฬาและนันทนาการ สวัสดิการ โดยเทศบาลตําบล…ได
วางแผน การสรางเมืองใหเกิดสถานท่ีออกกําลังกายใหเพียงพอแกประชาชน จึงไดจัดสรางสนามกีฬาท่ี หมู
ท่ี .. และใหจัดมีการแขงขันกีฬาชุมชน สําหรับตอตานยาเสพติดในระยะเวลาดังกลาว ปญหายาเสพติดยัง
มีไมมาก เทศบาลตําบลอุโมงคจึงใชเพียงวิธีปองกัน คือการจัดการแขงขันกีฬา,การจัดพัฒนาสถานท่ีการ
ออกกําลังกาย  เปนกิจกรรมปองกันเปนสวนใหญ 

ยุทธศาสตรท่ี 2การพัฒนาและสงเสริมประสิทธิภาพการมีสวนรวมของประชาชนดานการเมือง การบริหาร 
และการบริการ เทศบาลกําหนดใหมี การสรางความเขมแข็ง โดยการรวมมือกับมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีในป 
2548 จึงจัดใหมีโครงการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจชุมชนบนฐานรากโดยการ
รวมมือของสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี  

  

4) รูปธรรมการทําแผนเมืองในพื้นท่ี  
ในการเขียนเนื้อหารายวิชาตองแสดงใหเห็นถึงรปูธรรมการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

 

- เทศบาลตําบล……จึงใชวิธีการระดมหาตนทุนของชุมชน  เชน  มีของดีอะไรบาง (ของดีรวมถึงบุคคลดวย)  มี
ปญหาอะไรบาง, มีความประสงคจะพัฒนาเรื่องอะไร  หรือจะตอยอดเรื่องอะไร  โดยเจาหนาท่ีของเทศบาล
ตําบล…. (นักวิจัยชุมชน)  จะเปนผูสรางคําถามเปนสวนใหญ  จะไมมีการเสนอแนะ  หรือแสดงความคิดเห็นโดย
ไมจําเปน  ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาว  จึงทําใหเกิดกิจกรรมโครงการมาจารประชาชนอยางแทจริง 
 เทศบาลตําบล…..ขอยกตัวอยางการทําแผนแมบทชุมชนของตําบล……  ดังนี ้
แผนแมบทชุมชนหมู 1   จากการระดมความคดิเห็นแลวสามารถจัดกิจกรรมได  เชน  กลุมสมุนไพร, ดนตรี
พ้ืนเมือง, ภูมปิญญาทองถ่ิน  โดยมีจุดประสงคในการอนรุักษ, ถายทอด  องคความรูตาง ๆ ใหกับเยาวชน และ
ประชาชนท่ีสนใจ ผลดีของแผนแมบทชุมชนหมูท่ี 1 จึงทําใหเยาวชนมีความรูความสามารถในการอนุรักษรักษา
วัฒนธรรมประเพณี เชน การทําหมากสุม, การตัดตุง หรือการเลนดนตรีพ้ืนเมือง  เปนตน 
 

 

3.2  กลุมวิชาการพัฒนาเครื่องมือการสรางพลเมือง 
         ในการเขียนสังเขปของรายวิชาจะตองมีการทบทวนหลักการและแนวคดิท่ีเก่ียวของกับวิชาการพัฒนา

เครื่องมือการสรางพลเมือง ดังตัวอยาง  
 

1) หลักการและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

  ในการเขียนเนื้อหาของรายวิชาจะตองมีการทบทวนหลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับการสรางพลเมือง 
 ดังตัวอยาง   
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ทฤษฏีการพัฒนาศักยภาพ 

          การพัฒนาศกัยภาพของชุมชน คือ การพัฒนาท่ีมีฐานคิดใหมวา  ชุมชนไมได  “โง  จน  เจ็บ”  แตอยู
บนฐานของความเขาใจเรื่อง  “ศักยภาพ”  ของชุมชนท่ีมี  “  คน  ความรู  ทรัพยากร” 
      การพัฒนาศักยภาพของชุมชน คือ การชวยใหชุมชนพัฒนาศักยภาพของตนเอง(community 
empowerment) โดยการเชือ่มโยงระหวาง  “คน  ความรู  ทรัพยากร”  จนเกิดความสัมพันธซึ่ง
เรียกวา  “กระบวนทัศนพัฒนาใหม”  ท่ีประกอบไปดวย  “การเรียนรู  การจัดการ  และการพัฒนา”  ซึ่งก็คือ
วา  ชุมชนมีการจัดการตนเอง  มีการจัดองคกรชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
           การพัฒนาศักยภาพชุมชน คือ การเริ่มและเนนท่ีการจัดกระบวนการเรียนรู (คนสัมพันธกับ
ความรู) กระบวนการจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรู (คนสัมพันธกับ
ทรัพยากร)  และกระบวนการพัฒนาทุนของชุมชนท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  เปนกระบวนการสรางทุน
ความรู  ทุนทางปญญา  ทุนทางสังคม  ซึ่งเปนประสบการณในการพัฒนา (ความรูสัมพันธกับทรัพยากร)
การพัฒนาศักยภาพของชุมชน  คือ  กระบวนการพัฒนาโดยมีเปาหมายท่ีการพ่ึงตนเองของประชาชน 
 เคร่ืองมือสูชุมชนรูถึงศักยภาพของตน 
 การจัดทํา“ประชาพิจัย” หรือชื่อเต็มวา  “ประชาพิจัยและพัฒนา”  (People Research and 
Development-PR&D)  ซึ่งเปนเครื่องมือหรือวิธีการหน่ึงท่ีทําใหเกิดกระบวนการเรียนรูและนําไปสูการ
ทํา  “แผนแมบทชุมชน”  หัวใจของการทําประชาพิจัยอยูท่ีการสรางกระบวนการเรียนรูท่ีทําใหชุมชนหลุด
พนจากวิธีคิดแบบพ่ึงพาและรอความชวยเหลือจากรฐัหรอืภายนอก  (เสรี พงศพิศ  2549 : 84)  
           แผนแมบทชุมชน  คือ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท่ีชุมชนรวมกันพัฒนาขึ้นโดย
กระบวนการเรียนรูท่ีทําใหเขาใจศักยภาพท่ีเปน  “ทุน”  ท่ีแทจริงของตนเอง  และพบแนวทางในการพัฒนา
ทุนดังกลาว  ไปสูการปฏิบัต ิ ทําใหเกิดผลตอชีวิตของชุมชน  ทําใหชุมชนพัฒนาไปสูการพ่ึงตนเอง  อันเปน
กระบวนการเรียนรูหรือการทําแผนแมบท 

 
2) บทเรียนท่ีดําเนินการ 
ในการเขียนเนื้อหารายวิชาตองแสดงใหเห็นถึงบทเรียนการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

 

บทเรียนท่ีเทศบาลเทศบาลตาํบลอุโมงคดําเนินการ 
 เทศบาลตําบล…..ไดมีการสรางการมีสวนรวมของเทศบาลตําบล….มาโดยตลอด นับต้ังแตกอนป 
พ.ศ. 2542 เมื่อสมัยยังเปนสุขาภิบาลตําบลอุโมงคเปนชวงท่ียึดหลักการบริหารราชการตามอํานาจหนาท่ีท่ี
กําหนดไวตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสุขาภิบาลรวมถึงการพัฒนาตามหลักประเด็นยุทธศาสตรท่ีกําหนด
กรอบอํานาจหนาท่ีท่ีสามารถกระทําการได ๗ ประการ อาทิ เชนการบําบัดทุกขบํารุงสุขของประชาชนท่ัวไป การ
จัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน การดูแลสภาพแวดลอม เปนตน  
 แตเมื่อป พ.ศ. 2548 การสรางการมีสวนรวมของพลเมือง เทศบาลตําบล…ไดมีการดําเนินการตาม
กรอบภารกิจของยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 7 ประการ ควบคูกันกับการสรางการมีสวนรวมตามแนวทาง
วิสัยทัศนของเทศบาลตําบล  การสรางการมีสวนรวมของเทศบาลตําบล…..จึงมีการดําเนินการตามประเด็น
ยุทธศาสตรท่ีเทศบาลตําบลจะตองกระทํา 7 ประเด็น ไดแก  
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการบรหิารจดัการดานบริการสาธารณสุขและการสงเสริมสุขภาพแบบองครวม 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด กีฬานันทนาการและสวัสดกิาร การแกไขปญหายาเสพติดชวงกอนป พ.ศ.
2542 จัดใหมีการแขงขนักีฬาตานยาเสพติด การจัดประกวดวาดภาพ การเขียนเรียงความตอตานยาเสพติด ใน
วันตอตานยาเสพติดโลก ซึ่งจัดทุกวันท่ี 26 มิถุนายน ของทุกป 
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3) รูปธรรมในพื้นท่ี  

ในการเขียนเนื้อหารายวิชาตองแสดงใหเห็นถึงรปูธรรมการดําเนินการท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

รูปธรรมการมีสวนรวมในพื้นท่ี 
กระบวนการพัฒนาเครื่องมือการสรางพลเมืองดานการมีสวนรวม  ในสวนของเทศบาลตําบล….ไดมี
วิวัฒนาการมาอยางตอเน่ือง นับแตอดีตจนถึงปจจุบันมีกิจกรรมโครงการหลายโครงการดําเนินการใหเปน
รูปธรรมสรางประโยชนแกพลเมือง  เทศบาลตําบล….มีกระบวนการสามารถแสดงใหเปนเปนรูปธรรมใน
พ้ืนท่ีประกอบดวย 5 กระบวนการคือ 

1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
2. การจัดตั้งกองทุน 
3. การพัฒนาจิตอาสา 
4. การสรางบริการสาธารณะ 
5. การสรางขอตกลงรวม 

รูปธรรมการมีสวนรวมในพื้นท่ีมีดังนี้ 
1. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบล….เปนกิจกรรมท่ีสรางการมีสวนรวม 

ทุกภาคสวนท้ังภาครฐัคือ เทศบาลตําบล…. ภาคประชาชนคนตําบล…. ริเริ่มจากการสงเสริมใหพลเมือง
ของเทศบาลตําบล…..เกิดสวัสดิการความม่ันคงในการดําเนินชีวิต   เทศบาลตําบล…..ไดดําเนินการใน
สวนของการจัดตั้งกองทุนเพ่ือสงเสริมสวัสดิการใหกับชุมชนในดานตางๆ ครอบคลุมตั้งแตเกิดจนถึง
เสียชีวิตแยก   เปนสวัสดิการทุกชวงวัยของชีวิต เกิด แก เจ็บ ตาย 
ศูนยขอมูลสุขภาพครบวงจร  เทศบาลตําบล….จัดตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงคเพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารดาน
สุขภาพแกประชาชน รายบุคคล โดยอางอิงขอมูลท่ีเทศบาลมีอยู  เชน  database (tcnap) เพ่ือใหกลุม
ผูปวยและญาติเขาไปใชบริการคนหาขอมูลในการรกัษาโรค ดูแลสุขภาพการปฏิบัติงานใหหางไกลจาก
ปจจัยเสี่ยงท่ีจะเกิดโรคท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ รวมถงึการติดตอหนวยงานการใหคําปรึกษาระบบ 
hotline เปนประจําทุกวัน  เพ่ือการใหความชวยเหลือตามปญหาและความ กองการศึกษา 

  
3.3  วิชาการเสริมสรางระบบบริการสุขภาพ 

          ฐานคิดในการจัดระบบบริการสุขภาพ สงเสริมใหประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได/ พ่ึงตนเอง
ได การจัดการดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชนเอง และใหภาครัฐเปนเพียงผู ใหการสนับสนุน / เปนท่ีปรึกษา  
 ในการเขียนสังเขปของรายวิชาจะตองมีการทบทวนหลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับวิชาการเสรมิสรางระบบสุขภาพ 
ดังตัวอยาง  

3.3.1 หลักการและแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

  ในการเขียนเนื้อหาของรายวิชาจะตองมีการทบทวนหลักการและแนวคิดท่ีเก่ียวของกับเสริมสรางระบบบรกิาร
สุขภาพ ดังตัวอยาง   

 

3) มิติของสุขภาพ  
มิติของสุขภาพในองคประกอบสุขภาพท้ัง 4 ดาน ในมิติ ดังน้ี   

1) การสงเสริมสุขภาพ เปนกลไกการสรางความเขมแข็งใหแกสุขภาพกาย สุขภาพจิต 
สุขภาพสังคม และสุขภาพศีลธรรม  
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2) การปองกันโรค ไดแก มาตรการลดความเสี่ยงในการเกิดโรค รวมท้ังการสรางภูมิคุมกัน
เฉพาะโรค ดวยวิธีการตางๆ นานา เพ่ือมิใหเกิดโรคกาย โรคจิต โรคสังคม และโรคศลีธรรม  
ท้ัง การสงเสริมสุขภาพ และ การปองกันโรคน้ี เราเรียกรวมกันวา "การสรางสุขภาพ" โดยใหทํากอนเกิด
โรค  

3) การรักษาโรค เม่ือเกิดโรคขึ้นแลว เราตองเรงวินิจฉัยโรควาเปนโรคอะไร แลวรีบใหการ
รักษาดวยวิธีท่ีไดผลดีท่ีสุดและปลอดภัยท่ีสุดเทาท่ีมนุษยจะรูและสามารถใหการบรกิารรักษาได เพ่ือลด
ความเสียหายแกสุขภาพ หรือแมแตเพ่ือปองกันมิใหเสียชีวิต  

4) การฟนฟูสภาพ หลายโรคเม่ือเปนแลวก็อาจเกิดความเสียหายตอการทํางานของระบบ
อวัยวะหรือทําใหพิการ จึงตองเริ่มมาตรการฟนฟูใหกลับมามีสภาพใกลเคียงปกติท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 

 ท้ัง การรักษาโรค และ การฟนฟูสภาพน้ีเราเรียกรวมกันวา "การซอมสุขภาพ" ทําหลังจากเกิดโรคแลว  
             สรุปวา ในมิติของสุขภาพมีความเชื่อวา ในมิติของ"การสรางสุขภาพ" ใหกับประชาชนโดยการ
สงเสริม 
    สุขภาพและปองกันโรคจะมีประสิทธิผลดีกวาและประหยัดกวา "การซอมสุขภาพ" 

4) ปจจัยท่ีมีผลตอสุขภาพ 
ภาวะสุขภาพของบุคคลไดรับอิทธิพลจากปจจัยท้ังสวนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม

อยางกวางขวาง ปจจัยเหลาน้ีมักถูกอางถึงวาเปนปจจัยท่ีม่ีผลตอสุขภาพ ซึ่งมีหัวขอหลักดังน้ี  
1) พันธุกรรม  :  มีผลตออายุขัย ความมีสุขภาพดีและความเปนไปไดในการเกิดความเจ็บปวย 
       ตางๆ 
2) รูปแบบการใชชีวิตและพฤติกรรมสวนบุคคล : อาหาร, กิจกรรมตางๆ , การสูบบุหรี่ , การ
ด่ืม 
       สุรา และการรับมือกับความเครียดในชีวิต เหลาน้ีลวนสงผลตอสุขภาพ 
3) รายไดและสถานภาพทางสังคม : ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนย่ิงมากเทาไหร ย่ิงมีความ

แตกตางของภาวะสุขภาพมากเทาน้ัน 
4) การจางงานและสภาพการทํางาน : ผูท่ีไดรับการจางงานมักมีสุขภาพท่ีดีกวา โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงผูท่ีสามารถควบคุมสภาพในการทํางานของตนเองได 
5) การศึกษา : ระดับการศึกษาต่ํามีความเชื่อมโยงกับการมีสุขภาพไมดี มีภาวะเครียดมากกวา

และมีความม่ันใจในตนเองต่ํากวา 
 

 
3.3.2 รูปธรรมในพื้นท่ี 

       จากการดําเนินงานของพ้ืนท่ีตามกลุมเปาหมาย 13 กลุมอายุ พบวาในการจัดบริการสุขภาพใหครอบคลมุ
ซึ่งเทศบาลตําบลไดจัดทําไดแก  

 
1. สูงวัยอยางมีคุณคา 

 เน่ืองจากปจจุบันเทศบาลตําบล..มีผูสูงอายุมากถึง   2,900  คน ซึ่งเปนกลุมท่ีตองไดรับการ
ดูแลอยางครอบคลุมและตอเน่ือง  ประกอบกับสถานการณปญหาของกลุมผูสูงอายุพบวา  บางคนมีโรค
ประจําตัว  ขาดคนดูแล  ปฏิบัติตนไมถูกตอง  เปนตน  ดังน้ันเพ่ือใหกลุมผูสูงอายุในตําบล…. สามารถ
ดูแลตนเองได มีแนวทางในการดูแลสุขภาพอยางถูกตอง  รวมถึงญาติ/ผูดูแล มีความเขาใจสามารถดูแล
ผูสูงอายุไดอยางถูกตองเชนกัน สูงวัยอยางมีคุณคา มีรูปธรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) หาขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุในตําบล โดยขอมูลท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ไดแก 
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- การสํารวจขอมูลผูสูงอายุ ปญหาและความตองการในการดูแลของแตละครอบครัวโดย 
อาสาสมัครสาธารณสุขตามครอบครัวท่ีรับผิดชอบ 

- ใชขอมูลจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล  จากแฟมประวัติครอบครัว เพ่ือ 
คนหาผูท่ีอยูในภาวะเสี่ยง เขน การอาศัยอยูตามลําพัง  การมีโรคประจําตัว เชน โรค
เรื้อรัง(ความดัน เบาหวาน) โรคจิตเวช เปนตน ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดการดูแลติดตามเย่ียม
เปนกรณีพิเศษ 

2) ปฏิบัติการอบรมใหความรูแกผูสูงอายุ และผูดูแลหรือญาติ  โดยใชเวลาในการอบรม 1 วัน มี 
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติตนและการดูแลผูสูงอายุ เชน การปฏิบัติตนของผูสูงอายุ 
การมาตรวจตามนัดสําหรับผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว  การรับประทานอาหาร-ยา การใช
สมุนไพรบํารุงรางกายและการรักษาโรค แพทยแผนไทยท่ีเหมาะกับผูสูงอายุ การออกกําลัง
กายท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ เปนตน   

3) การติดตามเย่ียมบานและประเมินผลผูสูงอายุ  โดยเจาหนาท่ีสาธารณสุขจากเทศบาล
รวมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําพ้ืนท่ี โดยมีการบันทึกขอมูลการเย่ียมในแบบบันทึก
การติดตามเย่ียมผูสูงอายุในชุมชน  

- ตรวจเช็คสมุดบันทึกสุขภาพสําหรับผูสูงอายุท่ีมีโรคประจําตัว ชั่งนํ้าหนัก วัดความดัน การ
รับประทานอาหารและยา สํารวจสภาพแวดลอมบริเวณบาน ซักประวัติ และประเมินความรู
ผูสูงอายุหลังจากท่ีไดรับการอบรมใหความรูไปแลวโดยการซักถาม ประเมินสุขภาพจิต เปน
ตน  

4) การคัดเลือกผูสูงอายุตนแบบ  หลังจากท่ีมีการอบรมใหความรู และติดตามการเย่ียมบาน           
จํานวน 3 ครั้ง จะนําขอมูลท่ีบันทึกไดมาประมวลผลคัดเลือกผูสูงอายุตนแบบของตําบล
อุโมงค ท่ีมีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี ดูแลตนเองไดเหมาะสม   
ผูสูงอายุตนแบบ มีหลักเกณฑดังน้ี 

1) ไมมีโรคประจําตัว 
2) การรับประทานอาหารท่ีเหมาะสม 
3) ระดับความดันโลหิตอยูในเกณฑปกติ  
4) สุขภาพจิตอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม 
5) สภาพแวดลอมบริเวณบาน/ท่ีอยูอาศัย 

2. ธนาคารกายอุปกรณ 
 ธนาคารกายอุปกรณมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็ก เยาวชน ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูปวยอ่ืนๆ ไดรับ
การชวยเหลือดานอุปกรณการฟนฟูอยางถูกตองตามลักษณะความบกพรองของรางกาย สามารถดําเนิน
ชีวิตอยูในสังคมไดอยางเทาเทียม  และสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในชุมชนโดยวิธีการระดม
ทุน และขอรับบริจาคกายอุปกรณจากประชาชนในตําบล และประชาชนท่ัวไป  ซึ่งเด็ก เยาวชน คนพิการ  
ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส ผูปวย  เปนคนอีกกลุมหน่ึงท่ีสังคมตองใหการดูแลเปนพิเศษ เน่ืองจากเปนกลุมคนท่ีมัก
ไมเขาถึงบริการของรัฐ และสิทธิพ้ืนฐานท่ีพึงไดรับ รวมท้ังถูกละเมิดสิทธิมากกวาคนกลุมอ่ืน จากความไมรู 
หรือดวยเหตุปจจัยอ่ืน ๆ ตลอดจนผูประสบปญหาบางรายประสบปญหาซ้ําซอน สงผลใหไมสามารถ
ดํารงชีวิตไดเทาเทียมกับผูอ่ืน ประกอบกับสถานการณท่ีเกิดขึ้นในตําบล ทําใหพบวา ผูสูงอายุ ผูพิการ 
ผูปวยเรื้อรัง ท่ีปฏิบัติตนไมเหมาะสมไมถูกตองกับสภาวะความบกพรองทางรางกายของตนเอง ทําใหเกิด
ปญหาและสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตในประจําวัน ธนาคารกายอุปกรณมีรูปธรรมการดําเนินงานดังน้ี 
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1) จัดตั้งผูรับผิดชอบเพ่ือใหธนาคารกายอุปกรณมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
จึงตองมีการจัดตั้งผูรับผิดชอบหลักในการทํางาน และมีการกําหนดระเบียบ ขอบังคับ 
ในเรื่องของการยืมใชกายอุปกรณ และการสงคืนกายอุปกรณ 

2) สํารวจกลุมเปาหมาย ดําเนินการสํารวจกลุมเปาหมายท่ีมีความจําเปนและตองการใช
กายอุปกรณ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขแตละหมูบานสํารวจกลุมเปาหมายท่ีตนเอง
รับผิดชอบ  

3) ลงทะเบียน ใหผูท่ีตองการใชกายอุปกรณลงทะเบียนขอยืมกายอุปกรณท่ีมีลักษณะ
ตรงตามความบกพรองของตนเอง 

4) การระดมทุน และขอรับบริจาคกายอุปกรณ ดําเนินการประชาสัมพันธขอรับบริจาค
กายอุปกรณจากประชาชนท้ังในตําบล และประชาชนท่ัวไป  หรือทุนทรัพยตามแต
ความประสงคของผูบริจาค 

5) การใหความรู ดําเนินการใหความรูความเขาใจแกผูรับผิดชอบธนาคารกายอุปกรณ ใน
เรื่องของการใชกายอุปกรณใหเหมาะสมกับลักษณะความบกพรองของรางกาย และ
การใชกายอุปกรณท่ีเหมาะกับการฟนฟูรางกายไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

6) ติดตามประเมินผล ติดตามผลโดยขอความรวมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุขชวย
ติดตามผลและวิธีการใชกายอุปกรณของผูท่ีขอยืมกายอุปกรณไปใชในการฟนฟูความ
บกพรองของรางกาย 
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ตัวอยางการนําเสนอขอมูล 

