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ค ำน ำ 
 

จากการด าเนินงานโครงการชุมชนริมคลอง ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนริมคลอง เพื่อพัฒนาที่
อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) 
ร่วมกับกลุ่มภาคประชาชนที่ได้รับผลกระทบ หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์ความแออัด
บริเวณริมคลอง การบุกรุก รุกล้ าพื้นที่ รวมถึงผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง จากการด าเนินงานมา
ระยะหน่ึง 

 ที่ผ่านมาในระยะหน่ึง จากประสบการณ์ที่สั่งสมอันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกพื้นท่ี มีการพัฒนาต่อยอด ขยายผลการด าเนินงาน ขยายพื้นที่ ขยายสมาชิก พัฒนาพื้นฐานการ
อยู่อาศัยทั้งทางกายภาพ และสังคมรวมถึงการมีการพัฒนานวัตกรรมเด่น  จนสามารถจัดการตนเองได้
เบ็ดเสร็จ  จึงจ าเป็นต้องมีทบทวนศักยภาพและสถานะของชุมชนและสรุปบทเรียนการด าเนินงานของการ
จัดการโครงการชุมชนริมคลอง ผ่านการถอดบทเรียนการพัฒนาโครงการชุมชนริมคลอง ๕ โครงการ
ประกอบด้วย  ๑) สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จ ากัด ๒)สหกรณ์เคหะสถานริมคลองพัฒนา 
จ ากัด ๓) ชุมนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔  ๔) ชุมชน กสบ. หมู่ที่ ๕  ๕) ชุมชนวัดบางบัว เพ่ือการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) โดยส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓) เล็งเห็นความส าคัญของศักยภาพการจัดการตนเอง
ของโครงการชุมชนริมคลอง จึงได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) โดยการ
สนับสนุนงานด้านวิชาการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช .) คณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผสานก าลังร่วมถอดบทเรียนเพ่ือสรุปบทเรียน ออกแบบแนวทางการพัฒนา และ
ร่วมก าหนดทิศทาง ให้สามารถพัฒนาต่อยอดงานขยายงานน ามาสู่สร้างการเปลี่ยนแปลงที่สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้  
   ดังน้ันจึงได้มีการจัดท าคู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแบบเร่งด่วนเพื่อ
สรุปบทเรียนโครงการชุมชนริมคลอง เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ประกอบด้วย             
๓ ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติการที่ ๑ การเปิดสถานการณ์การพัฒนาชุมชนริมคลองและ ทบทวนข้อมูลแสดง

ศักยภาพชุมชนและสถานะของโครงการชุมชนริมคลอง ปฏิบัติการที่ ๒ วิเคราะห์การจัดการตนเองโครงการชุมชน
ริมคลอง และปฏิบัติการที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการเขียนสรุปเนื้อหา ซึ่งผู้จัดท าหวังว่า
คู่มือฉบับนี้จะสามารถน าใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ และสรุปบทเรียนการพัฒนาโครงการบ้านริมคลองร่วมกันของ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

 
ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 

สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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สารบัญ 

    หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญภาพ จ 
   
 ปฏิบัติการที่ ๑ การเปิดสถานการณ์การพัฒนาชุมชนริมคลอง และทบทวนข้อมูลแสดงศักยภาพ

ชุมชน และสถานะของโครงการชุมชนริมคลอง 
๑ 

 ปฏิบัติการที่ ๒ วิเคราะห์การจัดการตนเองโครงการชุมชนริมคลอง ๑๗ 
 ปฏิบัติการที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการเขียนสรุปเน้ือหา ภาพรวมโครงการ

ชุมชนริมคลอง 
๕๖ 

     
ภาคผนวก  ๙๙ 
 ภาคผนวก ก ก าหนดการลงพื้นที่เพื่อบูรณราการการท างาน ๑๐๐ 
 ภาคผนวก ข ๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมายและประชากรกลุ่มอื่นๆ ๑๐๑ 
 ภาคผนวก ค 

 
๔ กลุ่ม ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมที่ก าหนดภาวะสุขภาพ
๑๖ ประเด็น 

๑๐๒ 

 ภาคผนวก ง การสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น ๑๐๓ 
 ภาคผนวก จ รายละเอียด ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ๑๐๕ 
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สารบัญตาราง  

 หน้า 
  
ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลจากตวัแทน ๓ องค์กรหลัก ๓ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑  สรุปชุดข้อมูลที่ต้องการและตารางที่จะใชว้ิเคราะห์ ๒๐ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๒ ที่มาและเส้นทางการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง ๓๙ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๓ ข้อมูลทุนทางสังคมของโครงการชุมชนริมคลอง ๔๑ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๔ แสดงศักยภาพชุมชนหรือนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของ

ชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน และ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่น 

๔๔ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๕ การเทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับ โครงการชุมชนริมคลอง กับ๑๓ 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

๔๗ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๖  การเทียบเคียงทุนทางสังคม๖ระดับ โครงการชุมชนริมคลองกับ
ผลกระทบต่อ ๑๖ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมก าหนด
ภาวะสุขภาพ 

๕๑ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๗ โครงสร้างประชากรรายโครงการชุมชนริมคลอง ๕๕ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ การสรุปข้อมูลแสดงศักยภาพชุมชนตามโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน

และศักยภาพชุมชนด้านการจัดการตนเอง (ภาพรวมของโครงการชุมชน
ริมคลอง) 

๖๐ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๑.๑) สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชนริม
คลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านสังคม 

๖๐ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๑.๒) สรุปรายละเอียดทุนทางสังคม ด้านสังคม ๖๑ 
ตารางปฏิบัติการที ่๓.๑ (๑.๓) ตารางสรุปจ านวนทุนทางสังคม ด้านสังคม ๖๒ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๒.๑) สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง

ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ 
๖๓ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๒.๒) สรุปรายละเอียดทุนทางสังคม ด้านเศรษฐกิจ ๖๔ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๒.๓) ตารางสรุปจ านวนทุนทางสังคม ด้านเศรษฐกิจ ๖๕ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๓.๑) สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นด้านสภาวะแวดล้อม 
๖๖ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๓.๒) สรุปรายละเอียดทุนทางสังคม ด้านสภาวะแวดล้อม ๖๗ 
ตารางปฏิบัติการที ่๓.๑ (๓.๓) ตารางสรุปจ านวนทุนทางสังคม ด้านสภาวะแวดล้อม ๖๙ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๔.๑) สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพ 
๗๐ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๔.๒) สรุปรายละเอียดทุนทางสังคม ด้านสุขภาพ ๗๓ 
ตารางปฏิบัติการที๓่.๑(๔.๓) ตารางสรุปทุนทางสังคม ด้านสุขภาพ ๗๔ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๕.๑) สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นด้านการเมืองการปกครอง 
๗๕ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๕.๒) สรุปรายละเอียดทุนทางสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ๗๕ 
ตารางปฏิบัติการที๓่.๑ (๕.๓) สรุปจ านวนทุนทางสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ๗๗ 



ง 

 

สารบัญตาราง  

 หน้า 
  
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๒ งานและกิจกรรมเด่นของทุนทางสังคมที่แสดงการจัดการตนเอง 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๗๗ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๓ การสรุป ๗ คุณลักษณะการจดัการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง ๗๘ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๔ การสรุปจ านวนทุนทางสังคมตาม ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองและ

แนวทางการสรุปภาพรวมการจัดการตนเอง ภาพรวมโครงการชุมชนริม
คลอง 

๘๒ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ การสรุปข้อมูลแสดงสถานะโดยรวมของชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน และ
สถานะการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง 

๘๓ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๑) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของโครงการชุมชนริมคลองตาม
โครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านสังคม 

๘๓ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๒) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชน
ริมคลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ 

๘๗ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๓) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชน
ริมคลองตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น 

๘๙ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๔) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชน
ริมคลองตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพ 

๙๒ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๕) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชน
ริมคลองตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นด้านการเมืองการปกครอง 

๙๓ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๖) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชนด้านการจัดการตนเอง 
ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 

๙๕ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๖ การจัดท าแผนภาพแสดงทุนทางสังคมและศักยภาพ ภาพรวมของ
โครงการชุมชนริมคลอง 

๙๖ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๗ การจัดท าแผนภาพการส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน 
ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 

๙๗ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๘ การจัดท าแผนภาพระบบเด่นหรือนวัตกรรมเด่นการจัดการตนเอง  
ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 

๙๘ 

 

  



จ 

 

 

สารบัญภาพ  

 หน้า 

แผนภาพที ่๑.๑ แสดงภาพรวมทบทวนสถานะของชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน 
พร้อมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการการจัดการตนเองของชุมชน 
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ในระดับรายโครงการชุมชนริมคลอง 

๒ 

แผนภาพที ่๒.๑ แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน การสอบทาน
ข้อมูล การจัดการตนเองกับทุนทางสังคม โครงการชุมชนริมคลอง 

๑๘ 

แผนภาพที ่๒.๒ แสดงตัวอย่างเส้นทางการพัฒนาการจัดการโครงการชุมชนริมคลอง ๔๐ 

แผนภาพที ่๓.๑ แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอข้อมูล และการเขียนสรุป
เน้ือหา ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 

๕๙ 

แผนภาพที ่๓.๒ แสดงภาพทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน ตัวอย่างจากต าบลบ้านตุ่น 
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

๙๖ 

แผนภาพที ่๓.๓ แสดงภาพการส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน ตัวอย่างจาก
ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

๙๗ 

แผนภาพที ่๓.๔ แสดงภาพระบบเด่นหรือนวัตกรรมเด่นการจัดการตนเอง ตัวอย่างจาก
ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

๙๘ 

 



๑ 

 

 

 
ปฏิบัติการที่ ๑ 

 

การเปิดสถานการณก์ารพัฒนาชุมชนริมคลอง และทบทวนข้อมูล
แสดงศักยภาพชุมชน และสถานะของโครงการชุมชนริมคลอง 

 

 

แนวคิดหลักการ 
การพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการโครงการชุมชนริมคลองมีเป้าหมายในการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ส าหรับผู้มีรายได้น้อยในบริเวณริมคลอง และแก้ไขปัญหาการรุกล  าริมคลอง เน้นการมีส่วนร่วมกับคนใน
ชุมชน และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง กระบวนการพัฒนาชุมชนริมคลองในพื นที่กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล เป็นการพัฒนาจากชุมชนที่เป็นผู้รุกล  า เป็นผู้เช่า โดยใช้กลไกกองทุนออมทรัพย์ สหกรณ์ของ
ชุมชน ในการเช่าพื นที่สาธารณะ(ที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ์) น าสู่การจัดระบบการอยู่อาศัย ทั งกติกา 
ข้อตกลง ความม่ันคง และปลอดภัยในที่อยู่อาศัย โดยชุมชน บทเรียนที่ผ่านมีการสร้างความร่วมมือหลาย
ฝ่าย เช่น กลุ่ม องค์กรภาคประชาชนในพื นที่ หน่วยงาน องค์กรสังกัดกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ โดยการสนับสนุนของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ท าหน้าเสมือนผู้เชื่อมงาน 
หนุนให้เกิดงาน กิจกรรมการพัฒนา เพื่อสรุปบทเรียนการด าเนินที่ผ่านมา มีแนวทางในการด าเนินงาน 
ได้แก่ ๑) การร่วมกันส ารวจข้อมูลชุมชนในโครงการชุมชนริมคลอง เพื่อให้ทราบสถานการณ์ปัญหาและ
ความต้องการในเรื่องที่อยู่อาศัยและความต้องการอื่นๆ ๒) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน 
องค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อท าความเข้าใจและพัฒนาไปสู่การสรุปบทเรียนการจัดการตนเองในการพัฒนา
โครงการชุมชนริมคลอง ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักคลอง
ระบายน  า และองค์กรชุมชน ในการจัดการที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนบริเวณริมคลองทั งที่เป็นผู้บุกรุก 
และผู้เช่า 

การสรุปทบทวนสถานะการจัดการและพัฒนา ตลอดจนศักยภาพและความพร้อมในการจัดการ
รายโครงการชุมชนริมคลอง ซึ่งนอกจากจะสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินงานแล้ว ยังใช้เป็นข้อมูลพื นฐาน
ส าหรับการพัฒนาต่อยอดงาน และน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการจัดการของโครงการ ภายใต้โครงการ
ชุมชนริมคลองอื่นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อ 

๑. ได้เรียนรู้ศักยภาพและสถานะของโครงการชุมชนริมคลอง 
๒. ได้เรียนรู้ประสบการณก์ารด าเนินงานที่ผ่านมาและการหนุนเสริมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

วิธดี าเนินการการ  
๑. ทีมนักวิจัยชุมชนร่วมกับแกนน าชุมชน ร่วมรับฟังการน าเสนอจาก ผู้น าของ ๓ องค์กรหลัก 

ไดแ้ก่ 
๑) ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพฯมหานคร และองค์ปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น                

ที่เกี่ยวข้องในพื นที่พัฒนา 
๒) ตัวแทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) 
๓) ประธานโครงการชุมชนริมคลอง (รวม และแยกรายโครงการ) 

๒. น าเสนอข้อมูลภาพรวมของของโครงการชุมชนริมคลองเพ่ือแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ภายใต้
ประเด็น  



๒ 

 

๑) ประวัติของของโครงการชุมชนริมคลองเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  เหตุการณ์และ
สถานการณ์ส าคัญของของโครงการชุมชนริมคลองเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 

๒) กลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หน่วยงานรัฐ และ คนส าคัญที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
กิจกรรม บริการส าหรับคนในของโครงการ ชุมชนริมคลองเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 

๓) ผลกระทบที่เกิดขึ นของโครงการชุมชนริมคลองเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 
๔) งานเด่น คนเด่น กลุ่มเด่น หรือ องค์กรเด่น พร้อมทั งผลงานเด่นหรือที่ส าคัญต่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในของโครงการชุมชนริมคลองเพ่ือพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย 
๔) แผนพัฒนาหรือแผนการด าเนินการในระยะต่อไป  
๕) ปัญหา ข้อจ ากัด และ ความจ าเป็นของโครงการชุมชนริมคลองเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มี

รายได้น้อย 
ทีมนักวิจัยชุมชนร่วมกับแกนน าของโครงการชุมชนริมคลองเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้

น้อย พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทบทวนการจัดการตนเองของโครงการโครงการชุมชนริม
คลองเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย ในประเด็น ทุนทางสังคม ประเด็นปัญหาของการจัดการ
โครงการ  ปัจจัยหรือสาเหตุของการเกิดปัญหา และแนวทางแก้ไข ประชากรที่ได้รับผลกระทบ และ
ผลที่เกิดขึ นจากการแก้ปัญหา โดยใช้แนวค าถามเพื่อการเรียนรู้ ดังตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑ 

 
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ 

๑) ข้อมูลน าเสนอจาก ๓ องค์กรหลักในพื นที่ 
ดังแสดงแผนภาพ 

 
แผนภาพที ่๑.๑ แสดงภาพรวมทบทวนสถานะของชุมชน ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน พร้อมทั ง

วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการการจัดการตนเองของชมุชน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ น ใน
ระดับรายโครงการชุมชนริมคลอง



๓ 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑ การรวบรวมข้อมูลจากตัวแทน ๓ องค์กรหลัก 
ค าชีแ้จง ให้บันทึกข้อมูลที่ได้จากการน าเสนอของ  ๓ องคก์รหลกัในพื นที่ ลงในตารางตามประเด็นที่ก าหนดโดยระบุรายละเอียดข้อมูลตามประเด็น  และแนวค าถาม 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
ระยะที่ ๑ ระยะสร้างบ้าน   
๑.๑ ทุนและศักยภาพการ

จัดการตนเอง 
 

 
 

- โครงการชุมชนริมคลองมี่ที่มาอย่างไร มีใครบ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการโครงการ 
- แกนน าหรือผู้ด าเนินการหลักในการจัดการโครงการชุมชนรมิคลองมีใครบ้าง มีบทบาท

หน้าที่อย่างไร 
- ผู้ที่ร่วมด าเนินการสนับสนุนการจัดการโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้าง มีบทบาทหน้าที่

อย่างไร 
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้าง บทบาทหน้าที่อย่างไร 

 

๑.๒ การจัดการที่ดิน 
 

- การจัดการที่ดินในระยะเริ่มตน้โครงการมีที่มาและเป้าหมายอย่างไร 
- การจัดการที่ดินในระยะเริ่มตน้ของโครงการชุมชนริมคลองมีกระบวนการด าเนินอย่างไร มี

ใครเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรบ้าง (แกนน า คณะกรรมการ การ าใช้กฎ กติกา เป็นต้น) 
- การจัดการที่ดินในระยะเริ่มตน้โครงการมกีารน าใช้ข้อมูลใดบ้าง อย่างไร 
- กระบวนการด าเนินการเพ่ือจัดการที่ดินในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลองมีการ

จัดการอย่างไร(การได้มาของที่ดิน การจัดการทุน การจัดการผังหรือแบบ การจัดการ
โฉนดท่ีดิน เป็นต้น) 

-  มีปัจจัยใดบ้างสนับสนุนการจัดการที่ดินในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลอง 
- ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการจัดการที่ดินระยะเริ่มต้นโครงการมีอะไรบ้างและมีแนว

ทางแก้ไขอย่างไร 
- ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการจัดการที่ดินในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลอง กระทบกบั

ใครบ้าง อย่างไร (ต่อสมาชิกชมุชน  ชุมชน โครงการ เครือข่าย) 

 

๑.๓ การจัดการก่อสร้าง 
 

- การจัดการการก่อสร้างของโครงการชุมชนริมคลองมีที่มาและเป้าหมายอย่างไร  
- แกนน าหรือผู้ด าเนินการหลักในการจัดการก่อสร้างโครงการชุมชนริมคลองระยะเริ่มต้นมี

ใครบ้างและมีบทบาทหน้าที่อย่างไร (ตัวอย่างเช่น ผู้ออกแบบผังคณะกรรมการสหกรณ ์    
ผู้แทนที่คัดเลือกจากระดับโครงการ เป็นต้น) 

 



๔ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
- ผู้ที่ร่วมด าเนินการสนับสนุนการจัดการก่อสร้างโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้าง มี

บทบาทหน้าที่อย่างไร 
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการก่อสร้างโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้าง บทบาทหน้าที่

อย่างไร 
- การจัดการการก่อสร้างในระยะเริ่มต้นของโครงการชุมชนริมคลองมีกระบวนการด าเนิน

อย่างไร มีใครเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง อย่างไรบ้าง (การจัดการคนคณะกรรมการช่างชุมชน 
กลุ่มช่าง กองช่าง งบประมาณ เป็นต้น) 

- มีการจัดการและน าใช้ข้อมูลใดบ้างในการก่อสร้างโครงการระยะเริ่มต้น 
- กระบวนการในการจัดการก่อสร้างในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลองมีขั นตอน

อะไรบ้าง แต่ละขั นตอนมีวิธีการด าเนินการอย่างไร (การถอดแบบ ก าหนดคุณสมบัติช่าง 
การก าหนดมาตรฐานการก่อสร้าง การสร้างบ้าน การตรวจสอบ เป็นต้น) 

- มีปัจจัยใดบ้างสนับสนุนการจัดการก่อสร้างในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลอง 
- ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดการก่อสร้างระยะเริ่มต้นโครงการมีอะไรบ้างและมีแนว

ทางแก้ไขอย่างไร 
- ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการจัดการก่อสร้างในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลอง กระทบ

กับใครบ้าง อย่างไร (ต่อสมาชิก ชุมชน โครงการ เครือข่าย) 
๑.๔ การจัดการสมาชิก 

 
- การจัดการสมาชิกในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลองมีที่มาและเป้าหมายอย่างไร 
- แกนน าหรือผู้ด าเนินการหลักในการจัดการสมาชิกโครงการชุมชนริมคลองระยะเริ่มต้นมี

ใครบ้างและมีบทบาทหน้าที่อย่างไร  
- ผู้ที่ร่วมด าเนินการสนับสนุนการจัดการสมาชิกในโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้าง มี

บทบาทหน้าที่อย่างไร 
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการสมาชิกในโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้าง บทบาท

หน้าที่อย่างไร 
- กลไกในการจัดการสมาชิกของโครงการชุมชนริมคลองระยะเริ่มต้นมีการด าเนินการอย่างไร

(คณะกรรมการ กองทุน กติกา ข้อตกลงการเป็นสมาชิกเป็นต้น) 

 



๕ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
- มีการจัดการและน าใช้ข้อมูลใดบ้างในการจัดการสมาชิกในโครงการระยะเริ่มต้น (ข้อมูล

พื นฐานสมาชิก ฐานข้อมูลสมาชิกที่ต้องช าระค่าผ่อนบ้าน ข้อมูล กฎ กติกา ) 
- กระบวนการการจัดการสมาชิกในโครงการระยะเริ่มต้นมีขั นตอนอะไรบ้าง แต่ละขั นตอนมี

วิธีการด าเนินการอย่างไร(การรวมตัวกันของคนที่มีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย  การส ารวจ
ข้อมูล การจัดการสมาชิก ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น) 

- มีปัจจัยใดบ้างสนับสนุนการจัดการสมาชิกในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลอง 
- ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดการสมาชิกระยะเริ่มต้นโครงการมีอะไรบ้างและมีแนว

ทางแก้ไขอย่างไร 
- ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการจัดการสมาชิกในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลอง กระทบ

กับใครบ้าง อย่างไร (ต่อสมาชิก ชุมชน โครงการ เครือข่าย) 
 

๑.๕ การจัดการการออม 
และเงิน 
 

- การจัดการการออมและเงินของโครงการชุมชนริมคลองมีเป้าหมายและหลักการอย่างไร
บ้าง 

- แกนน าหรือผู้ด าเนินการหลักในการจัดการการออมและเงินในโครงการชุมชนริมคลอง
ระยะเริ่มต้นมีใครบ้างและมีบทบาทหน้าที่อย่างไร  

- ผู้ที่ร่วมด าเนินการสนับสนุนการจัดการการออมและเงินในโครงการชุมชนริมคลองมีใคร
บ้าง มีบทบาทหน้าที่อย่างไร 

- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการการออมและเงินในโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้าง
บทบาทหน้าที่อย่างไร 

- กลไกในการจัดการการออมและเงินของโครงการชุมชนริมคลองระยะเริ่มต้นมีการ
ด าเนินการอย่างไร(คณะกรรมการ ระเบียบปฏิบัติ  เงื่อนไขการให้สินเชื่อ ระเบียบสหกรณ์ 
เป็นต้น) 

- มีการจัดการและน าใช้ข้อมูลใดบ้างในการจัดการออมและเงินในโครงการระยะเริ่มต้น 
(ข้อมูลสมาชิกในกองทุน ข้อมูลการจัดการบัญชี ข้อมูลการเงิน และทรัพยากร เป็นต้น) 

- กระบวนการจัดการออมและเงินในโครงการระยะเริ่มต้นมีขั นตอนอะไรบ้าง แต่ละขั นตอนมี

 



๖ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
วิธีการด าเนินการอย่างไร(การรวมกลุ่มออม การจัดการเงินกติกา ข้อตกลง และการน าใช้ 
เป็นต้น) 

- มีปัจจัยใดบ้างสนับสนุนการจัดการการออมและเงินในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลอง 
- ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการจัดการออมและเงินระยะเริ่มต้นโครงการมีอะไรบ้างและมีแนว

ทางแก้ไขอย่างไร 
- ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการจัดการการออมและเงินในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลอง 