ประเด็นที่ 4    ขอมูลสําหรับการจัดทําแผน 

 
ในสวนน้ีขอนําเสนอ ตัวอยางขอมูลสําหรับการจัดทําแผน แสดงใน 2 แนวทาง ไดแก 

1. โครง หรือกรอบการจัดทําแผนตําบล 3 ป 
2. แนวทางการเขียนแผนชุมชน 

ดังแสดง 
ตัวอยางท่ี 4.1 (ราง)โครงการจัดทําแผนตําบล 3 ป 

 

มีโครงรางการจัดทําแผนตําบล ดังนี ้

ประเด็น หัวขอ และรายละเอยีด 
สวนที่ 1 บทนํา 
 1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามป 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
1.3 ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 
ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผน 
ข้ันตอนท่ี 2 การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี 3  การเก็บรวบรวมขอมูล   และวิเคราะหขอมูล 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
2. การวิเคราะหขอมูล 

ข้ันตอนท่ี 4  การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี  5  การจัดทํารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี  6 การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป 
ข้ันตอนท่ี  7     การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ 
1.4 ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 

สวนที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบล 
 2.1 สภาพท่ัวไป  และขอมูลพ้ืนฐานของทองถ่ิน 

 ท่ีต้ังและอาณาเขต 
 สภาพภูมิประเทศ 
2.2 ขอมูลดานสังคม 
 ประชากรและครัวเรอืน 
 ลักษณะการต้ังถ่ินฐาน 
 ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม อิทธิพลทางความคดิ (คานยิม) 
 ศาสนา สิ่งยึดเหนี่ยว และขอหามตาง ๆ 
 การศึกษา 
 ผูนําชุมชน 

 2.3 ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 2.4 ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ดานสาธารณสุข 
 ผูสูงอาย ุ
 สถาบันเกษตร 
 กีฬา และนันทนาการ 
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ประเด็น หัวขอ และรายละเอยีด 
 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ทรัพยากรน้ํา 
 ดานการเมืองและการบริหาร 
2.5 ขอมูลเก่ียวกับศักยภาพของทองถ่ิน 
 ฝายการเมือง 
 ฝายขาราชการประจํา 

สวนที่  3 สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในปที่ผานมา 
 3.1 การสรุปสถานการณการพฒันาดวยการจัดทําการประชุมเพื่อคนหา จุดแขง็ จุดออน โอกาสและอุปสรรค 

(SWOT Analysis) 
 ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานแหลงน้ํา 
 การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานสังคม 
 การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการเมืองการปกครอง และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

3.2  การประเมินผลการนาํแผนพัฒนาไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ 
3.2.1 จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป (2556– 2558) 

 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี  1 พ.ศ.2556 ปท่ี  2 พ.ศ. 2557 ปท่ี 3 พ.ศ. 2558 รวม 
จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประ
มาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  การ
พัฒนาดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

        

2.  การ
พัฒนาดาน
เศรษฐกิจ 

        

 
 3.2.2  ผลการดําเนินงานตามแผนพฒันาสามป (พ.ศ. 2556-2558) เฉพาะป 2556 

 

ยุทธศาสตร 

จํานวน
โครงการ 

ท่ีแลวเสร็จ 
 

จํานวน
โครงการท่ีอยู

ในระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการท่ียัง

ไมได
ดําเนินการ 

จํานวน
โครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ี
มีการเพิ่มเตมิ 

จํานวน
โครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน รอย
ละ 

จําน
วน 

รอยละ จํานว
น 

รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอยละ จํานว
น 

รอยละ 

1. การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

            

2. การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ             

3. การพัฒนา
แหลงนํ้า             

 
 3.2.3 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนการดาํเนนิงาน และจํานวนโครงการท่ีได

ปฏิบัติ ในป  2556 
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ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัต ิ

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ   
3. การพัฒนาแหลงน้ํา   
4. การพัฒนาดานสาธารณสุข   
5. การพัฒนาดานการศึกษาฯ   
6. การพัฒนาดานสังคม   
7.  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติฯ   
8.  การพัฒนาดานการเมอืงฯ   

รวม    
 3.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

ทําการแปลงแผนสูการปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร  8  ดาน  ดังนี้ 
 ดานโครงสรางพ้ืนฐาน   
 ดานพัฒนาเศรษฐกิจ   
 ดานแหลงน้ํา   
 ดานสาธารณสุข   
 ดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม   
 ดานสังคม   
 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   
 ดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี   

 
สวนที่ 4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 

 4.1 วิสัยทัศนการพัฒนา 
4.2 ยุทธศาสตรและแนวทางการพฒันาในชวงสามป 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงน้ํา 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการบานเมืองท่ีด ี

 4.3 กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ แนวทา  
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1) ยุทธศาสตรการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานท่ีเหมาะสม
กับชุมชน  

  ประชาชนไดรับความ
สะดวกในดานการคมนาคม 
การขนสง ผลิตผลทาง
การเกษตรและการ
ทองเท่ียว รวมถึงการไดรบั
บริการดานสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอยาง
ท่ัวถึง  

1.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคมขนสง  

1. พัฒนาและปรับปรุงการคมนา     
ผิวหนาถนน บํารุงรักษาพื้นผิว  
ตองการและความจําเปนของคนใ   
2. พัฒนาและปรับปรุงถนนใหได  
เดินทางและขนสงสินคา เชน ปา   
ไฟฟาสองสวางทางแยก รวมถึงก
ขี่รถจักรยาน  
3. พัฒนาและปรับปรุงถนนท่ีเชื่
การทองเท่ียว  

1.2 พัฒนาโครงสราง 

พื้นฐานทางการเกษตร  

1. พัฒนาและปรับปรุงสาธาร
ชลประทาน เชน อางเก็บนํ้า ฝาย       
พื้นท่ีแกมลิง ระบบชลประทาน โด   
2. พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูป
ความเขมแข็งใหกับเกษตรกรในท  
ลดคาใชจายในการกระจายสินคา 
ขาย การกอสรางโรงสีชุมชน โรง   
การเกษตร 

 4.4 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
 นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลดอนแกว 

 
สวนที่  5   บัญชีโครงการพัฒนา 

 5.1  บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามป ( พ.ศ.2558 - พ.ศ.2560 ) 

ยุทธศาสตร 

ป 2558 ป 2559 ป 2560    

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบประมาณ 

(บาท) 

 

 

 

 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน 
1.1 จัดใหมีการกอสรางโครงสราง
พื้นฐาน 

        

1.2. จัดใหมีการกอสรางและ
พัฒนาการคมนาคมท่ีไดมาตรฐาน 

        

1.3 จัดใหมีการขยายไฟฟา
สาธารณะ 

        

1.4 จัดใหมีการสรางรางระบายนํ้า 
วางทอพรอมบอพัก 

        

รวม         
 

สวนท่ี  5 
 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน  
  1.1  จัดใหมีการกอสรางโครงสรางพื้นฐาน 
 



329 
 

ประเด็น หัวขอ และรายละเอยีด 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีมา 

ตัวชีวดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับ 

หน
รับ  

2558 
(บาท) 

 
 

2559 
(บาท) 

2560 
(บาท) 

1. โครงการกอสรางศาลา
อเนกประสงคของ
หมูบาน หมู … บาน… 

        

2. โครงการกอสรางสวน
สุขภาพภายในหมูบาน 
โดยการจัดซือ้เครือ่ง
ออกกําลังกายท่ีได
มาตรฐานและจัดทํา
หองอานหนังสือ หมู 
… บาน… 

        

 
สวนท่ี  6 การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ  และการติดตาม  ประเมินผล 

 6.1  องคกรรบัผิดชอบในการติดตามและประเมนิผล 
6.2  การกําหนดวิธีการติดตามและประเมนิผล 
6.3   การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมนิผล 

 

 

ตัวอยางท่ี 4.2แนวทางการเขียนแผนชุมชน 

 

แผนชุมชนสูการสรางเศรษฐกิจฐานราก 
 
ตําบล….  อําเภอ…  จังหวัด…  มี 12 หมูบาน  2 วัฒนธรรมคือ  วัฒนธรรมลานชาง ซึ่งเปนพ้ืนท่ีติด

กับจังหวัดสุโขทัย และวัฒนธรรมลาวเวียงจันทน  ซึ่งเปนพ้ืนท่ีติดแมนํ้านาน ท่ีเชื่อกันวา เปนผูคนท่ีอพยพมา
จากประเทศเวียงจันทนในสมัยสงครามลองตามลํานํ้านานมา และไดสรางบานเรือนริมนํ้านานอาศัยอยูจนถึง
ปจจุบัน ดวยพ้ืนท่ีตําบล…มีแหลงนํ้าท่ีอุดมสมบูรณ ตําบล…จึงเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ประชาชนสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตร  รายไดของคนในตําบลมาจากการเกษตรถึงรอยละ 63 ของรายไดท้ังหมด   

องคการบริหารสวนตําบล….มีนโยบายในการสงเสริมแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท้ัง 3 
ระดับไดแก 1) ระดับครัวเรือน 2) ระดับกลุม และ 3) ระดับชุมชน ซึ่งการขับเคลื่อนดังกลาว มีองคการบริหาร
สวนตําบล….เปนกลไกหลักในการทําหนาท่ีสรางองคความรู การถายทอดความรู โดย  

1) ในระดับครัวเรือนมุงเนนในการปลูกผักเพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน การจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือให
เห็นถึงรายรับ – รายจาย ในระดับกลุม มุงสงเสริมในดานการพ่ึงพาตนเอง 

2) ในระดับกลุม การรวมกลุมดานเศรษฐกิจพอเพียง การทําเกษตรผสมผสาน  การรวมกลุมสราง
อาชีพเสริม  

3) ในระดับชุมชนมีการจัดทําโครงการชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีการประกวดในระดับหมูบาน ท้ังน้ียัง
มีการยกระดับในระดับองคกร ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลคอรุมคอรุม มีการจัดพ้ืนท่ีตนแบบดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหเปน “องคกรสีเขียว” เพ่ือเปนศูนยกลางในการเรียนรูและเผยแพรความรูดานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงใหเกิดข้ึนในชุมชน ท้ังน้ียังมีการผนวกเอาโครงการตางๆในการเขามาหนุนเสริม โดยมีการ
จัดทําขอตกลงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และดานเกษตรกรรมย่ังยืนรวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และแผนงานสงเสริมการพัฒนาระบบเพ่ือสุขภาวะชองเกษตรกรและ
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ความเขมแข็งของชุมชนและสังคม  กอใหตําบลเกิดพลังในการขับเคลื่อนงานไดอยางเขมแข็งและมีพลังมาก
ย่ิงขึ้น 

ขบวนการเสริมสรางความเขมแข็งของตําบล  
จากประสบการณการทํางานของตําบล   ไดมีขบวนการบมเพาะคนในพ้ืนท่ี  กลุมแกนนํา  ท้ังในชุมชน 

และในองคกร ซึ่งหมายรวมถึง บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดมีโอกาสเขารวมกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพภายใตกระบวนการทํางานของโครงการสานพลังชุมชนทองถิ่นเพ่ือขับเคลื่อนเครือขายตําบลสุขภาวะ 
ท่ีไดรับการสนับสนุนจากสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ในระยะ 3 ป ท่ีผานมา ไดมีโอกาสทําหนาท่ีเปนแกนนําในการรวมกันพัฒนาชุมชนทองถิ่นดวยตนเอง 
โดยองคการบริหารสวนตําบลคอรุมมุงเนนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม นําสิ่งท่ีไดเรียนรูมาพัฒนาและ
ตอยอดกระบวนการทํางานภายในตําบล  มีการพัฒนาระบบกลไกการทํางานของ 3 ฝาย อันไดแก องคกรชุมชน 
องคการบริหารสวนตําบล และภาคประชาชน เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารพัฒนาทองถิ่น  สรางใหเกิด
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแต รวมคิด รวมวางแผน รวมกําหนดแนวทาง รวมทํา รวมรับประโยชน 
และรวมติดตามประเมินผล ท้ังน้ีมีเปาหมายเพ่ือสรางใหคนตําบลคอรุมมีจิตสํานึกรักบานเกิดและชาติพันธุของ
ตนเอง หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ  ถายทอดวัฒนธรรมสูคนรุนหลังเพ่ือเปนกําลังใหตําบลคอรุมขับเคลื่อน
ชุมชนทองถิ่นใหนาอยูตอไป 

การจัดทําแผนชุมชนตําบล 
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนเพ่ือนําเขาสูการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นและยุทธศาสตรการพัฒนา

ตําบลน้ัน องคการบริหารสวนตําบล… อําเภอ… จังหวัด… ใหความสําคัญกับการนําใช “ขอมูลเชิงประจักษ”  
โดยเปนพ้ืนท่ีเรียนรูภายใตการดําเนินงานรวมกันกับสํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน  สสส. มีการพัฒนา
เครื่องมือเพ่ือชวยใหการทํางานอยางเปนระบบ สรางความนาเชื่อถือมากขึ้น ทางตําบลไดมีการนําใชเครื่องมือ
เพ่ือพัฒนาระบบการทํางานภายในองคและตําบล โดยการเก็บขอมูลชุมชน RECAP“วิจัยชุมชนแบบเรงดวน” 
และการเก็บขอมูล TCNAP “ระบบฐานขอมูลตําบล” และไดมีการนําใชขอมูล ท้ัง 2 สวนน้ีในการประกอบขอมูล
การจัดทําแผนชุมชน จากการถอดบทเรียนขอมูล ท้ัง 2 สวนน้ี พบปญหาและความตองการของชุมชนมากมาย 
โดยแตละหมูบาน พบปญหาคลาย ๆ กัน เชน ปญหาหน้ีสิน จากขอมูล TCNAP จํานวน 980  ครัวเรือน คิด
เปนรอยละ 42.41 โดยหน้ีสินสวนใหญมาจากการประกอบอาชีพการเกษตร กรอปกับขอมูลวิจัยชมุชน RECAP 
ในปฏิบัติการท่ี 2 การจัดการปญหาของชุมชน ก็พบปญหาคลายๆกัน จึงมีการนําขอมูลท้ัง 2 สวนน้ี มา
ประกอบการทําแผนชุมชน โดยการรางแผนชุมชน กอนลงพ้ืนท่ี เก็บขอมูลแผนชุมชน ในเวที โดยเชิญผูนํา แกน
นํา ชุมชน ในการใหขอมูล จากการสังเคราะหขอมูล จัดลําดับปญหา รวบรวมขอมูลออกมาเปนรูปเลม เพ่ือคืน
ขอมูลใหชุมชนในเวที อบต. สัญจร โดยมีรายละเอียดคือ 

1. ขอมลูจากเวทีประชาคม   จากการทําเวทีประชาคม ปญหาความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
เชน ถนน ไฟฟา นํ้าประปา และระบบสาธารณูปโภคดานอ่ืนๆ ผานขอคิดเห็น และมติของคนในชุมชนท่ีตรงกัน 
สามารถตอบสนองความตองการของคนในชุมชนไดอยางครอบคลุม 

2. การนาํใชขอมูลจากเคร่ืองมือ RECAP และ TCNAP เน่ืองจากจัดแผนชุมชนขาดในสวนของ
สถานการณปญหาดานสังคม ดังน้ันอบต. จึงมีการนําใชขอมูลจากการบวนการจัดเก็บและสงัเคราะหแลว 
นํามาปรับใชในเวทีประชาคม โดยการคืนขอมูล จากสถานการณปญหาของทุกหมู เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นในท่ีประชุมถึงการแกไขปญหาสถานการณท่ีเกิดขึ้น  

โดยแบงสถานการณและปญหาออกเปน 4 ประเด็นไดแก 
- ปญหาดานสุขภาพ ขอมูลดานปญหาสุขภาพท่ีพบในพ้ืนท่ี สวนใหญเปนปญหาสุขภาพผูสูงอายุ และ

ผูปวยเรื้อรัง (ความดัน ไขมัน เบาหวาน) กอใหเกิดการนําขอมูล TCNAP ท่ีพบมาแลกเปลี่ยนกันเพ่ือจัดการ
ปญหาท่ีเกิดขึ้น แนวทางแกไขปญหาท่ีผานมา เชน การตั้ง “โรงเรียนลําดวนวัยใส” ท่ีมีกิจกรรมสงเสริมดาน
สุขภาพกาย ใจ ของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีตําบลใหไดรับการดูแล สามารถปรับตัวใหทันตอสถานการณสังคมใน
ปจจุบัน และสามารถดูแลสุขภาพไดดวยตนเอง 

- ปญหาดานเศรษฐกิจ จากฐานขอมูล RECAP พบปญหาดานภาวะหน้ีสินของเกษตรกร จากการทํา
เกษตรกรรม ราคาผลผลิตตกต่ํา (ราคาขาว) และฐานขอมูล TCNAP ดานรายจาย และจํานวนหน้ีสินใน
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ครัวเรือน จึงมีกระบวนการพูดคุยแลกเปลี่ยนของชุมชน เพ่ือจัดการปญหาท่ีเกิดขึ้นโดยการรวมกลุมท่ีสราง
อาชีพเสริมในชุมชน เพ่ือเกิดการสรางรายไดท่ีหลากหลาย เชน กลุมเกษตรกรเพาะเห็ดบานคลองกลวย กลุม
ตัดเย็บเสื้อผา กลุมกระดาษสา กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว กลุมแมบานทํานํ้าพริก  กลุมแมบานผลิตผลไมแปร
รูป   เปนตน กลุมดังกลาวเหลาน้ี เปนชองทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการผลิตของเกษตรกร รวมท้ังเปน
การสรางรายไดเสริม ลดภาวะหน้ีสิน สามารถพ่ึงพาตนเองไดในระดับครัวเรือน ชุมชน ตลอดจนถึงเกิดการ
สรางงาน  กระจายรายได สรางเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน  

นอกจากน้ัน จากประเด็นการแลกเปลี่ยนในเวที ปรากฏวาขาดการจัดการตลาดในผลิตภัณฑชุมชนท่ี
เกษตรกรไดรวมตัวกัน จึงไดเกิดกระบวนการรวมคิด และรวมตัดสินใจ เกิด “รานคาสวัสดิการชุมชนตําบล 
OTOP” เพ่ือเปนรานคาในการประสาน รับ และจัดจําหนายผลิตภัณฑชุมชนใหกับกลุมอาชีพตาง ๆ ในชุมชน 

- ปญหาดานสังคม ปญหาท่ีพบจากกระบวนการจัดเก็บขอมูล RECAP ไดแก ปญหายาเสพติด ปญหา
ทองไมพรอม หรือ ทองกอนวัยอันควร เปนตน จึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูแกนนํา และ เจาหนาท่ี อบต. (สวน
สวัสดิการสังคม) ในการจัดตัง้สภาเด็กและเยาวชนในระดับหมูบาน และระดับตําบล เพ่ือจัดทํากิจกรรม รวมกัน
ใหมีพ้ืนท่ีสรางสรรคสําหรับใหเด็กและเยาวชนไดเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน กิจกรรมอาสาทําดี กิจกรรม
การฝกทักษะในการนําเท่ียว (ไกดชุมชน) กิจกรรมการปลูกปา การอนุรักษปาชุมชน ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเหลาน้ี 
สามารถสรางความสัมพันธ ในกลุมเด็ก ผูนําชุมชน บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลคอรุม  ทําใหเด็กกลา
คิด กลาทํา กลาแสดงออกสามารถแสดงบทบาทในภาวะของการเปนผูนําสรางความเขมแข็ง และจัดการ
ปญหาท่ีพบจากการจัดเก็บขอมูลไดตามสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

- ปญหาดานสิ่งแวดลอม จากฐานขอมูล RECAP พบปญหาดานขยะในชุมชน โดยเฉพาะหมูบานท่ีเปน
ชุมชนกึ่งเมือง หมู ๑ บานปากครอง  พบปญหาขยะจากการประกอบธุรกิจในรานคาขายปลีก และการจัดตลาด
นัดชุมชน  รวมถึง เปนสถานท่ีรองรับขยะท่ีมาจากแหลงอ่ืน ไมใชจากชุมน เน่ืองจากเปนถนนสายหลักในการ
เขาสูอําเภอ  กองสาธารณสุขฯอบต. จึงมีการนําขอมูลแลกเปลี่ยนในเวทีประชาคมจากสถานการณท่ีเกิดขึ้น
ดังกลาว ถึงแนวทางในการแกไขปญหา จึงเกิดกิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ ในระดับครัวเรือน และชุมชน โดย
มีการจัดทําสื่อ และจัดเวทีใหความรูดานการจัดการขยะและคัดแยกขยะ ซึ่งคนในชุมชนมีสวนรวม และท่ีสําคัญ 
จากเวทีดังกลาว ทางโรงเรียนในชุมชนไดรับเปนเจาภาพในการจัดการขยะในระดับโรงเรียน และเปนตนแบบ
เพ่ือใหนักเรียนขยายแนวคิดสูครอบครัวและในระดับชุมชนตอไป  โครงการดังกลาวสามารถแกปญหาท่ีเกิดขึ้น
โดยท่ีคนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ 

หลังจากการนําใชขอมูลท่ีมาจากการลงพ้ืนท่ีจัดเก็บขอมูล ผานกระบวนการสังเคราะหขอมูล การนําใช
ขอมูล โดยคนในชุมชนมีสวนรวมในทุกกระบวนการขั้นตอน ท้ังระดับบุคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุม จนถึง
ระดับชุมชนเพ่ือใหเกิดความรูสึกเปนเจาของขอมูลท่ีชุมชนของตนเอง ตองนําใชเอง อบต.ไดจัดเวทีการคืน
ขอมูลสูชุมชนดวยกระบวนการประชาคม โดยการจัดทําเวที อบต.สัญจรไปแตละหมูบาน โดยคนในชุมชนมีสวน
รวมในเวที ครัวเรือนละ 1 คน ทําใหขอมูลปญหาและความตองการของชุมชนมีความชัดเจน และกอใหเกิดการ
ตอบสนองตอปญหาจากการท่ีคนในชุมชนมีสวนรวมฟง รวมคิด รวม จัดการปญหาดวยตนเอง  
 เม่ือชุมชนเห็นปญหา และกระบวนการรวมแผนจากหมูบานเปนแผนระดับตําบล โดยมีตัวแทนหมูบาน
ละ 2 คนเขารวมจัดทําแผน มีการนําปญหาของทุกหมูบานมาประชุมแลกเปลี่ยนและลงมติหาแนวทางการ
แกไขปญหาจนไดแผนพัฒนาชุมชน  

กระบวนการทําแผนทําใหประชาชนตระหนักเห็นความสําคัญของการแกไขปญหา โดยไมรอแผนชุมชน 
ตัวอยางเชน เริ่มจากครอบครัวของตนเอง เม่ือเล็งเห็นปญหาหน้ีสินมาจากการทําการเปนเกษตร เชน การซื้อ
ปุย ยา สารเคมี เปนตน จึงมีการรวมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต โดยการปลูกพืชผสมผสาน และปลูก
ผักสวนครวัรั้วกินได (กิน แจก แลก เหลือคอยขาย) เปนการลดรายจายในครัวเรือนอีกทางหน่ึง เปนตน  
 
แผนชุมชนตอเศรษฐกิจฐานราก 

ตําบล….เปนตําบลท่ีมีศูนยเรียนรู แหลงเรียนรู กลุมองคกรชุมชนท่ีเขมแข็งหลายกลุม โดยมีแกนนํา 
ในแตละกลุมเปนคนขับเคลื่อนหลัก ซึ่งทุกกลุมทุกแหลงเรียนรู มีการประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
กระบวนการทํางาน กันตลอด ท้ังกระบวนการบริหารงาน กระบวนการผลิต การจัดหาตลาด ถือเปนการเรียนรู
แนวคิดแนวทางการปฏิบัติดีดี มาเติมเต็มสวนท่ีขาด และชวยเหลือเกื้อกูลกัน การดําเนินการแกไขปญหาและ
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ความตองการของชุมชนตามแผนชุมชนไดใชทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนเหลาน้ีเปนกลไกขับเคลื่อน
หลัก  

การเพ่ิมทักษะการผลิตทางตําบล มีการจัดการศึกษาดูงาน ขามพ้ืนท่ีเพ่ือเรียนรูพ้ืนท่ีอ่ืน และเพ่ือ
กระตุนการผลิตสินคาชุมชน โดยการไปดูสินคาชุมชนท่ีอ่ืน ดานวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ ประกอบกับการชวย
ออกแบบบรรจุภัณฑ ใหแกสินคาของชุมชน รวมถึงการหาตลาดรับซื้อสินคา และมีรานคาสวัสดิการชุมชน
ตําบลเพ่ือ รองรับและชวยจําหนายสินคา 

กระบวนการสงเสริมการใชและอนุรักษทรัพยากรชุมชนอยางสมดุล ตําบลมีนโยบาย เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 
โดยการปลกูตนไมในพ้ืนท่ีสาธารณะของหมูบาน เพ่ือใหชุมชนมีพ้ืนท่ีปาเพ่ิมขึ้น และยังสามารถใชประโยชนจาก
พ้ืนท่ีปาได อยางคุมคา 
 ตําบลมีการสนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพ ภายใตการดูแลของสวนสวัสดิการสังคม มีการ
สงเสริมการรวมกลุมอาชีพ สําหรับผูสูงอายุ สตรี ผูพิการ โดยการจัดอบรมอาชีพ ใหแกกลุมเปาหมาย เกิดการ
รวมกลุมเพ่ือผลิตสินคา เชน กลุมทํากลวยตาก กลุมตัดเย็บเสื้อผาบานคลองกลวย กลุมนํ้าพริกแจวหมอ กลุม
แมบานทําอาหาร เปนตน รวมถึงการหาตลาดรับซื้อสินคา และมีรานคาสวัสดิการชุมชนตําบลคอรุม รานคา 
OTOP เพ่ือ รองรับและชวยจําหนายสินคา  
ประโยชนจากการจัดทําแผนชุมชน  
ระดับครัวเรือน ขอมูลจากแผนชุมชน ชวยทําใหประชาชนในครัวเรือนไดตระหนักถึงความสําคัญของเศรษฐกจิ
ภายในครัวเรือน โดยชวยกันลดรายไดสวนท่ีไมจําเปน และชวยกันทํามาหากิน ประกอบอาชีพ เพ่ือสรางไดใน
ครัวเรือน  
ระดับกลุม ขอมูลจากแผนชุมชน ชวยกระตุน ใหกลุมตาง ๆ ในชุมชน เกิดการพัฒนาศักยภาพ โดยการดึง
ศักยภาพท่ีมีอยูใน กลุม ออกมาชวยกันบริหารจัดการกลุม 
 ระดับชุมชน  ผูนําชุมชนหลายหมูบาน เห็นความสําคัญของขอมูลจากการทําแผนชุมชน และการยกระดับชุมชน 
เนนใหความสําคัญกับการพัฒนาในทุกดาน ท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคม สิ่งแวดลอม ใหเปนชุมชนท่ีมีความสุข
ครบวงจร   
ระดับเครือขาย ตําบล…เปนตําบลตนแบบสุขภาวะ ท่ีมีเครือขายมาศึกษาดูงาน โดยมีการเรียนรูในฐานเรียนรู 
การจัดทําแผนพัฒนาตําบลแบบมีสวนรวม เปนการเรียนรูแนวทางการจัดแผนชุมชนแบบบูรณาการ และการ
นําใชขอมูล เพ่ือปรับใช ในตําบลเครือขายตอไป  
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ตัวอยางการนําเสนอขอมูล 

ประเด็นที่ 5 การพัฒนานวัตกรรมชุมชน 
 

 ระดับของการพัฒนานวัตกรรมชุมชนมีหลายระดับและมีหลายลักษณะ การแสดงขอมูลการ
พัฒนานวัตกรรมชุมชนในภาพระบบยอยการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่นท่ีเรียกวา “การพัฒนานวัตกรรม
เชิงระบบ”ท่ีเปนโครงสรางของชุมชนทองถิ่น 5 ดาน ไดแก การพัฒนานวัตกรรมชุมชนดานสังคม การพัฒนา
นวัตกรรมชุมชนดานเศรษฐกิจ การพัฒนานวัตกรรมชุมชนดานสภาวะแวดลอม การพัฒนานวัตกรรมชุมชน
ดานสุขภาพและการพัฒนานวัตกรรมชุมชนดานการเมืองการปกครอง หรือ “การพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ
ท่ีเปนประเด็น” เชน การพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลผูสูงอายุ การพัฒนานวัตกรรมระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัย การพัฒนานวัตกรรมระบบการขับเคลื่อนเกษตรกรรมย่ังยืนสูอาหารเพ่ือสุขภาวะ ระบบการควบคุม
การบรโิภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอลและลดอุบัติเหตุจราจร เปนตน การพัฒนานวัตกรรมชุมชน สามารถ
ผสมผสานการทํางานท้ัง “การพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบ” ท่ีเปนการจัดการในภาพรวม การพัฒนานวัตกรรม
เชิงพัฒนาหรือเพ่ือแกไขปญหา”ท่ีเปนการเพ่ิมกระบวนการ กลุมทางสังคม องคกรชุมชน พ้ืนท่ี กลุมเปาหมาย 
ท่ีทํางานเพ่ิมในชุมชน และ “การพัฒนานวัตกรรมเชิงเทคนิค วิธีการ” ท่ีเปนการเพ่ิมทักษะ เครื่องมือในการ
ทํางานก็ได  และยังมีการพัฒนานวัตกรรมแบบเด่ียว ๆท่ีเปนการพัฒนานวัตกรรมใหม นวัตกรรมตอยอดจาก
งานเดิม นวัตกรรมเพ่ิมศกัยภาพ นวัตกรรมขยายพ้ืนท่ี ขายคนทํางาน ขยายเปาหมาย เปนตน 
  ดังน้ันเพ่ือแสดงความหลากหลายของการนําเสนอการพัฒนานวัตกรรมชมุชนท่ีเปนเชิงบูรณา
การจึงขอยกตัวอยางการนําเสนอขอมูลการพัฒนานวัตกรรมชุมชน 3 เรื่อง ไดแก   

1. การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิงระบบท่ีเปนโครงสรางชุมชน หัวขอ “การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิง
ระบบดานสภาวะแวดลอม”  

2. การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิงระบบท่ีเปนประเด็น หัวขอ “การพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุ” 
3. การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิงพัฒนาหรือเพ่ือแกไขปญหา หัวขอ “โรงเรียนผูสูงอายุ” 

 
ขอมูลดังแสดง 
 

ตัวอยางท่ี 1 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิงระบบท่ีเปนโครงสรางชุมชน หัวขอ “การพฒันา
นวัตกรรมชุมชนดานสภาวะแวดลอม” 

 
 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิงระบบดานสภาวะแวดลอม เปนการทํางานรวมกันของทุนทาง
สังคมในชุมชนท้ัง 6 ระดับ ไดแก ระดับบุคคลครอบครัว ระดับกลุมทางสังคม องคกรชุมชน ระดับแหลง
ประโยชน ระดับชุมชนหรือหมูบาน ระดับตําบลและระดับเครือขาย ซึ่งงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมลวน
สงผลกระทบตอการจัดการดานสภาวะแวดลอมของชุมชน เปนการพัฒนานวัตกรรมท่ีมีการเชื่อมท้ัง
นวัตกรรมแกไขปญหา นวัตกรรมเชิงเทคนิค ท่ีมีการตอยอดงานเดิม ขยายพ้ืนท่ีการทํางานและมีการเชื่อม
ประสานทุนทางสังคมและหนวยงานตางๆท้ังภายในและภายนอกชุมชน  ชุมชนมีการพัฒนานวัตกรรมชุมชน
เชิงระบบดานสภาวะแวดลอมตามบริบทหรือองคประกอบดานสภาวะแวดลอม ดังรายละเอียด 
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1. สถานการณ ท่ีมาของการพฒันานวัตกรรมชุมชนเชิงระบบดานสภาวะแวดลอม 

 จากการท่ีพ้ืนท่ีเปนภูเขาเปนสวนมาก มีพ้ืนท่ีในการทํากินนอย คนในพ้ืนท่ีมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาเพ่ือ
จับจองท่ีดินเพ่ือทําการเกษตร และมีการใชสารเคมีเพ่ือเพ่ิมผลิตทางการเกษตร สงผลใหผืนปาถูกทําลาย เกิด
นํ้าปาไหลหลากในหนาฝน กดัเซาะตลิ่งริมลําหวย ชุมชนขาดนํ้าใชในหนาแลง และแมนํ้าในพ้ืนท่ี มีสารเคมี
ปนเปอน ทําใหมีปญหาทางการเกษตร ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับความเดือนรอนเน่ืองจากตองออกไปเชาท่ีดิน
นอกพ้ืนท่ีเพ่ือเพาะปลูก ชุมชนจึงมีรวมปรึกษาหารือเพ่ือดําเนินงานในการจัดปญหาท่ีเกิดขึ้น 

2. ประชากรกลุมเปาหมาย เพ่ือสุขภาพของคนทุกกลุมวัยในชุมชน 
3. กระบวนการ ขั้นตอน เคร่ืองมือ วิธีดําเนินงาน จากการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบดาน

สภาวะแวดลอม มีกระบวนการทํางานดังน้ี 
3.1 การประชุมปรึกษาหารือเพ่ือวางแนวทางในการทํางาน โดยอปท.เปนเจาภาพในการดําเนินงาน 

เชิญตัวแทนจาก 4 องคกรหลักใน เชน ปราชญชาวบาน ผูทรงคุณวุฒิ แกนนํากลุมทางสังคม 
องคกรชุมชน กลุมเยาวชน ผูใหญบาน กํานัน สท. และตัวแทนหนวยงานในพ้ืนท่ี ชุมชน เขารวม
ประชุมเพ่ือรับทราบถึงปญหาและความตองการของชุนเกี่ยวกับสถานการณทางดานสภาวะ
แวดลอมของชุมชน เพ่ือระดมความคิด และรวมหาแนวทางในการจัดการ 

3.2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือกําหนดแนวทางในการทํางาน และแบงภารกิจ ความรับผิดชอบ
และกําหนดใหแผนปฏิบัติการเขาสูแผนตําบลเพ่ือจัดทําเปนขอบัญญัติในการจัดการสภาวะ
แวดลอมของชุมชน 

3.3 ชุมชนมีการประชุมทําความเขาใจคนในชุมชนเพ่ือรับทราบถึงปญหาและสรางการมีสวนรวมใน
การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

3.4 ในการลงมือปฏิบัติ มีการจัดการพัฒนาศักยภาพคนทํางาน อาสาสมัคร ท่ีรวมในแตละเรื่อง     
แตละงาน โดยอปท. เปนผูประสานงานหนวยงานท่ีเกี่ยวเขารวมในการอบรม เพ่ิมพูนความรู 
และมีการจัดทําคูมือ แนวทางในการทํางาน อปท. สนับสนุนอุปกรณในการทํางาน เชน คูมือการ
ดูแลปาตนนํ้า แนวทางการจัดสวัสดิการสําหรับกลุมดูแลระบบประปาชุมชน เปนตน 

3.5 ชุมชนมีการประชุมประเมินผลการทํางาน โดยแยกเปนการประเมินรายกลุม และภาพรวม มีการ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางาน เชน การประชุมกิจกรรมของกลุมฟนฟูปา พบวาตองมีการ
ทํางานรวมกับกลุม เยาวชนใหรวมการทําแนวกันไฟในชวงหนาแลง ทําใหจัดหาอาสาสมัคร
เยาวชนประจําหมูบานขึ้น เพ่ือฝกทักษะและใหเขารวมกิจกรรม เปนตน 

4. ลักษณะดําเนนิการโดยกลุมทางสังคม องคกรชุมชน ท่ีเกี่ยวของรวมพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิง
ระบบดานสภาวะแวดลอม 

4.1 นวัตกรรมชุมชนเชิงระบบดานสภาวะแวดลอมเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติดิน น้ํา ปา ซึ่งคน
ทุกคนตองคํานึงถึงการใชประโยชน การอนุรกัษและการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาตใินพ้ืนท่ี ชุมชนมี
การจัดการโดย (1)การฟนฟูปาโดยการมีปราชญชาวบาน ท่ีเชี่ยวชาญดานการเพาะพันธุกลาไม
ปา ทําการเพาะกลาไมใหกลุมรักษปา  ประกอบดวย กลุมเยาวชน คนทํางาน กลุมแมบาน กลุม
ผูสูงอายุ และมีผูนําชุมชน ผูใหญบาน กํานัน ผูนําทางศาสนา และเจาหนาท่ีจากหนวยงานตางๆ 
รวมทํากิจกรรมปลกูปาในวันสําคัญของชาติ โดยมีเจาหนาท่ีจากกรมปาไมแนะนําวิธีการปลูก
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และดูแลรักษาตนไม อปท.สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อกลาไมจากปราชญ และอุปกรณสําหรับ
การปลกู มีการทํางานประสานกับโรงเรียนในพ้ืนท่ีมอบใหกลุมเยาวชนเปนเจาของตนไมคนละตน
เพ่ือรวมดูแล ทํางานรวมกับผูนําทางศาสนาทําพิธีบวชปาทุกปและชุมชนออกกฎ กตกิาการใช
ประโยชนจากปาและพ้ืนท่ีหามบุกรุกเพ่ือใหเปนปาตนนํ้าของชุมชน ทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมเชนน้ี 
กลุมแมบานจะจัดเตรียมอาหารเพ่ือใหทุกคนไดรับประทานรวมกัน (2) การฟนฟูสภาพดิน ชุมชน
มีปญหาเรื่องดินเสื่อมเน่ืองจากการใชสารเคมี กลุมเกษตรอินทรียรวมกําหนดพ้ืนท่ีงดใชสารเคมี
และพัฒนาทักษะการทําปุยหมัก นํ้าหมักชีวภาพเพ่ือใชในการเกษตรรวมกับการใชปุยคอก และมี
การใชปุยพืชสดดวยใชวิธีไถกลบและการปลกูพืชคลุมดิน ท้ังน้ีมีการปลูกหญาแฝกบริเวณไรนา
เพ่ือปองกันการกัดเซาะหนาดิน และปองกันดินถลม ซึ่งสํานักงานพัฒนาท่ีดินใหการสนับสนุน
หญาแฝกและพัฒนาศักยภาพกลุมหมอดินในการดูแลรักษาดินรวมกับกลุมคนในชุมชน (3)การ
อนุรักษนํ้า ชุมชมมีแหลงผลิตนํ้าธรรมชาติเพ่ือการอุปโภคบริโภคคือนํ้าจากปาตนนํ้า ไดมีกําหนด
พ้ืนท่ีปาใหเปนเขตหามบุกรุก และมีกลุมดูแลระบบประปาชุมชนท่ีตอมาจากปาตนนํ้า มีการ
สอดสองดูแลระบบทอ ทําความสะอาดพ้ืนท่ีรองรับนํ้า และมีแหลงนํ้าคือลําหวยเพ่ือใชใน
การเกษตร ชุมชนกําหนดใหพ้ืนท่ีริมลําหวยเปนพ้ืนท่ีงดใชสารเคมีตลอดสายนํ้า มีการกาํหนดให
ปลูกหญาแฝกริมตลิ่งเพ่ือยึดเกาะตลิง่นํ้าชุมชนมีการกําหนดพ้ืนท่ีใหเปนเขตหามจับสัตวนํ้า
ตลอดแนวลาํนํ้า 1 กิโลเมตรเพ่ือเพาะพันธุสัตวนํ้า กลุมอนุรักษลุมนํ้ามีการทําพิธีบวชปลาโดย
ผูนําทุกศาสนาเขารวม และมีการปลอยปลาเพ่ิมทุกปโดยการสนับสนุนจากกรมประมง โดย
ชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนกลางเพ่ือดูแลทรัพยากรธรรมชาติ เปนการสมทบทุนจากทุกกองทุนท่ี
มีในชุมชน เชน กองทุนหมูบาน กองทุนกขคจ. กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนสัจจะออมทรัพย 
กองทุนออมทรัพยเพ่ือการผลิต และจากกลุมอาชีพในชุมชน โดยอปท.รวมสมทบตามโครงการท่ี
ถูกบรรจุไวในแผนชุมชน ซึ่งชุมชนมีการนําใชกองทุนเพ่ือจายเปนคาตอบแทนรายเดือนแกกลุม
อาสาเฉพาะกิจดูแลระบบประปาชุมชน จัดซื้ออุปกรณในการซอมแซมระบบประปา และอุปกรณ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน 

4.2 นวัตกรรมชุมชนเชิงระบบดานสภาวะแวดลอมเพื่อจัดการภัยพิบัติ ชุมชนมีการจัดการเรื่อง
อัคคีภัยการปองกันไฟปาดวยการตั้งกลุมอนุรกัษปาเพ่ือทํางานรวมกับอปพร.ทําแนวกันไฟปา
ไมใหลุกลามเขาหมูบาน และปาชุมชน มีการทํางานรวมกับผูนําทางความคิดและฝายปกครอง 
กําหนดพ้ืนท่ีและเวลาเผาเศษกิ่งไมใบไมในชวงเริ่มฤดูเพาะปลูก มีการอบรมทักษะการทําแนวกัน
ไฟ สวนดานอุทกภัยจากนํ้าปาไหลหลากเปนประจําเน่ืองจากชุมชนมีลําหวยไหลผาน ชุมชนมีการ
จัดทําระบบเตือนภัยดวยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับนํ้าฝน มีการประสานงานกับอปท.พ้ืนท่ี
ใกลเคียงเพ่ือเตือนภัย มีการกําหนดจุดเสี่ยง จุดพักพิงและเสนทางอพยพ เปนการทํางาน
ประสานระหวางกลุมอปพร. กลุมอาสา ฝายปองกันหมูบาน คณะกรรมการหมูบาน และอปท. มี
การใชหอกระจายเพ่ือเตือนภัยคนในชุมชนท่ีอยูอาศัยใกลลาํนํ้า หรือมีการเพาะปลกู เลีย้งสัตวใน
บริเวณใกลเคียงใหทราบ 

4.3 นวัตกรรมชุมชนเชิงระบบดานสภาวะแวดลอมเพื่อจัดสภาวะแวดลอมดานกายภาพเพื่อการ
ดูแลประชาชนทุกกลุมวัย ชุมชนมีการปรับพ้ืนท่ีสาธารณะเปนสนามกีฬาสําหรับกลุมเยาวชน 
และประชาชนท่ัวไปไดออกกําลังกาย และทําสนามเด็กเลน ซึ่งไดรับการสนับสนุนเครื่องเลน
สนามสําหรับเด็กจากบริษัทท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี และกลุมภูมิปญญาทองถิ่นนําอุปกรณของเลน
พ้ืนบานมาใหเด็กในชุมชนไดเลนดวย อปท.มีการทํางานรวมกับมัคทายกผูดูแลวัดออกแบบเพ่ือ
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ปรับทางลาดและปรับหองสขุาเปนแบบชักโครก เพ่ืออํานวยความสะดวกแกกลุมผูสงูอายุ คน
พิการ หญิงตั้งครรภท่ีมาวัด ท้ังน้ีอปท.ไดทํางานรวมกับกลุมจิตอาสาของชุมชนรวมดูแลปรับ
สภาวะแวดลอมภายในท่ีอยูอาศัยของกลุมผูตองการความชวยเหลือ โดยมีกลุมชางกอสรางรวม
ซอมแซมบานเรือน โดยรานจําหนายอุปกรณกอสรางในชุมชนรวมทําบุญดวยการบริจาค
กระเบ้ือง โถชกัโครกและปูนซเีมนตใหกลุมจิตอาสาเพ่ือนําไปดําเนินการ และทุกครัง้ท่ีมีกิจกรรม
กลุมแมบานรวมทําอาหารกลางวัน โดยกลุมแมบานประจําหมูบานจะทําการเวียนการรับผิดชอบ
ในแตละครั้ง 

4.4 นวัตกรรมชุมชนเชิงระบบดานสภาวะแวดลอมเพือ่จัดสภาวะแวดลอมดานกายภาพ เพื่อการ
การจัดการปญหาการรองเรียนหรืออ่ืนๆ  เชน อปท.ไดทํางานรวมกับฝายปกครองรวมจัดตั้ง
ศูนยไกลเกลี่ยขึ้น โดยอปท.ไดจัดสรรงบประมาณตอเติมหองท่ีศาลาประชาคมเพ่ือทําเปนศูนย
ไกลเกลี่ยกรณีประชาชนตองการรองทุกขหรือขอคําปรกึษา และรวมประชาสัมพันธใหชุมชนไดรับ
ทราบ อปท.รวมกับรพสต.และกลุมอสม.รวมออกแบบจัดทําศูนยดูแลตอเน่ืองสําหรับผูสูงอายุ
ในชุมชน เพ่ือการดูแลผูสูงอายุติดบานติดเตียง และศูนยกายอุปกรณ โดยมีการจัดทําฐานขอมูล
แยกกลุมผูสงูอายุตามความตองการการชวยเหลือ มีการจัดระบบการดูแลประจําวัน การพัฒนา
ศักยภาพกลุมอสม.และอปท.สนับสนุนงบประมาณจัดหาและพัฒนาทักษะผูดูแลผูสูงอายุเพ่ิม
เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการ โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากรพสต.เปนผูจัดการศูนยฯ รบัผิดชอบ
ออกแบบกิจกรรมและติดตามประเมินผล มีการทํางานรวมกันกับนักวิชาการสาธารณสุขหรือ
กองสาธารณสุขของอปท. 