กระทบกับใครบ้าง อย่างไร (ต่อสมาชิก ชุมชน โครงการ เครือข่าย) 
๑.๖ การจัดการกองทุน 

 
- ที่มา หลักการ และเป้าหมายการจัดการกองทุนในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลองเป็น

อย่างไร 
- แกนน าหรือผู้ด าเนินการหลักในการจัดการกองทุนในโครงการชุมชนริมคลองระยะเริ่มต้น

มีใครบ้างและมีบทบาทหน้าที่อย่างไร  
- ผู้ที่ร่วมด าเนินการสนับสนุนการจัดการกองทุนในโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้าง มี

บทบาทหน้าที่อย่างไร 
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการกองทุนในโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้างและมีบทบาท

หน้าที่อย่างไร 
- กลไกในการจัดการกองทุนของโครงการชุมชนริมคลองระยะเริ่มต้นมีการด าเนินการ

อย่างไร(คณะกรรมการโครงการ สมาชิก การจัดการเงิน ทรัพยากร ) 
- มีการจัดการและน าใช้ข้อมูลใดบ้างในการจัดการกองทุนในโครงการระยะเริ่มต้น (ข้อมูล

สมาชิกในกองทุน ข้อมูลการเงิน และทรัพยากร กฎกติกา ข้อตกลง เป็นต้น) 
- กระบวนการจัดการกองทุนในโครงการระยะเริ่มต้นมีขั นตอนอะไรบ้าง แต่ละขั นตอนมี

วิธีการด าเนินการอย่างไร 
- มีปัจจัยใดบ้างสนับสนุนการจัดการกองทุนในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลอง 
- ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการจัดการออมและเงินระยะเริ่มตน้โครงการมีอะไรบ้างและมีแนว

ทางแก้ไขอย่างไร 
- ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการจัดการการออมและเงินในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลอง 

 



๗ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
กระทบกับใครบ้าง อย่างไร (ต่อสมาชิก ชุมชน โครงการ เครือข่าย) 

๑.๗ การจัดการปัญหา
โครงการชุมชนริม
คลอง 

 

- ปัญหาที่พบในการจัดการโครงการชุมชนริมคลองมีอะไรบ้าง 
- ที่มา หลักการ และเป้าหมายการจัดการปัญหาในระยะเริ่มต้นโครงการชุมชนริมคลองเป็น

อย่างไร 
- แกนน าหรือผู้ด าเนินการหลักในการจัดการปัญหาในโครงการชุมชนริมคลองระยะเริ่มต้นมี

ใครบ้างและมีบทบาทหน้าที่อย่างไร  
- ผู้ที่ร่วมด าเนินการสนับสนุนการจัดการปัญหาในโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้าง และมี

บทบาทหน้าที่อย่างไร 
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการปัญหาในโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้าง และมีบทบาท

หน้าที่อย่างไร 
- กลไกในการจัดการปัญหาของโครงการชุมชนริมคลองระยะเริ่มต้นมีการด าเนินการอย่างไร

(การจัดการงาน คน เงิน/งบประมาณ) 
- มีการจัดการและน าใช้ข้อมูลใดบ้างในการจัดการปัญหาในโครงการระยะเริ่มต้น  
- กระบวนการจัดการปัญหาในโครงการระยะเริ่มต้นมีขั นตอนอะไรบ้าง แต่ละขั นตอนมี

วิธกีารด าเนินการอย่างไร 
- มีปัจจัยใดบ้างสนับสนุน/หนุนเสริมการจัดการปัญหาในโครงการชุมชนริมคลองระยะ

เริ่มต้น 
- ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดการปัญหาในโครงการระยะเริ่มต้นมีอะไรบ้างและมีแนว

ทางแก้ไขอย่างไร 
- ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการจัดการปัญหาในโครงการชุมชนริมคลองในระยะเริ่มต้นกระทบ

กับใครบ้าง อย่างไร (ต่อสมาชิก ชุมชน โครงการ เครือข่าย) 

 

๑.๘ การจัดการสวัสดิการ 
 

- ที่มา หลักการ และเป้าหมายการจัดการสวสัดิการในระยะเริ่มต้นของโครงการชุมชนริม
คลองเป็นอย่างไร 

- แกนน าหรือผู้ด าเนินการหลักในการสวัสดิการในโครงการชมุชนริมคลองระยะเริ่มต้นมีใคร
บ้างและมีบทบาทหน้าที่อย่างไร  

 



๘ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
- ผู้ที่ร่วมด าเนินการสนับสนุนการจัดสวัสดิการในโครงการชมุชนริมคลองมีใครบ้าง และมี

บทบาทหน้าที่อย่างไร 
- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการสวสัดิการในโครงการชุมชนริมคลองมีใครบ้าง และมี

บทบาทหน้าที่อย่างไร 
- กลไกในการจัดการสวสัดิการของโครงการชุมชนริมคลองระยะเริ่มต้นมีการด าเนินการ

อย่างไร(การจัดการงาน คน เงิน/งบประมาณ) 
- รูปแบบและกระบวนการจัดสวัสดิการในโครงการระยะเริมต้นมีอะไรบ้างและมีวิธีการ

ด าเนินการอย่างไร (เช่น สวัสดิการเกิด-ตาย สวัสดิการแกนน าสวัสดิการที่ดิน เป็นเต้น) 
- มีการจัดการและน าใช้ข้อมูลใดบ้างในการจัดการสวัสดกิารในโครงการระยะเริ่มต้น  
- มีปัจจัยใดบ้างสนับสนุน/หนุนเสริมการจัดสวสัดิการในโครงการชุมชนริมคลองระยะ

เริ่มต้น 
- ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการจัดการสวสัดิการในโครงการระยะเริ่มต้นมีอะไรบ้างและมีแนว

ทางแก้ไขอย่างไร 
- ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการจัดสวัสดิการในโครงการชุมชนริมคลองในระยะเริ่มต้นกระทบ

กับใครบ้าง อย่างไร (ต่อสมาชิก ชุมชน โครงการ เครือข่าย) 
๑.๙ การจัดการความ

ร่วมมือ 
 

- ที่มา หลักการ และเป้าหมายการจัดการความร่วมมือของโครงการชุมชนริมคลองในระยะ
เริ่มต้นเป็นอย่างไร 

- แกนน าหรือผู้ด าเนินการหลักในการจัดการความร่วมมือในโครงการชุมชนริมคลองระยะ
เริ่มต้นมีใครบ้างและมีบทบาทหน้าที่อย่างไร  

- ผู้ที่ร่วมด าเนินการสนับสนุนการจัดการความร่วมมือในโครงการชุมชนริมคลองระยะ
เริ่มต้นมีใครบ้าง และมีบทบาทหน้าที่อย่างไร 

- ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการความร่วมมือในโครงการชุมชนริมคลองระยะเริ่มต้นมีใคร
บ้าง และมีบทบาทหน้าที่อย่างไร 

- กลไกในการจัดการความร่วมมือของโครงการชุมชนริมคลองระยะเริ่มต้นมีการด าเนินการ
อย่างไร(การจัดการงาน คน เงิน/งบประมาณ) 

 



๙ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
- รูปแบบและกระบวนการการจัดการความร่วมมือในโครงการระยะเริมต้นมีอะไรบ้างและมี

วิธีการด าเนินการอย่างไร (เช่น ความร่วมมือภายในชุมชน ความร่วมมือภายในเครือข่าย 
ความร่วมมือภายในเขต/แขวง เป็นเต้น) 

- มีการจัดการและน าใช้ข้อมูลใดบ้างในการจัดการความรว่มมือในโครงการระยะเริ่มต้น  
- มีปัจจัยใดบ้างสนับสนุน/หนุนเสริมการจัดการความร่วมมือในโครงการชุมชนริมคลอง

ระยะเริ่มต้น 
- ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการการจัดการความร่วมมือในในโครงการระยะเริ่มต้นมีอะไรบ้าง

และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
- ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการจัดการความร่วมมือในในโครงการชุมชนริมคลองในระยะ

เริ่มต้นกระทบกับใครบ้าง อย่างไร (ต่อสมาชิก ชุมชน โครงการ เครือข่าย) 
๑.๑๐ การจัดการปัญหาอ่ืนๆ - มีปัญหาด้านอื่นๆในการจัดการโครงการชุมชนริมคลองหรือไม่ อย่างไร มีแนวทางหรือ

กระบวนการในการจัดการปัญหาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง 
 

ระยะท่ี ๒ ระยะรักษาบา้น : ซ่อมแซม ปรับปรุง ตอ่เติมบ้าน 
๒.๒ ทุนทางสังคม ๖ ระดบัที่มี
ส่วนร่วมขับเคลือ่นสร้าง
ผลกระทบให้เกิดการจัดการ
ตนเองในระยะรักษาบ้าน ได้แก ่
๑) ระดับบุคคลครอบครัว 
๒) ระดับกลุม่ทางสังคม องค์กร

ชุมชน  
๓) ระดับหน่วยงาน และแหล่ง

ประโยชน์  
๔) ระดับหมูบ่้าน  ชุมชน 
๕) ระดับต าบล  
๖) ระดับเครอืข่าย พร้อมสอบ

ทานศักยภาพการจัดการ
ตนเอง 

- ในชุมชนของท่าน  ใครเปน็คนส าคัญ ผู้น า คนเก่ง อาสาสมคัรทีม่ีส่วนช่วยด าเนินการต่างๆในการ
ซ่อมแซม ปรบัปรุง ต่อเติมบ้าน เช่น ช่างชุมชน และมีการด าเนินการอย่างไร   

- กลุ่มต่างๆที่มี ในชมุชนใดบ้างในชุมชนรมิคลองที่มีส่วนช่วยด าเนินการในการซอ่มแซม ปรับปรงุ 
ต่อเติมบ้าน เช่น กลุ่มอาชีพ และมีการด าเนินการอย่างไร 

- หน่วยงานใดที่มสี่วนช่วยด าเนินการในการซอ่มแซม ปรบัปรุง ต่อเติมบ้าน และมีการด าเนนิการ
อย่างไร เชน่ ส านักงานเขตพื นท่ี  

- มีสถานท่ี/ แหล่งประโยชน์ใดบ้างที่ช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานในการซ่อมแซม ปรบัปรุง ต่อ
เติมบ้าน และใช้พื นที่นั นในการด าเนินกิจกรรมอย่างไร สถานท่ีหรือแหล่งประโยชนน์ั นอยู่ที่ชุมชน
ใด 

- ในชุมชนมีผู้รบัผิดชอบในการจัดการด้านต่างๆ ในการซ่อมแซม ปรบัปรุง ต่อเติมบ้าน แกนน า
ต่างๆ ได้มาอย่างไร แต่ละคนมบีทบาทหน้าท่ีอย่างไร บุคคลเหลา่นั นอยู่ชมุชนใดบ้าง 

- มีเครือข่ายใดบ้างท่ีมีสว่นช่วยด าเนินการในการซ่อมแซม ปรบัปรุง ต่อเติมบ้าน เช่น การประสาน
ความร่วมมือกบัเทศบาล และมกีารด าเนนิการอย่างไร 

 



๑๐ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
๒.๒ การจัดการที่ดิน 
(การจัดการพื นที่สาธารณะ) 

- การจัดการพื นที่สาธารณะในโครงการชุมชนรมิคลอง เช่น สวนสาธารณะ ท่ีทิ งขยะ มีขั นตอนและ
กลไกการจัดการอย่างไร และใครคือผู้ท่ีมีส่วนในการด าเนนิการ 

- มีการก าหนด กติกา ข้อตกลง การใช้ประโยชน์จากสาธารณูปโภค และการร่วมกนัดูแล ซอ่มบ ารุง 
รวมถึงการไกล่เกลี่ยกรณมีีข้อพพิาทภายในโครงการ หรอืชุมชนใกล้เคียงอย่างไร 

 

๒.๓ การจัดการก่อสร้าง 
(ซ่อม รักษาบ้าน สร้าง
สาธารณูปโภค) 

- การซ่อม รักษาบ้าน สร้างสาธารณูปโภคในชุมชนมีการด าเนนิการอย่างไร และใครคอืผู้ท่ีมีส่วนใน
การด าเนนิการ 

 

๒.๔ การจัดการสมาชิก  - มีการรบัสมคัรสมาชิก การจดัการข้อมูลสมาชิกอย่างไร ได้แก่ ขอ้มูลสถานะการเปน็สมาชิกราย
โครงการ ประวัติการผ่อนบ้าน การส่งออมกองทุนต่างๆ เปน็ตน้ และใครคอืผู้ท่ีมีส่วนในการ
ด าเนินการ 

- มีการก าหนดข้อตกลงร่วมกนัในชุมชน หรือโครงการ อย่างไร เชน่ การประชมุของคณะกรรมการ
และสมาชิกต้องเข้าประชมุทุกครั ง กติกาการผ่อนช าระค่าบ้านขอ้ตกลงการเป็นสมาชิกกองทุน 
ระเบยีบการจัดสวัสดิการสมาชกิ ข้อตกลงการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล การประกันความเสีย่งใน
เรื่องอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต การประกันความสูญเสียจากพบิัติภยัต่าง ๆ และใครคือผู้ทีม่ีส่วนใน
การด าเนนิการ 

- การจัดการปญัหาและการแก้ไขปัญหามีการด าเนินการอย่างไร เช่น กรณีสมาชิกท าผิดสัญญา 
เช่น ใหเ้ช่า การไม่ผ่อนบ้าน การต่อเติมบ้านล  าเขตบ้านผู้อื่น และใครคือผู้ที่มสี่วนในการ
ด าเนินการ 

 

 

๒.๔ การจัดการการออมและเงนิ  - มีการจัดการการออมและเงนิ ภายในชุมชน หรอืโครงการอย่างไร เช่นออมในรปูแบบสหกรณ์ 
การออมเพื่อเป็นทนุสร้างบ้านและรักษาบ้าน การออมเพือ่สวัสดิการ การขอกู้จากสถาบนัพัฒนา
องค์กรเอกชน(พอช.) และใครคอืผู้ท่ีมีส่วนในการด าเนินการ 

- มีกฎ กติกา ข้อตกลงในเรื่องการออมเงนิอย่างไร เช่น สมาชิกต้องรวมกลุ่มออม หรือเปน็สมาชกิ
สหกรณ์ มีเงนิออมไมน่้อยกว่ารอ้ยละ ๑๐ ของราคาสร้างบ้าน เป็นต้น และใครคือผู้ทีม่ีส่วนใน
การด าเนนิการ 

- มีการจัดการขอ้มูลการจัดการบญัชีทั งของสมาชิกอย่างไร เช่น ข้อมูลของการจ่ายเงินออม
รายบุคคล ข้อมูลการผ่อนช าระค่าบ้าน การกู้ยมื ผ่อนคืน ดอกเบี ย การออมทุกกองทุน และใคร
คือผู้ที่มีส่วนในการด าเนินการ 

 



๑๑ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
- มีการจัดการขอ้มูลการจัดการบญัชีข้อมูลของโครงการ และส่วนกลางอย่างไร เช่น ข้อมูลการ

ผ่อนช าระค่าบ้าน การกู้ยืม ผ่อนคืน ดอกเบี ย การออมทุกกองทุน และการจ่ายเงนิสวัสดิการเกดิ 
เจ็บป่วย ตาย ของกองทนุสวัสดิการ สรุปผลการด าเนนิงานโครงการ และวิเคราะหเ์งิน
หมุนเวียนทั งระบบ และใครคอืผู้ท่ีมีส่วนในการด าเนนิการ 

๒.๕ การจัดการกองทนุ - มีการจัดการกองทุนภายในชุมชน หรือโครงการอย่างไร เช่น กองทุนออมทรัพย์ สหกรณ ์กองทุน
ส่งเสรมิอาชีพ  กองทุนรักษาบ้าน รักษาดนิ และใครคอืผู้ท่ีมีส่วนในการด าเนินการ 

- ลักษณะการด าเนนิการของกองทุนเปน็อย่างไร เช่น กองทุนทีท่ั งจัดการเงนิช่วยเหลอื  
สวัสดิการ และส ารอง เพื่ออนาคต และใครคือผู้ที่มสี่วนในการด าเนินการ 

- มีกระบวนการในการจัดการกองทุนอย่างไร เช่น การแต่งตั งคณะกรรมการ บรหิารจัดการ
สหกรณ์ฯ  การก าหนดคณุสมบติัการเป็นสมาชิก การจัดการเงนิ ทรัพยากร  การมีบัญชรีายรบั
รายจ่าย 

- มีการก าหนดกฎระเบียบกองทนุภายในชมุชน อย่างไร เชน่ สมาชิก ต้องจ่ายเงินออมเข้ากองทนุ
ต่างๆเพื่อซอ่มบ้าน เพื่อเปน็สวสัดิการส าหรับเกิด เจบ็ปว่ย และเสียชีวิต เป็นต้น 

- มีส่วนร่วมในการจัดการกองทุนในชุมชนอย่างไร เช่น มรีูปแบบการมีส่วนร่วมในรปูการเลือกตั ง
กรรมการเพื่อเปน็ตัวแทนในการจัดการเงินกองทนุ การให้สมาชิกลงมติ ก าหนดกติกา ข้อตกลง
การจัดการกองทนุเพื่อเปน็ปฏิบัติที่เข้าใจร่วมกัน เป็นต้น 

- การจัดการกองทนุในชมุชนมีผลกระทบต่อเครือข่ายอย่างไร เช่น มีการบรหิารจดัการกองทนุ
ส่วนกลางโดยเครือข่าย เชน่ การส ารองซื อที่ดนิก่อนจะได้รบังบประมาณ พอช. ใช้เพื่อไถ่ถอน
ที่ดินที่จ านองไว้กบัพอช. เพือ่ใหเ้ครือข่ายเป็นหนี กองทุน ซึ่งเปน็กองทุนตัวเอง เป็นต้น 

 

 

๒.๖ การจัดการปัญหาโครงการ
ชุมชนรมิคลอง  

- ปัญหาในการด าเนินโครงการชมุชนรมิคลอง เช่น การผิดนัดผอ่นบ้าน การต่อเติมบ้านผิดแบบ
และรุกล  าเขตคนอื่น การใชบ้้านผิดวัตถุประสงค์ เช่น การให้เช่า ท าบ่อนการพนนั เป็นต้น  

- ที่มา หลักการ และเป้าหมายการจัดการปัญหาในระยะเริม่ต้นโครงการชมุชนรมิคลองเป็น
อย่างไร 

- แกนน าหรือผู้ด าเนินการหลักในการจัดการปญัหาในโครงการชมุชนคือใครบ้างและมีบทบาท
หน้าท่ีอย่างไร เช่น คณะกรรมการ 

- ผู้ท่ีร่วมด าเนินการสนับสนุนการจัดการปัญหาในโครงการชมุชนริมคลองมีใครบ้าง และมบีทบาท

 



๑๒ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
หน้าท่ีอย่างไร 

๒.๗ การจัดการสวสัดิการ  - มีการจัดการสวัสดิการโครงการชุมชนรมิคลอง และเป้าหมายการจัดการสวัสดิการโครงการ
ชุมชนรมิคลองภายหลังก่อสร้างบ้านแล้วเสรจ็เป็นอย่างไร และใครเป็นผู้ด าเนินการ เช่น 
สวัสดิการทุนการศึกษาเด็ก การประกอบอาชีพ  สวัสดิการส าหรับซอ่มบ้าน ต่อเติมภายในตอ่
ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น 

- แกนน าหรือผู้ด าเนินการหลักในการสวัสดิการในโครงการชุมชนริมคลองระยะภายหลงัก่อสร้าง
บ้านแล้วเสร็จมีใครบ้างและมบีทบาทหน้าท่ีอย่างไร  

- กลไกในการจัดการสวัสดิการของโครงการชมุชนริมคลองภายหลังก่อสร้างบ้านแล้วเสรจ็มีการ
ด าเนินการอย่างไร(การจัดการงาน คน เงิน/งบประมาณ) 

- รูปแบบและกระบวนการจัดสวสัดิการในโครงการภายหลงัก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จมอีะไรบ้างและ
มีวิธีการด าเนินการอย่างไร (เชน่ สวัสดิการเกดิ-ตาย สวัสดิการแกนน าสวสัดิการท่ีดิน เปน็เต้น) 

- มีการจัดการและน าใช้ขอ้มูลใดบ้างในการจัดการสวัสดิการภายหลังกอ่สร้างบ้านแล้วเสร็จ 
- มีปัจจัยใดบ้างสนบัสนนุ/หนนุเสริมการจดัสวัสดิการในโครงการชุมชนริมคลองภายหลังกอ่สรา้ง

บ้านแล้วเสร็จ 
- ปัญหาอุปสรรคที่พบในการจัดการสวัสดิการในโครงการภายหลังก่อสร้างบ้านแล้วเสรจ็มี

อะไรบ้างและมีแนวทางแก้ไขอยา่งไร 

 

๒.๘ การจัดการความร่วมมือ  - ที่มา หลักการ และเป้าหมายการจัดการความร่วมมือของโครงการชุมชนริมคลองภายหลัง
ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จเปน็อย่างไร เช่น ความร่วมมือภายในชมุชน การร่วมมือภายในเครือข่าย 

- แกนน าหรือผู้ด าเนินการหลักในการจัดการความร่วมมือในโครงการชุมชนริมคลองภายหลัง
ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จมีใครบ้างและมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร  

- ผู้ท่ีร่วมด าเนินการสนับสนุนการจัดการความร่วมมือในโครงการชุมชนริมคลองภายหลังกอ่สรา้ง
บ้านแล้วเสร็จมีใครบ้าง และมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร 

- ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการความร่วมมือในโครงการชุมชนริมคลองภายหลังก่อสร้างบ้าน
แล้วเสรจ็มีใครบ้าง และมีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร 

- กลไกในการจัดการความร่วมมือของโครงการชุมชนรมิคลองภายหลังกอ่สร้างบ้านแล้วเสร็จ มี
การด าเนนิการอย่างไร(การจัดการงาน คน เงนิ/งบประมาณ) 

- รูปแบบและกระบวนการการจัดการความรว่มมอืในโครงการภายหลังกอ่สร้างบ้านแล้วเสร็จ มี

 



๑๓ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
อะไรบ้างและมีวิธีการด าเนินการอย่างไร (เชน่ ความรว่มมอืภายในชุมชน ความรว่มมือภายใน
เครือข่าย ความรว่มมอืภายในเขต/แขวง เป็นเต้น) 

- มีการจัดการและน าใช้ข้อมูลใดบา้งในการจัดการความรว่มมือในโครงการภายหลังกอ่สร้างบ้าน
แล้วเสรจ็ 

- มีปัจจัยใดบ้างสนบัสนนุ/หนนุเสริมการจดัการความร่วมมือในโครงการชมุชนรมิคลองภายหลัง
ก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ 

- ปัญหาอุปสรรคที่พบในการการจัดการความร่วมมือในในโครงการภายหลงัก่อสร้างบ้านแล้ว
เสร็จ มอีะไรบ้างและมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

๒.๙ การจัดการปัญหาอืน่ๆ - มีปัญหาด้านอื่นๆในการจัดการโครงการชุมชนริมคลองหรือไม่ อย่างไร เชน่ การทะเลาะ
วิวาทของผู้อยู่อาศัย มีการใช้สารเสพติด การดื่มสุรา 

- มีแนวทางหรือกระบวนการในการจัดการปัญหาและผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง  

 

ระยะท่ี ๓ ระยะสรา้งสุขภาวะ 
๓.๑ ทุนและศักยภาพในการ
จัดการระยะสุขภาพ 

- ใครบ้างท่ีเปน็คนน า คนท าหลัก คนส าคัญในการพัฒนางาน กิจกรรมในโครงการชุมชนรมิคลอง 
มีบทบาทอะไรบ้าง 

- คนเหล่านั นมีความเชี่ยวชาญในกด้านใด มหีลักการท างานอย่างไร และท างานร่วมกับหน่วยงาน
องค์กรใด 

- ในชุมชนท่านมีการรวมกลุม่อะไรบ้าง ใครบ้างมีส่วนร่วม  แกนน าและสมาชิกมวีิธีท างานอย่างไร 
แต่ละคนมบีทบาทอย่างไร ความเชื่อมโยงงานกับ หน่วยงาน องค์กรใดบ้าง 

- หน่วยงานใดบ้างท่ีช่วยสนับสนนุการด าเนินโครงการชมุชนรมิคลอง เช่น ส านักงานเขตกทม. 
พอช. กรมส่งเสริมสหกรณ์ สสส. และอื่นๆ  และมีงาน กิจกรร บทบาทเชือ่มโยงกับคนเก่ง คน
น าหลัก คนส าคัญอย่างไร 

- ในชุมชนของท่านมีสถานท่ี แหลง่ประโยชน์ที่ท าใหค้นมารวมกลุม่ท ากิจกรรม  ร่วมกันหรอืไม่ 
เช่น สวนสุขภาพ สถานที่ประชมุ บ่อน  าสาธารณะ เป็นต้น  เกดิขึ นหรือไดม้าได้อย่างไร ใคร
เกี่ยวข้องบ้าง เกี่ยวข้องอย่างไร 

 

๓.๒ การจัดการที่ดิน - ในชุมชนของท่านมีพื นที่สาธารณะส าหรบัใชป้ระโยชน์รว่มกันหรือไม่ มีการจัดการอย่างไร  ใคร
บ้างท่ีเกี่ยวขอ้ง เป็นคนหลัก คนร่ว คนสนับสนุน 

- หลังจากท่านเข้าร่วมโครงการมกีิจกรรม งาน ที่เกีย่วข้องกบัการเพิ่มคณุภาพ ประโยชน์ที่พื นท่ี

 



๑๔ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
หรือ เป็นอย่างไร 

- ผลท่ีเกิดขึ นจากการด าเนินกิจกรรมบบทีเ่กี่ยวขอ้งกับที่ดนิ เป็นอย่างไร เชน่ ช่วยเหลือให้คนมม่ี
สิทธิได้เพิ่มจ านวนคนอยู๋อาศัย มีพื นที่สาธารระเพิ่มขึ น พื นทีป่ลูกผักส่วนกลางเพื่อบรโิภคใน
ชุมชน เป็นต้น 

๓.๓ การจัดการก่อสร้าง - ในโครงการมีการจดัการด้านสาธารณูปโภคอย่างไร เชน่ บ าบดัน  าเสีย จัดการขยะ ไฟฟ้า 
น  าประปา เปน็ต้น ใครบ้างท่ีเกีย่วข้อง และมบีทบาทอย่างไร 

- ในโครงการมีการจดัการพื นท่ีสาธารณะ หรอืพื นที่ส่วนกลา โครงสร้างพื นฐานงในชมุชนอย่างไร 
ใครบ้างท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น ลานกฬีา ลานออกก าลังกาย โครงสร้างพื นฐาน(ไฟฟ้า ถนน ป้ายจราจร) 

- มีการจัดการเพื่อให้มีโครงสร้างพื นฐาน ระบบสาธารณูปโภค อย่างไรบ้าง ทั งการด าเนนิการดูแล 
รักษา ซ่อมบ ารุง การก าหนดกตกิา ข้อตกลงกลาง คนด าเนนิการ งบประมาณสนบัสนนุ 
ทรัพยากรอื่นๆ และมีการจดัการข้อมูลอย่างไร  

- ผลท่ีเกิดขึ นจากการจัดการเพื่อให้การจัดการโครงสร้างพื นฐานต่างๆมีคุณภาพ ครอบคลุมผูม้ี
ส่วนไดเ้สีย เป็นอย่างไร มีขั นตอนกระบวนการอย่างไร ใครบ้างที่เกี่ยวข้องและมบีทบาทอย่างไร 

 

๓.๔ การจัดการสมาชิก - ในชุมชนมีการด าเนินกจิกรรมรว่มกัน หรือไม่ เช่น การประชมุ ประชาคม การท าข้อตกลงกลาง 
กฎ ข้อบังคับการรบัเข้า การหมดสภาพสมาชิก เป็นต้น 

- มีกิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในชุมชนอย่างไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกบัเรือ่งสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม  

- มีข้อมูล และการจัดข้อมูลใดบ้าง ท่ีเกี่ยวข้องกบัสมาชิก เชน่ ข้อมูลผู้น าในครัวเรือน หรอื เจ้าของ
บ้าง ข้อมูลจ านวนสมาชิกในครวัเรือน ข้อมูลสมาชิกจ าแนกตามอาชีพ สมาชิกในครัวเรือน เปน็
ต้น 

- ผลท่ีเกิดจากการด าเนินการ เชน่การรวมกลุ่ม การจัดการข้อมลู การจัดการด้านสุขภาพ เป็น
อย่างไร กลุ่มประชากรใดบ้างท่ีเกี่ยวข้อง ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 

 

๓.๕ การจัดการการออม และเงนิ   - ในชุมชนของท่านมีกิจกรรมที่เปน็การรวมเงนิ รวมทุน หรอืการสนับสนุนการจดัตั งกองทุน เพือ่
ดูแลช่วยเหลอืกันหรือไม่ มีการด าเนินการอย่างไร ใครบ้างท่ีเขา้มาเกี่ยวข้องสนบัสนนุ 

- การจัดการเงนิในชมุชนท่านมีลกัษณะใดบ้าง เชน่ ออม รวมเงิน ออมรักษาสถานะสมาชิก ระดม
หุ้น เป็นต้น  มีการจดัการอย่างไร(งาน คน เงิน ข้อมูล) ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง และเกี่ยวข้องอย่างไร 

- ผลกระทบที่เกิดขึ นจากการออม และเงิน เป็นอย่างไร เกดิกับใครบ้าง 

 



๑๕ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
๓.๖ การจัดการกองทุน - มีกองทุนลักษณะใดบ้างในชุมชนของท่าน มีการจดัการอย่างไร ใครบ้างท่ีเกีย่วข้อง(ผู้ด าเนินการ 

สมาชิก ผู้รับผลกระทบอืน่ๆ) 
- มีการจัดการกองทุนที่มีในชุมชนอย่างไร (คน งาน เงิน ข้อมูล )  
- ผลท่ีเกิดขึ นจากการจัดการกองทุน สร้างผลกระทบอย่างไร กบัใครบ้าง(ผู้หญิง ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก 

เด็กวัยรุ่น หญงิตั งครรภ์ เป็นตน้ มีหนว่ยงาน องค์กรที่เกีย่วขอ้งหรือไม่ มีบทบาทอย่างไร 
- ในการจัดการกองทุน มีการสนบัสนนุให้ สมาชิกได้รบัประโยชนเ์พิ่มเติมอย่างไรบ้าง เชน่ การเพิม่

สวัสดิการ ช่วยเหลอืในกองทุน ขยายกลุ่ม ขยายสิทธิ เพิ่มจ านวน เปน็ต้น   
- มีการสนบัสนนุใหส้มาชิกมสี่วนร่วมในกองทุน อย่างไร เชน่ เปน็อาสา เปน็แกนน า เปน็ผู้

ตรวจสอบ ประเมนิ เพิ่มการอาสา ช่วยเหลอืกันเองในกลุ่มสมาชิก ในชุมชน เป็นต้น 

 

๓.๗ การจัดการสวัสดิการ - ในชุมชนมีสวัสดิการอะไรบ้าง ทีเ่ป็นการดูแล ช่วยเหลือกัน ในชมุชน มีการจดัการอย่างไร 
ตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกหรอืไม่ อย่างไร เชน่ สวัสดิการเกิด –ตาย สวัสดิการเพื่อ
การศึกษา สวัสดิการแกนน า(คา่ตอบแทน ค่าเดนิทาง การเจบ็ป่วย) สวัสดิการเพื่อการประกอบ
อาชีพ สวัสดิการเพื่อรักษาบ้าน และดิน(กรณเีสียชีวิต ทุพพลภาพ) เป็นต้น 

- ในชุมชนมีกิจกรรมอะไรบ้างท่ีเปน็การระดมแรงชว่ยเหลือกนั เชน่ การมีอาสาเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยในชมุชน อาสากู้ชีพ  การระดมแรงช่วยสร้าง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ เปน็ต้น 

- มีวิธี กระบวนการอย่างไรในการจัดการให้ชมุชนมีสวัสดิการร่วมกัน และครอบคลมุ เพียงพอ 
ตามความต้องการของสมาชิกในชุมชน  

- มีการจัดการด้านสวัสดิการอย่างไร (จัดการเงิน จัดการงาน จัดการข้อมูล จัดการคน) 

 

จัดการความร่วมมือ - การด าเนนิงาน กิจกรรมในชุมชน มีการสร้างความมอื กับกลุม่ องค์กร หน่วยงานใดบ้าง ในและ
นอกพื นที่ มีการด าเนินการอย่างไร ใครบ้างท่ีเกี่ยวข้องสนับสนนุ 

- มีการจัดการให้เกดิความร่วมมอือย่างไร ทั งวิธีการ กระบวนการ และผู้เกี่ยวข้องรวมถึงบทบาท
หน้าท่ี อย่างไร 

- มีวิธีการ กระบวนการที่สร้างความร่วมมือในชุมชนอย่างไร เพื่อให้งานและกิจกรรมในชมุชนด า
เนิการไดร้าบรื่น เชน่ การแบ่งงาน กิจกรรม การแบ่งบทบาทหน้าท่ี โอกาส) การมีส่วนร่วม(ร่วม
แรง ร่วมทนุ ร่วมแสดงความคดิเหน็)การเลือกใช้เครื่องมือ รปูแบบ เป็นตน้ 

 

การจัดการปญัหาในโครงการ -  จากการด าเนินโครงการ แต่ละขั นตอนมปีัญหาอปุสรรค อะไรบ้าง มีการจัดการอย่างไร ใครบา้งท่ี
เข้ามาเกี่ยวข้อง 

 



๑๖ 

 

องค์ประกอบ แนวค าถาม รายละเอียด 
- มีการจัดการปัญหาอย่างไร เช่น ใครบ้างท่ีเป็นผู้จดัการหลัก ร่วม และสนับสนุน 
- มีกลไกใดทั งในระดบัชุมชน ระดบัเครือ ที่ร่วมจัดการปัญหา แต่ละกลุ่ม หนว่ยงานที่ร่วมแกป้ัญหา
มีบทบาทอย่างไรบ้าง 
- มีขั นตอน กระบวนการในการรบัรูป้ัญหาอย่างไรบ้าง ระบบการจัดการแก้ไขเปน้อย่างไร 

การจัดการปญัหาอื่นๆ   - มีปัญหาอื่นๆที่เกิดในชมุชนหรือไม่ เช่น ปญัหาการเจบ็ป่วย ปัญหาทะเลาะวิวาท การช่วยเหลอื
ดูแลกัน ผู้สูงอายุขาดคนดูแล เป็นต้น  
- มีการจัดการอย่างไร ทุนและศักยภาพที่มีเพียงพอต่อการช่วยเหลือสนับสนุนหรอืไม่  
- ใครบ้างท่ีร่วมแกป้ัญหา หรอืช่วยสนับสนุน และช่วยเหลือสนับสนุนอย่างไร 

 

 



๑๗ 

 

ปฏิบัติการที่ ๒ วิเคราะห์การจัดการตนเองโครงการชุมชนริมคลอง 

 
หลักการ: 

กระบวนการรวบรวมข้อมูลสถานะของโครงการชุมชนริมคลอง ทุนทางสังคมและศักยภาพ  พร้อม
ทั้งวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นใน
ระดับโครงการและภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลองเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส ารวจ 
ทบทวน และวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กัน และการวิเคราะห์ทุนทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่ มี
เป้าหมายเพื่อทบทวนทุนทางสังคม๖ระดับประกอบด้วย ๑) ระดับบุคคลและครอบครัว๒) ระดับกลุ่มทาง
สังคม องค์กรชุมชน ๓) ระดับหน่วยงาน และแหล่งประโยชน์ ๔) ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน(จัดการตนเอง) 
๕) ระดับโครงการฯ และ ๖) ระดับเครือข่าย  

การท าความเข้าใจงานหรือกิจกรรม ของทุนทางสังคมและการเทียบเคียงกับผลกระทบต่อ ๑๖
ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพและปัจจัยสังคมก าหนดภาวะสุขภาพ การสะท้อนศักยภาพของโครงการ
ชุมชนริมคลอง ในการจัดการตนเอง ๕ ด้าน (ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพ
และด้านการเมือง การปกครอง) รวมทั้งผลกระทบต่อ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของโครงการ
ชุมชนริมคลอง จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ด าเนินการหลัก ผู้ร่วมด าเนินการ 
ผู้สนับสนุนจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูล และการได้เห็นรูปธรรมการด าเนินงานจะท าให้นักวิชาการสามารถสรุป
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถสะท้อนศักยภาพของโครงการชุมชนริมคลอง อัน
น าไปสู่การสรุปบทเรียนการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลองได้ และสามารถมีแนวทางในการ
ขยายงานและกิจกรรม หรือสร้างการเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจท้ังภายในและภายนอกพื้นท่ีต่อไป 

 

วัตถุประสงค์:เพ่ือให้แต่ละโครงการได ้
๑. ทบทวนศักยภาพของโครงการชุมชนริมคลอง 
๒. ทบทวนสถานะของโครงการชุมชนริมคลอง 
 

วิธีการ 
ให้ทีมวิจัยชุมชน ซึ่งประกอบด้วย นักวิจัยชุมชนจากเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น ศวช.  และ

ส านัก ๓ (สสส.) นักวิจัยจาก พอช. สอบถามข้อมูลจากประธานแกนน าและสมาชิกโครงการชุมชนริม
คลองตามรายละเอียดที่ต้องการ โดย 

๑. สรุปข้อมูลชุดที่ ๑ สรุปข้อมูลแสดงศักยภาพของโครงการชุมชนริมคลองและสรุปข้อมูลชุดที่ 
๒ สรุปข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของโครงการชุมชนริมคลองที่ต้องการและตารางที่จะใช้
วิเคราะห์ โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑ 

๒. สรุปท่ีมาและเส้นทางการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลองโดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ 
๒.๒ 

๓. สรุปข้อมูลทุนทางสังคมของโครงการชุมชนริมคลองโดยใช้ตารางปฏิบัติการที ๒.๓ 
๔. แสดงศักยภาพชุมชนหรือนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน 

และ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น โดยใช้ตารางปฏิบัติการที ๒.๔ 



๑๘ 

 

๕. การเทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับ โครงการชุมชนริมคลอง กับ ๑๓ กลุ่มประชากร
เป้าหมายโดยใช้ตารางปฏิบัติการที ๒.๕ 

๖. การเทียบเคียงทุนทางสังคม ๖ ระดับ โครงการชุมชนริมคลองกับผลกระทบต่อ ๑๖ ประเด็น
ปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมก าหนดภาวะสุขภาพ โดยใช้ตารางปฏิบัติการที ๒.๖ 

๗. สรุปโครงสร้างประชากรโครงการชุมชนริมคลอง โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๗ 

 
ผลผลิตและผลลัพธ์ 

๑) ข้อมูลศักยภาพการจัดการของโครงการชุมชนริมคลอง 
๒) ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของโครงการชุมชนริมคลอง 

ดังภาพ 
 

 
แผนภาพที่ ๒.๑ แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน การสอบทานข้อมูล การ

จัดการตนเองกับทุนทางสังคม โครงการชุมชนริมคลอง  



๑๙ 

 

 

ค านิยามระดับทุนทางสังคม 
ทุนทางสังคมหมายถึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนของคนในชุมชนทั้งงาน เงิน และข้อมูลที่ส่งผล
กระทบอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการตนเอง ทุนทางสังคมแบ่งได้เป็น ๖ ระดับ ได้แก่ 
 

๑) ระดับบุคคลและครอบครัว หมายถึง คนเก่ง คนส าคัญ คนต้นแบบ ครอบครัวต้นแบบ ปราชญ์
ชาวบ้าน คนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ เป็นผู้ที่สามารถ
ช่วยเหลือ ช่วยชี้น าการพัฒนางานและกิจกรรมในชุมชน ทั้งด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจสภาวะแวดล้อม 
สุขภาพ และการเมืองการปกครอง  

๒) ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน หมายถึง การรวมตัวกัน เพ่ือร่วมคิด ร่วมท าให้เกิดงานและ
กิจกรรมโดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลและแก้ไขปัญหาของสมาชิกเช่นกลุ่มอาชีพกลุ่ม
ผู้สูงอายุกลุ่มอาสาสมัครกลุ่มออมทรัพย์กองทุนประเภทต่างๆเป็นต้น กลุ่มเหล่าน้ีมีงาน และกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชุมชน การสร้างการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้กับประชาชน 
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม สุขภาพและการเมืองการปกครอง  

๓) ระดับหน่วยงาน หมายถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรอิสระต่างๆที่มีงาน
และกิจกรรมทั้งท าเอง ร่วมท า หรือสนับสนุนในพื้นที่ ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาชุมชน การสร้าง
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้กับประชาชน ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การจัดการสภาวะแวดล้อม 
สุขภาพและการเมืองการปกครอง เช่น รพ.สต. อบต. หรือเทศบาล โรงเรียน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
(กศน.) เป็นต้น รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพและแหล่งประโยชน์ที่เป็นส่วนส่งเสริมการ
ขับเคลื่อนงาน 

๔) ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน หมายถึง ทุนทางสังคมทั้งระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มทาง
สังคม องค์กรชุมชนภายในชุมชนหรือหมู่บ้านเดียวกัน ที่มีงานและกิจกรรมโดดเด่นหรือมีความเชี่ยวชาญ
ในการจัดการตนเองในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือมีการจัดการครอบคลุมหมู่บ้าน สมาชิกของหมู่บ้าน หรือเป็น
ของหมู่บ้าน 

๕) ระดับต าบล หมายถึงทุนทางสังคมทั้งระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะการท างานที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมีการเชื่อ มประสาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและกิจกรรมร่วมกัน ในด้านเทคนิค วิชาการ ข้อมูลและเงินทุน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
หมู่บ้านอย่างน้อย ๒ หมู่บ้านขึ้นไป หรือเป็นทุนทางสังคมที่มีการจัดการเป็นระดับต าบล 

๖) ระดับเครือข่าย หมายถึง ทุนทางสังคมทั้งระดับบุคคลและครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะการท างานที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมีการเชื่อมประสาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานและกิจกรรมร่วมกัน ในด้านเทคนิค วิชาการ ข้อมูลและเงินทุน ซึ่งเกิดขึ้นระหว่าง
ต าบล หรืออ าเภอ หรือจังหวัด อย่างน้อย ๒ พื้นที่ขึ้นไป 
หมายเหตุ การนับจ านวนให้นับครั้งเดียวไม่นับซ้ า 
ปรับเม่ือวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
 



๒๐ 

 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑ สรุปชุดข้อมูลที่ต้องการและตารางที่จะใช้วเิคราะห์ 
ค าชี้แจง ให้ศึกษาตารางที่ ๒.๑เพื่อท าความเข้าใจแนวคิด องค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการ แหล่งที่มาของข้อมูล และตารางที่จะใช้ในการ
วิเคราะห์และสรุปเน้ือหา ๒ ชุด ได้แก่ ๑) ข้อมูลแสดงศักยภาพของชุมชนและ ๒) ข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของโครงการชุมชนริมคลอง 
 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

ข้อมูลชุดที ่๑ ข้อมูลแสดงศักยภาพของโครงการชุมชนริมคลอง..............................  
๑. สถานการณ์

ด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนงาน
เฉพาะโครงการ
ชุมชนรมิคลอง
............. 

๑) วิวัฒนาการการจัดการ
โครงการชมุชนริมคลอง
.................. 
 