5. สรุปทุนทางสงัคมท่ีมีงานและกิจกรรมท่ีสงผลกระทบดานสภาวะแวดลอม 

จากการดําเนินงานพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิงระบบดานสภาวะแวดลอม สามารถแจกแจงทุนทาง
สังคมท่ีมีงานและกิจกรรมท่ีสงผลกระทบดานสภาวะแวดลอมดังน้ี 

5.1 ระดับบุคคล     ประกอบดวย คนเกง คนเชี่ยวชาญ  คนท่ีชี้นําการพัฒนางานและกิจกรรมในการสราง
นวัตกรรม  เชน แกนนําจิตอาสา ปราชญชาวบาน  ฝายปกครอง ผูนําทางศาสนา มัคทายก เปนตน  

5.2 ระดับกลุมทางสังคม องคกรชุมชน ประกอบดวย อปพร. ฝายปองกันหมูบาน คณะกรรมการ
หมูบาน กลุมอสม. กลุมจิตอาสา กลุมผูสูงอายุ   กลุมออมทรัพย   กองทุนหมูบาน กองทุนกขคจ. 
กองทุนพัฒนาสตรี กองทุนสัจจะออมทรัพย กองทุนออมทรัพยเพ่ือการผลิต และกลุมอาชีพใน
ชุมชน กลุมเกษตรอินทรีย กลุมหมอดิน กลุมแมบาน กลุมเยาวชน กลุมชางกอสราง กลุมอาสา
เฉพาะกิจดูแลระบบประปาชุมชน  กลุมอนุรักษปา กลุมภูมิปญญาทองถิ่นเปนตน 

5.3  ระดับแหลงประโยชน ในการจัดการตนเองดานสภาวะแวดลอมมีการนําใชประโยชนของแหลง 
ประโยชนท่ีเปนท้ังหนวยงานและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งหนวยงานมีท้ังภายในและภายนอก ท่ี
ทํางาน ตามบทบาทหนาท่ี สงเสริม และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรมชุมชนซึ่งสงกระทบตอ
การจัดการตนเอง ของชุมชน ในท่ีน้ีหนวยงานภายในชุมชน ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบล  โรงเรียน  องคกร ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานจากภายนอกไดแก สานักงาน
พัฒนาท่ีดิน กรมปาไม กรมประมง อปท.พ้ืนท่ีใกลเคียง เปนตนและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี เชน 
บริษัท รานคาท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี เปนตน สวนแหลงประโยชนท่ีเปนทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก ดิน 
พ้ืนท่ีทางการเกษตร ลําหวย ปาชุมชน  ปาตนนํ้า และแหลงประโยชนท่ีเปนโครงสรางทาง
กายภาพ ในท่ีน้ี ไดแก ศาลาประชาคม หอกระจายขาว ศูนยไกลเกลี่ย ศูนยดูแลตอเน่ืองสําหรับ
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ผูสูงอายุในชุมชน ศูนยกายอุปกรณ เปนตน 
5.4 ระดับชุมชนหรือหมูบาน ในท่ีน้ีคือหมูบานจัดการสภาวะแวดลอมดาน ดิน นา ปา ท่ีสงผลกระทบ

ตอ การจัดการตนเองในภาพรวมของหมูบาน ซึ่ ง ทุ น ท า ง สั ง ค ม ร ะ ดั บ น้ี ป ร ะ ก อ บ ด ว ย
 แกนนําจิตอาสา กองทุนออมทรัพยเพ่ือการผลิต และกลุมอาชีพในชุมชนกลุมเกษตรอินทรีย  
กลุมหมอดิน กลุมเยาวชน กลุมอาสาเฉพาะกิจดูแลระบบประปาชุมชน กลุมอนุรักษปา
หนวยงานภายในชุมชน 

5.5 ระดับตําบล มีการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบเปนการทางานประสานความรวมมือของทุนทาง
สังคมในการจัดการดาน ดิน นา ปา ท่ีสงผลกระทบตอการจัดการตนเองในภาพรวมของตําบล 
เปนการทํางานขับเคลื่อนโดยการประสานงานและกิจกรรมของ 4 องคกรหลักในชุมชน 

5.6 ระดับเครือขาย เปนการทางานประสานความรวมมือของทุนทางสังคมในการจัดการดาน ดิน นา 
ปาท้ังภายในชุมชนและภายนอกชุมชน ในท่ีน้ี สะทอนผานการชวยเหลือ และประสานงานเรื่องการ 
ปองกันภัยพิบัตินา และการจัดการปาชุมชนระหวางตําบลใกลเคียง 

6. ผลผลิต ผลลัพธท่ีเกิดขึ้นตอกลุมประชากรท้ังหมดในชุมชน สามารถแจกแจงตามกลุมอายุดังน้ี 
1) กลุมอายุ 0-3 ป กลุมอายุ 3-5 ป กลุมอายุ 6-12 ป พบวาประชากรกลุมน้ีไดรับประโยชน

จากการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา การจัดการภยัพิบัติ โดยตรง 
2) กลุมเยาวชน คนวัยทํางาน ผูสูงอายุมีพ้ืนท่ีในการทํากินเพาะปลูก สามารถสรางอาชีพ เกิด

รายได อีกท้ังมีนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค มีปาตนนํ้าท่ีชุมชนสามารถสรางประโยชนนํ้า และ
สามารถใชประโยชนจากปา มีสัตวนํ้าไวเพ่ือบริโภค มีการจัดการภัยพิบัติ ทําใหประชากรทุก
กลุมวัยไดรับการดูแล  

3) กลุมท่ีตองการความชวยเหลือ เด็ก หญิงตั้งครรภ ผูปวยจิตเวช ผูปวยโรคติดเชื้อ ผูปวยโรค
เรื้อรัง และผูปวยระยะทาย ไดรับประโยชนจากการท่ีชุมชนมีแนวทางในการรวมดูแล 

7. ปจจัยเงื่อนไขของความสาํเร็จ (คน งาน ขอมลู เงนิ) จากการดําเนินงาน มีการจัดการกับปจจัย
เงื่อนไขดังรายละเอียด 

7.1 คน มีอปท.เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการ รวมกับภาคประชาชน รพสต. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
องคกรภาคี และเครือขายตางๆ ท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี เขารวมในการเรียนรูแนวคิดการหลักการ 
พรอมท้ังรวมกันกําหนดแนวทาง วิธีการ เตรียมความพรอม และรวมดําเนินการเพ่ือการพัฒนา
และจัดตั้งกลุมตางๆ ศูนยดูแลตอเน่ืองสําหรับผูสูงอายุในชุมชน ศูนยกายอุปกรณ เปนตน 

7.2 งาน  คนหาและนําใชขอมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน โดยการคนหาและนําขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ มาวิเคราะหเพ่ือสะทอนปญหาและความตองการ ตลอดจนชี้ใหเห็นทุนทาง
สังคมและศักยภาพชุมชนในการดูแลผูสูงอายุโดยภาคประชาชน รพสต. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
องคกรภาคี และเครือขายตางๆ ท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี เขารวมในการเรียนรูแนวคิดการหลักการ 
พรอมท้ังรวมกันกําหนดแนวทาง วิธีการ เตรียมความพรอม และรวมดําเนินการเพ่ือการพัฒนา
และจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยศูนยการดูแลตอเน่ืองผูสูงอายุในชมุชน ศูนยกายอุปกรณ เปนตน 

7.3 ขอมูล  คนหาและนาใชขอมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชน โดยการคนหาและนําขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ มาวิเคราะหเพ่ือสะทอนปญหาและความตองการ ตลอดจนชี้ใหเห็นทุนและ
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ศักยภาพของชุมชนในการดูแลผูสูงอายุ เชน จํานวนผูสูงอายุติดบาน ติดเตียง และตองการการ
ดูแลตอเน่ืองท่ีบานทุกวัน จึงมีการจัดทําศูนยการดูแลตอเน่ืองผูสูงอายุในชุมชนและจัดตั้งศูนย
กายอุปกรณประจําทุกหมูบาน หรือการจัดทําขอมูลเกี่ยวกับอุทกภัย ไฟปา มีการจัดการขอมูล ให
ขอมูลระหวางคนในชุมชนและเครือขายนอกชุมชนเปนตน 

7.4 ทุน เงิน พัฒนากองทุนสนับสนุนกิจกรรมของกลุมอาสา โดยมี องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคกรภาคประชาชน หนวยงาน และองคกรภาคีตางๆ ท่ีเกีย่วของ รวมกันกาํหนดแนวทางและกฎ 
ระเบียบ และระดมทุน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมอาสา หรือการไดรับงบประมาณจาก 
สปสช.ในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุตอเน่ืองในชุมชน และอปท.สนับสนุนงบประมาณ
จัดหาผูดูแลผูสูงอายุเพ่ิมและพัฒนาศักยภาพใหกับกลุมอาสาเพ่ือรวมดูแลผูตองการความ
ชวยเหลือในชุมชน เปนตน 

8.   การสรางผลกระทบ  
8.1 ผลกระทบตอมิติ 5 ดาน  จากการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบดานสภาวะแวดลอม เปนการ

จัดการตนเองท่ีเกิดจากงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมท้ัง 4 ระดับ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จะ
เกิดทางตรงกับดานสภาวะแวดลอม สวนอีก 4 ดาน มีผลกระทบดังน้ี 
1) ดานสังคม ชุมชนเกิดการชวยเหลือดูแลกัน มีการจัดสวัสดิการแกกลุมอาสา ดูแลกลุมผู

ตองการการชวยเหลือและกลุมผูสูงอายุ 
2) ดานเศรษฐกิจ ชุมชนมีกองทุนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ มีการลดรายจายจาก

การมีประปาชุมชน มีอาหารท่ีเปนสัตวนํ้าไวบริโภค มีผูมาดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 
3) ดานสุขภาพ ประชาชนทุกกลุมวัยมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และแหลง

ประโยชน เชน สนามออกกําลงักาย กลุมผูสงูอายุมีคนมารวมดูแล กลุมผูตองการความ
ชวยเหลือไดรับการชวยเหลือ เปนตน 

4) ดานการเมืองการปกครอง ชุมชนมีการความรวมมือในการดูแลรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความเปนเจาของ สามารถใชประโยชน มีศูนยไกลเกลี่ยสําหรับ
ประชาชนตองการรองทุกขหรอืขอคําปรึกษา มีศูนยดูแลตอเน่ืองสําหรับผูสูงอายุใน
ชุมชนและศูนยกายอุปกรณ สาํหรับดูแลผูสูงอายุ 

8.2 ดานปจจัยกําหนดสุขภาพ และปจจัยสังคมท่ีกาํหนดภาวะสุขภาพ 4 กลุม ( 16 ประเด็น) 
จากงานท่ีทํา มีงานท่ีสอดคลองกับการลดปจจัยเสี่ยง สรางปจจัยเสริมดานสุขภาพ ดังน้ี 
1) มีความสอดคลองดานการจัดการภัยพิบัติ การจัดการสิง่แวดลอม ขยะและมลพิษ 

เน่ืองจากมีการจัดการภัยพิบัติจากนํ้าทวมและการจัดทํากองทุนขยะในชุมชน 
2) มีความสอดคลองดานการสงเสริมเกษตรกรรมย่ังยืนสูอาหารสุขภาวะ โดยการรณรงค

การลดใชสารเคมีในพ้ืนท่ี 
3) มีความสอดคลองดานทองถิ่นคุณธรรมเนนการมีสวนรวมและการสรางความเปน

พลเมือง ดวยการสรางสวนรวมใหคนในชุมชนไดออกแบบแนวทางการทํางานและ 
กําหนดกติกาชุมชน 
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4) มีความสอดคลองดานการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ มีการดูแลผูสงูอายุของชุมชน
โดยการพัฒนาศูนยการดูแลตอเน่ืองสําหรับผูสูงอายุในชมุชนและมีการจัดทําศูนยกาย
อุปกรณ 

8.3  ความสอดคลองของกิจกรรมดานการดูแลผูสูงอายุกับ ภารกิจหลัก 7 ดาน ของอปท. 
1) ดานโครงสรางพืน้ฐาน    มีความสอดคลองจากการจัดบริการเรื่องนํ้าเพ่ือการบริโภค 

บริโภคและเพ่ือการเกษตร  
2) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีความสอดคลองจากการปรับสภาพแวดลอมท้ังใน

พ้ืนท่ีสาธารณะ จัดทําสวนสาธารณะและสนามกีฬา เพ่ือใหคนในชุมชนไดใชประโยชน 
และมีการรวมปรับสภาพบานสําหรับกลุมท่ีตองการความชวยเหลือในชุมชน 

3) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม มีความสอดคลองจากการดําเนินงาน โดยจัดใหมีการ
ปองกันภัยพิบัติจากนํ้าปา ดินถลม เปนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

4) การวางแผนการสงเสริมการลงทุนและพาณชิย มีการสงเสริมอาชีพในชุมชนแก
ผูสูงอายุ  กลุมเกษตรกรและมีการจัดทําการตลาด 

5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   มีความสอดคลองจากการ
ดําเนินงานในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การจัดการขยะ และมี
ระบบจัดการสภาวะแวดลอมและปองกันมลพิษตางๆ  

6) ดานการสงเสริมศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญา  มีการสงเสริมภูมิปญญา
ทองถิ่นในการดูแลจัดการทรพัยากรธรรมชาต ิ

7) ดานบริหารจัดการสนับสนนุการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ อปท.    มีการ
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในการมีมาตรการปองกันปาชุมชนและอปท.เปนผู
ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือเขามีสวนรวมในการทํางาน 

9. การสรางความเขมแข็งของชมุชน 3 สราง 
1) สรางการเรียนรู    จากการพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิงระบบดานสภาวะแวดลอม พบวามี

การสรางแหลงเรียนรูใหมในชุมชน เชน กลุมอนุรักษลุมนํ้าท่ีมีกิจกรรมในการดูแลรักษา
ตนนํ้า การอนุรักษพันธสัตวนํ้า และมีการจัดการเกี่ยวการจัดการภัยพิบัติจากนํ้าทวม 
เปนตน 

2) สรางความเปนพลเมือง การสรางการมีสวนรวมในการรวมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ของชุมชน เปนการสรางความรูสึกการเปนเจาของ  อีกท้ังมีการสรางศักยภาพชองคนใน
ชุมชนในการรวมดูแลรักษาปา นํ้า และดินในชุมชน 

3) สรางผลกระทบ จากการดําเนินงานพบวา ตอสังคม มีการดูแลชวยเหลือกัน  มีการ
พบปะพูดคุย มีการรวมกลุมกันทํางานและกิจกรรมซึ่งเปนผลดีตอชุมชน มีการจัด
สวัสดิการใหคนในชุมชน  ตอเศรษฐกิจ การอนุรักษนํ้า ชุมชนมีการจัดการนํ้าเพ่ือ
การเกษตรทําใหชุมชนมีสามารถเพาะปลูกพืชผัก เปนการลดรายจายและสรางรายได ตอ
สภาวะแวดลอม ชุมชนมีการจัดการขยะและปรับภูมิทัศนในพ้ืนท่ีสาธารณะ 

10. การจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 7 คณุลักษณะ 
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1) การสรางการเรียนรูปญหาและความตองการ ชุมชนมีการเรียนรูปญหาและความ
ตองการทางดานปญหาดานสภาวะแวดลอมของชุมชน และรวมกําหนดเปาหมายการ
ทํางานโดยรวมออกแบบแผนงานและแบงคนรับผิดชอบงาน มีการออกแบบการทํางาน
ของกลุม และประสานงานระหวางกลุมทางสังคมในชุมชนเชน การดูแลเรื่องปา นํ้า การ
ปองกันภัยพิบัติ เปนตน 

2) การมีกลไกผลักดันทุกระดับในการจัดการตนเอง ชุมชนมีการกําหนดคณะกรรมการและ
บทบาทหนาท่ีในการทํางาน ท้ังมีอปท.เปนกลไกสําคัญในสนับสนุนงบประมาณในการ
ทํางานและการประสานงาน กลุมทางสังคม องคกรชุมนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวม
กิจกรรม 

3) การสรางใหคนในชุมชนใหจัดการตนเอง   แตละกลุมมีการระดมคนในชุมชนเขารวม เชน 
การทําแนวกันไฟมีการระดมเยาวชนอาสาเขารวม เปนตน 

4) การสรางการมีสวนรวม    การระดมเงินและทรัพยากร ชุมชนมีการระดมเงินและอาสา
เขารวมจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรวมทําแผน กําหนดกติกาชุมชนในดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า ปา ของพ้ืนท่ี 

5)  การระดมเงินและทรัพยากรเพื่อเปนทุน นวัตกรรมน้ีชุมชนมีการระดมเงินจากภายใน
เ พ่ื อ ส ร า งส วั ส ดิ กา ร ให ค น ใ นชุ ม ชน  แ ล ะ จั ด ทํ ากอ ง ทุ น กลาง เ พ่ื อ ดูแลงาน
สาธารณประโยชนของชุมชนและมีการสนับสนุนงบประมาณจากอปท. และจาก
หนวยงานภายนอกชุมชน 

6) การมีขอตกลง มีการกําหนด ชุมชนมีการสรางติการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
ประกาศเปนขอบัญญัติชุมชน ในการจัดการดิน นํ้า ปา 

7) การจัดการความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ และหนวยงานตางๆ เขารวมอบรมงาน
ดานวิชาการ และเพ่ิมความรูในการจัดการดิน นํ้า ปา และรวมออกแบบแนวทางการ
ทํางานกับชุมชนเพ่ือใหเหมาสมกับบริบทพ้ืนท่ี 

 

ตัวอยางท่ี 2 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิงประเด็น หัวขอ “การพฒันาระบบการดูแลผูสูงอายุ” 

 

1. แนวคิดหลักการ 
ปจจุบันสังคมโลกกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ เน่ืองจากผูสูงอายุมีอายุยืนยาวขึ้น และอัตราการเกิดของ

ประชากรวัยเด็กมีอัตราท่ีลดลง  ผูสูงอายุท่ีมีอายุมากขึ้น มีความเสื่อมตามวัย  มีผูสูงอายุบางสวนในสังคมท่ี
ถูกทอดท้ิงไมมีใครมาดูแล กับท้ังสภาพรางกายท่ีเสื่อมถอยลง  โดยเฉพาะการเคลื่อนไหว การมองเห็น จึงมี
ภาวะเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บปวยท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  มีความตองการการดูแลท่ีตอง
พ่ึงพาบุคคลอ่ืน ในการดําเนินชีวิต ดังน้ันในการดูแลผูสูงอายุจึงมีความจําเปนท่ีทางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นตองมีนโยบายในการดูแลผูสูงอายุท่ีมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ มีการนํานโยบายลงสูการปฏิบัติ ท่ีเปน
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รูปธรรมคือตองมีผูดูแลผูสูงอายุ ท้ังจากคนในครอบครัวและสวัสดิการการดูแลจากชุมชน โดยการจัดใหมี
ผูดูแลผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2. สถานการณ ท่ีมาของ “การพัฒนานวัตกรรมชุมชนระบบการดูแลผูสูงอายุ” 
จากปญหาท่ีผูสูงอายุในชุมชนมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุกป  พบวามีผูสูงอายุบางสวนท่ีไมมีผูดูแล เน่ืองจาก

ลูกหลานตองไปทํางาน ทําใหผูสูงอายุตองอยูท่ีบานตามลําพัง มีบางสวนท่ีสามารถชวยเหลือตัวเองได และมี
ผูสูงอายุบางสวนท่ีปวยดวยโรคเรื้อรัง ผูสูงอายุท่ีมีความพิการ มีเพียงบางสวนท่ีไดเขามารวมกันทํากิจกรรม
ในชุมชน ยังมีบางสวนท่ีไมสามารถเขามารวมกิจกรรมได เน่ืองจากภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ ถูกกําหนดโดย
วิถีการดําเนินชีวิต ท้ังจากพฤติกรรมเสี่ยงและจากปจจัยกําหนดภาวะสุขภาพอ่ืน โดยเฉพาะอยางย่ิงภาวะ
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สภาวะแวดลอม และ การเมืองการปกครอง สวนความตองการการชวยเหลือ
ดูแลเปนการวิเคราะหจาก ปญหาสุขภาพ และ วิถีการดําเนินชีวิตท่ีกระทบภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ โรคและ
การเจ็บปวยของผูสูงอายุ กลุมเปาหมายการดําเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน และ วิถี
การดําเนินชีวิตท่ีกระทบภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 

ทางอปท.จึงมีนโยบายท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในพ้ืนท่ีทุกมิติ จึงนําสูการวางแผนเพ่ือ
รวมกับคนในชุมชน เพ่ือระดมความคิดในการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในชุมชน โดยมติท่ีประชุม มีมติใหมี
การจัดทําโครงการการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุใหถือเปน “วาระ”การทํางานของพ้ืนท่ีภายใตความ
รวมมือของทุนทางสังคมในชุมชนและสงเสริมใหมีการประสานงานจาก 4 องคกรหลัก 

3. ประชากรกลุมเปาหมาย 
ผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป และกลุมเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูวัยผูสูงอายุ (อายุระหวาง 50-59 ป) 

4. กระบวนการ ขัน้ตอน เคร่ืองมือ วิธีดําเนินงาน 

1) จัดตั้งคณะกรรมเพ่ือดําเนินโครงการ โดยแบงเปนคณะกรรมการบริหาร คณะทํางานและ 
ทีมประเมินผล โดยแบงความรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ี เชน อปท. แบงงานบุคคลากร
ตามบทบาทหนาท่ีเปนผูรับผิดชอบรวม มีการกําหนดใหทุนทางสังคมในชุมชนรวมเปน
คณะกรรมการในทุกคณะทํางาน  

2) จัดเวทีเพ่ือระดมความคิดระดับหมูบาน เพ่ือจัดทํารางโครงการ 
3) คณะกรรมการรวมจัดทําโครงสราง วิธีการและรูปแบบดําเนินงาน รวมท้ังแผนการ

ประชาสัมพันธ โดยแบงกลุมการทํางานตามชุดกิจกรรมการพัฒนาดูแลผูสูงอายุและกําหนด
บทบาทผูรับผิดชอบหลัก ผูทํางานรวม และผูสนับสนุน โดยเปดอิสระใหคนทํางานออกแบบ
รายละเอียดกิจกรรม โดยมีผูสูงอายุท่ีมีประสบการณการทํางาน หรือเปนผูตองการความ
ชวยรวมมีบทบาทกําหนดกิจกรรม หรือแสดงความคิดเห็น 

4) เปดเวทีเพ่ือทําความเขาใจแกชุมชน มีการประชาสัมพันธโครงการและการจัดงานและ
กิจกรรมอยางตอเน่ือง โดยใชสื่อท่ีมีในชุมชนคือวิทยุชุมชน เสียงตามสาย และเว็ปไซดของ
อปท. 