 

- เขียนแผนภาพเส้นทางการพัฒนาและบรรยายให้เห็น 

- หลักการการพัฒนา 
- สถานการณ์ที่เป็นที่มาของการพัฒนา  

- กระบวนการจัดการ 
- ผลผลิตและผลลัพธ ์

- สามารถน าใช้ตารางท่ี ๒.๒ ที่มาและเส้นทางการ
จัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง 

๒. ทุนทางสังคม ๖ 
ระดับ 

๒) สรุปจ านวนทุนทาง
สังคมของพื้นท่ีที่
เกี่ยวข้องกบัการดูแล
ประชากรกลุม่เป้าหมาย
ส าคัญเฉพาะประเดน็ 
 

- จ านวนและรายชื่อทุนทางสังคม ๖ระดับทีเ่กี่ยวข้องกับการดูแล
ประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็น(ระดบับุคคลและ
ครอบครัว ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชนระดบัหน่วยงาน
และแหล่งประโยชนร์ะดับหมูบ่้าน ระดับต าบล และระดบั
เครือข่าย (ดังค านิยามข้างต้น) 

- เอาทุนทางสังคมทั้งหมดที่มีในชุมชน 

-  

 ๓) งาน กิจกรรมของทุน
ทางสังคมทั้ง ๖ระดบัที่
เกี่ยวข้องกบัการดูแล
ประชากรกลุม่เป้าหมาย
ส าคัญเฉพาะประเดน็ 
 

- งาน กิจกรรมหรอืนวัตกรรมการด าเนนิงานที่เกีย่วกับการดูแล
ประชากรกลุม่เป้าหมายส าคัญเฉพาะประเด็นของทนุทางสังคม
ทั้ง ๖ระดับ(ระดบับุคคลและครอบครัว ระดบักลุ่มทางสังคม 
องค์กรชมุชนระดับหนว่ยงานและแหล่งประโยชน์ระดับหมูบ่้าน 
ระดับต าบล และระดบัเครือข่าย) 

 

-  
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 ๔) งาน กิจกรรมและ
นวัตกรรมเชิงเทคนิค
ของทุนทางสังคม 
ต่อ ๕ ด้าน ได้แก่           
๑) ด้านสังคม ๒) ด้าน
เศรษฐกิจ ๓)ด้าน
สุขภาพ ๔) ข้อมูลด้าน
สภาวะแวดล้อม๕) 
ข้อมูลด้านการเมือง
และการปกครอง 

- ผลกระทบของงานหรือกิจกรรมของทุนทางสังคมต่อ ๕ ด้าน 
ได้แก่ ๑) ด้านสังคม ๒) ด้านเศรษฐกิจ ๓) ด้านสุขภาพ ๔) 
ข้อมูลด้านสภาวะแวดล้อม ๕) ข้อมูลด้านการเมืองและการ
ปกครอง 

-  

 ๕) งาน กิจกรรมและ
นวัตกรรมที่ส่งผล
โดยตรงต่อการดูแล
ประชากร ๑๓
กลุ่มเป้าหมายส าคัญ
ของพื้นที ่

- ผลกระทบทางตรงและทางอ้อมของงานและกิจกรรมของทุน
ทางสังคมต่อการขับเคลื่อน การดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ส าคัญ๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมาย และ ๗ คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถ่ิน 

-  

 ๖) ปัจจัยเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
งาน หรือกจิกรรมของทนุ
ทางสังคมทั้ง ๖ ระดบั 

-  ปัจจัยเงื่อนไขความส าเร็จของการด าเนินงาน และปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค ต่อการพัฒนาร ะบบการดู แลปร ะชากร  ๑๓
กลุ่มเป้าหมายส าคัญเฉพาะประเด็นของพื้นท่ี สามารถแยกเป็น 

-  ปัจจัยเงื่อนไขด้านคน 

- ปัจจัยเงื่อนไขด้านข้อมูล 
- ปัจจัยเงื่อนไขด้านงบประมาณ 

- ปัจจัยเงื่อนไขด้านวิธีการจัดการงาน 

-  

 ๗) กลไกท่ีมาหนนุเสริมใน
การขับเคลื่อนโครงการ
ชุมชนรมิคลอง 

-  กลไกท่ีเข้ามาหนนุเสริมให้การจัดการขับเคลื่อนโครงการชมุชน
ริมคลอง(ได้แก่ รูปแบบการด าเนินงาน เชน่ การมีส่วนร่วม 
การมีจิตอาสา การใช้กลไกในเชงินโยบาย กฎ กติกามาหนุน

-  
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เสริมการขับเคลือ่นโครงการ หรือการแต่งต้ังคณะกรรมการ
ต่างๆ) 

๓. ศักยภาพด้าน
สังคม 

๑) ลักษณะงานของทุน
ทางสังคมด้านสงัคม 

- การช่วยเหลือในยามปกติ -  

- การช่วยเหลือในยามปกติ -  

- การช่วยเหลือเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉนิ -  
๒) รูปแบบงาน - การอาสา หรือระดมแรง 

- การระดมเงิน 

-  

๓) ปัจจัยเงื่อนไขที่
สนับสนุน 

 

-   ด้านคน 
-   ด้านข้อมูล 
-   ด้านงบประมาณ 
-   ด้านวิธีการจัดการงาน 

-  

๔. ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ 

๑) ลักษณะงานด้าน
เศรษฐกิจ (ระดบั
ครัวเรือน ระดับกลุม่
ทางสังคม ระดบัองค์กร
ชุมชนและระดับ
เครือข่าย) 

- ข้อมูลลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อ
การจัดการด้าน เศรษฐกิจระดบั ครัวเรอืน 

-  

- ข้อมูลลักษณะงานของทุนทางสงัคมที่ส่งผลต่อการจดัการด้าน 
เศรษฐกิจระดบักลุม่ทางสังคม 

-  

- ข้อมูลลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อ
การจัดการด้าน เศรษฐกิจระดบักลุ่มทางสังคม 

-  

- ข้อมูลลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อ
การจัดการด้าน เศรษฐกิจระดบัระดับองค์กรชมุชน หรือ
เครือข่าย 

-  

 ๒) กระบวนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน (การ
รวมกลุม่ การสร้างการ
เรียนรู ้การสร้างการมี
ส่วนร่วม การพัฒนา

- กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มของ
ของทุนทางสังคม 

-  

- กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนที่เกิดการสร้างการเรียนรู้ของ
ทุนทางสังคม 

-  

- กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนที่เกิดการสร้างการมีส่วนรว่ม -  
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ศักยภาพ) ของทุนทางสังคม 
- กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชมุชนที่เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของทุนทางสังคม 

-  

๕. ศักยภาพด้าน
สภาวะแวดล้อม 

การจัดการสภาวะแวดล้อม
(ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน 
น้ า ป่า) 

ข้อมูลเกีย่วกับดิน เชน่ 
- ลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมและการส่งผลกระทบ
ต่อประชากร 

-  

ข้อมูลเกีย่วกับน้ า เช่น 
ลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมและการส่งผลกระทบ
ต่อประชากร 

-  

ข้อมูลเกีย่วกับป่า เช่น  
ลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมและการส่งผลกระทบ
ต่อประชากร 

-  

๑. มลพิษ 
 

ข้อมูลเกีย่วกับมลพิษทีม่ีในชมุชนเช่น 
ลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมและการส่งผลกระทบ
ต่อประชากร 

-  

๒. ภัยพิบัติ ข้อมูลเกีย่วกับการเกิดภัยพิบัติ เช่น 
- น้ าท่วม ดินถล่ม สนึามิ แผ่นดินไหว ไฟป่า ลมพายุ คลืน่ลมทะเล  
- ลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมและการส่งผลกระทบ
ต่อประชากร 

-  

๓.พลังงานทางเลือก 
-  

- ข้อมูลเกีย่วกับพลงังานทางเลอืกเช่น โซล่าเซล ไบโอดเีซล เป็น
ต้น 
- ลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมและการส่งผลกระทบ
ต่อประชากร 

-  

๔. การปรับสภาวะแวดลอ้ม
ที่เอื้อต่อสุขภาพทั้งภายใน
บ้าน  

- การท าทางลาด ห้องน้ า หลงัคา -  
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๖. การปรบัสภาวะ
แวดล้อมทีเ่ปน็พื้นที่
สาธารณะ 

- สวนสุขภาพ การซอ่มถนน การจัดตลาดสดให้ถูกสุขลักษณะ เป็น
ต้น 

-  

๗. ศักยภาพด้าน
สุขภาพ 

๗.๑ การบริการโดยหน่วย
บริการสุขภาพ 

เช่น 
-การบริการในรพสต. หรือเทศบาล 
- ตรวจรักษาโรคเบือ้งต้น ท าแผล ฉีดยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
- รักษาโรคเรื้อรัง เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
- บริการสง่เสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ ให้ค าปรึกษา 
- บริการเยี่ยมบ้านผูป้่วยติดเตียง 
- บริการเอกชนหรืออืน่ ๆเชน่ ร้านขายยา คลินิกเอกชน เป็นตน้ 

-  

๗.๒ การดูแลสุขภาพและ
การช่วยเหลือกนั 

เช่น 
- กลุ่ม อสม.ให้การช่วยเหลือดแูลด้านสุขภาพของครัวเรือน 
- อาสา ชรบ 
- หมอพืน้บ้าน 
- เพื่อนบ้านช่วยเหลือ 

-  

๗.๓  การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัองค์กรใน
ชุมชนให้สร้างงานที่กระทบ
สุขภาพ 

 

เช่น 
-  การส่งเสรมิกิจกรรมทุนทางสังคมด้านสุขภาพ เช่น กลุ่มเต้นแอ
โรบิค กลุม่ปัน่จักรยาน กีฬาหมูบ่้านต้านยาเสพติด กู้ชีพกู้ภัย 
เป็นตน้ 

-  

๖ ชุดกิจกรรมการดูแล
สุขภาพชุมชน 

๑. การพัฒนาศักยภาพ 
- อบรมเพิม่ทักษะ อสม. ในการดแูลผู้ป่วยติดเตียง 
- เพิ่มทักษะอาสา ชรบ. ในการประเมินคัดกรองสารเสพติด 

-  

๒. การจัดสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อสุขภาพ 
- ลานออกก าลังกาย 
- การปรบัสภาพบ้าน 

-  
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-จัดการขยะ น้ าเสีย 
๓. การพัฒนาระบบบริการ 
- การมีอาสาเยี่ยมดแูลท่ีบ้าน 
- รถรับสง่ฉุกเฉนิ ๒๔ ชั่วโมง 

-  

๔. การจัดต้ังกองทุนหรือสวสัดกิาร 
- ธนาคารหมู่บ้านและกองทนุหมูบ่้านจัดสวัสดิการเกิดจนตาย 
- กองทุนหมุนเวียนจากการสนบัสนุนของอ าเภอในการแจกพันธุ์
สัตว์คือ เปด็ ไก่ และหมู ที่ส่งเสริมให้ครอบครัวและชมุชนมี
อาหารปลอดภัย 
- การตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของ อสม. ในการช่วยเหลือกัน 

-  

๕. การน าใช้ข้อมูล 
- มีการจัดท าข้อมูลเกษตรกร คนพิการ และให้ความช่วยเหลือ 

-  

๖. การก าหนด กฎ กติกา มาตรการ 
- การก าหนดกฎโครงการ 
- การจัดท าแผนโครงการ 

-  

 พฤติกรรมเสี่ยง ๑.พฤติกรรมเสี่ยงด้านการประกอบอาชีพ เช่น 
- การรับจ้าง 
- การใช้สารเคมีในการเกษตร 
- การค้าขาย 

-  

  ๒.พฤติกรรมเสี่ยงในชีวิตประจ าวัน เช่น 
- การสูบบุหรี ่
- ดื่มสุรา 
- เสพสารเสพติด 

-  

  ๓.พฤติกรรมเสี่ยงด้านการขบัขีจ่ราจร เช่น 
- ขับรถเร็ว 

-  
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- ขับขี่มอเตอร์ไซดไ์ม่สวมหมวกกนัน๊อค 
๘. ศักยภาพด้าน

การเมืองการ
ปกครอง 

๘.๑ กฎ กติกา ข้อตกลง - กฎ กติกา ข้อตกลงที่มีในโครงการ 
- ผู้ท่ีน าใช้ หรือบังคบัใช้กฎ กติกา 

 

-  

๘.๒ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- ลักษณะการมีส่วนร่วม 
- ผู้น าแห่งการสร้างการมสี่วนร่วม 

-  

๘.๓ การได้รับสิทธ ิ
การเข้าถึงบริการและสิทธิ
การใช้ทรัพยากร 

- ลักษณะการเข้าถึงสิทธิ 
- กลุ่ม องค์กรทีม่ีส่วนร่วมในการเอื้อใหม้ีการใช้สิทธ ิ
การเข้าถึงบริการและสิทธิการใช้ทรัพยากร 

-  

๘.๔ การจัดการความ
ขัดแย้ง 

- ลักษณะการจดัการขัดแย้ง 
- ผู้มีส่วนในการจัดการความขัดแย้ง 

-  

ข้อมูลชุดที่  ๒  ข้อมูลโดยรวมทีแ่สดงสถานะของโครงการชุมชนริมคลอง............................... 
๑. สถานะด้านสังคม ๑.๑ ประชากร 

 
- จ านวนหลังคาเรือน (มีคนอยู่ ไม่มีคนอยู)่ 
- จ านวนครัวเรือน 
- จ านวนประชากรทั้งหมด 

-  

๑.๒ จ านวนกลุ่มประชากร
เฉพาะประเด็น เช่น 

๑) กลุ่มตามอายุ ๑๓ กลุ่มประชากร 
ยกตัวอย่าง เช่น 
- เด็ก ๐-๓ ป ี
- เด็ก ๓-๕ ป ี
- เด็ก ๖-๑๒ ป ี
- เยาวชน ๑๓-๒๔ ป ี
- วัยท างาน ๒๕-๕๙ป ี
- หญิงตั้งครรภ ์
- ผู้สูงอายุ(๖๐ปีขึ้นไป) 
- ผู้ป่วยติดเชือ้ 

-  
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แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

- ผู้ป่วยจิตเวช 
- ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
- ผู้ด้อยโอกาส 
- คนพิการ 
- ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 

 ๑.๓ ภาษา - จ านวนภาษา 
- ภาษาที่ใช้ในชมุชน เชน่ ภาษาหลัก ภาษาถิ่น 
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

๑.๔ ศาสนา วัฒนธรรม 
ภูมิปญัญา ความเชื่อ 

-  การนับถือศาสนาของประชากรกลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเด็น 
- จ านวนการนับถือศาสนา 
- งานบุญประเพณ ี
- ความเชือ่ของกลุม่ประชากรเฉพาะประเด็น 
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

๑.๕ การศึกษา 
 
 
 

การศึกษาในระบบ 
- ประถมศึกษา 
- มัธยมศึกษาตอนต้น 
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 
- ป.ตร ี
- สูงกว่า ป.ตร ี
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

การศึกษานอกระบบ 
- การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และ 
อื่นๆ 

-  

ข้อมูลระบบการศึกษาพิเศษ เชน่ การศึกษาดูงาน การเรียนรู้ภายใน
พื้นท่ี เป็นต้น 

-  



๒๘ 

 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

 ๑.๖ การสื่อสาร รูปแบบการสื่อสารของกลุม่ประชากรเฉพาะประเดน็ 
- ช่องทางการสื่อสาร เช่น การบอกต่อ การใช้โทรศัพท์ หอกระจาย
ข่าว ไลน์ เฟสบุ๊ค 
- การสื่อสารที่เป็นทางการ เช่น หนังสอืเวยีน 
- ข้อมูลเนื้อหา การสื่อสาร เช่น การแจ้งข่าว ให้ความรู้ 
ประชาสัมพนัธ์ เปน็ต้น 
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

 ๑.๗ การใช้สารเสพติด - จ านวนกลุ่มประชากรเฉพาะประเด็นที่ใช้สารเสพติด 
- ประเภทสารเสพติดที่ใช ้
- จ านวนกลุ่มประชากรเฉพาะประเด็นที่ไดร้ับการบ าบัดฟื้นฟ ู
- แนวทางการเฝ้าระวัง 
- ความถี่ในการใช้สารเสพติด 
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

๑.๘ การทะเลาะเบาะแว้ง - ความสัมพันธ์กับคนในครอบครวัของกลุ่มประชากรเฉพาะ
ประเด็น 
- ความสัมพันธ์กับคนในชมุชน 
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

๑.๙ การจัดสวัสดิการ 
๑) ยามปกติ 

 

- จ านวนกลุ่มประชากรเฉพาะประเด็น (ระบ)ุที่ต้องการความช่วย 
- องค์กรที่ช่วยเหลือ 
- จ านวนผู้ให้การช่วยเหลอื 
- บริการสาธารณะที่จัดให ้
- จ านวนผู้ให้การช่วยเหลอื  
- องค์กรที่ช่วยเหลือ  
- ลักษณะการระดมทนุ  
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  



๒๙ 

 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

 ๒) ยามภัยพิบัติ - จ านวนผู้ท่ีได้รบัผลกระทบ 
- ลักษณะภยัพิบัต ิ
- จ านวนกลุ่มประชากรเฉพาะประเด็นที่ไดร้ับผลกระทบ 
- จ านวนกลุ่มองค์กรที่มีส่วนช่วยจัดการภัยพบิัติ 
- แนวทางคู่มอืจัดการ ก่อน ระหว่างและหลังเกิดเหตุ 
- แนวทางในการเตรียมความพรอ้มของชมุชนในการรบัมือกับภยั
พิบัต ิ
- แนวทางการเกิดโรคระบาด 
- การเตรียมคนให้พรอ้มช่วยเหลอืในขณะเกิดภยัพิบัต ิ
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

 ๓) ยามฉุกเฉนิ - การช่วยเหลือเบือ้งต้น 
- ระบบการส่งต่อ 
- แนวทางการช่วยเหลอืฉุกเฉนิ 
- การเตรียมคนให้สามารถช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน เช่น ภาวะชัก 
ประสาทหลอน หัวใจหยุดเต้น 
- สภาวะฉุกเฉนิทางจิตเวชการผูกยึด 
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

๒. ด้านเศรษฐกิจ ๒.๑ ระดับครัวเรือน - ข้อมูลรายได้ครวัเรือน 
- ข้อมูลหนี้สิน 
- ข้อมูลการประกอบอาชีพของครวัเรือน 
- การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
- การเก็บออมเงิน 
- ผลผลิตครัวเรอืน 
- การท างานการประกอบอาชีพของกลุ่ม 
- แหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 

-  



๓๐ 

 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

- อื่นๆระบ…ุ. 
 ๒.๒ ระดับกลุม่ - ข้อมูลการรวมกลุม่อาชีพต่อเศรษฐกิจโดยตรงเชน่ ผ้าพ้ืนเมอืง 

ข้าวและโรงสี ผักสวนครัว ท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสรมิอาชีพ 
ตลาดชุมชนเป็นตน้ 
- ข้อมูลการรวมกลุม่อาชีพต่อเศรษฐกิจ โดยอ้อม เช่น บริการ
สุขภาพชุมชน การจัดการน้ า ป่าชุมชน การจัดการขยะ องค์กร
การเงิน ศูนยเ์รียนรู้ เป็นต้น 
- แหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ 
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

 ๒.๓ ระดับองค์กรชมุชน - ข้อมูลองค์กรชมุชนที่ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกบัเศรษฐกจิโดยตรง 
ประกอบด้วยงานและกิจกรรม เช่น ผ้าพ้ืนเมือง ข้าวและโรงสี
ชุมชน ผักสวนครัว การท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสรมิอาชีพ ตลาด
ชุมชนเป็นตน้ 
- ข้อมูลองค์กรชมุชนที่ด าเนินการที่เกี่ยวข้องกบัเศรษฐกจิโดยอ้อม 
ประกอบด้วยงานและกิจกรรม เช่น บริการสุขภาพชุมชน การ
จัดการน้ า ป่าชุมชน การจัดการขยะ องค์กรการเงินเปน็ต้น 
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

 ๒.๔ ระดับเครอืข่าย - จ านวนและลักษณะของการรวมกลุ่มระดับเครอืข่าย เช่น 
เครือข่ายเกษตรอนิทรีย์ เครือขา่ยสถาบันการเงิน เครือข่ายอาชีพ 
เป็นตน้ 
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

๓. ด้านสภาวะ
แวดล้อม 
 

๓.๑ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ทรัพยากรธรรมชาติ) 
ดิน 

- อาณาเขต พื้นท่ี  
- ภูมิประเทศ  
- ลักษณะดนิเสือ่มในชุมชน เปน็ตน้ 
- จ านวนกลุ่มทางสงัคมร่วมอนุรกัษ์ ดิน  
- แนวทางการอนรุักษด์ินของชุมชน 

-  



๓๑ 

 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

- จ านวนผู้ท าท่ีได้รบัผลกระทบจากภาวะดินเสือ่ม 
- อื่นๆระบ…ุ. 

๓.๒ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ทรัพยากรธรรมชาติ) 
น้ า 

- จ านวนแหล่งน้ าตามธรรมชาติ แม่น้ า น้ าตก ห้วย หนอง ล าคลอง
บึง 
- ข้อมูลจากการใชป้ระโยชน์จากน้ า 
- จ านวน และลักษณะการใช ้
- จ านวนผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากน้ า 
- อื่นๆระบ…ุ.….…. 

-  

๓.๓ การจัดการสิ่งแวดล้อม 
(ทรัพยากรธรรมชาติ) 
ป่า 

- จ านวน ขนาด อาณาเขต ประเภทของป่า 
- ข้อมูลการจดัการป่าไม้และทรัพยากรป่าไม ้
- ข้อมูลประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็นใชป้ระโยชน์จากปา่ 
- อื่นๆ…. 

-  

๓.๔ มลพิษ 
- ข้อมูลเกีย่วกับมลพิษทีม่ีใน
ชุมชนเชน่ ขยะ น้ าเสีย การ
ใช้สารเคมี  

ขยะและขยะมีพษิ 
- การจัดการขยะ โดยหลัก ๔ R 
- การจัดการขยะมีพิษ 
- อื่นๆระบ…ุ. 
น้ าเสีย 
- การป้องกนัน้ าเสีย 
- การบ าบดัน้ าเสยี 
- อื่นๆระบ…ุ. 
สารเคม ี
- การป้องกนัสารเคม ี
- การปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม 
- ข้อมูลผลกระทบ ขนาดความรุนแรงของปัญหา 
- จ านวนกลุ่มประชากรเฉพาะ(ระบุ)ท าที่ได้รบัผลกระทบจากมลพิษ

-  



๓๒ 

 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

ที่มีในชุมชน 
- อื่นๆระบ…ุ. 

 ๓.๕ ข้อมูลเกีย่วกับการเกิด
ภัยพิบัติ 

- น้ าท่วม ดินถล่ม สนึามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟป่า ลมพายุ คลื่นลม
ทะเล  
- จ านวนประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็นที่ไดร้ับผลกระทบ
จากเกิดภัยพบิัติ 
- ข้อมูลผลกระทบขนาดความรนุแรงของปัญหาจากเกิดภยัพิบัต ิ
- อื่นๆระบ…ุ 

-  

 ๓.๖ ข้อมูลเกีย่วกับพลงังาน
ทางเลือก 

- พลังงานหลักเช่น ไฟฟ้า น้ ามัน  
- พลังงานทางเลือก เชน่ แก๊สชีวภาพน้ ามันไบโอดเีซล พลังงานน้ า 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ถ่านอัดแท่งเตาอเนกประสงค ์
- ข้อมูลการเข้าถึงแหลง่พลังงาน 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน 
- อื่นๆระบ…ุ 

-  

 ๓.๗ สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อสุขภาพ 

สภาพแวดล้อมนอกบ้าน (พื้นท่ีสาธารณะ) 
- ข้อมูลเกีย่วกับจุดอนัตราย / พื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
อาชญากรรมจุดอนัตราย เช่นทางแยก ทางโค้ง ทางหักศอก และ
ทางช ารุด เปน็ต้น  
- พื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมเช่น ถนนที่ไม่มีไฟสอ่ง
สว่าง บ้านร้าง ที่รกร้าง เปน็ต้น 
- ข้อมูลเกีย่วกับ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ การจัดตลาดสดใหถู้ก
สุขลักษณะ เป็นตน้ 
- จ านวน ลักษณะประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็นใช้แหล่ง
ประโยชน ์
- ผลกระทบที่เกิดขึน้กับผู้ใชแ้หลง่ประโยชน ์
- อื่นๆระบ…ุ 

-  



๓๓ 

 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

  สภาพแวดล้อมภายในบ้าน 
ข้อมูลบ้านท่ีต้องไดร้ับการปรับปรุง 
- ข้อมูลประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็นที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเพือ่ปรับสภาพบ้านและท่ีอยู่อาศัย 
- ข้อมูลกลุม่ทางสังคมทีม่ีทักษะ เช่น ช่างไม้ ช่างปนู หรอืกลุ่ม
อาสาสมัคร เปน็ต้น ท่ีสามารถรว่มปรับ 
- อื่นระบ…ุ 

-  

๔. ด้านสุขภาพ ๔.๑ ลักษณะประชากร  - จ านวนประชากร ๑๓ กลุ่มวัย แยก เพศ และราย โครงการ 
- จ านวนหลังคาเรือน 
- จ านวนครัวเรือน 
- จ านวนประชากรรวม 
- จ านวนเพศชาย-หญิง 
- จ านวนเด็ก ๐-๓ ป ี
- จ านวนเด็ก ๓-๕ ป ี
- จ านวนเด็ก ๖-๑๒ ป ี
- จ านวนเยาวชน ๑๓-๒๔ ป ี
- จ านวนวัยท างาน ๒๕-๕๙ป ี
- จ านวนหญิงตั้งครรภ ์
- จ านวนผู้สูงอาย(ุ๖๐ปีขึ้นไป) 
- จ านวนผู้ปว่ยติดเชือ้ 
- จ านวนผู้ปว่ยจิตเวช 
- จ านวนผู้ปว่ยโรคเรือ้รัง 
- จ านวนผู้ด้อยโอกาส 
- จ านวนคนพิการ 
- จ านวนผู้ปว่ยระยะสุดท้าย 

-  



๓๔ 

 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

- สัดส่วนจ านวนประชากรเทียบกบัประชากรทั้งหมด 
- อื่นๆระบ…ุ. 

 ๔.๒ สถิติชีพ 
 

- อัตราการตาย สาเหตุการตายของประชากร 
- อื่นๆ(ระบุ....) 

-  

 ๔.๓ ปัญหาและความ
ต้องการด้านสุขภาพและ
การเจ็บป่วย 

 
 

ปัญหาและความต้องการจ านวนกลุ่มประชากรแต่ละกลุม่ใน
โครงการชมุชนริมคลอง 
- จ านวนเด็ก ๐-๓ ป ี
- จ านวนเด็ก ๓-๕ ป ี
- จ านวนเด็ก ๖-๑๒ ป ี
- จ านวนเยาวชน ๑๓-๒๔ ป ี
- จ านวนวัยท างาน ๒๕-๕๙ป ี
- จ านวนหญิงตั้งครรภ ์
- จ านวนผู้สูงอาย(ุ๖๐ปีขึ้นไป) 
- จ านวนผู้ปว่ยติดเชือ้ 
- จ านวนผู้ปว่ยจิตเวช 
- จ านวนผู้ปว่ยโรคเรือ้รัง 
- จ านวนผู้ด้อยโอกาส 
- จ านวนคนพิการ 
- จ านวนผู้ปว่ยระยะสุดท้าย 

-  

 ๔.๔ พฤติกรรมเสี่ยงด้าน
สุขภาพ 

พฤติกรรมเสี่ยงทั่วไป 
- เช่น การดื่มสุรา การสบูบหุรี่ การออกก าลังกาย พักผ่อนน้อย 
เครียด กินอาหารรสจดั ใช้สารเสพย์ติด 
- พฤติกรรมเสี่ยงด้านการขบัขี่ เชน่ ขับรถด้วยความเร็วไม่คาดเขม็
ขัดนิรภยั ไม่สวมหมวกนริภัย 
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  



๓๕ 

 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

พฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดจากการท างาน 
- เช่น ใช้สารเคมีการเกษตรปอ้งกนัไม่เหมาะสม เช่น ท างานใกล้กบั
เครื่องจักรกล, ท างานที่เป็นอันตรายต่อสายตา, ท างานใน
ลักษณะยนืหรือนั่งในท่าเดิมนานๆ, ท างานบริเวณที่มีอากาศรอ้น 
เย็นมากเกินปกติ  
- พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน การติดเกมส์ ติดสารเสพติด หนี
เรียน ท้องไม่พรอ้ม อัตราการใชส้ารเคมีทางการเกษตร ผลการ
ตรวจสารเคมีในเลือดกลุ่มเกษตรกรอื่นๆระบ…ุ. 
- อัตราการใช้สารเคมีทางการเกษตร ผลการตรวจสารเคมีในเลือด
กลุ่มเกษตรกร 
- อื่นๆ 
พฤติกรรมเสี่ยงด้านการขบัขี ่
- อื่นๆ (ระบ)ุ 
- พฤติกรรมของเด็กและเยาวชน การติดเกมส์ ติดสารเสพติด หนี
เรียน ท้องไม่พรอ้ม 
- ระบ…ุ. 

 ๔.๕ การดูแลสุขภาพและ
การช่วยเหลือดูแลกัน  

๑) การบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ 
- สิทธิการรักษา เชน่ จ านวนผู้ท่ีได้รับสิทธิการรักษา  กองทุน เงนิ
สนับสนุนส าหรบัผู้มีรายได้นอ้ย  
- สถานที่แหล่ง บริการสุขภาพในพื้นท่ี 
- ผู้ให้บริการ เช่น สัดส่วนก าลังคนด้านสุขภาพ ของบุคลากรใน
หน่วยบริการในพื้นที่, อัตราสว่นบุคลากรต่อประชากร, จ านวน
หน่วยบริการ เช่น รพ.ของรัฐ รพ.ชุมชน คลินิก ร้านขายยา ศูนย์
สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช). เปน็ต้น  
- อื่นๆ (ระบ)ุ...... 

-  

  ๒) การดูแลช่วยเหลอืกันโดยชุมชน -  



๓๖ 

 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

- ลักษณะการชว่ยเหลือโดยชมุชน,  
- จ านวนกลุ่มผู้ให้การชว่ยเหลือ เช่น อสม. อผส. อพมก. กลุม่ยุว
จิตอาสา กลุ่มอาสาปันสุข เปน็ต้น 
- ข้อมูลการจดัสภาพแวดลอ้มที่เอื้อต่อสุขภาพ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ ...... 

  ๓) การเสรมิสร้างความเขม้แข็งใหก้ับองค์กรในชมุชนให้สร้างงาน
ที่กระทบสุขภาพ 

- ข้อมูลจัดท าระบบฐานขอ้มูลต าบล 
- ข้อมูลการสนับสนุนการท างานของกลุ่มทางสังคม 
- ข้อมูลการจดัสวัสดิการโดยชมุชนจ านวนและลักษณะกองทุน เชน่ 
กองทุนผู้สูงอายุ กองทนุผู้พิการ กองทุนสวัสดิการชุมชน กองทุน
อาหาร กองทุนข้าวสาร เป็นต้น 
- ลักษณะสวสัดิการ 
- จ านวนกลุ่มประชากรเฉพาะประเด็น (ระบ)ุที่ได้รบัสวัสดิการ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

-  

 ๔.๖ นวัตกรรม 
ด้านสุขภาพ 
ที่เป็นการ 
ออกแบบ 
โดยชุมชน 

-  จ านวนลักษณะและกลุม่เป้าหมาย 
- ประเภทนวัตกรรมนวัตกรรมทั้งเป็นนวัตกรรมใหม่ นวัตกรรมที่
เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากงานเดิม นวัตกรรมทีเ่สรมิศักยภาพ
การท างานและนวัตกรรมที่เป็นลักษณะการเชื่อมประสานงาน
อื่นๆ 
- นวัตกรรมที่เสรมิศักยภาพการท างานและนวัตกรรมที่เป็น
ลักษณะการเชื่อมประสานงานอืน่ๆ  เช่น กลุ่มปุ๋ยไสเ้ดือน กลุ่ม
นักรณรงค์ลดการสูบบหุรี่ ยุววจิัย อาสาปันสนุ จิตอาสาพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรยีนผู้สูงอายุ เปน็ต้น 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

-  

๕. ด้านการเมืองการ ๕.๑ การสร้างการมสี่วนร่วม - จ านวนคนเข้าร่วมใช้สิทธิเลือกต้ัง  -  



๓๗ 

 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

ปกครอง ของประชาชนในชุมชน - การเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม การแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ
จัดท าแผนชุมชน  
- การเข้าร่วมตรวจสอบงานของอปท. เปน็ต้น 
- สัดส่วนของกลุ่มประชากรเป้าหมายเข้าร่วมประชุมตามประเดน็ที่
เกี่ยวข้อง 
- อื่น ๆ (ระบ)ุ...... 

 ๕.๒ เวทีประชาคม - จ านวนตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุมเพือ่ปรึกษาหารือ ลงมติ
ประจ าเดือนของแต่ละหมูบ่้าน 
- จ านวนคนเข้าร่วมรบัฟังปัญหาและความต้องการของชมุชนและ
ร่วมตกลง ออกแบบเพื่อจัดการกับปัญหานัน้ๆ  
- อื่น ๆ (ระบ)ุ...... 

-  

 ๕.๓ ภาคประชาชน - จ านวนตัวแทนกลุม่เฉพาะประเด็นเข้ารว่มประชมุจัดท าแผน ออก
กฏ กติกา เกี่ยวกับงานและกิจกรรมของกลุ่ม เช่น จ านวน
เกษตรกรเข้ารว่มก าหนดนโยบายการใช้พ้ืนที่สาธารณะเพื่อใช้ใน
กิจกรรมทางด้านเกษตร เป็นตน้ 
- จ านวนประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็นเข้าร่วมประชมุ
หัวข้อเพื่อจัดต้ังกองทุนสวัสดิการเพื่อการดูแลประชากร
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะประเด็น เป็นต้น 
- อื่น ๆ (ระบ)ุ...... 
-  

-  

๕.๔ การปกครองที่ท าใหค้น
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

- จ านวนช่องทางในการรอ้งเรียน 
- จ านวนคนที่ท าการไกล่เกลี่ย 
- กระบวนการคัดเลือกคนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย 
- จ านวนเหตุการณ์ที่ต้องท าการไกล่เกลี่ย 
- กระบวนการหรือแนวทางการชว่ยเหลือส าหรบัผู้ท่ีเดือนร้อน เช่น 
จากการทะเลาะวิวาท ขัดแย้งในหมูเ่ครอืญาติ การกู้เงินนอก

-  



๓๘ 

 

แนวคิด องค์ประกอบ รายละเอียดของขอ้มูลท่ีตอ้งการ รายละเอียดของขอ้มูลรายโครงการ 

ระบบ เปน็ต้น 
- ข้อมูล กฎ กติกาชุมชน เพื่อจัดระเบียบชุมชน เช่น การห้ามน าสรุา
เข้าวัด เป็นต้น 
- อื่น ๆ (ระบ)ุ...... 

 ๕.๕ สิทธิในการใช้ทรัพยากร
และแหล่งประโยชน ์

- ข้อมูลทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ในชมุชน เชน่ ดิน น้ า ป่า 
สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการดูแลสขุภาพ เป็นต้น 
- ข้อมูลประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็นที่ไดร้ับผลกระทบ
จากการจัดการทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ชุมชน 
- ข้อมูลประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็นที่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและแหลง่ประโยชน์ในชุมชน 
- อื่นๆระบ…ุ. 

-  

๕.๖ การสื่อสาร - ข้อมูลผู้สื่อสารหรือให้ข้อมูล 
- ประเภทของขอ้มูล 
- ข้อมูลช่องทางการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
- อื่น ๆ (ระบ)ุ...... 
- กลุ่มเป้าหมายในการรับข่าวสาร 
- เป้าหมายการสือ่สาร 
- อื่น ๆ(ระบ)ุ... 

-  

๖. ด้านการจัดการ
ตนเอง 

๖.๑ ด้านสังคม - การเกิดผลกระทบต่อกลุ่มประชากร -  
๖.๒ ด้านเศรษฐกิจ - การเกิดผลกระทบต่อกลุ่มประชากร -  
๖.๓ ด้านสภาวะแวดล้อม - การเกิดผลกระทบต่อกลุ่มประชากร -  
๖.๔ ด้านสุขภาพ - การเกิดผลกระทบต่อกลุ่มประชากร -  
๖.๕ ด้านการเมืองการ
ปกครอง 

- การเกิดผลกระทบต่อกลุ่มประชากร -  

 



๓๙ 

 

ตารางวิเคราะห์และแนวทางการเขียนสรุปเนื้อหา 
 
ข้อมูลชุดที่ ๑ ศักยภาพชุมชนในการจัดการโครงการชุมชนริมคลอง 
 
ตารางปฏิบัติการที ่๒.๒ ที่มาและเส้นทางการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง 
 ค าชี้แจง ให้น าข้อมูลของชุมชนมาใช้ในการระบุสถานการณ์ส าคัญหรือปัญหาของพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุ
หรือที่มางานหรือกิจกรรมที่ตอบสนองกับสถานการณ์หรือปัญหาของพื้นที่ผู้ได้รับประโยชน์ทุนทางสังคม
คนกลุ่มองค์กรหน่วยงานและผลของการแก้ปัญหาตามล าดับ จากน้ันวาดแผนภาพและอธิบายแผนภาพ  
 

 
ระยะเวลา 
(ปี พ.ศ.) 

เหตุการณ์
สถานการณ์
ส าคัญของ
การจัดการ
พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

เหตุที่มา 
งานหรือ
กิจกรรม 
ในการ
จัดการ
ตนเอง 
ของ
ชุมชน
ท้องถิ่น 

ประชากร
เป้าหมาย 
(ระบุ

หมายเลข
ประชากร
เป้าหมาย 
๑๓ กลุ่ม) 

ระบุทุนทาง
สังคมที่เข้า

ร่วม 
กระบวนการ
จัดการตนเอง 
พรอ้มเรือ่งที่
ท า/ความ
เชี่ยวชาญ 

ผลผลิต/
ผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น 

(สอบทาน
เพิ่มเติม
จาก 

ผู้ให้ข้อมูล
โดยการ

สัมภาษณ)์ 
 นโ

ยบ
าย
รัฐ

 

นโ
ยบ

าย
ทอ้

งถ
ิ่น 

ปัญ
หา
ใน
พ
ืน้ท

ี ่

คว
าม
ต้อ

งก
าร
พ
ัฒ
นา
ขอ
งป

ระ
ชา
ชน

 

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

  



๔๐ 

 

จากน้ันวาดแผนภาพและอธิบายแผนภาพโดยสรุป ดังตัวอย่าง  
 

 

 

แผนภาพที ่๒.๒  แสดงตัวอย่างเส้นทางการพัฒนาการจดัการโครงการชุมชนริมคลอง..................... 
 
แนวทางการเขียนสรุป อธิบายที่มาและเส้นทางการจัดการตนเองของทุนทางสังคม ตามล าดับ
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ส าคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งรายละเอียดงานหรือกิจกรรมการ
จัดการตนเองที่เกิดขึ้น ว่าส่งผลต่อประชากรเป้าหมายกลุ่มใด มีทุนทางสังคมใดที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดการตนเอง รวมถึงผลผลิต/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา  
  

เส้นทางการพัฒนาการจัดการโครงการชุมชนริมคลอง ................. 

 

 



๔๑ 

 

ตารางปฏิบัติการที ๒.๓ ข้อมลูทุนทางสังคมของโครงการชุมชนริมคลอง 

ค ำชีแ้จง รวบรวมข้อมูลทุนทางสังคมของพื้นที่ให้ระบุชื่อทุนทางสังคม ที่ตั้ง ความเชี่ยวชาญ เรื่องเด่น กิจกรรมที่ท า 

ทุนทางสังคม *๖ ระดับ 
(สามารถเพิม่เติมทนุทางสังคมอื่น ๆ ของพื้นที่
ได้เพื่อน าใชใ้นการขยาย  ต่อยอดการท างาน

ต่อไป) 

ที่ตั้ง 
(ระบุชุมชนในเทศบาล) ความเช่ียวชาญเรื่องเด่นหรอื กิจกรรมของทุนทางสังคม 

(ระบรุายละเอียด สามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งงาน) 

๑.ระดับบุคคลและครอบครัว 
(จัดกลุ่มความเชี่ยวชาญของทุนทางสังคมระดบับคุคล
ตามลักษณะงานท่ีใกล้เคียงกัน) 

  

๑)    
๒)  -  -  
๓)  -  -  
๔)  -  -  
๕)  -  -  
๖)  -  -  
๗)  -  -  
๘)  -  -  
๙)  -  -  
๑๐)  -  -  
๑๑)  -  -  

รวม ............คน -  -  
๒.ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน   
๒.๑ กลุ่มทางสังคม 

๑) กลุ่มสตรีแมบ่้าน(ตัวอย่าง) 
-  -  

๒) .............. -  -  



๔๒ 

 

ทุนทางสังคม *๖ ระดับ 
(สามารถเพิม่เติมทนุทางสังคมอื่น ๆ ของพื้นที่
ได้เพื่อน าใชใ้นการขยาย  ต่อยอดการท างาน

ต่อไป) 

ที่ตั้ง 
(ระบุชุมชนในเทศบาล) ความเช่ียวชาญเรื่องเด่นหรอื กิจกรรมของทุนทางสังคม 

(ระบรุายละเอียด สามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งงาน) 

รวม ............กลุ่ม -  -  
๒.๒องค์กรชมุชน 
๑) กองทุนพัฒนาสตรี (ตัวอย่าง) 

-  -  

๒) .............. -  -  
รวม ............องค์กร -  -  

๓.ระดับหน่วยงาน   
๓.๑หน่วยงาน 
๑) .............. 

-  -  

๒) .............. -  -  
รวม ...........หน่วยงาน -  -  
๓.๒แหล่งประโยชน ์
๑) .............. 

-  -  

๒) .............. -  -  
๓) .............. -  -  
รวม ............แหล่งประโยชน ์ -  -  
๔.ระดับ ชุมชน/หมู่บ้าน 
๔.๑  -  -  
๔.๒  -  -  
รวม ............หมูบ่้านหรือกลุม่ -  -  
๕. ระดับต าบล (ระบุหมู่ท่ีเกี่ยวข้อง) 
๕.๑ .............. -  -  
๕.๒ .............. -  -  

รวม ............กลุ่ม -  -  



๔๓ 

 

ทุนทางสังคม *๖ ระดับ 
(สามารถเพิม่เติมทนุทางสังคมอื่น ๆ ของพื้นที่
ได้เพื่อน าใชใ้นการขยาย  ต่อยอดการท างาน

ต่อไป) 

ที่ตั้ง 
(ระบุชุมชนในเทศบาล) ความเช่ียวชาญเรื่องเด่นหรอื กิจกรรมของทุนทางสังคม 

(ระบรุายละเอียด สามารถเป็นได้มากกว่าหนึ่งงาน) 

๖. ระดับเครอืข่าย   
๖.๑ ต าบล (ระบชุื่อเครือข่าย) -  -  
๑) .............. -  -  
๒) .............. -  -  
๓) .............. -  -  
๖.๒ อ าเภอ (ระบุชื่อเครือข่าย) -  -  
๑) .............. -  -  
๒) .............. -  -  

๖.๓ จังหวัด(ระบุชื่อเครอืข่าย) -  -  
๑) .............. -  -  
๒) .............. -  -  

รวม ............เครือข่าย -  -  
 

  



๔๔ 

 

ตารางปฏิบัติการที ๒.๔ แสดงศักยภาพชุมชนหรือนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน และ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น 

ค าชี้แจงระบุศักยภาพของนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้จ าแนกตามระบบที่ส่งผลกระทบต่อระบบโครงสร้างชุมชนแต่ละด้าน ใส่เครื่องหมายตามที่อธิบายด้านล่างใน
ตารางให้เห็นศักยภาพของแหล่งเรียนรู้หรือนวัตกรรม ในช่องศักยภาพของนวัตกรรมหรือแหล่งเรียนรู้จากน้ันเทียบเคียงความสอดคล้องกับ  ๗ คุณลักษณะการ

จัดการตนเอง โดยท าเครื่องหมาย ในช่องและสรุปจ านวนคุณลักษณะการจัดการตนเองของแต่ละทุนทางสังคม 

มีครบทั้ง ๗
คุณลักษณะ 

 การจัดการตนเองระดับดี
มาก 

มี ๔-๖
คุณลักษณะ 

 การจัดการตนเอง
ระดับด ี

น้อยกว่า ๔
คุณลักษณะ 

 การจัดการตนเองระดับก าลัง
พัฒนา 

หมายเหตุ  น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ในตารางวิเคราะห์คุณลกัษณะการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง 

ทุนทางสังคม 
(ระบุชื่อ) 

 

ที่ตั้ง 
(ระบุชุมชน
ในเทศบาล) 

โครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น๕ดา้น 

(ขีดในช่องที่สอดคลอ้งได้
มากกว่าหนึ่งช่อง 

๗ คุณลักษณะ 
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

(ขีดในช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่าหนึ่งชอ่ง 

รวมจ านวน
คุณลักษณะการ
จัดการตนเอง 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นเ
ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ภา
วะ
แว
ดล

้อม
 

ด้า
นส

ุขภ
าพ

 

ด้า
นก

าร
เม
ือง
กา
รป

กค
รอ
ง 

๑.
 
สร
้าง
กา
รเ
รยี
นร

ู ้

๒.
 
สร
้าง
กล

ไก
ผล

ักด
ัน 

๓.
 
สร
้าง
คน

ให
้จัด

กา
ร

ตน
เอ
ง 

๔.
 
สร
้าง
กา
รม
ีส่ว
นร
ว่ม

 

๕.
 
ระ
ดม

ทุน
แล

ะท
รพั

ยา
กร

 

๖.
 
มีข

้อต
กล

งข
อง
พ
ื้นท

ี ่

๗.
 
กา
รส
ร้า
งค
วา
มร
ว่ม

มือ
ระ
หว

่าง
อง
ค์ก

ร 

 

๑. ระดับบุคคลและ ครอบครัว               
๑) …………………               
๒) …………………               
๓) …………………               

รวมจ านวน               



๔๕ 

 

ทุนทางสังคม 
(ระบุชื่อ) 

 

ที่ตั้ง 
(ระบุชุมชน
ในเทศบาล) 

โครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น๕ดา้น 

(ขีดในช่องที่สอดคลอ้งได้
มากกว่าหนึ่งช่อง 

๗ คุณลักษณะ 
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

(ขีดในช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่าหนึ่งชอ่ง 

รวมจ านวน
คุณลักษณะการ
จัดการตนเอง 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นเ
ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ภา
วะ
แว
ดล

้อม
 

ด้า
นส

ุขภ
าพ

 

ด้า
นก

าร
เม
ือง
กา
รป

กค
รอ
ง 

๑.
 
สร
้าง
กา
รเ
รยี
นร

ู ้

๒.
 
สร
้าง
กล

ไก
ผล

ักด
ัน 

๓.
 
สร
้าง
คน

ให
้จัด

กา
ร

ตน
เอ
ง 

๔.
 
สร
้าง
กา
รม
ีส่ว
นร
ว่ม

 

๕.
 
ระ
ดม

ทุน
แล

ะท
รพั

ยา
กร

 

๖.
 
มีข

้อต
กล

งข
อง
พ
ื้นท

ี ่

๗.
 
กา
รส
ร้า
งค
วา
มร
ว่ม

มือ
ระ
หว

่าง
อง
ค์ก

ร 

 

๒. ระดับกลุ่มทางสังคมองค์กรชุมชน               
๑) …………………               
๒) …………………               
๓) …………………               

รวมจ านวน               
๓. ระดับ หนว่ยงานและแหล่งประโยชน ์               

๑) …………………               
๒)                

รวมจ านวน               
๔. ระดับชุมชน หรอืหมู่บ้าน               

๑) …………………               
๒) …………………               
๓) …………………               

รวมจ านวน               



๔๖ 

 

ทุนทางสังคม 
(ระบุชื่อ) 

 

ที่ตั้ง 
(ระบุชุมชน
ในเทศบาล) 

โครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น๕ดา้น 

(ขีดในช่องที่สอดคลอ้งได้
มากกว่าหนึ่งช่อง 

๗ คุณลักษณะ 
การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

(ขีดในช่องที่สอดคลอ้งไดม้ากกว่าหนึ่งชอ่ง 

รวมจ านวน
คุณลักษณะการ
จัดการตนเอง 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นเ
ศร
ษฐ

กิจ
 

ด้า
นส

ภา
วะ
แว
ดล

้อม
 

ด้า
นส

ุขภ
าพ

 

ด้า
นก

าร
เม
ือง
กา
รป

กค
รอ
ง 

๑.
 
สร
้าง
กา
รเ
รยี
นร

ู ้

๒.
 
สร
้าง
กล

ไก
ผล

ักด
ัน 

๓.
 
สร
้าง
คน

ให
้จัด

กา
ร

ตน
เอ
ง 

๔.
 
สร
้าง
กา
รม
ีส่ว
นร
ว่ม

 

๕.
 
ระ
ดม

ทุน
แล

ะท
รพั

ยา
กร

 

๖.
 
มีข

้อต
กล

งข
อง
พ
ื้นท

ี ่

๗.
 