5) มีการพัฒนาศักยภาพทีมทํางานตามชุดกิจกรรมการดูแลผูสูงอายุ และมีการจัดทําคูมือ 
แนวทางการทํางาน และจัดหาอุปกรณโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เปนการสนับสนุนทางดาน
เทคนิค วิธีการทํางาน 
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6) จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ วางแนวทางการทํางานเพ่ิมเติม มีการปรับเปลี่ยนแผนเม่ือ
จําเปน 

7) ทีมประเมินรวมประเมินงานและกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
 

5. ลักษณะดําเนนิการโดยกลุมทางสังคม องคกรชุมชน ท่ีเกีย่วของในการจัดกิจกรรม  
 ตาม 6 ชุดกิจกรรมการพฒันาระบบการดูแลผูสูงอายุ ดังนี้ 

1) การพัฒนาศักยภาพ 
- อปท.รวมกับรพสต.จัดใหมีการฝกอบรมใหกลุมท่ีเตรียมเขาสูวัยสูงอายุและผูสงูอายุให

มีความรูทักษะในการดูแลตนเอง เชน การสงเสริมสุขภาพโดยการออกกําลังกายตาม
สภาพรางกายการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ฝกสมองปองกันและฟนฟูการเสื่อม
ตามวัยการผอนคลายดูแลสุขภาพจิต การฝกการเดินน่ังใหปลอดภัย  การดูแลตนเอง
กรณีเจ็บปวยเล็กนอย เปนตนและจัดใหมีการฝกอบรมคนในครอบครัวผูสูงอายุ ผูดูแล
ผูสูงอายุ และผูอาสาสมัครเพ่ือใหสามารถดูแลผูสูงอายุเม่ือปวยเล็กนอยปวยเรื้อรัง
ฉุกเฉินเพ่ือใหการดูแลชวยเหลืออยางถูกตอง เชน การเตรยีมอาหารตามวัยการพักผอน
การเขาใจอารมณความรูสึกความรูสึกมีคุณคาในภาวะปกตแิละดูแลในยามเจ็บปวย
เล็กนอยการปวยเรือ้รังและภาวะฉกุเฉินเบ้ืองตนได  

- อปท. สนับสนุนการฝกอบรมอาสาสมัครในชุมชนเชน อสม. อพมก.เพ่ือใหมีความรูเขา
ใจความเสื่อมตามวัยใหการดูแลชวยเหลือตามสภาพท้ังในภาวะปกติ เชน การสนับสนุน
ใหออกกําลงักาย ชักชวนเขารวมกิจกรรมกลุมชวยเหลือเม่ือเจ็บปวยเล็กนอยเจ็บ ปวย
เรื้อรังและดูแลชวยเหลือเบ้ืองตนประสานงานเพ่ือสงตอไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน
กรณีฉกุเฉินได  

- ชุมชนมีการจัดกิจกรรมโรงเรยีนผูสูงอายุ มีหลักสูตรในการอบรมเรื่องการดูแลสุขภาพ 
การฝกสมอง และการเคลื่อนไหว มีการเรียนรูเรื่องการเตรียมตัวตายอยางมีสติดวย
หลักสูตร “ความปรารถนากอนสุดทาย” โดยมีการเชิญผูรูในชุมชนและผูนําทางศาสนา
เขารวมเปนวิทยากรเปนตน 

- มีการประสานงานกับรพ.ชุมชน รพ.จ.และสสจ.เพ่ือรวมกิจกรรมตามบทบาทหนาท่ี  
2) การพัฒนาสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอผูสูงอายุ 

- อปท.จัดใหมีศูนยกีฬา ลานกีฬา สําหรับผูสูงอายุ รวมท้ังมีแหลงเรียนรูลานวัดลานบุญ
ซึ่งมีกิจกรรมการใชธรรมชาตบํิาบัดเชน เหยียบกะลา การเดินไมไผ เปนตน  

- อปท.จัดใหมีลานกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุหรือมีการแบงพ้ืนท่ีชวงระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมเชน ลานกิจกรรมสาํหรับทุกวัน ลานวัดลานบุญดูแลสุขภาพ สงเสรมิใหมี
กิจกรรมตางๆ เชน การกายบริหารสําหรับผูสูงอายุ  การปนจักรยาน  การรําไมพลอง 
เตนแอโรบิค รําวงยอนยุค เปนตน  โดยมีการจัดหาผูท่ีทักษะเปนผูนําออกกําลังกาย 
อปท.ไดปรับพ้ืนท่ีในอาคารสํานักงาน สถานีขนสง วัดทุกวัดในหมูบาน และสนับสนุน
รพ.สต.ใหเอ้ือตอผูสูงอายุ เชน ท่ีน่ัง หองนํ้า หรือหองพักผอนชั่วคราวในจุดใหบริการ 
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ตางๆเปนตน และ ไดปรับพ้ืนท่ีสาธารณะใหมีทางลาดทางเดินหรือบันไดมีราวจับมีแสง
สวางทางเดิน เปนตน  

- อปท.มีการสงเสริมชุมชนใหผลิตอาหารปลอดสาร มีการอบรมเรื่องเมนูอาหารสุขภาพ 
และอาหารสาํหรับผูสงูอายุสาํหรับผูสูงอายุ ผูดูแล กลุมแมบานและประชาชนท่ีสนใจใน
ทุกวันท่ีเปดตลาดนัดสีเขียว 

- อปท.ไดจัดกิจกรรมรกัษาวัฒนธรรมทองถิ่น เชน มีกลุมผูสูงอายุเลนดนตรีพ้ืนเมือง 
กลุมจักรสานเถาวัลย เปนตน รวมท้ังเทศกาลตางๆ ผูสงูอายุจะมีบทบาทสําคัญดาน
การอนุรกัษประเพณีทองถิ่น เชน งานประเพณีแขงเรือลอยกระทง งานปใหม และงาน
บุญตางๆ เปนตน นอกจากน้ียังจัดกิจกรรมในวันผูสูงอายุวันสงกรานตขึ้นปใหมวัน
สําคัญทางศาสนาตางๆจัดบริการทางสังคมเชน ทองเท่ียวทางสังคม วัฒนธรรมตาม
ความสนใจ เปนตน  

- อปท. ไดสงเสริมใหผูสูงอายุเขามามีบทบาทเปนคณะกรรมการพัฒนาอปท. เปน
คณะกรรมการชุมชนในการการวางแผนชุมชน การจัดทําแผนยุทธศาสตร 3 ปของ อปท. 
เปนตน มีกิจกรรมเชิดชูผูสูงอายุดีเดนของแตละหมูบาน เปนประจําทุกป  

3) การพัฒนาระบบบริการ 
- อปท. รวมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของตําบล จัดบริการดูแลผูสูงอายุท่ีบานเปน

บริการตามภาวะสุขภาพตัง้แตปกติ จนถึงไปไหนมาไหนไมไดและระยะทาย ในกรณีท่ี
ผูสูงอายุไมสามารถมารับเบ้ียสูงอายุเองได เน่ืองจากปญหาสุขภาพ   

- อปท.ใหบริการจายเบ้ียผูสูงอายุถึงบาน และอปท.จัดการบรกิารรับ-สงผูสูงอายุท่ี
ตองการความชวยเหลือเรื่องการเดินทางเพ่ือเปนการเปดโอกาสใหเขารวมกิจกรรมของ
ชุมชน เชน รวมกิจกรรมทางศาสนางานบุญเทศกาลตามปฏิทินงานตางๆหรือกิจกรรม
ทางสังคม เชน การประชุมประจําเดือนการจัดเวทีประชาคม งานบุญตางๆ เปนตน   

- รพสต.มีการจัดระบบการดูแลตอเน่ืองในชุมชน โดยมีการพัฒนาศักยภาพผูดูแล 
ออกแบบกิจกรรมและจัดทําตารางการดูแล มีการประเมิน ติดตามการปฏิบัติงาน อปท.
ใหการสนับสนุนเรื่องคาตอบแทนและพัฒนาศักยภาพ โดยใชงบประมาณโครงการการ
ดูแลผูสูงอายุตอเน่ืองในชุมชนและงบท่ีไดจากการบริจาค 

- รพสต.และอปท.จัดทําศูนยกายอุปกรณ มีการประชาสัมพันธและรับบริจาคจากชุมชน 
โดยมีการทํางานรวมกับพม.สงชางเขาสอนทุนทางสังคมท่ีมีทักษะเกี่ยวกับการซอม
อุปกรณงานเหล็กเพ่ือดูแลรักษาอุปกรณ และมีการจัดระบบขอมูลฐานการยืมและ
ซอมแซม 

- ชุมชนมีการออกแบบการรวมดูแลดานสุขภาพจิตแกผูสูงอายุและผูดูแลผูสูงอายุ มี
ระบบติดตามและจัดการกรณท่ีีกลุมผูปวยจิตเวชเกิดอาการคุมคลั่ง โดยทํางานรวมกับ
รพสต.และศูนยบริการดูแลสขุภาพทางดานจิตเวชจังหวัด (รพ.จังหวัด) 

4) การจัดต้ังกองทุนหรือจัดใหมีสวัสดิการชวยเหลือกนั 
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- ชุมชนรวมกันจัดตั้ง “กองทุนเพ่ือการดูแลผูสูงอายุ”ใหความชวยเหลือดานการดูแล
สุขภาพและเปนสมาชิกกลุมฌาปนกิจผูสูงอายุ  และไดเพ่ิมชองทางในการระดมทุนอ่ืนๆ 
เชน การจัดผาปาเพ่ือการดูแลผูสูงอายุ การบริจาคโดยเจาภาพงานศพและงานบุญตางๆ
เขาสมทบกองทุน รับการบริจาคขยะในวันแจกเบ้ียผูสูงเพ่ือจําหนาย ทางกลุมผูสูงอายุมี
การผลิตและจําหนายนํ้ายาเอนกประสงค การทําดอกไมจันทน เปนตน และนําเงนิ
สมทบกองทุน  

- ชุมชนกําหนดใหกลุมอาชีพรับผูสูงอายุท่ีมีความพิการเขามีสวนรวมในการดําเนินงาน 
อาจจะเปนการเขาไปทํางานท่ีท่ีทําการของกลุมหรือรับงานมาทําท่ีบานก็ได 

- ชุมชนมีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือชวยเหลือคนในชุมชนทุกกลุมวัย มีการฝก
อาชีพโดยการเชิงยกลุมอาชีพเปนวิทยากรในโรงเรียนผูสูงอายุและในวันท่ีจัดกิจกรรม
แจกเบ้ียผูสูงอายุ ท้ังน้ีทางชุมชนกําหนดในการประชุมทุกครั้งมีตัวแทนผูสูงอายุเขารวม
อยางนอย 20 % ของสมาชิกผูเขารวมประชุม 

5) การพัฒนาและนาํใชขอมลูในการสงเสริมแกไข จัดการปญหาผูสูงอายุ 
- อปท.มีการจัดทําฐานขอมูลผูสูงอายุในชุมชน โดยแบงกลุมตามชวงวัยและตามความ

ตองการการชวยเหลือ รูปแบบการอาศัย เชน อาศัยอยูกับญาติลูกหลาน อาศัยคนเดียว 
อาศัยอยูกับคูชีวิตท่ีสูงอายุ และอาศัยอยูกับเด็ก เปนตน รายได อาชีพ สิทธิตางๆ การ
เปนสมาชิกกลุมหรือกองทุนในชุมชน เปนตน 

- อปท.การนําใชขอมูลทุนทางสังคมและแหลงประโยชนในการดําเนินกิจกรรมและการ
บริการสําหรับผูสูงอายุดําเนินกิจกรรม 

- อปท.ไดกําหนดแผนชุมชน มีกําหนดใหชุมชนมีการจัดทําแผนกกลุมทางสงัคม แผน
หมูบาน แผนเครือขาย และแผนตําบล เพ่ือจัดทําขอบัญญัติเพ่ือจัดสรรงบประมาณใน
การสนับสนุนการดูแลผูสงูอายุท่ีครอบคลุมท้ังงานบริการกจิกรรมกองทุนสวัสดิการ
เชน โครงการสงเสริมอาชีพสําหรับผูสงูอายุ โครงการจัดสวัสดิการผูสูงอายุโครงการ
สงเสริมศกัยภาพผูสูงอายุ เปนตน 

6) การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบ แนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมเสริมความ
เขมแข็งชุมชนทองถิ่น 
- อปท.มีการจัดทํามีขอบัญญัติทองถิ่นและแผนงบประมาณในการสนับสนุนการดูแล

ผูสูงอายุสนับสนุนใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการกําหนดกฎ กติกา วางแผนนโยบาย
ทองถิ่น 

- อปท.เปดโอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในทุกเวทีการประชุมท้ัง
ระดับกลุม ระดับหมูบาน และระดับตําบล และสงเสริมใหผูสูงอายุเขามามีบทบาทเปน
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เปนตน 

- มีการประกาศธรรมนูญสุขภาพเพ่ือการดูแลผูสูงอายุ และชมุชนกําหนดใหบริษัทท่ีตั้งใน
พ้ืนท่ีรับผูสูงอายุท่ีมีความพิการเขามีสวนรวมในการดําเนินงานโดยการเขาไปทํางานท่ีท่ี
ทําการของกลุมหรือรับงานมาทําท่ีบานก็ได 
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6. ผลผลิต ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
1) ดานสังคม ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเรื้อรังสามารถดํารงชีวิตไดปฏิบัติศาสนกิจตามศาสนาท่ี

ตนนับถือมีสวนรวมในกิจกรรมในสังคม เชน งานรดนํ้าดําหัว งานประเพณีตางๆอีกท้ังยัง
สามารถถายทอดภูมิปญญา ความรูหรือทักษะชีวิตใหกับลูกหลานหรือคนในชุมชน อีกท้ังมี
การจัดการเรื่องกองทุนสวัสดิการในชุมชนเพ่ือชวยเหลือผูสูงอายุในชุมชน ชุมชนมีการ
รวมกลุมอาสาเพ่ือดูแลผูสูงอายุท่ีเขารวมกิจกรรมตางๆ  เชน งานวัด งานบุญประเพณี และ
แบงกลุมเพ่ือรวมดูแลผูสูงอายุติดบาน โดยเขาดูแลรวมกับญาติทุกวัน เชน อาบนํ้า ทํา
ความสะอาดรางกาย ออกกําลังกาย ยืดเหยียดกลามเน้ือ ปอนอาหาร เปนตน ทําใหชุมชนมี
ความเกื้อหนุนกัน เอ้ืออาทรตอกัน ชวยเหลือและดูแลซึ่งกันและกัน สรางคุณคาและ
ความหมายการอยูรวมกัน ของคนในครอบครัว ผูสูงอายุไมถูกทอดท้ิงใหอยูตามลําพัง เกิด
การรวมกลุมสรางพลังชุมชนใหมีความเขมแข็ง 

2) ดานเศรษฐกิจ กลุมผูสูงอายุท่ีไปมาได หรือมีความพิการสามารถ ทํางานได ชุมชนมีการ
สงเสริมอาชีพใหผูสูงอายุ ทําใหมีรายไดเพียงพอกับคาใชจายของตนเอง และมีสวัสดิการ
ชวยเหลือ มีเงินออมและสงเสริมใหปลูกผักสวนครัวรั้วกินได ทํานํ้ายาอเนกประสงคใชใน
ครัวเรือน เปนการลดคาใชจาย  และสนับสนุนใหเปนสมาชิกกองทุนในชุมชน อยางนอย
หน่ึงกองทุน คือกองทุนฌาปนกิจ เปนตน 

3) ดานสภาวะแวดลอม ทําใหเกิดการจัดสภาพแวดลอมของครัวเรือนท่ีมีผูสูงอายุ ใหสามารถ
ทํากิจกรรมตางๆไดเองภายในบาน และชุมชน เชน การทําราวจับในหองนํ้า ทําพ้ืนลาดเอียง 
และพ้ืนกันลื่น เปนตน และมีการปรับสภาวะแวดลอมในพ้ืนท่ีสาธารณะ เชน สวนสาธารณะ 
สนามออกกําลัง และปรับปรุงบริเวนแหลงนํ้าเพ่ือเปนท่ีพักผอนหยอนใจ เปนตน 

4) ดานสุขภาพ  ผูสูงอายไดรับการดูแลตอเน่ืองท้ังปองกันโรคเรื้อรัง สามารถควบคุม
ภาวะแทรกซอนจากโรคเรื้อรัง มีผูดูแลท่ีบาน และมีการรวมกลุมทางกิจกรรมออกกําลัง
กาย ฝกทําอาหารเพ่ือสุขภาพ ผูปวยไดรับการดูแลเอาใจใส เขาถึงบริการอยางท่ัวถึง  
สามารถทําใหผูสูงอายุลดการเจ็บปวยนอยลง มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง มีจิตใจราเริงไมเปน
โรคซึมเศรา สามารถดํารงชีวิตอยางปกติสุข และมีการเตรียมความพรอมกลุมท่ีจะเขาสูวัย
สูงอายุใหมีความพรอม และสามารถดูแลตนเองได 

5) ดานการเมือง การปกครอง ชุมขนมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ และผูสูงอายุไดรับสิทธิใน
การใชบริการสาธารณะ และผูสูงอายุสามารถแสดงความคิดเห็นและออกเสียงในทุกการ
ประชุมของชุมชน มีระบบการดูแลเรื่องการทํารายรางกายผูสูงอายุโดยคณะกรรมการ
หมูบานและอสม.เปนผูใหขอมูล ชุมชนมีการจัดตั้งคณะกรรมการเขาดูแลผูสูงอายุท่ีไดรับ
ผลกระทบ 

7. ปจจัยเงื่อนไขของความสาํเร็จ (คน งาน ขอมลู เงนิ) 
1) คน การนําใชทุนและศักยภาพในชุมชน อปท. รพสต. แกนนําผูสูงอายุ กลุมจิตอาสา อผส. 

ธนาคารความดี และผูมีจิตศรทัธา มีการแตงตั้งคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบงานอยาง
ชัดเจน 



346 
 

2) งาน ชุมชนมีการแบงงานกันอยางชัดเจน มีการเชื่อมประสานการทํางานระหวาง ทุนทาง 
สังคม อปท. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  มีแนวทางการทํางาน คูมือการดูแลผูสูงอายุและ
การจัดสวสัดิการท่ีชัดเจน และกําหนดระเบียบ กติกา มีการประกาศใหการดูแลผูสงูอายุ
เปนนโยบายสาธารณะซึ่ง เปน “วาระ” ของตําบล มีการกําหนดขอบัญญัติ และประกาศ
ธรรมนูญสุขภาพเพ่ือการดูแลผูสูงอายุ 

3) ขอมูล ชุมชนมีการจัดทําฐานขอมูลท่ีเปนระบบทําใหสามารถนําใชและทําความเขาใจกับ
ประชาชนเพ่ือสรางการมีสวนรวมเพ่ือการดูแลผูสูงอายุในทุกมิติ 

4) เงินการสรางการมีสวนรวมโดยการระดมทุนท้ังทุนแรง ทุนความคิด ทุนทรัพย การ
เชื่อมโยงกิจกรรมจากแหลงเรียนรูท่ีมีการจัดการใหเกิดรายได เชน ผูสูงอายุนําเบ้ียยังชีพไป
ฝากกับกลุมสะสมทรัพยแลวนําดอกเบ้ียท่ีไดรับมาปลอยกูนําดอกผลท่ีไดมาใชในการ
ดําเนินกิจกรรม เปนตนการเชื่อมประสานองคกรภายนอก เชน องคกรไมแสวงหาผลกําไร
สนับสนุนวิทยากรและอาหารกลางวันสําหรับผูสงูอายุ การสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดและองคการบริหารสวนจังหวดั 

8. การสรางผลกระทบ  
8.1 ผลกระทบตอมิติ 5 ดาน  จากการพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบดานสภาวะแวดลอม เปนการ

จัดการตนเองท่ีเกิดจากงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมท้ัง 4 ระดับ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จะ
เกิดทางตรงกับดานสภาวะแวดลอม สวนอีก 4 ดาน มีผลกระทบดังน้ี 

1) ดานสังคม ชุมชนเกิดการชวยเหลือดูแลกัน มีการจัดสวัสดิการแกกลุมอาสา ดูแล
กลุมผูตองการการชวยเหลือและกลุมผูสูงอายุ มีการสงเสริมใหผูนําทางศาสนารวม
กิจกรรมในดานการณรงคจิตอาสาเพ่ือการดูแลผูสงูอายุท้ังการลงแรง หรือรวมทุน 
ท่ีเปนเงิน และเขารวมกิจกรรมกับกลุมอาสาเย่ียมบานผูสูงอายุเพ่ือใหกําลังใจแก
ผูสูงอายุและผูดูแล 

2) ดานเศรษฐกิจ ชุมชนมีกองทุนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ มีการลดรายจาย
จากการมีประปาชุมชน มีอาหารท่ีเปนสัตวนํ้าไวบริโภค มีผูมาดูแลผูสูงอายุท่ีบาน 

3) ดานสุขภาพ ประชาชนทุกกลุมวัยมีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และ
แหลงประโยชน เชน สนามออกกําลงักาย กลุมผูสูงอายุมีคนมารวมดูแล กลุมผู
ตองการความชวยเหลือไดรับการชวยเหลือ เปนตน 

4) ดานการเมืองการปกครอง ชุมชนมีการความรวมมือในการดูแลรกัษา
ทรัพยากรธรรมชาติ มีความเปนเจาของ สามารถใชประโยชน มีศูนยไกลเกลี่ย
สําหรับประชาชนตองการรองทุกขหรือขอคําปรึกษา มีศูนยดูแลตอเน่ืองสําหรับ
ผูสูงอายุในชุมชนและศูนยกายอุปกรณ สําหรับดูแลผูสงูอายุ 

8.2 ดานปจจัยกําหนดสุขภาพ และปจจัยสังคมท่ีกาํหนดภาวะสุขภาพ 4 กลุม ( 16 ประเด็น) 
การพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุสงผลกระทบตอการจัดการประเด็นปจจัยกําหนดสุขภาพ และ
ปจจัยสังคมท่ีกําหนดภาวะสุขภาพ ไดแก 
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1) การจัดการปจจัยเสี่ยงดานสขุภาพ การพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุมีการจัดทําระบบ
การพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ และผูดูแล เพ่ือการเรียนรูของผูสูงอายุดานการดูแล
สุขภาพ ลด ละ เลิก การบรโิภคบุหรี่ และการด่ืมแอลกอฮอล นําเรื่องการออกกําลังกาย
และมีการรณรงคเรื่องการจัดการขยะในชุมชนโดยการจัดทํากองทุนขยะและแปรรูปวสัดุ
สิ่งเหลือใช 

2) การสรางปจจัยเสริมดานสุขภาพ การพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุมีการอบรมสมาชกิ
เรื่องการลดใชสารเคมี มีการผลิตปุยอินทรีย มีการอบรมเรื่องเมนูสุขภาพ อาหาร
สําหรับผูสงูอายุ จัดทําตลาดสีเขียว เรียนรูเกี่ยวกับผลกระทบจากการใชนํ้ามันทอดซ้ํา
และเรียนรูเรื่องการทําพลังงานทางเลือกโดยการใชนํ้ามันทอดซ้ํามาทําไบโอดีเซล มีการ
รวมกลุมจัดตั้งกองทุนเพ่ือการดูแลผูสูงอายุ 

3) การเสริมความเขมแข็งองคกรสรางเสริมสุขภาพ อปท.มีการสงเสริมใหชุมชนและผูนํา
ทางศาสนารวมกิจกรรมในดานการณรงคจิตอาสารวมดูแลศาสนสถาน และกลุม
ผูสูงอายุท่ีมาวัดในชวงงานบุญ กิจกรรมรวมกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยผูสูงอายุท่ีเปน
ปราชญชาวบาน เขามาสอนเด็ก เชน การเลานิทาน เลนเกมส เปนตน และเปนครูพ่ีเลี้ยง
ในดานการใชชีวิตประจําวัน ในโรงเรียนประถมและมัธยมในพ้ืนท่ี 

4) การดูแลสุขภาพกลุมประชากรเฉพาะ การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุเปนกิจกรรมท่ี
สงผลกระทบโดยตรงตอการดูแลผูสูงอายุ และสงเสริมครอบครัวอบอุน โดยการสาน
สัมพันธคนในครอบครัว มีผูสูงอายุเปนจุดศูนยกลางของครอบครัว 

8.3  ความสอดคลองของกิจกรรมดานการดูแลผูสูงอายุกับ ภารกิจหลัก 7 ดาน ของอปท.  
1) ดานโครงสรางพืน้ฐาน     การพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุมีการปรับสภาวะแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอสุขภาพผูสูงอายุปรับพ้ืนท่ีสาธารณะและปรับสภาพบาน 
2) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุมีความสอดคลอง

โดยตรงตอการสงเสริมการฝกอาชีพ และการพัฒนาผูสูงอายุ 
3) การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุมีการออกแบบเพ่ือ

การบรรเทาสาธารณภัยแกผูสูงอายุกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน  
4) การวางแผนการสงเสริมการลงทุนและพานชิย การพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุมี

การสงเสริม การฝก สงเสรมิการประกอบอาชีพ และสงเสริมใหมีอุตสาหกรรมใน
ครอบครัวของผูสูงอายุ 

5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   การพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุมีการรวมรณรงคใหชุมชนมีการจัดการขยะ และลดการใชสารเคมีทางดาน
การเกษตร 

6) ดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมและภูมิปญญา   การพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุมีการเปดโอกาสใหเกดิสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโดยการท่ีชุมชนจัด
ใหผูสูงอายมุีบทบาทนําและสงเสริมวฒันธรรมการดูแลและเชดิชูผูสูงอาย ุ
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7) ดานบริหารจัดการสนับสนนุการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ อปท.    การ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรวมสนับสนุนสภาตําบลและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ในการพัฒนาทองถ่ิน และเปดโอกาสใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดทําตามบทบาทหนาท่ีของ
ตนเอง 

9. การสรางความเขมแข็งของชมุชน 3 สราง 
1) สรางการเรียนรู      การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุสามารถสรางการเรียนรูใหคนใน

ชุมชนตั้งแตการเรียนรูขอมูลเกี่ยวกับผูสูงอายุ ท้ังปญหาและความตองการเพ่ือเตรียมความ
พรอมของชุมชนในการรองรับสถานการณเชิงโครงสรางประชากรท่ีกําลังเปลี่ยนไป และการ
พัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุมีการพัฒนาแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุมากขึ้น 

2) สรางความเปนพลเมือง การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุสรางการมีสวนรวมของคนใน
ชุมชนในการดูแลผูสูงอายุและมีการนําใชศักยภาพชุมชนมีเปนคนเกง คนสําคัญ กลุมทาง
สังคม องคกรชุมชนในการรวมดูแลผูสูงอายุ 

3) สรางผลกระทบ  การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุสงผลกระทบตอดานสังคมเปดเวที
พูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู ขอมูล ปญหาและความตองการ และเรียนรูศักยภาพ
ตนเองในการจัดการดานการดุแลผูสูงอายุในพ้ืนท่ีหลายรูปแบบและรวมทํากิจกรรมดีเพ่ือ
การชวยเหลือดูแลผูสูงอายุ   ตอเศรษฐกิจ  มีการสรางรายได ลดรายจายสําหรับผูสูงอายุ มี
กองทุนเพ่ือการดูแลผูสูงอายุ ตอสภาวะแวดลอม  การจัดการทรัพยากรและสิง่แวดลอมดาน
การจัดการขยะและปรับสภาพภูมินิเวศน 

10. การจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 7 คณุลักษณะ 
1) การสรางการเรียนรูปญหาและความตองการ  การพัฒนาระบบการดูแลผูสงูอายุสงเสรมิให

ชุมชนเรียนรูเรื่องปญหาและความตองการจากฐานขอมูลท่ีมีอยู มีการเรียนรูจากการพูดคุย 
แลกเปลี่ยนในเวทีตางๆและเรียนรูศักยภาพชุมชนในการจัดการตนเองดานการดูแลผูสูงอายุ 

2) การมีกลไกผลักดันทุกระดับในการจัดการตนเอง การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุมีสวน
ผลักดันใหชุมชน จัดตั้งกองทุนตางๆ เพ่ือการดุแลผูสูงอายุและเปนคระกรรมการเพ่ือ
ดําเนินงาน 

3)  การสรางใหคนในชุมชนใหจัดการตนเอง   การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ สามารถ
สรางความเขาใจใหชุมชนเรื่องการจัดการตนเอง และเขารวมเพ่ือการแกไขปญหาและความ
ตองการ 

4) การสรางการมีสวนรวม    การระดมเงินและทรัพยากร การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ
สามารถสรางกระบวนการการหาแนวรวมเพ่ิมจํานวนคนทําใหมากขึ้นท้ังเปนการระดมคน
ทุกกลุมวัยและหนวยงานตางๆ เพ่ือรวมดูแลผูสูงอายุ และมีการกําหนดคนทํางาน 
ผูรับผิดชอบตางๆ 

5)  การมีขอตกลง มีการกําหนด  การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุรวมสรางใหชุมชนมีเวทีใน
การปรึกษาหารือ และรวมกําหนดกฎ กติกา จัดทําเปนธรรมนูญสุขภาพและจัดทําเปน
นโยบายสาธารณะ “วาร”ของตําบลเพ่ือการดูแลผูสูงอายุ 
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6) การจัดการความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ และหนวยงานตางๆ  การพัฒนาระบบการ
ดูแลผูสูงอายุมีการสงเสริมใหหนวยงานตางๆในพ้ืนท่ีมีการทํางาน สรางกิจกรรมเชื่อมโยงสู
เปาหมายเดียวกันและมีการแบงงานตามบทบาทและ หนาท่ี 

 

ตัวอยางท่ี 3 การพัฒนานวัตกรรมชุมชนเชิงพฒันาหรือเพื่อแกไขปญหา หัวขอ “โรงเรียนผูสงูอายุ” 
 

1. สถานการณชุมชน   
                ปจจุบันน้ีผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้นและเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง  ผูสูงอายุเพ่ิมมากขึ้น คิดเปนรอยละ 
19.64 ของจํานวนประชากร ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงดานรางกายอารมณจิตใจตลอดจนดานสังคมซึ่งสงผล
กระทบตอกลุมผูสูงอายุ  โดยมีจําแนกการดูและผูสูงอายุเปน 4 กลุม (กลุมเตรียมเขาสูวัยผูสูงอายุ กลุมท่ีมี
ภาวะสุขภาพปกติ กลุมท่ีปวย กลุมท่ีพิการ)  ซึ่งมีปญหา 1) เจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง มีผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยดวย
โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน 2) ผูสูงอายุขาดผูดูแล ถูกทอดท้ิง เน่ืองจากบุตรหลานไปประกอบ
อาชีพนอกพ้ืนท่ี และผูสูงอายุตองเลี้ยงหลานท่ีถูกทอดท้ิงไวใหดูแลสงผลใหผูสูงอายุเกิดภาวะเครียดและไมมี
เวลาไปประกอบอาชีพ 3) ผูสูงอายุยากจน เน่ืองจากไมมีเงินทุนในการประกอบอาชีพและไมมีอาชีพเสริม
หลังจากประกอบอาชีพเกษตรกรรม และจากเวทีประชาคมหมูบานตางๆ ท่ีพบความตองการของผูสูงอายุ 
ดังตอไปน้ีคือ 1) ตองการใหอปท.ดูแลดานสุขภาพ เชนตรวจโรคประจาป 2) จัดใหมีกลุมสวัสดิการชุมชนมา
ดูแล และ 3) ตองการมีกิจกรรมของผูสูงอายุรวมกับคนในชุมชน  
                 จากสถานการณปญหาและความตองการของผูสูงอายุ    การจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุถือวาเปน
การจัดการเรียนรูอีกรูปแบบหน่ึงท่ีตองการใหผูสูงอายุมีความรูความเขาใจในเรื่องความสําคัญตอการดําเนิน
ชีวิตมากย่ิงขึ้นไมวาจะเปนการสงเสริมดานรางกายอารมณสังคมและจิตใจใหผูสูงอายุไดใชชีวิตอยางมี
คุณภาพซึ่งเม่ือผูสูงอายุมีความพรอมดานรางกายและจิตใจแลวประการสําคัญท่ีจะสงเสริมตอไปคือการสราง
อาชีพโดยการดึงเอาศักยภาพภูมิปญญาทองถิ่นมาพัฒนาเปนอาชีพใหกับผูสูงอายุสรางขวัญกาลังใจและ
สรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณในการพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางย่ิงให
ผูสูงอายุมีการเตรียมความพรอมเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขไมเปนภาระ
พ่ึงพิงของสังคม 

2. กลุมเปาหมาย 
กลุมเปาหมายมี 2 กลุม คือ  

1) ผูท่ีมีอายุ 55-59 ป เตรียมตัวเขาสูวัยผูสูงอายุ  
2) ผูสูงอายุท่ีมีอายุ 60 ปขึ้นไป 

3. ลักษณะดําเนินการโดยกลุมทางสังคม องคกรชุมชนท่ีเกี่ยวของ 
1) สรางความเขาใจและสรางการมีสวนรวมโดยมีอปท. เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการรวมกับ

ภาคประชาชนรพ.สต. หนวยงานท่ีเกี่ยวขององคกรภาคีและเครือขายตางๆท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีเขา
รวมในการเรียนรูแนวคิดหลักการพรอมท้ังรวมกันกําหนดแนวทางวิธีการเตรียมความพรอมและ
รวมดําเนินการเพ่ือการพัฒนาและจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 
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2) คนหาและนําใชขอมูลทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนโดยการคนหาและนําขอมูลจาก
แหลงขอมูลตางๆ 

3) พัฒนาหลักสูตรศักยภาพการดูแลผูสูงอายุโดยนาขอมูลความตองการการออกแบบกิจกรรมและ
วิธีการเรียนรูโดยสอดคลองกับเน้ือหาความตองการของประชานในพ้ืนท่ี 

4) เตรียมความพรอมในการหาภาคีสนับสนุนการดําเนินงานโครงการโรงเรียนผูสูงอายุเชนวิทยากร
อุปกรณการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนหลักสูตรการเรียนการสอนเปนตน 

5) พัฒนานโยบายสาธารณะโดยสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประเด็นปญหาและความตองการสา
หรับการดูแลผูสูงอายุการเรียนรูแนวทางวิธีการท่ีเปนแบบอยางของการดูแลผูสูงอายุเพ่ือนําไป
จัดทําเปนขอเสนอหรือแนวปฏิบัติของชุมชนทองถิ่นตลอดจนรวมกันพัฒนาเปนกฎกติกา
ขอตกลงและนโยบายสาธารณะการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่น 

 

4. เคร่ืองมือ วิธีการ 
1) สํารวจและทําความเขาใจกับผูสูงอายุ โดยการประชาคมในหมูบาน  
2) รับสมัคร คัดเลือกผูสูงอายุเขาเรียน  
3) แตงตั้งคณะทํางาน ขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุ 
4) จัดทําแผนการดําเนินงาน จัดทําหลักสูตรการเรียนรู และจัดตารางการเรียน การสอน  
5) ประชุมเตรียมความพรอมวิทยากรประจําวิชา 
6) ขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนผูสูงอายุ 
7) ติดตามประเมินผลการดําเนินงาน โรงเรียนผูสูงอายุ 

5. ผลผลิต ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น 
1) ดานสุขภาพรางกาย ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวย ลด

การพ่ึงพาผูอ่ืน มีอายุยืนยาว  
2) ดานจิตใจ ชวยใหคลายเหงาจากการพบปะกลุมเพ่ือนและสรางความรูสึก และตระหนักในคุณคา

ของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกตอตนเอง  
3) ทําใหผูสูงอายุเปนท่ียอมรับของสังคมและชุมชน เปนคลังสมอง ภูมิปญญา นักเรียน  

สูงอายุบอกตอกิจกรรมท่ีไดรับในโรงเรียนใหกับบุตรหลาน เพ่ือนบาน มีการรวมกลุมกันทํา
กิจกรรม เชน การทําบุญ การซื้อของเย่ียมเพ่ือนท่ีเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต 

4) ดานจิต ปญญา ทําใหรูเทาทันและเขาใจสิ่งตางๆท่ีเกิดขึ้นและสามารถปรับตัวและดาเนินชีวิตได
อยางเหมาะสมตามวัย  

6. ปจจัยเงื่อนไขในการดําเนินการ(แบงหัวขอใหเห็น คน งาน ขอมูล เงิน) 
6.1 การจัดการดานคน 

1) มีการระดมกลุมจิตอาสา เปนพ่ีเลี้ยงในการดูแลผูสูงอายุ และรวมทํากิจกรรมท่ีโรงเรียน
ผูสูงอายุ  

2) กลุมสงเสริมอาชีพในชุมชนเขารวมสอนอาชีพแก กลุมผูสูงอายุเพ่ือสรางรายได  
3) ทีม อสม. อผส. ไดออกไปเย่ียมผูสูงอายุท่ีติดเตียง ออกไปดูแล ผูสูงอายุท่ีพิการ พูดคุยดูแล

ความ สะอาดรางกาย ทําความสะอาดบานท้ังภายในภายนอกบาน ใหกับผูสูงอายุ 
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4) ขาราชการเกษียณในชุมชนรวมอบรมใหความรูแกสมาชิกโรงเรียนผูสูงอายุเรื่องตางๆ 
5) บุคลากรของอปท.รวมจัดกิจกรรมในแตละวัน 

6.2 การจัดการดานงาน วิธีการทํางาน 
1) โรงเรียนผูสูงอายุเปน"เวที"ท่ีเปดโอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการทําประโยชนใหแกชุมชน

และสังคมเปนแรงผลักดันใหมีจิตอาสาเปนอาสาสมัครในชุมชนเพ่ือเปนแบบอยางแกเยาวชน
ในชุมชน  

2) กลุมอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุไดรับการพัฒนาโดยไดรับความรูและฝกปฏิบัติในการดูแล  
3) ผูสูงอายุติดบานติดเตียงในเรืองการทาแผลกดทบ การดูแลอุปกรณท่ีติดตัวผูสูงอายุ เชน 

สายยางใหอาหาร สายสวนปสสาวะ การพลิกตะแคงตัว การออกกาลังกายบนเตียง รวมท้ัง
การตรวจวัดความดันโลหิต เจาะนาตาลปลายน้ิว ในรายท่ีเปนโรคเรื้อรังในวันนัดรับยาพรอม
รับยาแทนในรายท่ีญาติไมสามารถไปรับยาแทนไดท่ี รพ.สต. 

6.3 การจัดการดานขอมูล 
1) มีการจัดทําฐานขอมูลสมาชิกโรงเรียนผูสูงอายุ เชน อายุ เพศ โรคเรื้อรัง รายได ผูดูแลและ

การพ่ึงพา 
2) มีการแลกเปลี่ยนขอมูลของสมาชิกโรงเรียนผูสูงอายุกับรพสต. เพ่ือรวมดูแลสุขภาพ 

ออกแบบการเรียนการสอน และแลกเปลี่ยนขอมูลกับกศน.เพ่ือสรางอาชีพแกกลุมผูสูงอายุ 
6.4 การจัดการดานทุน งบประมาณ 

1) อปท. สนับสนุนสถานท่ี งบประมาณ รถรับ – สง มีสถานท่ีในการจัดตั้งโรงเรียนท่ีเหมาะสม  
2) กศน.สนับสนุนงบประมาณและวิทยากรในการฝกอาชีพ  
3) สสส.สนับสนุนงบประมาณ การฝกอาชีพ กิจกรรมสันทนาการในวันพิเศษ 
4) บริษัทในพ้ืนท่ีสนับสนุนงนประมาณดานอาหารในวันท่ีมีกิจกรรมรวมในวันพิเศษตางๆ 
5) สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยสนับสนุนงบประมาณและวิทยากรในการ

ฝกอาชีพ 
7. การสรางผลกระทบ    
7.1 ผลกระทบตอ  5 มิติ 

7.1.1 ผลกระทบทางตรงตอผูสูงอายุ 
1) ดานสังคม    เกิดการรวมกลุม เกิดความสามัคคี เพ่ือนชวยเพ่ือน เขาใจซึ่งกันและกัน ชวยให

คลายเหงาจากการพบปะกลุมเพ่ือนและสรางความรูสกึ และตระหนักในคุณคาของตนเอง มี
มุมมองเชิงบวกตอตนเอง มีความสัมพันธท่ีดีกับคนวัยเดียวกันและคนตางวัยไดรับการ
ยอมรับในฐานะสมาชิกของกลุม ทําใหรูเทาทันและเขาใจสิ่งตางๆท่ีเกิดขึ้นและสามารถ
ปรับตัวและดาเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมตามวัย  

2) ดานเศรษฐกิจ    มีการฝกอาชพีเสริมรายได ในกิจกรรมการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุท่ีจัดขึ้น
ในโรงเรียนผูสงูอายุ เชน การดอกไมจันทน ของชํารวย ยาหมอง ลูกประคบ ตะกราพลาสตกิ 
การปลกูผกัสวนครัวท่ีจัดขึ้นในโรงเรียนผูสูงอายุ เปนตน 
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3) ดานสภาวะแวดลอม   มีการจัดกิจกรรมการออกกําลงักายสําหรับผูสูงอายุท่ีลานกฬีาใน
โรงเรียนผูสงูอายุ   จัดใหความรูเกี่ยวกับการจัดการขยะในบริเวณโรงเรียน   พัฒนาสภาวะ
แวดลอมท่ีมีอยูใหดีขึ้น  

4) ดานสุขภาพ      ทําใหมีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บปวย ลด
การพ่ึงพาผูอ่ืน มีอายุยืนยาว มีสุขภาพแข็งแรงรกัษาสุขภาพเบ้ืองตน และสามารถชวยเหลือ
ตนเองได  

5) ดานการเมือง การปกครอง สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุ ผูสูงอายุเขารวม
เสนอกติกาในการดําเนินงานของกองทุนตางๆท่ีเกี่ยวของกบัผูสูงอายุ 

7.1.2 ผลกระทบทางออม 
1) โรงเรียนผูสงูอายุเปนสถานท่ีเรียนรูและถายทอดประสบการณและวัฒนธรรมทองถิ่น ให

ดําเนินการสืบทอดเปนเอกลักษณของชุมชน โรงเรียนผูสูงอายุเปนพ้ืนท่ีเรียนรู และ
ถายทอดประสบการณภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นใหดํารงสืบทอดเปนเอกลักษณ
ของชุมชน  

2) โรงเรียนผูสงูอายุเปนสถานท่ีในการเปดโอกาสใหผูสงูอายุมีสวนรวมในการทําประโยชน
ใหแกชุมชนและสังคม รวมท้ังเปนแรงผลักดันใหมีจิตอาสา และเปนอาสาสมัครในการ
สรางประโยชนแกผูอ่ืน  

3) โรงเรียนผูสงูอายุเปนสถานท่ีในการเรียนรูหลกัเกณฑวิธีการ การดูแลสุขภาพแรงกาย และ
จิตใจของผูสูงอายุ เพ่ือใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดีไมเปนภาระแกลกูหลาน ลกูหลานไมมี
ความกังวลในการดูแลหรือกงัวลวาผูสูงอายุจะอยูบานคนเดียว  

7.2 ประเด็นปจจัยกําหนดสุขภาพ และปจจัยสังคมที่กําหนดภาวะสุขภาพ 4 กลุม( 16 ประเด็น ) 
โรงเรียนผูสงูอายุสรางผลกระทบตอการจัดการประเด็นปจจัยกําหนดสุขภาพ และปจจัยสังคมท่ี
กําหนดภาวะสุขภาพ ไดแก 

5) การจัดการปจจัยเสี่ยงดานสขุภาพ โรงเรียนผูสูงอายุมีหลักสูตรเพ่ือการเรียนรูของ
ผูสูงอายุดานการดูแลสุขภาพ ลด ละ เลิก การบริโภคบุหรี่ และการด่ืมแอลกอฮอล นํา
นําเรื่องการออกกําลงักายและมีการรณรงคเรื่องการจัดการขยะในชุมชนโดยการจัดทํา
กองทุนขยะและแปรรูปวสัดุสิง่เหลือใช 

6) การสรางปจจัยเสริมดานสุขภาพ โรงเรียนผูสูงอายุมีการอบรมสมาชิกเรื่องการลดใช
สารเคมี มีการผลติปุยอินทรีย มีการอบรมเรื่องผลกระทบจากการใชนํ้ามันทอดซ้ําและ
เรียนรูเรื่องการทําพลังงานทางเลือกโดยการใชนํ้ามันทอดซ้ํามาทําไบโอดีเซล มีการ
รวมกลุมจัดตั้งกลุมออมทรัพยสมาชิกโรงเรียนผูสูงอายุ 

7) การเสริมความเขมแข็งองคกรสรางเสริมสุขภาพ โรงเรยีนผูสูงอายุมีกิจกรรมรวมกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยผูสงูอายุรวมเปนอาสาสมัครดูแลเด็ก เชน การละเลนตางๆ การ
อาน เขียน เลานิทาน เปนตน หรือการนําเด็กจากศพด.มารวมกิจกรรมกับสมาชกิ
โรงเรียนผูสงูอายุในกิจกรรมวนัพิเศษตางๆ  
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8) การดูแลสุขภาพกลุมประชากรเฉพาะ โรงเรียนผูสูงอายุมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
รวมกับโรงเรียนประถมศกึษา มัธยมศึกษาในพ้ืนท่ี เชน การเปนครูสอนศิลปะ ดนตร ี
สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน หรือเปนพ่ีเลีย้งเด็กในการรวมทํากิจกรรมงานบุญ
ประเพณี หรือพิธีกรรมทางศาสนา สอนทําอาหารประจําถิน่ เปนตน 

7.3 ความสอดคลองของกิจกรรมดานการดูแลผูสูงอายุกับภารกิจหลัก 7 ดาน ของ อปท. 
1) ดานโครงสรางพืน้ฐาน    การจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุสงผลใหมีการจัดพ้ืนท่ีในการทํากิจกรรม

สําหรับผูสงูอายุจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชน   เชน   ลานกีฬาสําหรับผูสูงอายุ  
พ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรมของผูสูงอายุ เปนตน 

2) ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต    การจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุเปนการสงเสริมความเปนอยูของ
ผูสูงอายุในดานตางๆ   เชน  การดูแลสุขภาพแรงกายและจิตใจของผูสูงอายุ  การสงเสริม การฝก 
และการประกอบอาชีพกิจกรรมการสงเสริมอาชีพแกผูสูงอายุท่ีจัดขึ้นในโรงเรียนผูสูงอายุ เชน 
การดอกไมจันทน ของชํารวย ยาหมอง ลูกประคบ ตะกราพลาสตกิ การปลูกผักสวนครัว     เปน
ตน  

3) ดานบริหารจัดการสนับสนนุการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและ อปท.   การตั้งโรงเรียน
ผูสูงอายุสามารถหนุนเสริมการสรางเครือขายรวมกับชมรมผูสูงอายุดวยกัน อบจ. อปท. และ
ภาคเอกชน มีการสงเสริมภาคีเครือขาย องคกรชุมชนท่ีเกี่ยวของ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียน
ผูสูงอายุ    

4) ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม     อปท..สนับสนุนงบประมาณ
รวมกิจกรรมในบางกิจกรรมของโรงเรียนผูสงูอายุ  และรวมสมทบทุนเปนสวัสดิการนักเรียนใน
โรงเรียนผูสงูอายุ    

7.4 การสรางความเขมแข็งของชมุชน 3 สราง 
1) สรางการเรียนรู     โรงเรียนผูสูงอายุเปนพ้ืนท่ีเรียนรูและถายทอดประสบการณภูมิปญญา 

และวัฒนธรรมทองถิ่นใหดํารงสืบทอดเปนเอกลักษณของชุมชน มีกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูภายในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีอีกท้ังเปนสถานท่ีในการเรียนรูหลักเกณฑวิธีการการดูแล
สุขภาพแรงกายและจิตใจของผูสูงอายุเพ่ือใหผูสูงอายุมีสุขภาพจิตท่ีดีไมเปนภาระแก
ลูกหลานลูกหลานไมมีความกังวลในการดูแลหรือกังวลวาผูสูงอายุจะอยูบานคนเดียว 

2) สรางความเปนพลเมืองเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและชวยเหลือสังคมเพ่ิมมากขึ้นรักษา
ภูมิปญญาในชุมชน 

3) สรางผลกระทบ ตอสังคม โรงเรียนผูสูงอายุสามรถสรางกลุมใหเกิดการชวยเหลือดูแล 
ระหวางสมาชิกผูสูงอายุและคนในชุมชนรวมดูแลผูสูงอายุ ทําใหสมาชิกมีเพ่ือนเกิดการ
แลกเปลี่ยนพูดคุย ตอเศรษฐกิจ เกิดการสรางรายได จากการพัฒนาอาชีพ ลดรายจาย จาก
การไมเจ็บปวย ตอสภาวะแวดลอม กิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุมีการรวมจัดการทรัพยากร
ธรรมชิตและสิ่งแวดลอมดวยการลดการใชสารเคมีและมีการจัดการขยะ 

7.5 คุณลักษณะการจัดการตนเอง 7 ดาน 
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1) การสรางการเรียนรูปญหาและความตองการ สรางความเขาใจและสรางการมีสวนรวมโดยมี
อปท. เปนเจาภาพหลักในการดําเนินการรวมกับภาคประชาชนรพ.สต. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
องคกรภาคีและเครือขายตางๆท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีเขารวมในการเรียนรูแนวคิดหลักการพรอมท้ัง
รวมกันกาํหนดแนวทางวิธีการเตรียมความพรอมและรวมดําเนินการเพ่ือการพัฒนาและจัดตัง้
โรงเรียนผูสงูอายุ 
2) การมีกลไกผลักดันทุกระดับในการจัดการตนเองกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน
ผูสูงอายุมีหนวยงานท่ีเกี่ยวขององคกรภาคีและเครือขายตางๆท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีเขารวมในการ
เรียนรูแนวคิดหลักการพรอมท้ังรวมกันกําหนดแนวทางวิธีการเตรียมความพรอมและรวม
ดําเนินการเพ่ือการพัฒนาและจัดตั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 
3) การสรางใหคนในชมุชนใหจัดการตนเอง   การดําเนินกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุมีวิธีการนํา
ใชขอมูลทุนทางสังคมและศกัยภาพของชุมชนในการดําเนินกิจกรรมแบบมีสวนรวมเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอกลุมผูสูงอายุ เชน การเชิญผูรูในชุมชน หรือขาราชการเกษียณมาเปนครูพิเศษ
ในโรงเรียนผูสงูอายุ เปนตน 
4) การสรางการมีสวนรวม    การดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนผูสูงอายุเนนการมีสวนรวม
จากภาคประชาชน  องคกรภาครัฐ และหนวยงานตางๆในการกําหนดแนวทาง วิธีการ เตรียม
ความพรอม และรวมดําเนินการ 
5) การระดมเงินและทรัพยากร เปนการระดมทุนจากภายในและภายนอกชุมชน ท้ังการสมทบ
จากอปท. หรือการบริจาคจากภาคเอกชน บริษัท หางราน สามารถเปนไดท้ังเงินและวัสดุ 
อุปกรณ เชน กองทุนโรงเรียนผูสูงอายุ มีงบประมาณในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ การฝก
อาชีพ การกูยืมเพ่ือทําอาชีพ เสริมรายได หรือการมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมเฉพาะ เชน 
การศกึษาดูงาน เปนตน 
6)  การมีขอตกลง มีการกําหนด ระเบียบ แนวปฏิบัติเพ่ือหนุนเสริมการดําเนินกิจกรรมให
สมาชิกในกลุมยึดถือปฏิบัติไดและใหผูสงูอายุรวมเปนกรรมการในการกําหนด กฎ  กตกิา และ
เสนอขอคิดเห็น แนวปฏิบัต ิเชน การจัดตั้งกองทุนเพ่ือการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน หากผูสูงอายุ
มีการเขารวมกิจกรรมโรงเรียนผูสูงอายุสามารถรับสวสัดิการจากกองทุนเบิกจายคาการเดินทาง
ไปพบแพทยครั้งละ 100 บาท เปนตน  
7) การจัดการความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ และหนวยงานตางๆ การดําเนินกิจกรรมของ
โรงเรียนผูสงูอายุมีการระดมความรวมมือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี เชน การทํางาน
รวมกับรพสต.พัฒนาศักยภาพผูสูงอายุเพ่ือใหสามารถการดูแลตนเอง แนะนําเรื่องการปองกัน
โรคสมองเสื่อม การเคลื่อนไหวรางกายท่ีถกูตองเพ่ือปองกันอุบัติเหตุ การทํางานรวมกับ
สํานักงานเกษตร อบรมผูสงูอายุเรื่องการปลูกผกัสวนครวัริมรั้วหรือในพ้ืนท่ีจํากัด การทําปุย
อินทรีย การทํางานรวมกับสํานักพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดฝกอาชีพใหกลุมผูสูงอายุ เปนตน 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 13 กลุมประชากรเปาหมายและประชากรกลุมอ่ืนๆ 
 ภาคผนวก ข 4 กลุม ประเด็นปจจัยกําหนดสุขภาพ และปจจัยสังคมที่กําหนดภาวะสุขภาพ 
 ภาคผนวก ค 7 ภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ภาคผนวก ง 7+1 ประเด็นนโยบายสาธารณะ 88 ขอเสนอ 
ภาคผนวก จ การสรางการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทองถ่ิน 
ภาคผนวก ฉ 7 คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถ่ิน 
ภาคผนวก ช 8 คุณลักษณะความเปนพลเมือง 
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ภาคผนวก ก 

13 กลุมประชากรเปาหมายและประชากรกลุมอืน่ๆ 

1. กลุมประชากรเปาหมาย 
13 กลุม 

2. กลุมผูตองไดรับการดแูล
ชวยเหลือ 

3. กลุมตามสิทธแิละสวัสดิการ 4. กลุมประเด็นการ
ควบคุมการบริโภค
ยาสูบ 

5. กลุมประเด็นการบริโภคสุราและลด
อุบัติเหตุจราจร 

1.1 เด็ก 0-5 ป 
1.2 เด็ก 3-5 ป 
1.3 เด็ก 6-12 ป 
1.4 เด็กและเยาวชน 
1.5 หญิงตั้งครรภ 
1.6 กลุมวัยทํางาน 
1.7 ผูสูงอายุ(60ปขึ้นไป) 
1.8 ผูปวยเอดส 
1.9 ผูปวยจิตเวช 
1.10  ผูปวยโรคเรื้อรัง 
1.11 ผูดอยโอกาส 
1.12 คนพิการ 
1.13 ผูปวยระยะสุดทาย 
1.14 (ระบุ).............. 

2.1 ผูถูกทอดท้ิง 
2.2 ผูเรรอน 
2.3 แรงงานตางดาว 
2.4 บุคคลไรสัญชาต ิ
2.5 อื่น ๆ ไดแก ผูท่ียากจน ผู

ท่ีมีหน้ีสิน เปนตน 
 

 

 

3.1 จายเอง 
3.2 สิทธิบัตรทอง (30 บาท)  
3.3 ประกันสังคม 
3.4 รับราชการ 
3.5 รัฐวิสาหกิจ 
3.6 ประกันสุขภาพเอกชน 
3.7 กองทุนและสวัสดิการชุมชน  
3.8 สวัสดิการผูสูงอาย ุ
3.9 สวัสดิการคนพิการ 
3.10 สวัสดิการอื่น ๆ……(ระบุ) 
3.11 อื่น (ระบุ)...................... 

4.1 นักสูบหนาใหม 
4.2 นักสูบหนาเดิม 
4.3 นักสูบมือสอง 

5.1 กลุมนักดื่มหนาใหม 
5.2  กลุมนักดื่มหนาเกา 
5.3 กลุมผูติดสุรา 
5.4  กลุมผูไดรับผลกระทบ 

5.4.1 ครอบครัวผูตดิสรุา 
5.4.2 ผูประสบอุบัติเหต ู
5.4.3 อื่นๆ ......(ระบุ) 

5.5 กลุมผูใหการชวยเหลอื 
5.5.1 รพ.สต. 
5.5.2 กลุมเพื่อนชวยเพือ่น 
5.5.3 กลุม อสม. 
5.5.4 กลุมจิตอาสา 
5.5.5 ผูไดรับผลกระทบ อื่น ๆ 

5.6 กลุมอื่น ๆ ...... 
6. กลุมตามประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสูอาหารปลอดภัย 7. กลุมอาชีพในชุมชน 8. กลุมอื่น ๆ ตามประเด็น 
6.1 กลุมผูบริโภค ไดแก ประชาชนตามชวงวัย ผูปวย เปนตน 
6.2 กลุมผูผลิต ไดแก กลุมอาชีพทางการเกษตรในชุมชน กลุม

แปรรูป กลุมผูผลิตในครวัเรือนเปนตน 
6.3 กลุมสนับสนุน 

6.3.1 กลุมผูจําหนาย ไดแก ผูจําหนายพันธุสัตว  ผูคาสง ผู
คาขายปลีกท่ัวไป ผูคาขายปลีกในตลาดสีเขยีว เปนตน  

6.3.2 กลุมสนับสนุน  ดานความรูและ เทคโนโลยี ไดแก 
เกษตรอาํเภอ เกษตรตาํบล สํานักงานท่ีดิน เปนตน  

6.3.3 กลุมสนับสนุนดานทุน กองทุนงบประมาณ สวัสดิการ 
ไดแก กองทุนเมล็ดพันธุ  กองทุนปุยอินทรีย 

6.3.4 อื่นๆ(ระบุ).................. 
 

7.1 กลุมเกษตรกร ไดแก เกษตรกรภูมิปญญา ปราชญชาวบาน 
เกษตรกรรุนใหม กลุมเศรษฐกิจพอเพียง กลุมปลูกพืชกลุมเลี้ยง
สัตว เปนตน 

7.2 กลุมหัตถกรรม ไดแก กลุมจักสาน กลุมทอผา เปนตน  
7.3 กลุมวิสาหกิจชุมชน ไดแก กลุมแปรรปูผลิตภัณฑ กลุมผลิตขนม 

กลุมโรงสีขาว กลุมผลิตนํ้าดื่ม เปนตน 
7.4 กลุมอาชีพอื่น ๆ …… 

 

8.1………(ระบุ) 
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ภาคผนวก ข 

4 กลุม ประเด็นปจจัยกําหนดสุขภาพ และปจจัยสังคมที่กําหนดภาวะสุขภาพ 16 ประเด็น 

กลุมปจจัยเสี่ยงและปจจยัเสรมิ รายละเอียด 
กลุมท่ี 1 การจดัการปจจัยเสี่ยงดาน
สุขภาพ (4 ประเด็น) 

ไดแก  
1) การควบคมุการบริโภคยาสูบ  
2) การควบคุมการบรโิภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลและลดอุบัติเหตุจราจร  
3) การจัดการภยัพิบัติ และ  
4)การจัดการสิ่งแวดลอม ขยะและมลพิษ 

กลุมท่ี 2 การสรางปจจัยเสริมดาน
สุขภาพ (3 ประเด็น) 

ไดแก  
5) การสงเสริมเกษตรกรรมยั่งยืนสูอาหารสุขภาวะ  
6) การจัดการสถาบันการเงนิเพ่ือสวัสดิการสังคมโดยชุมชน  
7) การพัฒนาระบบพลังงานชุมชน  

กลุมท่ี 3 การเสริมความเขมแขง็องคกร
สรางเสริมสุขภาพ (4 ประเด็น) 

ไดแก  
8)ศาสนสถาน (วัด มัสยิด โบสถ)  
9) ทองถ่ินคุณธรรมเนนการมีสวนรวมและการสรางความเปนพลเมือง  
10) โรงเรยีนคณุธรรม และ  
11)การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

กลุมท่ี 4 การดูแลสุขภาพกลุมประชากร
เฉพาะ (5 ประเด็น) 

ไดแก  
12)การเรียนรูของเด็กและเยาวชน  
13)การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุ  
14) การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการและผูยากไร  
15) การสงเสริมครอบครวัอบอุน และ  
16)การจัดการและปองกันปญหาทองวัยรุน 
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ภาคผนวก ค 
รายละเอยีดภารกิจหลัก 7 ดานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 (การทบทวนขอมูลจากพระราชบัญญัติสภาตําบล และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.
๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๔๒, พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖, พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ และความ
สอดคลองกัลปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมถึงการสรุปบทเรียนของเครือขายรวม
สรางชุมชนทองถ่ินนาอยู) 
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ภารกิจหลัก 7 ดาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
1 ดานโครงสราง

พื้นฐาน 
2. ดานการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิต 
3.การจัด
ระเบียบชุมชน
และสังคม 

4.การวางแผนการ
สงเสริมการลงทุน
และพานิช 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม    

6. ดานการสงเสริม
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปญญา   

7. บริหารจัดการสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ
และ อปท. 

1.1 จัดใหมีและ
บํารุงรักษาทาง
น้ําและทางบก  
และทางระบาย
น้ํา 

1.2 ใหมีน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค 
และการเกษตร 

1.3 ใหมีและบํารุง
การไฟฟาหรือ
แสงสวางโดย
วิธีอื่น 

1.4 ใหมีและ
บํารุงรักษาทาง
ระบายน้ํา 

1.5 การ
สาธารณูปโภค
และการ
กอสรางอืน่ๆ 

1.6 อื่นๆ  

2.1 การสงเสริม การฝก และ
การประกอบอาชีพ 

2.2 สงเสริมการพัฒนาสตรี 
เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และ
ผูพิการ 

2.3 ปองกันโรคและระงับ
โรคติดตอ 

2.4 ใหมีและบํารุงสถานท่ี
ประชุม การกีฬาการ
พักผอนหยอนใจและ
สวนสาธารณะ 

2.5 การสังคมสงเคราะห และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา และ
ผูดอยโอกาส 

2.6 การปรับปรุงแหลงชมุชน
แออัดและการจัดการ
เก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

2.7 การสงเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค และสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 

2.8 การสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัวและการ
รักษาพยาบาล 

3.1 การปองกัน
และบรรเทา
สาธารณภัย 

3.2 การ
คุมครอง
ดูแลและ
รักษา
ทรัพยสินอนั
เปนสา
ธารณสมบัติ
ของแผนดนิ 

3.3 การผังเมือง 
3.4 จัดใหมีท่ี

จอดรถ 
3.5 การรักษา

ความสะอาด
และความ
เปนระเบียบ
เรียบรอย
ของ
บานเมือง 

3.6 การควบคุม
อาคาร 

4.1 สงเสริมใหมี
อุตสาหกรรมใน
ครอบครัว 

4.2 ใหมีและสงเสริม
กลุมเกษตรกร 
และกิจการ
สหกรณ 

4.3 บํารุงและสงเสริม
การประกอบ
อาชีพของราษฎร 

4.4 ใหมีตลาด ทา
เทียบเรือ และทา
ขาม 

4.5 การทองเท่ียว 
4.6 กิจการเก่ียวกับ

การพาณิช 
4.7 การสงเสรมิ การ

ฝกและประกอบ
อาชีพ 

4.8 การพาณิชยกรรม
และการสงเสริม
การลงทุน 

5.1 คุมครอง ดูแล และ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

5.2 รักษาความสะอาด
ของถนน ทางน้ํา 
ทางเดิน และท่ี
สาธารณะ รวมท้ัง
กําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

5.3 การจัดการ
สิ่งแวดลอมและ
มลพิษตางๆ 

5.4 สรางคณุคาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

6.1 บํารุงรักษา
ศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
และวัฒนธรรม
อันดีของทองถ่ิน 

6.2 สงเสริม
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

6.3 การจัดการ
ศึกษา 

6.4 การสงเสรมิ
กีฬา 

7.1 สนับสนุนสภาตําบลและ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินอื่นในการพัฒนา
ทองถ่ิน 

7.2 ปฏิบัติหนาท่ีอืน่ตามท่ีทาง
ราชการมอบหมายโดย
จัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรใหตามความ
จําเปนและสมควร 

7.3 สงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน ในการมี
มาตรการปองกัน 

7.4 การประสานและใหความ
รวมมอืในการปฏิบัติหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

7.5 การสรางและบํารุงรักษา
ทางบกและทางน้ําท่ี
เชื่อมตอระหวางองคการ
ปกครองสวนทองถ่ินอืน่ 

7.6 สงเสรมิการเขาถึงขอมูล 
ขาวสาร 
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ภาคผนวก ง 

7+1 ประเด็นนโยบายสาธารณะ 88 ขอเสนอ 
1.การบริหารจดัการทองถ่ิน

แบบมีสวนรวม (10 ขอเสนอ) 
2.การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 

(12 ขอเสนอ) 
3.เกษตรกรรมยั่งยืน 

(14 ขอเสนอ) 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม(10 ขอเสนอ) 
1. จัดทําระบบฐานขอมูลชุมชน

หรือมีศูนยรายงานขอมูล 
2. ห นุ น เ ส ริ ม ก า ร ส ร า ง

เครือขายขององคกรชุมชน
และก ลุ มทาง สังคมดวย
กระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู และการเรียนรูแบบ
ขามพ้ืนท่ี 

3. ปฏิรูปการทําประชาคมโดย
เ น น ก า ร ใ ช ข อ ม ูล เ ช ิง
ประจักษ 

4. ออกขอบัญญัติการมีสวน
ร ว ม ข อ ง ป ร ะ ช า ช น โ ด ย
สนับสนุนใหทุกกลุมในชุมชน
ทองถ่ินมีการจัดสวัสดิการ 

5. ใ ห จั ด ทํ า  “ ธ ร ร ม นู ญ
ทองถ่ิน” ท่ีมาจากการมีสวน
รวมของประชาชนและภาคี
ทุกภาคสวน   

6. รายงานผลการดําเนินงาน
ต อ ป ร ะ ช า ช น  ( public 
report) อยางนอย 2 ครั้ง
ตอป 

1. จัดต้ังกองทุนสวัสดิการกลางเ พ่ือจัด
สวัสดิการใหกลุมคนท่ีดอยโอกาสในตําบล 

2. ส นั บ ส นุ น ก า ร จั ด เ ว ที นํ า เ ส น อ แ ล ะ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทุกระดับ 

3. องค กรปกครองส วนทอง ถ่ินสมทบ
งบประมาณใหกองทุนสวัสดิการชุมชน
และใหสมาชิกมีการออมรวมกับกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

4. สงเสริมใหประชาชนทุกคนในพ้ืนท่ีเปน
สมาชิกกลุมสวัสดิการท่ีมีอยูในชุมชนอยาง
นอย ๑ กลุม 

5. การจัดสวัสดิการใหแก ชุมชนโดยผาน
กระบวนการจัดการฐานขอมูลและการนํา
ใชขอมูลชุมชน๒ .๖  

6.   ออกขอบัญญัติทองถ่ินวาดวยการจัด
สวัสดิการชุมชน  

7. จั ด ต้ั ง ก อ ง ทุ น แ บ ง ป น เ พ่ื อ จั ด ส ร ร
ทรัพยากรธรรมชาติและจัดสรรท่ีดินทํากิน  

8. หนุนเสริมการเพ่ิมศักยภาพแกนนําในการ
บริหารกองทุนเพ่ือจัดการสวัสดิการสังคม
ใหมีประสิทธิภาพ 

9. สงเสริมระบบสวสัดิการสังคม ๗ ดาน และ
ครอบคลุมในทุกกลุมทุกชาติพันธุอยาง
นอย ๔ ใน ๗ ดาน 

1. สงเสรมิใหเพ่ิมครัวเรือนเกษตรกรรมยัง่ยืนไม
นอยกวารอยละ 5 ของครัวเรือนเกษตรกรใน
ตําบล 

2. สนับสนุนงบประมาณ วัสดุอปุกรณ และสิ่งปลูก
สราง ในการผลิตปุยอินทรียโดยใชวัตถุดิบใน
ชุมชนเปนหลัก 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสนบัสนนุการใช
ประโยชนจากพ้ืนท่ีสาธารณะในการทํา
เกษตรกรรมยั่งยืน 

4. ใหมีแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการสงเสริมใหประชาชนพ่ึงตนเองดาน
อาหาร 

5. สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาระบบการผลิต
และการตลาดท่ีสอดคลองเหมาะสมกับความ
ตองการของผูบริโภค 

6. ใหมีการจัดทําและนําใชฐานขอมูลการตกคางของ
สารเคมีการเกษตรในรางกาย 

7.  สนับสนนุใหมีการจัดทําแผนพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนระดับจงัหวดั 

8.  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับโรงเรียน
ในตําบลจัดทําหลักสูตรทองถ่ินเกษตรกรรม
ยั่งยืน 

9.  ใหมีการพัฒนามาตรฐานเกษตรและอาหารท่ี
ปลอดภัยของชุมชนโดยชุมชน 

1. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการจัดการ
ขยะในระดับครัวเรือนและชุมชนอยาง
ถูกวิธี 

2. ส ง เ ส ริ ม ก า ร อ นุ รั ก ษ แ ล ะ ก า ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางรูคุณคา
รวมท้ังมีการปลูกตนไมเ พ่ิมเติมใน
พ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนท่ีปาเดิม 

3.  การทําขอตกลงหรือออกขอบัญญัติ
ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า ก า ร ใ ช
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ทุกประเภท 

4.  สนับสนุนการจัดต้ังกลไกคณะทํางาน
และสงเสริมการพัฒนาอาสาสมัคร
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

5. หนุนเสริมการบริหารจัดการแหลงน้ํา
หรือจัดทําธนาคารน้ําโดยชุมชน 

6. สงเสริมและสนับสนุนการใชพลังงาน
ทางเลือกในระดับครอบครัวและชุมชน 
และมีศูนยเรียนรู 

7. กําหนดตัวช้ีวัดเพ่ือการประเมินผล
กระทบด าน ส่ิงแวดลอมและการ
ประเมินผลกระทบตอสุขภาพตาม
บริบทของพ้ืนท่ี   
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7+1 ประเด็นนโยบายสาธารณะ 88 ขอเสนอ 
1.การบริหารจดัการทองถ่ิน

แบบมีสวนรวม (10 ขอเสนอ) 
2.การจัดสวัสดิการสังคมโดยชุมชน 

(12 ขอเสนอ) 
3.เกษตรกรรมยั่งยืน 

(14 ขอเสนอ) 
4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม(10 ขอเสนอ) 
7. จัด ทํ าแผนพัฒนา ชุ ม ช น

ทองถ่ินโดยเนนการมีสวน
รวมจากทุกภาคสวน 

8. ส นั บ ส นุ น ก ร ะ บ ว น ก า ร 
“คนหาแกนนําของตําบล
จากทุกภาคสวน” 

9. สงเสริมและสนับสนุนการ
จัดต้ัง “สภาองคกรชุมชน”  

10. ส ร า ง แ ล ะ พั ฒ น า
นักวิจัยชุมชน  

 

10. สรางเครือขายการจัดสวัสดิการสังคม 
11. การจัด ต้ังกองบุญหรือกองทุนอื่นๆ 

เฉพาะกลุมและขยายไปยังกลุมตางๆ ใน
ชุมชน 

12. ผลักดันและเปดโอกาสใหผูดอยโอกาส ผู
ยากจน ผูพิการ และผูไดรับผลกระทบ ได
เขาเปนสมาชิกและไดรับสวัสดิการจาก
กองทุนสวัสดิการโดยไมมีเงินสมทบ 