กา
รส
ร้า
งค
วา
มร
ว่ม

มือ
ระ
หว

่าง
อง
ค์ก

ร 

 

๕. ระดับต าบล               
๑) …………………               
๒) …………………               
๓) …………………               

รวมจ านวน               
๖. ระดับเครอืข่าย               

๑) …………………               
๒) …………………               

รวมจ านวน               
รวมทั้งหมด               

 
 

  



๔๗ 

 

ตารางปฏิบัติการที ๒.๕ การเทียบเคียงทุนทางสงัคม ๖ ระดับ โครงการชมุชนริมคลอง กับ๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมาย 
 

ค ำชี้แจง เทียบเคียงข้อมูลทุนทางสังคม ๖ระดับ(ระดับบุคคลและครอบครัว  ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน  ระดับหน่วยงาน และแหล่งประโยชน์ ระดับชุมชน
หรือหมู่บ้าน(จัดการตนเอง) ระดับต าบลและ ระดับเครือข่าย) โครงการชุมชนริมคลอง และระบุความเชี่ยวชาญเรื่องเด่นกิจกรรมที่ท ากับผลกระทบต่อ๑๓ กลุ่ม

ประชากรเป้าหมายและเลือกเติม ในช่องผลกระทบต่อ ๑๓ กลุ่มประชากรได้มากกว่าหนึ่งช่อง 

ระดับทุนทางสังคม 

 
 
 

งานกิจกรรมของทุนทางสังคม 
(ระบ)ุ 

 
 
 

๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

เด
็ก 
๐-
๓ 
ป ี

เด
็ก 
๓-
๕ 
ป ี

เด
็ก 
๖-
๑๒

  ป
 ี

เด
็กแ

ละ
เย
าว
ชน

 

หญ
ิงต
ั้งค
รร
ภ ์

กล
ุ่มว

ัยท
 าง
าน

 

ผู้ส
ูงอ
าย

 ุ

ผู้ป
่วย
ติด

เช
ือ้ 

ผู้ป
่วย
จิต

เว
ช 

ผู้ป
่วย
โร
คเ
รื้อ
รัง

 

ผู้ด
้อย

โอ
กา
ส 

คน
พิก

าร
 

ผู้ป
่วย
ระ
ยะ
สุด

ท้า
ย 

อื่น
ๆร
ะบ
ุ...
...
.. 

โครงการชุมชนริมคลอง................................................               

๑.ระดับบุคคลและครอบครัว               

๑) ……………                

๒) ……………                

๒.ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน               

๒.๑กลุ่มทางสังคม 
๑) …………… 

               

๒) ……………                

๒.๒องค์กรชุมชน 
๑) …………… 

               

๒) ……………                

๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่งประโยชน ์               



๔๘ 

 

ระดับทุนทางสังคม 

 
 
 

งานกิจกรรมของทุนทางสังคม 
(ระบ)ุ 

 
 
 

๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

เด
็ก 
๐-
๓ 
ป ี

เด
็ก 
๓-
๕ 
ป ี

เด
็ก 
๖-
๑๒

  ป
 ี

เด
็กแ

ละ
เย
าว
ชน

 

หญ
ิงต
ั้งค
รร
ภ ์

กล
ุ่มว

ัยท
 าง
าน

 

ผู้ส
ูงอ
าย

 ุ

ผู้ป
่วย
ติด

เช
ือ้ 

ผู้ป
่วย
จิต

เว
ช 

ผู้ป
่วย
โร
คเ
รื้อ
รัง

 

ผู้ด
้อย

โอ
กา
ส 

คน
พิก

าร
 

ผู้ป
่วย
ระ
ยะ
สุด

ท้า
ย 

อื่น
ๆร
ะบ
ุ...
...
.. 

๓.๑หน่วยงาน 
๑) อปท. 

               

๒) รพ.สต                

๓) โรงเรียน                

๔) อื่นๆ....                

๓.๒แหล่งประโยชน ์
๑)………… 

               

๒)…………                

๔.ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน(จัดการตนเอง)               

๑) ……………                

๒) ……………                

๕.ระดับต าบล (ระบุหมู่ท่ีเกี่ยวขอ้ง)               

๑) ……………                

๒) ……………                

๖.ระดับเครือข่าย (ระบุต าบลท่ีเก่ียวข้อง)               

๑) ……………                

๒) ……………                



๔๙ 

 

ระดับทุนทางสังคม 

 
 
 

งานกิจกรรมของทุนทางสังคม 
(ระบ)ุ 

 
 
 

๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมาย 

เด
็ก 
๐-
๓ 
ป ี

เด
็ก 
๓-
๕ 
ป ี

เด
็ก 
๖-
๑๒

  ป
 ี

เด
็กแ

ละ
เย
าว
ชน

 

หญ
ิงต
ั้งค
รร
ภ ์

กล
ุ่มว

ัยท
 าง
าน

 

ผู้ส
ูงอ
าย

 ุ

ผู้ป
่วย
ติด

เช
ือ้ 

ผู้ป
่วย
จิต

เว
ช 

ผู้ป
่วย
โร
คเ
รื้อ
รัง

 

ผู้ด
้อย

โอ
กา
ส 

คน
พิก

าร
 

ผู้ป
่วย
ระ
ยะ
สุด

ท้า
ย 

อื่น
ๆร
ะบ
ุ...
...
.. 

โครงการชุมชนริมคลอง................................................               

๑.ระดับบุคคลและครอบครัว               

๑) ……………                

๒) ……………                

๒.ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน               

๒.๑กลุ่มทางสังคม 
๑)…………… 

               

๒)……………                

๒.๒องค์กรชุมชน 
๑) …………… 

               

๒) ……………                

๓.ระดับหน่วยงานและ แหล่งประโยชน ์               

๓.๑หน่วยงาน 
๑) อปท. 
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๑) ……………                  
๒) ……………                  
๖.ระดับเครือข่าย (ระบุต าบลท่ีเก่ียวข้อง)                 
๑) ……………                  
๒) ……………                  

 
  



๕๕ 

 

ข้อมูลชุดที่ ๒ สถานะโครงสร้างประชากรรายโครงการชุมชนริมคลอง 

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๗ โครงสร้างประชากรรายโครงการชุมชนริมคลอง 
ค าชีแ้จง ให้นักวชิาการสรุปจ านวนโครงสร้างประชากร 
 

ประเด็น เพศหญงิ เพศชาย รวม (คน) 
๑. จ านวนหลังคาเรอืน    

- มีคนอยู ่    

- ไม่มีคนอยู ่    

๒. จ านวนครัวเรือน    

จ านวนประชากร    

๓. จ านวนประชากรรวม    

๔. จ านวนเด็ก ๐-๓ ปี    

๕. จ านวนเด็ก ๓-๕ ปี    

๖. จ านวนเด็ก ๖-๑๒ ป ี    

๗. จ านวนเยาวชน ๑๓ -
๒๔ ป ี

   

๘. จ านวนวัยท างาน 
๒๕-๕๙ ป ี

   

๙. จ านวนหญิงตั้งครรภ ์    

๑๐. จ านวนผู้สูงอาย(ุ๖๐
ปีขึ้นไป) 

   

๑๑. จ านวนผู้ปว่ยติดเชือ้    

๑๒. จ านวนผู้ปว่ยจิตเวช    

๑๓. จ านวนผู้ปว่ยโรค
เรื้อรัง 

   

๑๔. จ านวนผู้ด้อยโอกาส    

๑๕. จ านวนคนพิการ    

๑๖. จ านวนผู้ปว่ยระยะ
สุดท้าย 

   

 

 



๕๖ 

 

 

ปฏิบัติการที่ ๓ 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการเขียนสรุปเน้ือหา 
ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 
 

 

แนวคิด หลักการ 
 

ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นสามารถสะท้อนจากการด าเนินงานของทุนทางสังคม ประกอบด้วย              
๑)  ระดับบุคคลและครอบครัว ๒) ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน ๓) ระดับหน่วยงานทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรอิสระ ๔) ระดับชุมชนหรือหมู่บ้าน ๕) ระดับต าบล และ ๖) ระดับเครือข่าย ที่มีการ
รวมตัวร่วมคิดร่วมท าเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชากรในชุมชน  

การรวบรวมข้อมูลจากรายโครงการมาเป็นภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง จะช่วยให้
คนท างานและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงศักยภาพของชุมชนและข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของโครงการ
ชุมชนริมคลองที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างรอบด้านและครอบคลุมทุกมิติ อีกทั้งยังเห็นแนวทางในการ
จัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลองตาม ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญหรือเรื่องเด่นของโครงการชุมชนริมคลองในการจัดการตนเองตาม
โครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านสุขภาพและ
ด้านการเมืองการปกครอง ข้อมูลเหล่าน้ีจะช่วยให้เกิดความเข้าใจถึงแนวทางการจัดการตนเอง  อันเป็น
ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์ความรู้ทีส่ามารถประกอบการก าหนดทิศทางการจัดการตนเองของชุมชน
ท้องถิ่นภายในโครงการชุมชนริมคลองร่วมกับแกนน าชุมชน ทุนทางสังคม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
จัดท าแผนพัฒนาโครงการชุมชนริมคลองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และการน าใช้เพื่อ
วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่เป็นการสนับสนุนจากภายนอกชุมชนหรือการแสดงศักยภาพชุมชนให้คนภายนอกได้
เห็น เช่น การเขียนข้อเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรม การส่งโครงการชุมชนริมคลองเข้าประกวดใน
โครงการต่างๆ เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อท า 

๑. การวิเคราะห์ข้อมูลศักยภาพของชุมชนและข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของโครงการชุมชน
ริมคลอง 

๒. การออกแบบการน าเสนอข้อมูลและการเขียนสรุปเน้ือหาศักยภาพของชุมชนและข้อมูล
โดยรวมที่แสดงสถานะของโครงการชุมชนริมคลอง 
 

วิธีด าเนินการ 
ให้นักวิชาการจาก ศวช. ส านัก ๓ (สสส.) และนักวิจัยจาก พอช. น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม

ข้อมูลโครงการชุมชนริมคลอง จากปฏิบัติการที่ ๑ และปฏิบัติการที่ ๒ มาสรุปรวมในปฏิบัติการน้ี โดยท า
การแบ่งกลุ่มเพื่อสรุปข้อมูลใน ๒ ส่วน ได้แก่ 

๑. ศักยภาพชุมชน: ท าการสรุปข้อมูลแสดงศักยภาพชุมชนตามโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน
และศักยภาพชุมชนด้านการจัดการตนเอง (ภาพรวมทั้งชุมชน) โดย 
๑.๑ ด้านสังคม: สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง              
ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านสังคม โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๑.๑) สรุป



 

 

๕๗ 
 

รายละเอียดทุนทางสังคมด้านสังคม โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๑.๒) และสรุปจ านวน
ทุนทางสังคมด้านสังคม โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๑.๓) ตามล าดับ 
๑.๒ ด้านเศรษฐกิจ: สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชนริม
คลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๒.๑) 
สรุปรายละเอียดทุนทางสังคมด้านเศรษฐกิจโดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๒.๒) และสรุป
จ านวนทุนทางสังคมด้านเศรษฐกิจ โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๒.๓) ตามล าดับ 
๑.๓ ด้านสภาวะแวดล้อม: สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมของโครงการ
ชุมชนริมคลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้าน สภาวะแวดล้อม โดยใช้ ตาราง
ปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๓.๑) สรุปรายละเอียดทุนทางสังคมด้านสภาวะแวดล้อม โดยใช้ ตาราง
ปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๓.๒) และสรุปจ านวนทุนทางสังคมด้านสภาวะแวดล้อมโดยใช้ ตาราง
ปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๓.๓) ตามล าดับ 
๑.๔ ด้านสุขภาพ: สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชนริม
คลองตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพ โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๔.๑) 
สรุปรายละเอียดทุนทางสังคมด้านสุขภาพ โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๔.๒) และสรุป
จ านวนทุนทางสังคมด้านสุขภาพ โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๔.๓) ตามล าดับ 
๑.๔ ด้านการเมือง การปกครอง: สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมของ
โครงการชุมชนริมคลองตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านการเมือง การปกครอง โดยใช้ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๕.๑) สรุปรายละเอียดทุนทางสังคมด้านการเมือง การปกครอง 
โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๕.๒) และสรุปจ านวนทุนทางสังคมด้านการเมือง การ
ปกครองโดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๕.๓) ตามล าดับ 
๑.๕ ด้านการจัดการตนเอง: สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชนในการจัดการตนเองตาม 
๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลองโดย
ใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๖.๑) และการสรุปงานและกิจกรรมเด่นของทุนทางสังคมที่
แสดงการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง 
๑.๖ สรุปงานและกิจกรรมเด่นของทุนทางสังคมที่แสดงการจัดการตนเอง โครงการชุมชนริม
คลองโดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓. ๓ 
๑.๗ สรุป ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลองโดยใช้ตาราง
ปฏิบัติการที่ ๓.๔ 
๑.๘ สรุปจ านวนทุนทางสังคมตาม ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองและแนวทางการสรุป
ภาพรวมการจัดการตนเอง ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลองโดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ 
๓.๕ 

๒. สถานะของชุมชน: ท าการสรุปข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน และ
สถานะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น (ภาพรวม) โดย 
๒.๑  ด้านสังคม: สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชน
ริมคลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นด้านสังคม โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๑) 
๒.๒  ด้านเศรษฐกิจ: สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของโครงการ
ชุมชนริมคลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ 
๓.๕ (๒) 



 

 

๕๘ 
 

๒.๓ ด้านสภาวะแวดล้อม: สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของ
โครงการชุมชนริมคลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นด้านสภาวะแวดล้อม โดยใช้ตาราง
ปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๓) 
๒.๔ ด้านสุขภาพ: สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชน
ริมคลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นด้านสุขภาพ โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๔) 
๒.๕ ด้านการเมืองการปกครอง: สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของ
โครงการชุมชนริมคลองตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นด้านการเมือง การปกครอง โดยใช้
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๕) 
๒.๖ ด้านการจัดการตนเอง: สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชนด้านการจัดการ
ตนเอง ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๖) 

จากน้ันให้นักวิชาการจากศวภ. ศวช.และนักวิจัยจากพอช. ร่วมท าการสรุปข้อมูลภาพรวมของ
โครงการชุมชนริมคลอง เพ่ิมเติมดังนี ้

๓. จัดท าแผนภาพแสดงทุนทางสังคมและศักยภาพ ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 
โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๖ 

๔. จัดท าแผนภาพการส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น  ๕ ด้าน ภาพรวมของ
โครงการชุมชนริมคลอง โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๗ 

๕. การจัดท าแผนภาพระบบเด่นหรือนวัตกรรมเด่นการจัดการตนเอง ภาพรวมของโครงการ
ชุมชนริมคลอง โดยใช้ ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๘ 

๖. ให้ตัวแทนนักวิจัยชุมชนน าเสนอข้อมูลที่ได ้
 
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ต้องการ 

๑. ไดข้้อมูลที่แสดงศักยภาพของโครงการชุมชนริมคลองอย่างครบถ้วน  
๒. ไดข้้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของโครงการชุมชนริมคลองอย่างครบถ้วน  
๓. ได้ผลการสรุปจ านวนทุนทางสังคมตาม ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง ภาพรวมโครงการ

ชุมชนริมคลอง 
๔. ไดแ้ผนภาพแสดงทุนทางสังคมและศักยภาพ ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 
๕. ได้แผนภาพการส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน ภาพรวมของโครงการชุมชน

ริมคลอง  
๖. ได้แผนภาพระบบเด่นหรือนวัตกรรมเด่นการจัดการตนเองภาพรวมของโครงการชุมชนริม

คลอง 
  



 

 

๕๙ 
 

ดังแสดงแผนภาพ 

 

แผนภาพที ่๓.๑ แสดงภาพรวมการวเิคราะห์ขอ้มูล การน าเสนอข้อมลู และการเขียนสรุปเนื้อหา 
ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง



๖๐ 

 

การสรุปข้อมูลแสดงศักยภาพชุมชนตามโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้านและศักยภาพชุมชนด้านการจัดการตนเอง (ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง) 

 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ การสรุปข้อมูลแสดงศักยภาพชุมชนตามโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้านและศักยภาพชุมชนด้านการจัดการตนเอง (ภาพรวมของ

โครงการชุมชนริมคลอง) 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๑.๑) สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านสังคม 
ค ำชี้แจง น าข้อมูลศักยภาพชุมชนด้านสังคม จากโครงการชุมชนริมคลองมาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 

ข้อมูลท่ีต้องการ 

โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้านมั่นคงไทย
มุสลิมสามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถานริม
คลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สมบุญ ๕๔  
๔ ชุมชน กสบ.  

หมู่ที ่๕ 
๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑. ลักษณะงานของทุนทางสังคมด้านสังคม 
- การช่วยเหลือในยามปกติ -  -  -  -  -  
- การช่วยเหลือเมือ่เกิดภยัพิบัต ิ -  -  -  -  -  
- การช่วยเหลือเมือ่เกิดเหตุฉุกเฉนิ -  -   -   
๒. รูปแบบงาน 
- การอาสา หรอืระดมแรง 
- การระดมเงิน 

-  -  -  -  -  

๓. ปัจจัยเงื่อนไขที่สนับสนุน 
-ด้านคน 
-ด้านข้อมลู 
-ด้านงบประมาณ 
-ด้านวิธีการจัดการงาน 

-  -  -  -  -  

 

 

  



 

 

๖๑ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๑.๒) สรุปรายละเอียดทุนทางสังคม ด้านสังคม 
ค ำชีแ้จง รวบรวมข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมมาสรุปเป็นภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ทุนทางสังคมด้านสังคม 
โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้านมั่นคงไทย
มุสลิมสามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถานริม
คลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ. หมู่ที ่๕ ๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว      
๑)  -  -  -  -  -  
๒)  -  -  -  -  -  
๓)  -  -  -  -  -  
๔)  -  -  -  -  -  
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน      
๑)  -  -  -  -  -  
๒)  -  -  -  -  -  
๓)  -  -  -  -  -  
๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์      
๑)  -  -  -  -  -  
๒)  -  -  -  -  -  
๓)  -  -  -  -  -  
๔)  -  -  -  -  -  
๕)  -  -  -  -  -  
๔. ระดับหมู่บ้าน      
๑)  -  -  -  -  -  
๒)  -  -  -  -  -  
๓)  -  -  -  -  -  
๕. ระดับต าบล      
๑)  -  -  -  -  -  



 

 

๖๒ 
 

ทุนทางสังคมด้านสังคม 
โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้านมั่นคงไทย
มุสลิมสามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถานริม
คลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ. หมู่ที ่๕ ๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๒)  -  -  -  -  -  
๖. ระดับเครือข่าย      
๑)  -  -  -  -  -  
๒)  -  -  -  -  -  

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๑.๓) ตารางสรุปจ านวนทนุทางสงัคมด้านสงัคม 
ค ำชีแ้จง น าข้อมูลจากตารางข้างต้น มาสรุปเป็นจ านวนเพื่อแสดงภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 
 

ระดับทุนทางสังคม 

โครงการชุมชนริมคลอง 

รวม ๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ. หมู่ที ่๕ ๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑.ระดับบุคคลและ ครอบครัว       
๒.ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน       
๓.ระดับหน่วยงานและแหล่งปรโยชน์       
๔.ระดับหมู่บ้าน       
๕. ระดับต าบล       
๖.ระดับเครือข่าย       
รวม       

 



 

 

๖๓ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๒.๑) สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลองตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ 
ค ำชี้แจง น าข้อมูลศักยภาพชุมชนด้านเศรษฐกิจ จาก รายหมู่บ้าน มาวิเคราะห์เพื่อสรุปภาพรวมภาพต าบลภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ข้อมูลที่ต้องการ 
โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้านมั่นคงไทย
มุสลิมสามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ. หมู่ที ่๕ ๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑. ลักษณะงานด้านเศรษฐกิจ (ระดับครัวเรอืน ระดับกลุ่มทางสังคม ระดับองค์กรชุมชนและระดับเครือข่าย)  

- ข้อมูลลักษณะงานและกิจกรรมของทนุทาง
สังคมท่ีส่งผลตอ่การจัดการดา้น เศรษฐกิจ
ระดับ ครัวเรอืน 

-  -  -  -  -  

- ข้อมูลลักษณะงานและกิจกรรมของทนุทาง
สังคมท่ีส่งผลตอ่การจัดการดา้น เศรษฐกิจ
ระดับกลุ่มทางสังคม 

-  -  -  -  -  

- ข้อมูลลักษณะงานและกิจกรรมของทนุทาง
สังคมท่ีส่งผลตอ่การจัดการดา้น เศรษฐกิจ
ระดับระดับองค์กรชุมชน หรือเครือขา่ย 

-  -  -  -  -  

๒. กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (การรวมกลุ่ม การสร้างการเรียนรู้ การสร้างการมีสว่นรว่ม การพัฒนาศักยภาพ) 

- กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเกิดจาก
การรวมกลุ่มของของทุนทางสังคม 

-  -  -  -  -  

- กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเกิดการ
สร้างการเรียนรู้ของทุนทางสังคม 

-  -  -  -  -  

- กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเกิดการ
สร้างการมสี่วนร่วมของทุนทางสังคม 

-  -  -  -  -  

- กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีเกิดการ
พัฒนาศักยภาพของทุนทางสังคม 

-  -  -  -  -  

  



 

 

๖๔ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๒.๒) สรุปรายละเอียดทุนทางสังคมด้านเศรษฐกิจ 
ค ำชีแ้จง รวบรวมข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมมาสรุปเป็นภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ทุนทางสังคมด้านเศรษฐกิจ 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ. หมู่ที ่๕ ๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว      
๑)  -  -  -  -  -  
๒)  -  -  -  -  -  
๓)  -  -  -  -  -  
๔)  -  -  -  -  -  
๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน      
๑)  -  -  -  -  -  
๒)  -  -  -  -  -  
๓)  -  -  -  -  -  
๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์      
๑)  -  -  -  -  -  
๒)  -  -  -  -  -  
๓)  -  -  -  -  -  
๔. ระดับหมู่บ้าน      
๑)  -  -  -  -  -  
๒)  -  -  -  -  -  
๓)  -  -  -  -  -  
๔)  -  -  -  -  -  
๕. ระดับต าบล      
๑)  -  -  -  -  -  



 

 

๖๕ 
 

ทุนทางสังคมด้านเศรษฐกิจ 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ. หมู่ที ่๕ ๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๒)  -  -  -  -  -  
๖. ระดับเครือข่าย      
๑)  -  -  -  -  -  
๒)  -  -  -  -  -  
 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๒.๓) ตารางสรุปจ านวนทนุทางสงัคมด้านเศรษฐกิจ 
ค ำชีแ้จง น าข้อมูลจากตารางข้างต้น มาสรุปเป็นจ านวนเพื่อแสดงภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ระดับทุนทางสังคม 

  โครงการชุมชนริมคลอง 

รวม 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ. หมู่ที ่๕ ๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑.ระดับบุคคลและ ครอบครัว       
๒.ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน       
๓.ระดับหน่วยงานและแหล่งปรโยชน์       
๔.ระดับหมู่บ้าน       
๕. ระดับต าบล       
๖.ระดับเครือข่าย       
รวม       



 

 

๖๖ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๓.๑) สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นดา้นสภาวะแวดล้อม 
ค ำชีแ้จง น าข้อมูลศักยภาพชุมชนด้านสภาวะแวดล้อม มาวิเคราะห์เพื่อสรุป ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้านมั่นคงไทย
มุสลิมสามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถานริม
คลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สมบุญ 
๕๔  

๔ ชุมชน กสบ. หมู่ที ่๕ ๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑. การจัดการสภาวะแวดล้อม(ทรพัยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า)  
ข้อมูลเก่ียวกับดินเช่น 
- ลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม
และการส่งผลกระทบต่อประชากร 

     

ข้อมูลเก่ียวกับน้ า เชน่ 
ลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม
และการส่งผลกระทบต่อประชากร 

     

ข้อมูลเก่ียวกับป่า เชน่  
ลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม
และการส่งผลกระทบต่อประชากร 

     

๒. มลพิษ 
ข้อมูลเก่ียวกับมลพิษที่มีในชุมชนเช่น 
ลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม
และการส่งผลกระทบต่อประชากร 

     

๓.ภัยพิบัต ิ
ข้อมูลเก่ียวกับการเกิดภัยพิบัต ิเช่น 
- น้ าท่วม ดินถล่ม สนึามิ แผ่นดินไหว ไฟป่า 
ลมพายุ คลื่นลมทะเล  
ลักษณะงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม
และการส่งผลกระทบต่อประชากร 

     

๔.พลังงานทางเลือก 
- ลักษณะงานและกิจกรรมของทนุทาง
สังคมและการส่งผลกระทบต่อประชากร 

     



 

 

๖๗ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 
โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้านมั่นคงไทย
มุสลิมสามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถานริม
คลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สมบุญ 
๕๔  

๔ ชุมชน กสบ. หมู่ที ่๕ ๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๕.การปรับสภาวะแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อสขุภาพ
ทั้งภายในบ้าน 

     

๖..การปรับสภาวะแวดล้อมท่ีเป็ฯพื้นที่
สาธารณะ เช่น สวนสุขภาพ การซ่อมถนน 
การจัดตลาดสดให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น 

-       

 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๓.๒) สรุปรายละเอียดทุนทางสังคม ด้านสภาวะแวดล้อม 
ค ำชีแ้จง รวบรวมข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมรายหมู่บ้าน มาสรุปเป็นภาพรวมโครงการชมุชนริมคลอง 

ทุนทางสังคมด้านสภาวะแวดล้อม 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา 

จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว  
 

    

๑)       

๒)       

๓)       

๔)       

๒. ระดับกลุ่มทางสังคม  
องค์กรชุมชน 

     

๔)       
๕)       
๖)       
๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์      



 

 

๖๘ 
 

ทุนทางสังคมด้านสภาวะแวดล้อม 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา 

จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑)       
๒)       
๓)       
๔. ระดับหมู่บ้าน      
๑)       
๒)       

๓)       
๔)       
๕. ระดับต าบล      
๑)       

๒)       

๖. ระดับเครือข่าย      
๑)       
๒)       

 
 
  



 

 

๖๙ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๓.๓) ตารางสรุปจ านวนทนุทางสงัคม ด้านสภาวะแวดล้อม 
ค ำชีแ้จง น าข้อมูลจากตารางข้างต้น มาสรุปเป็นจ านวนเพื่อแสดง ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ระดับทุนทางสังคม 

โครงการชุมชนริมคลอง 
รวม 

 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑.ระดับบุคคลและ ครอบครัว       
๒.ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน       
๓.ระดับหน่วยงานและแหล่งปรโยชน์       
๔.ระดับหมู่บ้าน       
๕. ระดับต าบล       
๖.ระดับเครือข่าย       
รวม       

 
 

  



 

 

๗๐ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๔.๑) สรุปข้อมูลทีแ่สดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพ 
ค ำชีแ้จง น าข้อมูลศักยภาพชุมชนด้านสุขภาพ มาวิเคราะห์เพื่อสรุป ภาพรวมโครงการชมุชนริมคลอง 

ข้อมูลท่ีต้องการ 

โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔ 

๔ ชุมชน กสบ. 
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑. ลักษณะงานการดูแลสขุภาพชมุชน      
๑.๑ การบริการโดยหน่วยบริการสุขภาพ เชน่ 
-การบริการในรพสต. หรือเทศบาล 

- ตรวจรักษาโรคเบือ้งต้น ท าแผล ฉีดยาปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- รักษาโรคเรื้อรัง เบาหวาน  ความดันโลหิตสูง 
- บริการสง่เสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ฝากครรภ์ ให้ค าปรึกษา 

- บริการเยี่ยมบ้านผูป้่วยติดเตียง 
- บริการเอกชนหรืออืน่ ๆเชน่ ร้านขายยา คลินิกเอกชน เป็นตน้ 

     

๑.๒ การดูแลสุขภาพและการชว่ยเหลือกัน เช่น 

- กลุ่มอสม.ให้การช่วยเหลอืดูแลด้านสุขภาพของครัวเรือน 

- อาสา ชรบ. 

- หมอพืน้บ้าน 

- เพื่อนบ้านช่วยเหลือ 

     

๑.๓  การเสริมสรา้งความเข้มแข็งให้กับองค์กรในชุมชนให้สร้างงานที่
กระทบสุขภาพ เช่น 
- การส่งเสริมกิจกรรมทุนทางสงัคมด้านสขุภาพ เช่น กลุ่มเต้นแอโร
บิค กลุ่มปั่นจักรยาน กฬีาหมู่บา้นต้านยาเสพติด กู้ชีพกู้ภัย เปน็ต้น 

     



 

 

๗๑ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 

โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔ 

๔ ชุมชน กสบ. 
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๒. ๖ ชุดกิจกรรมการดูแลสขุภาพชุมชน      

๒.๑ การพัฒนาศักยภาพ 
- อบรมเพิม่ทักษะอสม.ในการดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
- เพิ่มทักษะอาสาชรบ.ในการประเมินคัดกรองสารเสพติด 

     

๒.๒ การจัดสภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่สุขภาพ 
- ลานออกก าลังกาย 
- การปรบัสภาพบ้าน 
-จัดการขยะ น้ าเสยี 

     

๒.๓ การพัฒนาระบบบริการ 
- การมีอาสาเยี่ยมดแูลท่ีบ้าน 
- รถรับสง่ฉุกเฉนิ ๒๔ ชั่วโมง 

     

๒.๔ การจัดตัง้กองทุนหรอืสวัสดิการ 
- ธนาคารหมู่บ้านและกองทนุหมูบ่้านจัดสวัสดิการเกิดจนตาย 
- กองทุนหมุนเวียนจากการสนบัสนุนของอ าเภอในการแจกพันธุส์ัตว์
คือ เปด็ ไก่ และหมู ที่ส่งเสรมิให้ครอบครัวและชมุชนมีอาหาร
ปลอดภัย 
- การตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของ อสม.ในการช่วยเหลือกนั 

     

๒.๕ การน าใช้ขอ้มูล 
- มีการจัดท าข้อมูลเกษตรกร คนพิการ และให้ความช่วยเหลือ 

     

๒.๖ การก าหนด กฎ กติกา มาตรการ 
- การก าหนดกฏโครงการ 
- การจัดท าแผนโครงการ 

     



 

 

๗๒ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการ 

โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔ 

๔ ชุมชน กสบ. 
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๓. พฤติกรรมเสี่ยง      
๓.๑ พฤติกรรมเสี่ยงด้านการประกอบอาชีพ เช่น 
- การรับจ้าง 
- การใช้สารเคมีในการเกษตร 
- การค้าขาย 

     

๓.๒ พฤติกรรมเสี่ยงในชีวติประจ าวนั เช่น 
- การสูบบุหรี ่
- ดื่มสุรา 
- เสพสารเสพติด 

     

๓.๓ พฤติกรรมเสี่ยงด้านการขับขี่จราจร เช่น 
- ขับรถเร็ว 
- ขับขี่มอเตอร์ไซดไ์ม่สวมหมวกกนัน๊อค 

     

 

 

 

  



 

 

๗๓ 
 

ตารางปฏิบัติการที่  ๓.๑ (๔.๒) สรุปรายละเอียดทุนทางสงัคมด้านสขุภาพ 
ค ำชีแ้จง รวบรวมข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบงานและกิจกรรมของทุนทางสังคม มาสรุปเป็นภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ทุนทางสังคมด้านสุขภาพ 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว      

๑)       

๒)       

๓)       

๒. ระดับกลุ่มทางสังคม  
องค์กรชุมชน 

     

๑)       

๒)       

๓)       

๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์      

๑)       

๒)       

๓)       

๔. ระดับหมู่บ้าน      

๑)       

๒)       

๓)       

๕. ระดับต าบล      

๑)       



 

 

๗๔ 
 

ทุนทางสังคมด้านสุขภาพ 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๒)       

๖. ระดับเครือข่าย      

๑)       

๒)       

 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑(๔.๓) ตารางสรุปทุนทางสังคม ด้านสุขภาพ 
ค ำชีแ้จง น าข้อมูลจากตารางข้างต้น มาสรุปเป็นจ านวนเพื่อแสดง ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 
 

ระดับทุนทางสังคม 

  โครงการชุมชนริมคลอง 
รวม 

 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลองพัฒนา 

จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 
๑.ระดับบุคคลและ ครอบครัว       
๒.ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน       
๓.ระดับหน่วยงานและแหล่งปรโยชน์       
๔.ระดับหมู่บ้าน       
๕. ระดับต าบล       
๖.ระดับเครือข่าย       
รวม       

 
 
  



 

 

๗๕ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๕.๑) สรุปข้อมูลที่แสดงศักยภาพของชุมชน ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นดา้นการเมืองการปกครอง 
ค ำชีแ้จง น าข้อมูลศักยภาพชุมชนด้านการเมืองการปกครอง มาวิเคราะห์เพื่อสรุปภาพรวมโครงการชมุชนริมคลอง 

ข้อมูลท่ีต้องการ 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑. กฎ กติกา ข้อตกลง      
๒. การมีส่วนรว่มของประชาชน      
๓. การได้รับสิทธ ิ
การเข้าถงึบริการและสิทธิการใช้ทรัพยากร 

     

๔. การจัดการความขัดแยง้      
๕. การสื่อสาร      
 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๕.๒) สรุปรายละเอียดทุนทางสังคม ด้านการเมืองการปกครอง 
ค ำชีแ้จง รวบรวมข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๒ การวิเคราะห์ผลกระทบงานและกิจกรรมของทุนทางสังคมมาสรุปเป็นภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ทุนทางสังคมดา้นการเมืองการปกครอง 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัด
บางบัว 

๑. ระดับบุคคลและครอบครัว      
๑)       

๒)       

๓)       

๒. ระดับกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน      
๑)       
๒)       



 

 

๗๖ 
 

ทุนทางสังคมดา้นการเมืองการปกครอง 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัด
บางบัว 

๓)       
๓. ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์      
๑)       
๒)       

๓)       

๔. ระดับหมู่บ้าน      
๑)       
๒)       

๓)       
๕. ระดับต าบล      
๑)       

๒)       

๖. ระดับเครือข่าย      
๑)       
๒)       

 
  



 

 

๗๗ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ (๕.๓)  สรุปจ านวนทุนทางสงัคม ด้านการเมืองการปกครอง 
ค ำชีแ้จง น าข้อมูลจากตารางข้างต้น มาสรุปเป็นจ านวนเพื่อแสดง ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง 

ระดับทุนทางสังคม 

โครงการชุมชนริมคลอง 
รวม 

 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลองพัฒนา 

จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑.ระดับบุคคลและ ครอบครัว       
๒.ระดบักลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน       
๓.ระดับหน่วยงานและแหล่งปรโยชน ์       
๔.ระดับหมูบ่้าน       
๕. ระดบัต าบล       
๖.ระดบัเครือข่าย       

รวม       

 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓. ๒ งานและกิจกรรมเด่นของทุนทางสังคมที่แสดงการจัดการตนเอง โครงการชุมชนริมคลอง 

ค ำชี้แจง ให้นักวิชาการร่วมกับแกนน าโครงการสรุปประเด็นการจัดการตนเองที่เด่นของแต่ละโครงการ 

โครงการชุมชนริมคลอง ประเด็นการจัดการตนเองที่เดน่ 
๑. สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จ ากัด  
๒. สหกรณ์เคหะสถานริมคลองพัฒนา จ ากัด   
๓. ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔    
๔. ชุมชน กสบ.หมูที่ ๕  
๕. ชุมชนวัดบางบัว  
 

  



 

 

๗๘ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๓ การสรุป ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง 

 ค าชี้แจง น าข้อมูลศักยภาพโครงการชุมชนริมคลองแต่ละระดับหรือนวัตกรรมจากตารางปฏิบัติการที่ ๒.๕ แสดงศักยภาพชุมชนหรือนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
โครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้านและ ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง มาสรุปจ านวนทุนทางสังคมที่มีส่วนให้เกิดการจัดการตนเอง
โครงการชุมชนริมคลองในแต่ละคุณลักษณะ 

๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น 

 
งานและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะการจัดการตนเองของ

โครงการชุมชนริมคลอง  
(ระบุให้ได้มากที่สุด) 

จ านวนทุนทางสังคมที่มีส่วนใหเ้กิดการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง 
(ระบุจ านวน) 

ระดับบุคคลและ 
ครอบครัว 

ระดับกลุ่มทาง
สังคม องค์กร

ชุมชน 

ระดับหน่วยงาน
และแหล่ง
ประโยชน ์

ระดับชุมชน 
หรือหมู่บ้าน 

ระดับ
ต าบล 

ระดับ
เครือขา่ย 

๑. การสร้างการเรียนรู้และ ความ
เข้าใจ เรื่องของปัญหาและ ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

- ปัญหา และ เหตุปัจจัย (จากข้อมูล 
จากโครงสร้างอ านาจ) 
- ความต้องการเพิ่มคณุภาพชีวิต (จาก
เป้าหมายรว่ม) 
- ศักยภาพ(พลัง) บทบาทหน้าท่ี 
แนวทางแก้ วิธีพัฒนา (จากทุนทาง
สังคม) 
- วิธีการท างานร่วมกบัเครอืข่าย 
วิธีการพัฒนาข้อตกลง นโยบาย 

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

-  -  -  -  -  -  

๒. การสร้าง กลไกทุกระดับ 
- ผู้แทนกลุ่มองค์กรหรือเครอืข่าย
(ชุมชนทอ้งถิ่น องค์กร รัฐ วิชาการ 
NGO พื้นท่ี ชาติ) 
- กรรมการร่วมหลายกลุม่องค์กร
องค์กรการเงินชมุชน องค์กรของ

๑) ........................... 
๒) ........................... 
๓) ........................... 
๔) ........................... 

-  -  -  -  -  -  



 

 

๗๙ 
 

๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น 

 
งานและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะการจัดการตนเองของ

โครงการชุมชนริมคลอง  
(ระบุให้ได้มากที่สุด) 

จ านวนทุนทางสังคมที่มีส่วนใหเ้กิดการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง 
(ระบุจ านวน) 

ระดับบุคคลและ 
ครอบครัว 

ระดับกลุ่มทาง
สังคม องค์กร

ชุมชน 

ระดับหน่วยงาน
และแหล่ง
ประโยชน ์

ระดับชุมชน 
หรือหมู่บ้าน 

ระดับ
ต าบล 

ระดับ
เครือขา่ย 

ประชาชน 

๓. การสร้างคน ใหจ้ัดการ ตนเองได้   
- สร้างความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ตนเอง 
- ความสมคัรใจในการแกป้ัญหาการ
หาทางออก 
- การหาแนวร่วมเพิ่มจ านวนคนท าให้
มากขึ้น 
- ความสามารถในการจัดการพลงัที่มี
อยู ่

๑) ........................... 
๒) ........................... 
๓) ........................... 
๔) ........................... 

-  -  -  -  -  -  

๔. การสร้างการ มีสว่นรว่ม   
- ทุกมิติ ทุกรูปแบบ (คดิ ท า รับ ปรบั) 
(เวที กิจกรรม ผลักดัน) 
- เรียนรู้ ผู้เกี่ยวขอ้งท าบทบาท หน้าท่ี 
รับประโยชน์และผลท่ีดี (หาคนท า 
คนช่วย คนรับผล) 
- สร้างโอกาสพัฒนา(ก าหนดเป้าหมาย
ต่อเนื่องเพื่อคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น) 
- ท าแผน กติกา นโยบาย 

๑) ........................... 
๒) ........................... 
๓) ........................... 
๔) ........................... 

-  -   -  -  -  

๕. การระดมทุน และ ทรพัยากร ตา่งๆ
เพื่อท า ให้การใช้แหล่งประโยชน์ 

- ใช้งบประมาณ หนว่ยงานที่เป็น
เจ้าภาพ 

๑) ........................... 
๒) ........................... 
๓) ........................... 
๔) ........................... 

-  -  -  -  -  -  



 

 

๘๐ 
 

๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของ
ชุมชนท้องถิ่น 

 
งานและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ
คุณลักษณะการจัดการตนเองของ

โครงการชุมชนริมคลอง  
(ระบุให้ได้มากที่สุด) 

จ านวนทุนทางสังคมที่มีส่วนใหเ้กิดการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง 
(ระบุจ านวน) 

ระดับบุคคลและ 
ครอบครัว 

ระดับกลุ่มทาง
สังคม องค์กร

ชุมชน 

ระดับหน่วยงาน
และแหล่ง
ประโยชน ์

ระดับชุมชน 
หรือหมู่บ้าน 

ระดับ
ต าบล 

ระดับ
เครือขา่ย 

- การเข้าถึงและใช้ทรัพยากรในพืน้ที่
ระดับหมูบ่้าน ต าบล จังหวัด 

๖. การมีข้อตกลง ต่างๆของพื้นที่   
- กติกา ข้อตกลง โอกาส 
- ธรรมนูญ 
- นโยบาย 
- เป้าหมายและแผน 

๑) ........................... 
๒) ........................... 
๓) ........................... 
๔) ........................... 

-  -  -  -  -  -  

๗. ความสามารถในการจดัการ ความ
ร่วมมือ ระหว่างองค์กร ต่างๆ    

- ในพื้นที่(ชมุชนท้องถ่ิน)ระหว่างรัฐ 
เอกชน NGO 
- ท างาน/กิจกรรมเชื่อมโยงสูเ่ป้าหมาย
เดียวกัน 
- การแบ่งบทบาท หน้าท่ี โอกาส 
- เลือกใชป้ัญญา ความรู้ เครื่องมอื 
รูปแบบ 

๑) ........................... 
๒) ........................... 
๓) ........................... 
๔) ........................... 

-  -  -  -  -  -  

รวมจ านวนคุณลักษณะ 
ของแต่ละระดับ 

       

 
  



 

 

๘๑ 
 

แนวทางการเขียนสรุป 

การสรุป ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง จากการด าเนินงานโครงการชุมชนริมคลอง  
เนื้อหาสรุปดังนี้ 
คุณลักษณะที่ ๑ การสร้างการเรียนรู้ปัญหาและความต้องการ พบว่า โครงการชุมชนริมคลองมีแนวทาง กระบวนการ วิธีการการจัดการตนเองของศักยภาพชุมชน
แต่ละระดับดังน้ี ๑) ระดับบุคคลและ ครอบครัวมีแนวทางคือ...........๒) ระดับกลุ่มทางสังคมมีแนวทางคือ...........๓) ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์มีแนวทาง
คือ...........๔)ระดับชุมชนหรือหมู่บ้านมีแนวทางคือ...........๕) ระดับต าบลมีแนวทางคือ...........และ๖) ระดับเครือข่ายมีแนวทางคือ........... 
คุณลักษณะที่ ๒ การสร้าง กลไกทุกระดับ พบว่า โครงการชุมชนริมคลอง มีแนวทาง กระบวนการ วิธีการการจัดการตนเองของศักยภาพชุมชนแต่ละระดับดังน้ี                   
๑) ระดับบุคคลและ ครอบครัวมีแนวทางคือ...........๒) ระดับกลุ่มทางสังคมมีแนวทางคือ...........๓)ระดับหน่วยงานและแหล่งประโยชน์มีแนวทางคือ...........                 
๔) ระดับชุมชนหรือหมู่บ้านมีแนวทางคือ...........๕) ระดับต าบลมีแนวทางคือ...........และ ๖) ระดับเครือข่ายมีแนวทางคือ........... 

หมายเหตุ ให้เขียนอธิบายท้ัง ๗คุณลกัษณะ 

  



 

 

๘๒ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๔ การสรุปจ านวนทุนทางสังคมตาม ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองและแนวทางการสรุปภาพรวมการจัดการตนเอง ภาพรวม
โครงการชุมชนริมคลอง 
 ค าชี้แจง น าข้อมูลจากตารางปฏิบัติการที ๒.๕ แสดงศักยภาพชุมชนหรือนวัตกรรมที่สง่ผลกระทบต่อโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน และ ๗ คุณลักษณะการ
จัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่น ตาม ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเอง มาสรุปตามตาราง 

 
 
 
  

มีครบทั้ง ๗ 
คุณลักษณะ 

 การจัดการตนเองระดับดมีาก มี ๔-๖คุณลักษณะ  การจัดการตนเองระดับด ี น้อยกว่า ๔คุณลักษณะ  การจัดการตนเองระดับก าลัง
พัฒนา 

หมู่บ้าน 

ระดับทุนทางสังคม 
ภาพรวมโครงการ
ชุมชนริมคลอง บุคคลและ

ครอบครัว 
กลุ่มทางสังคม 
องค์กรชุมชน 

หน่วยงาน  
แหล่งประโยชน ์

หมู่บ้านจัดการ
ตนเอง 

ต าบล เครือขา่ย 

                                          
๑. สหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

                     

๒. สหกรณ์เคหะสถานรมิคลอง
พัฒนา จ ากัด  

                     

๓. ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔                        
๔. ชุมชน กสบ.หมูที่ ๕                      
๕. ชุมชนวัดบางบัว                      

รวม                      
ร้อยละ                      



 

 

๘๓ 
 

 
การสรุปข้อมูลแสดงสถานะโดยรวมของชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน และสถานะการจัดการตนเองของชมุชนท้องถิ่น  (ภาพรวมโครงการชุมชนริมคลอง) 
 
 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕  การสรุปข้อมูลแสดงสถานะโดยรวมของชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน และสถานะการจัดการตนเองของโครงการชุมชนริมคลอง 
ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๑) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของโครงการชมุชนริมคลองตามโครงสร้างของชุมชนทอ้งถิ่น ด้านสังคม 

ค ำชี้แจง น าข้อมูลสถานะชุมชนด้านสังคม มาวิเคราะห์เพื่อสรุปภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 

ข้อมูลท่ีต้องการดา้นสังคม 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑.๑. ประชากร 
๑) จ านวนประชากร 

     

๑.๒. จ านวนประชากรตามอาย ุ๑๓ กลุ่ม
ประชากร 

     

๑.๓. ภาษา      
๑.๔. ศาสนา วัฒนธรรมภูมิปัญญาความเชื่อ      
๑.๕. การศึกษา 
๑) ข้อมูลการศึกษาในระบบเชน่ การศึกษาภาค

บังคบัโดยแยกเป็นระดับประถม ระดับ
มัธยม ป.ตรี  ป.โท ป.เอก เปน็ต้น 

     

๒) ข้อมูลการศึกษานอกระบบของคนในชมุชน 
เช่น 

     

๓) ข้อมูลระบบการศึกษาพิเศษ      



 

 

๘๔ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการดา้นสังคม 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๔) อื่นๆ      

๑.๖. การสื่อสาร 
๑) ข้อมูลการสือ่สารแบบไม่เป็นทางการ 
๒) ข้อมูลการสือ่สารแบบเป็นทางการ 
๓) อื่นๆ 

     

๑.๗. การใช้สารเสพตดิ 
๑) จ านวนผู้ติดสารเสพติด (ยาบ้า ใบกระท่อม) 
๒) จ านวนผู้ท่ีได้รบัการบ าบดัฟื้นฟูทั้งทางด้าน

ร่างกายและจิตใจ 
๓) จ านวนผู้ติดสุรา 
๔) จ านวนผู้ติดบหุรี ่
๕) แนวทางเฝ้าระวังการติดสารซ้ าหรือเพื่อลด

จ านวนผู้เสพหน้าใหม ่
๖) อื่นๆ 

     

๑.๘. การทะเลาะเบาะแว้ง 
๑) จ านวนเหตุการณ์ทีเ่กิดการทะเลาะเบาะ

แว้ง (ในรอบ ๑ ปี) 
๒) จ านวนเหตุการณ์ที่ได้รบัการไกล่เกลี่ย 
๓) ประเด็นความขัดแยง้ 
๔) ผู้ท่ีมีบทบาทด้านการไกล่เกลีย่ 
๕) อื่นๆ 

     



 

 

๘๕ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการดา้นสังคม 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๑.๙. การจัดสวัสดิการ 
๑.๘.๑ การช่วยเหลอืในยามปกติ  
- จ านวนกลุ่มประชากรเฉพาะประเด็น (ระบ)ุที่
ต้องการความช่วย 
- องค์กรที่ช่วยเหลือ 
- จ านวนผู้ให้การช่วยเหลอื 
- บริการสาธารณะที่จัดให ้
- จ านวนผู้ให้การช่วยเหลอื  
- องค์กรที่ช่วยเหลือ  
- ลักษณะการระดมทนุ  

อื่นๆระบ…ุ. 