10. จัดใหมีการข้ึนทะเบียนพันธุพืชทองถ่ินและพันธุ
พืชหายาก 

11. สงเสรมิการอนุรักษและพัฒนาพันธุกรรม
พ้ืนบาน 

12. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับชุมชนใน
การวางแผนการอนุรักษและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติรวมกัน 

13. ออกกฎ กติกา ขอตกลงรวม ในการควบคุมการ
โฆษณาประชาสมัพันธและการใชสารเคมีใน
ชุมชน 

14. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุน
งบประมาณเพ่ือสงเสรมิใหเกิดกองทุน
ปรบัเปลี่ยนสูระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 

8. สนับสนุนใหมีการจัดทําและการนําใช
ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

9.  สงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 

10. สนับสนุนใหชุมชนทองถ่ินจัดทําแผน
ฟ น ฟู ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม 
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7+1 นโยบายสาธารณะ 88 ขอเสนอ 
5.การเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

(10 ขอเสนอ) 
6.การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน 

(13 ขอเสนอ) 
7.การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

ทองถ่ิน 
(8 ขอเสนอ) 

8.การลงทุนดานสขุภาพโดยชุมชน 
(11 ขอเสนอ) 

1. สนับสนุนและจดัต้ังสภาเด็กและ
เยาวชนประจําตําบลหรือกลุม
องคกรของเด็กและเยาวชนเพ่ือใหมี
สวนรวมทํากิจกรรมของชมุชน 

2. สงเสรมิและสนบัสนุนงบประมาณ
ใหเด็กและเยาวชนมเีวทีในการจดั
กิจกรรมเชิงสรางสรรค 

3.  กําหนดกฎเกณฑใหทุกกลุม
กิจกรรมมีสมาชิกกลุมเปนเด็กและ
เยาวชนรวมอยูดวยในกลุมตางๆ ใน
ตําบล 

4. มีนโยบายรวมกับหนวยบริการ
สุขภาพ ครอบครัว และชุมชน ใน
การสงเสริมสุขภาพเด็กต้ังแตอยูใน
ครรภจนถึงวัยรุน 

5.  สรางพ้ืนท่ีสรางสรรคหรือลาน
กิจกรรม อยางนอย 1 พ้ืนท่ีในตําบล  

6.  จัดต้ังศูนยคลายทุกขเพ่ือยุติความ
รุนแรงแกเด็กและครอบครัว และ
สรางเครือขายเฝาระวงัความรุนแรง
โดยมีทีมสหวิชาชีพระดับตําบลรวม
ดวย 

1. จัดทําและใช “ฐานขอมูลชุมชน” ในการกําหนด
กลุมเปาหมายการดูแลเพ่ือออกแบบการดูแล
สุขภาพและชวยเหลือรวมกับหนวยบริการ
สุขภาพ กลุมอาสาสมัคร และแหลงเรียนรู 

2. จัดใหมีศูนยประสานงานอาสาสมัครของชุมชน
เพ่ือเพ่ิมทักษะและวางแผนจัดบริการใหการ
ดูแลผูตองการความชวยเหลอืต้ังแตเกิดจนตาย 
ทุกสภาวะสุขภาพ 

3.  สนับสนนุงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
การชวยเหลือดูแลของอาสาสมคัร 

4. สรางและพัฒนาอาสาสมัครใหการดูแล
กลุมเปาหมายท่ีมีปญหาเฉพาะดาน เชน 
แรงงานตางดาว ผูปวยทางจิต ผูปวยเอดส เปน
ตน 

5. ผลักดันใหกองทุนมแีผนการทํางานในการดแูล
ชวยเหลือกลุมประชากรเปาหมาย ต้ังแตเด็กใน
ครรภจนตาย รวมท้ังการจัดการกับปจจัยท่ี
สงผลกระทบตอสุขภาพของคนในชุมชน 

6.  สงเสริมสนบัสนุนหรอืสรางมาตรการในการ
สรางสิ่งแวดลอมท่ีเอื้อสุขภาพแมและเด็ก คน
พิการ ผูสูงอายุ และกลุมผูตองการความ
ชวยเหลืออืน่ๆ ในชุมชน 

1. สนับสนุนและสราง “อาสาสมัคร
จัดการภัยพิบัติ” 

2. จัดต้ัง “ศูนยจัดการภัยพิบัติ
ประจําตําบล” แบบบูรณาการ
ภายใตการมีสวนรวมของทองท่ี 
ทองถ่ิน ชุมชน และภาคเอกชน 

3. จัดทําฐานขอมูลชุมชนแบบบรูณา
การและขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยเพ่ือ
พัฒนาแผนท่ีการจัดการภัยพิบติั
ประจําตําบล 

4. จัดต้ัง “กองทุน” การจัดการภัย
พิบัติประจําตําบล 

5. จัดทําคูมือการจดัการภัยพิบัติ 
6. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

สนับสนุนระบบการสื่อสารใน
สถานการณฉุกเฉิน 

7.  จัดต้ัง“ศูนยประสานงาน”
เครือขายทองถ่ินกับพ้ืนท่ี
ใกลเคียง /ภมูิภาคเพ่ือการจัดการ
ภัยพิบัติ 

8.  สงเสริมและสนบัสนนุการจัดต้ัง
เครือขายการจัดการภัยพิบัติ
ประจําภาค 

1. ทุกภาคสวนรวมสมทบทุนผลิตและ
สรางบุคลากรดานสุขภาพ 

2. ต้ังศูนยหรอืหนวยบริการสุขภาพแบบ
บูรณาการท่ีเกิดจากการรวมสมทบทุน
ของทุกภาคสวนเพ่ือจัดหรอืเสรมิ
ใหบริการสุขภาพครอบคลมุการดูแล
กลุมเปาหมายตามปญหาในพ้ืนท่ี   

3. ต้ังศูนยประสานงานใหการชวยเหลือ
ประชาชน ท้ังในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสนบัสนนุ
งบประมาณในการจดัหาสถานท่ี วัสดุ
อุปกรณ จัดจางบุคลากร เพ่ือจดัหรอื
เสริมบริการสุขภาพครอบคลุมการดูแล
กลุมเปาหมายตามปญหาในพ้ืนท่ี 

5. สนับสนุนกระบวนการคนหาแกนนําจิต
อาสาและพัฒนาศักยภาพ ใหสามารถ
เขารวมใหบริการสุขภาพได 

6. จัดต้ังกองทุนสวัสดิการชุมชนเพ่ือ
ลงทุนดานสุขภาพโดยใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินกําหนดขอบญัญัติหรือเทศ
บัญญัติในการสนบัสนนุกองทุน
สวัสดิการ 
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7+1 นโยบายสาธารณะ 88 ขอเสนอ 
5.การเรียนรูของเด็กและเยาวชน 

(10 ขอเสนอ) 
6.การดูแลสุขภาพชุมชนโดยชุมชน 

(13 ขอเสนอ) 
7.การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชน

ทองถ่ิน 
(8 ขอเสนอ) 

8.การลงทุนดานสขุภาพโดยชุมชน 
(11 ขอเสนอ) 

7. สนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรอืการศึกษาทางเลือก
อื่นๆ รวมถึงการจัดระบบการศึกษา
รูปแบบบูรณาการ สังคม 
วัฒนธรรม วิถีการดําเนินชวีิต และ
การประกอบอาชีพตามบรบิทพ้ืนท่ี 
สําหรบัเด็กและเยาวชน ท้ังในและ
นอกระบบ รวมท้ังเด็กพิเศษ 

8.  สรางภาคีเครือขายและจดัต้ังกลไก
ขับเคลื่อน เพ่ือสงเสริมการเรยีนรูใน
การเพ่ิมสมรรถนะเด็กและเยาวชน
ทุกดาน 

9.  จัดทําหลักสูตรทองถ่ินระดบั
ปฐมวัย ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา 

10. จัดทําฐานขอมูลเด็กและเยาวชน 
 

7. สนับสนุนใหหนวยบริการสุขภาพหรือ
ศูนยบริการสุขภาพสามารถประสานและ
ใหบริการครอบคลุมการดูแลกลุมเปาหมาย
ตามปญหาในพ้ืนท่ี และสงเสรมิ สนับสนุนการ
รวมกลุมเพ่ือชวยเหลือดแูลกัน 

8. จัดทําแผนท่ีกลุมเปาหมายท่ีตองการความ
ชวยเหลือดูแลโดยเช่ือมโยงกับแหลงเรียนรูและ
ทุนทางสังคมของพ้ืนท่ี 

9. จัดทําคูมือหรือแนวทางการดแูลสุขภาพตนเอง 
และการชวยเหลอืดูแลผูท่ีตองการความ
ชวยเหลือ 

10. จัดใหมีรานอาหารปลอดภัยหรอืแหลง
จําหนายอาหารท่ีปลอดภัย 

11. สรางชองทางการสือ่สาร และกระจายขาวสาร
ดานสุขภาพ 

12. สรางเครือขายการดูแลชวยเหลอืกรณี
เจ็บปวยฉุกเฉินหรอืตองการความชวยเหลือ
เรงดวนระหวางกลุมอาสาสมคัรในพ้ืนท่ีและ
เครือขายหนวยบริการสุขภาพ 

13. สรางเยาวชนอาสาสมคัรรวมใหการดูแล
สุขภาพ 

 7.  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สงเสรมิการใชภมูิปญญาทองถ่ินในการ
ดูแลสุขภาพเพ่ือลดตนทุนการดแูล
สุขภาพ 

8. การลงทุนจัดทําขอมูลชุมชนและนําใช
ขอมูลกําหนดกลุมเปาหมายการดูแล
และออกแบบการลงทุนจัดบริการ
สุขภาพแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

9. การสนับสนุนและผลักดันใหแหลง
เรียนรูท่ีมีรายไดจัดสรรทุนเพ่ือการดูแล
สุขภาพโดยใชการมีสุขภาพดีเปนเงื่อนไข
ของการจัดสวสัดิกา 

10. สนับสนุนใหจัดต้ังแหลงอาหาร
ปลอดภัย เชน การทําเกษตรปลอด
สาร อาหารปลอดภัย สมนุไพรใกลตัว 
เปนตน 

11. ผลักดันใหมีการสมทบทุนจากทุกภาค
สวนในการจัดต้ังศูนยสรางสุขภาวะ
ชุมชน 4 มิติ (กาย ใจ ปญญา และ
สังคม(  
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ภาคผนวก จ 

การสรางการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทองถิ่น 
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1. การสรางการเรียนรู 

 
1. สรางแหลงเรียนรู 
1) เกิดแหลงเรียนรูใหม หรอื ตอยอดงานจากแหลงเรียนรูเกา ท่ีตอบสนองตอปญหาความตองการของชุมชนได  
2) แกนนําแหลงเรียนรูสามารถถอดบทเรียนและเรียนรูทุนทางสงัคมและศักยภาพของชุมชนได 
3) แหลงเรียนรูมีการขยายสมาชิก และ มีงานรวมกับแหลงเรียนรู หรือกลุมหรือองคกรชุมชนภายในพ้ืนท่ี (ตําบล)  
4) บริการใหเครือขายเขาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู 
2.สรางความรู  
1) มีหลักสูตร (แนวทาง) การถายทอด ความรูท่ีเกิดจากการถอดบทเรยีนจากการทําจริงและมีผลสําเร็จของพ้ืนท่ี

ตนเอง  
2) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี  
3) มีวิทยากรท่ีสามารถถายทอดความรูจากการสรุปบทเรยีนการทํางานท่ีเปนผลดีจริง   
4) มีคูมือการฝกปฏิบติัสําหรับคนหลายกลุม และ หลายเรื่อง (เชน คูมือฝกอาชีพ คูมือดแูลผูปวย คูมือการเลี้ยง

เด็ก คูมือการทําเกษตรอินทรยี เปนตน)  
3.สรางผูนําการเปลีย่นแปลง 
1) เพ่ิม คนแกง คนตนแบบ ผูนํา แกนนํา ในการทํางานในพ้ืนท่ี 
2) งานของคนเกง คนตนแบบ ผูนาํ แกนนํา สามารถขยายพ้ืนท่ีและเพ่ิมคนดําเนนิการ รวมท้ังตอยอดงานดวย 
3) คนเกง คนตนแบบ ผูนํา แกนนาํ มีการอาสารับงานท่ีชอบและเหมาะสมของตน  

 

2. สรางความเปนพลเมือง 

1. สรางการมีสวนรวม 
1) คนในชุมชนมีสวนรวมระดมทุน ระดมแรง ระดมความคดิ ทํากิจกรรมตามแผนงานโครงการหรอืการแกปญหา

เฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น 
2) คนในชุมชนรวมเปนกรรมการในการบริหาร จัดบริการสาธารณะ และแกปญหาของชมุชน กับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินและหนวยงานในพ้ืนท่ี  
3) คนในชุมชนอาสาเขารวมดําเนินกิจกรรมของชุมชนอยางสม่ําเสมอกับองคกร หนวยงาน ในพ้ืนท่ี  
2.สรางความรูสึกเปนเจาของ  
1) มีกฎ กติกา ขอตกลง นโยบายสาธารณะท่ีรวมกันกําหนดข้ึนเพ่ือจัดการกับปญหาและความตองการของชุมชน 
2) มีการนําใชกฎกติกาดังกลาวอยางสม่ําเสมอ  
3) แกนนํา ผูนํา แหลงเรียนรู และสมาชิก รวมกิจกรรมของกลุมหรือองคกรอยางสม่ําเสมอและตอเนือ่ง 
4) คนในชุมชนมีการรวมมอืกันและอาสาเฝาระวงั ปองกัน และ จัดการกับปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหาในพ้ืนท่ี  
5) มีอาสาสมัครจํานวนเพ่ิมมากข้ึน และ หลายคนมคีวามเช่ียวชาญในงานอาสามากข้ึน 
3.สรางศักยภาพ 
1) มีขอมูลทุนทางสงัคมและศักยภาพของชุมชนทองถ่ิน พรอมท้ังระบบขอมูลตําบลเพ่ือนําใชในการจัดการปญหา

และความตองการของชมุชน 
2) มีการรวมกลุมเพ่ือการออมและจัดการเงนิของครอบครวั กลุม และ องคกร มากข้ึน 
3) พบคนเกง คนตนแบบ ผูนํา แกนนํา และทีมทํางานหรือผูชวยเหลือ ทํางานรวมมอืกันในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
4) เพ่ิมงานและกิจกรรมท่ีเกิดจากการรวมมือกันของหลายๆกลุม องคกร แหลงเรียนรู หนวยงาน 
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3. การสรางผลกระทบ 

1. ดานสังคม 
1) การสรางงานและกิจกรรมท่ีทําเองได สรางผลดีตอชุมชนและคนในชุมชน   
2) การรวมกลุมทํากิจกรรมและงานท่ีสงผลดีตอชุมชนและคนในชุมชน 
3) เปดเวทีพูดคุย พบปะ แลกเปลีย่น เรียนรู ในพ้ืนท่ีหลายรูปแบบ   
4) สรางสวัสดิการหรือใหการชวยเหลือคนท่ีตองการความชวยเหลือในชุมชนทองถ่ิน (เชน คนพิการ คนจน คนปวยจิต

เวช คนสูงอายุ เปนตน)  
5) มีการพูดคุยและสื่อสารกัน (ดวยวิธีการและชองทางท่ีคนในชุมชนทองถ่ินเขาใจ)   
6) เขารวมเปนสมาชิกเครอืขายขามกลุม ขามหมูบาน ภายในตําบล ท่ีสงผลดีตอชุมชนทองถ่ิน 
2.ดานเศรษฐกิจ 
1) สรางรายได ลดรายจาย ในระดบับคุคล ครัวเรอืน กลุม แหลงเรียนรู หมูบาน ตําบล 
2) แหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจท่ีเปนการสรางรายได ลดรายจาย  
3) ฝกอาชีพหลายอาชีพ ครอบคลมุหลายกลุมประชากร 
4) สถาบันการเงิน องคกรชุมชน (กลุมออมทรัพย สหกรณ หรืออืน่ๆ) ชวยจัดการหนี้ในพ้ืนท่ี  
3. ดานสภาพแวดลอม 
1) ระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  

1.1. การจัดการขยะ 
1.2. การปรบัภมูิทัศน 
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ภาคผนวก ฉ 

รายละเอียด 7 ลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 
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7 ลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนทองถิ่น 
1การสรางการเรยีนรู
ปญหาและความตองการ
(เปาหมายรวม+
ผลกระทบ)ของชุมชน
ทองถ่ิน รวมท้ังการแกไข
และจัดการ 
-  ปญหา และ เหตุ

ปจจัย (จากขอมูล จาก
โครงสรางอํานาจ) 

- ความตองการเพ่ิม
คุณภาพชีวิต (จาก
เปาหมายรวม) 

- ศักยภาพ(พลัง) 
บทบาทหนาท่ี 
แนวทางแก วิธีพัฒนา 
(จากทุนทางสังคม) 

- วิธีการทํางานรวมกับ
เครือขาย วิธีการ
พัฒนาขอตกลง 
นโยบาย 

 

2.การมี (สราง) กลไก
ผลักดันทุกระดับการ
จัดการตนเอง 
- ผูแทนกลุมองคกร

หรือเครอืขาย(ชุมชน
ทองถ่ิน องคกร รฐั 
วิชาการ NGO พ้ืนท่ี 
ชาติ) 

- กรรมการรวมหลาย
กลุมองคกร 

- องคกรการเงินชุมชน 
องคกรของประชาชน 

3.การสรางคนใหตอง
จัดการตนเอง(ทําเปน+
เปนเจาของ) 
- สรางความเขาใจเรื่อง

การจัดการตนเอง 
- ความสมคัรใจในการ

แกปญหาการหา
ทางออก 

- การหาแนวรวมเพ่ิม
จํานวนคนทําใหมากข้ึน 

- ความสามารถในการ
จัดการพลังท่ีมีอยู 

4.การสรางการมีสวน
รวม 

- ทุกมิติ ทุกรูปแบบ 
(คิด ทํา รับ ปรับ) 
(เวที กิจกรรม 
ผลักดัน) 

- เรียนรู ผูเก่ียวของ
ทําบทบาท หนาท่ี 
รับประโยชนและผล
ท่ีดี (หาคนทํา คน
ชวย คนรบัผล) 

- สรางโอกาสพัฒนา
(กําหนดเปาหมาย
ตอเนื่องเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น) 

- ทําแผน กติกา 
นโยบาย 

5. การระดมเงินและ
ทรัพยากรเพื่อเปนทุน 
(พึ่งตนเอง+ตอเนือ่ง) 
- ใชงบประมาณ 

หนวยงานท่ีเปน
เจาภาพ 

- การเขาถึงและใช
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี
ระดับหมูบาน ตําบล 
จังหวัด 

6.การมีขอตกลง(สราง
ความยั่งยืน 
ความสัมพันธแนวราบ
ชวยเหลือเก้ือกูลกัน) 
- กติกา ขอตกลง 

โอกาส 
- ธรรมนูญ 
- นโยบาย 
- เปาหมายและแผน 

7.การจัดการความรวมมือ
ระหวางองคกร ภาครัฐ และ
หนวยงานตางๆ 
- ในพ้ืนท่ี(ชุมชนทองถ่ิน)

ระหวางรัฐ เอกชน NGO 
- ทํางาน/กิจกรรม

เช่ือมโยงสูเปาหมาย
เดียวกัน 

- การแบงบทบาท หนาท่ี 
โอกาส 

- เลือกใชปญญา ความรู 
เครื่องมือ รปูแบบ 
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ภาคผนวก ช 
 8 คุณลักษณะความเปนพลเมือง 

 
คุณลักษณะท่ีสําคัญของความเปนพลเมืองไว 8 ประการ ไดแก 
 

1) สนใจและใหความสาํคัญกับปญหาของชุมชนทองถิ่น หมายถึงการมีจิตสาธารณะมีความ
เสียสละ และเห็นแกประโยชนของสวนรวมมากกวาสวนตนและยอมเสียสละประโยชนสวน
ตนเพ่ือประโยชนแกผูอ่ืน และสวนรวม  

2) มีบทบาทหนาท่ีทํางานในชุมชน หมายถึงความรับผิดชอบตอสังคมสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน ยอมรับและปฏิบัติตนตามกฎขอบังคับของสังคมเพ่ือจะไดอยูรวมกับผูอ่ืนอยางมี
ความสุข รวมท้ังปฏิบัติตนตาม หลักศีลธรรมยึดม่ันในวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม  

3) ใชความคิดเหน็รวมกันในการจัดการปญหา หมายถึงเคารพในสิทธิและการตัดสินใจของ
ผูอ่ืนรับ ฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนซึ่งมีเหตุผลและมีการประนีประนอมกันในทางความคิดรูจัก
ใชปญญา และเหตุผลในการแกปญหายึดถือหลกัความเสมอภาคและเทาเทียมกันของ
สมาชิก  

4) ซ่ือสัตยสุจริตหมายถึงการกระทําท่ีถูกตองตรงไปตรงมา ไมยึดเอาสิ่งของผูอ่ืนมาเปนของ
ตนท้ัง ยังหมายถึงการกระทําดีและถูกตองตามหนาท่ีตอผูอ่ืนการยอมรับการกระทําของ
ตนเองหรือการทํางานตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหสําเร็จลุลวง  

5) สามัคคี หมายถึงใชเสียงขางมากโดยไมละเมิดสิทธิเสียงขางนอยรูจักแกปญหาโดยสันติวิธี
รูจัก การใชเหตุและผลเพ่ือใหสังคมมีความเปนระเบียบเรียบรอยสมาชิกในสังคมมีความ
เอ้ือเฟอแผ และมีนํ้าใจตอกัน  

6) ละอาย มคีวามเกรงกลัวตอกฎหมาย รวมถงึการยึดม่ันในหลักธรรมของศาสนาท่ีตนเองนับ
ถือเพราะทุก ศาสนาสอนใหคนเปนคนดีละอายและเกรงกลวัตอการกระทําชั่ว  

7) กลาและเชื่อมัน่ หมายถึงความกลาหาญทางจริยธรรม และเชื่อม่ันในการทําสิง่ท่ีถกูตอง
รวมท้ัง กลาปฏิเสธสิ่งท่ีไมถูกตองซึ่งเปนการกระทําท่ีแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควรโดยไม
เกรงกลัวอิทธิพลใดๆความกลาน้ีไมใชการอวดดีแตเปนการแสดงออกอยางมีเหตุผล 

8)  สงเสริมคนดี ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัววา“ในบานเมืองน้ันมี
ท้ังคนดีและคนไมดี ไมมีใครท่ีจะทําใหทุกคนเปนคนดีไดท้ังหมด เปนการทําใหบานเมืองมี
ความปกติสุขเรียบรอยจึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูท่ีการสงเสริมความดีให
คนดีปกครองบานเมืองและควบคุมคนไมดีมิใหมีอํานาจมากอความเดือดรอนวุนวายได” 

 
 

ท่ีมา: สมพร ใชบางยาง. (2558). บทความพิเศษพลังพลเมืองรวมสรางประเทศไทยใหนาอยู
ในหนังสือพิมพ  ไทยโพสต ประจําวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2556.เขาถึงเม่ือ 4 
กรกฎาคม 2558 จากhttp://www.ryt9.com/s/tpd/1588527 
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