     

๑.๘.๒ การช่วยเหลอืในยามภัยพิบัต ิ

- จ านวนผู้ท่ีได้รบัผลกระทบ 
- ลักษณะภยัพิบัต ิ
- จ านวนกลุ่มประชากรเฉพาะประเด็นที่ไดร้ับ
ผลกระทบ 
- จ านวนกลุ่มองค์กรที่มีส่วนช่วยจัดการภัยพบิัติ 
- แนวทางคู่มอืจัดการ ก่อน ระหว่างและหลัง
เกิดเหตุ 
- แนวทางในการเตรียมความพรอ้มของชมุชนใน
การรับมือกบัภัยพบิัติ 
- แนวทางการเกิดโรคระบาด 
- การเตรียมคนให้พรอ้มช่วยเหลอืในขณะเกิดภยั

     



 

 

๘๖ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการดา้นสังคม 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

พิบัต ิ
- อื่นๆระบ…ุ. 
๑.๘.๓ การช่วยเหลอืฉุกเฉิน 

- การช่วยเหลือเบือ้งต้น 
- ระบบการส่งต่อ 
- แนวทางการช่วยเหลอืฉุกเฉนิ 
- การเตรียมคนให้สามารถช่วยเหลือในภาวะ
ฉุกเฉิน เชน่ ภาวะชัก ประสาทหลอน หัวใจ
หยุดเต้น 
- สภาวะฉุกเฉนิทางจิตเวชการผูกยึด 
- อื่นๆระบ…ุ. 

     

 

  



 

 

๘๗ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๒) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง ตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจ 
ค ำชี้แจง น าข้อมูลสถานะชุมชนด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการด้านเศรษฐกิจ 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๒.๑ ระดับครัวเรอืน 
- ข้อมูลการประกอบอาชีพของครวัเรือน  
ประกอบด้วย จ านวนคนที่ประกอบอาชีพ ลักษณะ
งาน เช่น การปลูกผักสวนครัว การปลูกข้าวพันธุ์
พื้นเมือง การแปรรปูอาหาร การทอผ้า การทอเสื่อ 
เป็นตน้ เปน็ต้น เช่น  

- รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  
- ภาระหนี้สินครัวเรือน 

- การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
- การเก็บออมเงิน 

     

๒.๒ ระดับกลุ่ม 

- การรวมกลุม่ประชากรเฉพาะประเด็นที่กระทบต่อ
เศรษฐกิจโดยตรงเชน่ ผ้าพ้ืนเมอืง ข้าวและโรงสี ผัก
สวนครวั ท่องเที่ยวชมุชน การสง่เสรมิอาชีพ ตลาด
ชุมชนเป็นตน้ 
- การรวมกลุม่ประชากรเฉพาะประเด็นที่กระทบต่อ
เศรษฐกิจ โดยออ้ม เชน่ บริการสุขภาพชุมชน การ
จัดการน้ า ป่าชุมชน การจัดการขยะ องค์กรการเงิน 
ศูนย์เรยีนรู้ เป็นตน้ 
- แหล่งเงินเพือ่การประกอบอาชพี 
- อื่นๆระบ…ุ. 

     



 

 

๘๘ 
 

 
 

ข้อมูลที่ต้องการด้านเศรษฐกิจ 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี 

จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถาน
ริมคลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๒.๓ ระดับองค์กรชุมชน 

- องค์กรชมุชนที่ด าเนินการทีเ่กี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ
โดยตรง ประกอบด้วยงานและกจิกรรม เชน่ ผ้า
พื้นเมือง ข้าวและโรงสชีุมชน ผกัสวนครวั การ
ท่องเที่ยวชุมชน การส่งเสรมิอาชีพ ตลาดชุมชนเป็น
ต้น 
- องค์กรชมุชนที่ด าเนินการทีเ่กี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโดย
อ้อม ประกอบด้วยงานและกิจกรรม เชน่ บริการ
สุขภาพชุมชน การจัดการน้ า ป่าชุมชน การจัดการขยะ 
องค์กรการเงินเปน็ต้น 
- อื่นๆระบ…ุ. 

     

๒.๔ ระดับเครอืข่าย เช่น 

- เครือข่ายการแลกเปลีย่นผลผลติ ทรัพยากร  การ
จัดระบบตลาด กองทุนระดบัเครือข่าย 

     

 
  



 

 

๘๙ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๓) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลองตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น                     
ด้านสภาวะแวดล้อม 
ค ำชี้แจง น าข้อมูลสถานะชุมชนด้านสภาวะแวดล้อม มาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 
 

 
ข้อมูลท่ีต้องการดา้นสภาวะแวดล้อม 

โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๓.๑ การจัดการสภาวะแวดล้อม(ทรพัยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า)
ได้แก่  
- อาณาเขต พื้นท่ี  
- ภูมิประเทศ  
- ลักษณะดนิเสือ่มในชุมชน เปน็ตน้ 
- จ านวนกลุ่มทางสงัคมร่วมอนุรกัษ์ ดิน น้ า ป่า 
- แนวทางการอนรุักษด์ินของชุมชน 
- จ านวนผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากภาวะดินเสือ่ม 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

     

๓.๒ ข้อมูลเก่ียวกับน้ า เชน่ 
- จ านวนแหล่งน้ าตามธรรมชาติ แม่น้ า น้ าตก ห้วย หนอง  
- ล าคลอง บึง 
- ข้อมูลจากการใชป้ระโยชน์จากน้ า 
- จ านวน และลักษณะการใช ้
- จ านวนผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากน้ า 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

     

๓.๓ ข้อมูลเก่ียวกับป่า เชน่  
- จ านวนพื้นที่ อาณาเขต ประเภทของป่า 
- ข้อมูลการจดัการป่าไม้และทรัพยากรป่าไม ้

     



 

 

๙๐ 
 

 
ข้อมูลท่ีต้องการดา้นสภาวะแวดล้อม 

โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

- ข้อมูลผู้ใชป้ระโยชน์จากป่า 
- การอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูป่า 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

๓.๔ มลพิษ 
ข้อมูลเกีย่วกับมลพิษทีม่ีในชมุชน เช่น 
- ขยะ น้ าเสีย อากาศ ควันพิษ ฝุน่ละออง  เสียงดัง การใช้สารเคม ี 
- ข้อมูลผลกระทบขนาดความรนุแรงของปัญหา 
- จ านวนผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากมลพิษที่มีในชุมชน 
- การจัดการมลพษิ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

     

๓.๕ ภัยพิบัติ 
ข้อมูลเกีย่วกับการเกิดภัยพิบัติ เช่น 
- น้ าท่วม ดินถล่ม สนึามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟป่า ลมพายุ คลื่นลม
ทะเล  
- จ านวนผู้ท่ีได้รบัผลกระทบจากเกิดภัยพิบัต ิ
- ข้อมูลผลกระทบขนาดความรนุแรงของปัญหาจากเกิดภยัพิบัต ิ
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

     

๓.๖ พลังงานทางเลอืก 
ข้อมูลเกีย่วกับพลงังานทางเลอืกเช่น  
- พลังงานหลักเช่น ไฟฟ้า น้ ามัน  
- พลังงานทางเลือก เชน่ แก๊สชีวภาพน้ ามันไบโอดเีซล พลังงาน
น้ า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ถ่านอัดแท่งเตา
อเนกประสงค ์

     



 

 

๙๑ 
 

 
ข้อมูลท่ีต้องการดา้นสภาวะแวดล้อม 

โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

- ข้อมูลการเข้าถึงแหลง่พลังงาน 
- ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงาน 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

๓.๗ สภาวะแวดลอ้มท่ีเอื้อต่อสุขภาพ 
๑)  สภาวะแวดล้อมนอกบ้าน (พื้นที่สาธารณะ) 
- ข้อมูลเกีย่วกับจุดอนัตราย / พื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
อาชญากรรมจุดอนัตราย เช่นทางแยก ทางโค้ง ทางหักศอก และทาง
ช ารุด เปน็ต้น  
- พื้นท่ีเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมเช่น ถนนที่ไม่มีไฟสอ่ง
สว่าง บ้านร้าง ที่รกร้าง เปน็ต้น 
- ข้อมูลเกีย่วกับ สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ การจัดตลาดสดใหถู้ก
สุขลักษณะ เป็นตน้ 
- จ านวน ลักษณะประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็นใช้แหล่ง
ประโยชน ์
- ผลกระทบที่เกิดขึน้กับผู้ใชแ้หลง่ประโยชน ์
- อื่นๆระบ…ุ 

     

๒) สภาวะแวดลอ้มภายในบ้าน เชน่ 
- ข้อมูลบ้านท่ีต้องไดร้ับการปรับปรุง 
- ข้อมูลผู้ท่ีต้องการความช่วยเหลอืเพื่อปรบัสภาพบ้านและที่อยู่
อาศัย 
- ข้อมูลกลุม่ทางสังคมทีม่ีทักษะ เช่น ช่างไม้ ช่างปนู หรอืกลุ่ม
อาสาสมัคร เปน็ต้น ท่ีสามารถรว่มปรับ 
- อื่นๆ (ระบ)ุ 

     

 



 

 

๙๒ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๔) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลองตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ด้านสุขภาพ 
ค ำชี้แจง น าข้อมูลสถานะชุมชนด้านสุขภาพ มาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 

 
ข้อมูลที่ต้องการด้านสุขภาพ 

โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้านมั่นคง
ไทยมุสลิมสามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะสถานริม
คลองพัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่สม
บุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

1.1 ลักษณะประชากร      

1.2 สถิติชีพ      

1.3 ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย      

1.4 ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง      

1.5 รูปแบบการท างานเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและการช่วยเหลอืคนในชุมชน 

๑.๕.๑ การบริการโดยหน่วยบริการ
สุขภาพ 

     

๑.๕.๒ การดูแลช่วยเหลอืกันโดยชุมชน       

๑.๕.๓ การเสรมิสร้างความเขม้แข็งใหก้ับ
องค์กรในชุมชนใหส้ร้างงานที่กระทบ
สุขภาพ 

     

1.6 นวัตกรรมด้านสขุภาพที่เป็นการ
ออกแบบ 

โดยชุมชน 

- จ านวนและกลุม่เป้าหมาย 
- ประเภทนวัตกรรมทั้งใหม่ พัฒนาต่อเนือ่ง 
- นวัตกรรมที่เสรมิศักยภาพการท างาน 
-  อื่นๆ (ระบ)ุ 

     

 

 



 

 

๙๓ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕(๕) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชน ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลองตามโครงสร้างของชุมชนท้องถิ่นด้านการเมืองการ
ปกครอง 
ค ำชี้แจง น าข้อมูลสถานะชุมชนด้านการเมืองการปกครอง มาวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 

ข้อมูลท่ีต้องการดา้นการเมือง การปกครอง 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๕.๑ การสร้างการมสี่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
- จ านวนคนเข้าร่วมใช้สิทธิเลือกต้ัง  
- การเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม การแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับ
จัดท าแผนชุมชน  
- การเข้าร่วมตรวจสอบงานของอปท. เปน็ต้น 
- สัดส่วนของกลุ่มประชากรเป้าหมายเข้าร่วมประชุมตามประเดน็ที่
เกี่ยวข้อง 
- อื่น ๆ (ระบ)ุ...... 

     

๕.๒ เวทีประชาคมแนวทางเพื่อการอยู่ร่วมกันในชุมชน 
- จ านวนตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วมประชุมเพือ่ปรึกษาหารือ ลงมติ
ประจ าเดือนของแต่ละหมูบ่้าน 
- จ านวนคนเข้าร่วมรบัฟังปัญหาและความต้องการของชมุชนและ
ร่วมตกลง ออกแบบเพื่อจัดการกับปัญหานัน้ๆ  
- อื่น ๆ (ระบ)ุ...... 

     

๕.๓ ภาคประชาชน 
- จ านวนตัวแทนกลุม่เฉพาะประเด็นเข้ารว่มประชมุจัดท าแผน ออก
กฏ กติกา เกี่ยวกับงานและกิจกรรมของกลุ่ม เช่น จ านวน
เกษตรกรเข้ารว่มก าหนดนโยบายการใช้พ้ืนที่สาธารณะเพื่อใช้ใน
กิจกรรมทางด้านเกษตร เป็นตน้ 
- จ านวนประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็นเข้าร่วมประชมุหวัข้อ

     



 

 

๙๔ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการดา้นการเมือง การปกครอง 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

เพื่อจัดต้ังกองทนุสวัสดิการเพื่อการดูแลประชากรกลุม่เป้าหมาย
เฉพาะประเด็น เป็นตน้ 
- อื่น ๆ (ระบ)ุ...... 
๕.๔ การปกครองที่ท าให้คนอยูร่่วมกันอย่างสงบสขุ 
- จ านวนช่องทางในการรอ้งเรียน 
- จ านวนคนที่ท าการไกล่เกลี่ย 
- กระบวนการคัดเลือกคนเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย 
- จ านวนเหตุการณ์ที่ต้องท าการไกล่เกลี่ย 
- กระบวนการหรือแนวทางการชว่ยเหลือส าหรบัผู้ท่ีเดือนร้อน เช่น 
จากการทะเลาะวิวาท ขัดแย้งในหมูเ่ครอืญาติ การกู้เงินนอกระบบ 
เป็นตน้ 
- ข้อมูล กฎ กติกาชุมชน เพื่อจัดระเบียบชุมชน เช่น การห้ามน าสรุา
เข้าวัด เป็นต้น 
- อื่น ๆ (ระบ)ุ...... 

     

๕.๕ สิทธิในการใช้ทรพัยากรและแหล่งประโยชน ์
- ข้อมูลทรัพยากรและแหล่งประโยชน์ในชมุชน เชน่ ดิน น้ า ป่า 
สิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการดูแลสขุภาพ เป็นต้น 
- ข้อมูลประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็นที่ไดร้ับผลกระทบจาก
การจัดการทรัพยากรและแหลง่ประโยชน์ชุมชน 
- ข้อมูลประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะประเด็นที่ไม่สามารถใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและแหลง่ประโยชน์ในชุมชน 
- อื่นๆระบ…ุ. 

     

๕.๖ การสื่อสาร 
- ข้อมูลผู้สื่อสารหรือให้ข้อมูล 

     



 

 

๙๕ 
 

ข้อมูลท่ีต้องการดา้นการเมือง การปกครอง 

โครงการชุมชนริมคลอง 
๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

- ประเภทของขอ้มูล 
- ข้อมูลช่องทางการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
- อื่น ๆ (ระบ)ุ...... 
- กลุ่มเป้าหมายในการรับข่าวสาร 
- เป้าหมายการสือ่สาร 
- อื่น ๆ(ระบ)ุ... 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๕ (๖) สรุปข้อมูลที่แสดงสถานะโดยรวมของชุมชนดา้นการจัดการตนเอง ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 

ค ำชี้แจง น าข้อมูลสถานะชุมชนด้านการจัดการตนเอง มาวิเคราะห์เพื่อสรุปภาพ ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 

ข้อมูลท่ีต้องการด้านการจัดการตนเอง 

โครงการชุมชนริมคลอง 

๑ สหกรณ์บ้าน
มั่นคงไทยมุสลิม
สามัคคี จ ากัด 

๒ สหกรณ์เคหะ
สถานริมคลอง
พัฒนา จ ากัด 

๓ ชุมชนศาลเจ้าพอ่
สมบุญ ๕๔  

๔ ชุมชน กสบ.  
หมู่ที ่๕ 

๕ ชุมชนวัดบางบัว 

๖.๑ ด้านสังคม      
๖.๒ ด้านเศรษฐกิจ      
๖.๓ ด้านสภาวะแวดล้อม      
๖.๔ ด้านสุขภาพ      
๖.๕ ด้านการเมืองการปกครอง      
 



 

 

๙๖ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๖ การจัดท าแผนภาพแสดงทุนทางสังคมและศักยภาพ ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 
ค าชี้แจง น าข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๒ การวิเคราะห์การส่งผลกระทบและศักยภาพการจดัการตนเอง ของทุนทางสังคมโครงการชุมชนริมคลอง มาสรุปลงแผนที่ ดัง
แสดงตัวอย่าง 

 
แผนภาพที ่๓.๒ แสดงภาพทนุทางสังคมและศักยภาพชมุชน ตัวอย่างจากต าบลบ้านตุ่น อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
  



 

 

๙๗ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๗ การจัดท าแผนภาพการส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 
ค าชี้แจง น าข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๒ การวิเคราะห์การส่งผลกระทบของทุนทางสังคมตอ่โครงสร้างของชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้านโครงการชุมชนริมคลองและการสรุป
ศักยภาพชุมชน มาสรุปลงแผนภาพ ดังแสดงตัวอย่าง 

 
แผนภาพที ่๓.๓ แสดงภาพการส่งผลกระทบต่อโครงสร้างชุมชนท้องถิ่น ๕ ด้าน ตัวอย่างจากต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ติดบ้าน 
จ านวนทั้งหมด    คน 
ชาย    คน หญิง    คน 
โรคเร้ือรัง  
จ านวนทั้งหมด     คน 
ชาย    คน หญิง    คน 

จ านวนผู้สูงอายุท้ังหมด 
จ านวน     คน 

ชาย     คน หญิง     คน 
ติดบุหร่ี ทั้งหมด     คน 

ชาย     คน หญิง    คน 
อายุ   -  ปี จ านวน     คน 

ชาย     คน หญิง     คน 
ติดสุรา จ านวน     คน 

ชาย     คน หญิง    คน 

ติดสังคม  
จ านวน     คน 

ชาย     คน หญิง     คน 
เข้าโรงเรียนคลังปัญญาผู้สูงวัย 

จ านวน     คน 
ชาย    คน หญิง    คน 

ติดเตียง  
จ านวน    คน  
ชาย   คน หญิง   คน 
พิการ  
จ านวน     คน 
ชาย    คน หญิง    คน 

ด้านสังคม 

ด้านสุขภาพ 

ด้าน
ภาว

ะแว
ดล

อ้ม
 

อาสาสมัครดแูลสขุภาพและชว่ยเหลอื 
-อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น
-อาสาสมคัรดูแลผู้สูงอาย ุ

บริการสุขภาพ 
   - รพ.สต.บ้านหนองหา่ย 
   - ศูนย์บรกิารใหย้ืมกายอุปกรณ ์
   - ศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน 
   - กลุ่มนวดแผนไทย 

พัฒนาศักยภาพ 
- กองทนุหลักประกนัสขุภาพ(สปสช.) 

- ร.ร.คลังปัญญาผู้สูงวยั  
- ธรรมนูญสขุภาพ 

ออกก าลงักาย 
- ลานกฬีาประจ าหมู่บา้น      - ข่วงสรา้งสรรค ์

- ชมรมออกก าลังกาย 
-ชมรมเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน 

     ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
    - ลานกีฬาหมูบ่้าน 
- สล่าจิตอาสา 
- กระดิ่งเตือนภัย 

การจัดการขยะในชุมชน 
- กลุ่มจัดการขยะชมุชน 

- กลุ่มสวสัดิการปุ ย 

สาธารณปูโภคเพือ่ผูส้งูอาย ุ
- ศูนยส์ูบน้ าด้วยพลังไฟฟ้า
- อ่างเก็บน้ าห้วยปู่เลา 
  - กลุ่มผู้ใช้น้ าประปาหมู่บา้น 
- การบา้นปรบับา้นที่เอือ้ต่อการด าเนิน

ชีวิตของผู้สูงอาย ุ

การจัดการปา่ชุมชน 
- การจัดการป่าชุมชน หมูท่ี่  

กองทนุ 
  -กองทุนหมู่บา้น 
  - กลุ่มออมทรัพย ์
  - กองทุนกระตุน้เศรษฐกิจ 
  - เงินออมสร้างสุข 
  - กลุ่มธนาคารที่ดนิ 

กลุ่มสตรี 
  -กลุ่มสตรีแมบ่้าน 
  - กลุ่มพัฒนาบทบาทสตร ี

วสิาหกิจน้ าดื่ม 
  -กลุ่มน้ าดื่มชุมชน 

                                       กลุม่ประดษิฐ ์
                              -กลุ่มดอกไมป้ระดิษฐ์ หมู่    และหมู ่  
                           -กลุ่มประดิษฐ์เดคพูาจและ
                            งานฝีมือทัว่ไป หมู ่ 
                           - กลุ่มจักรสาน 
 
                        - กลุ่มทอผ้า หมู่   
                    -กลุ่มเย็บผ้า หมู่   
              -กลุ่มแปรรูปผลิตภัณ ์ผ้าฝ้าย หมู ่ 
         -กลุ่มไม้กวาด หมู่   

                                       กลุ่มเกษตร 
                              -กลุ่มแปรรูปผลิตภัณ ์ทางการเกษตร หมู ่   
   - เกษตรสวนล าไย หมู่ที ่                - กลุ่มเล้ียงปลาในกระชัง 
   -เกษตรพอเพียง ( ไรแ่ก้จน) หมู่       - กลุ่มน้ าผลไม ้หมู่   
   -กลุ่มเล้ียงไก่ หมู่ที ่               -กลุ่มเพาะเห็น หมู่   
   -กลุ่มเล้ียงหมู่ หมู่ที ่         
  - กลุ่มจักรสาน 
                                      

วฒันธรรมภูมปิัญญา 
-   วดัต าบลข่วงเปา 
- หอพ่อบา้น 
- หมู่บา้นศิลห้า 
- เคล่ือนธรรมะชมุชน 
            - สภาวฒันธรรมต าบลข่วงเปา 
                  - ชมรมมรรคทายก 

   ส่งเสริมกิจกรรม 
  - สภาเดก็และวัฒนธรรม 
  - สถาบันการศึกษาในต าบล
ข่วงเปา   แห่ง 
- ธนาคารความด ี
- ศูนยพ์ัฒนาเดก็เล็กต าบล
ข่วงเปา 

                       ข้อมลูและสื่อสาร 
             - ระบบการบริหารจัดการขอ้มูล
     และสารสนเทศผู้สูงอาย ุ
- เครื่องเสียงไรส้ายความรูคู้่ชมุชนต าบลข่วง
เปา 

           สถานที่ท ากิจกรรมทางสงัคม 
          - อาคารเอนกประสงค ์
        - ศูนยฟ์ืน้ฟสูมรรถภาพผู้สูงอาย ุ
        และคนพกิารในชมุชนต าบล
       ขว่งเปา 

เพือ่ชว่ยเพือ่น 
- ชมรมผู้สูงอายตุ าบลข่วงเปา 
- กลุ่มเอาชนะยาเสพตดิ 

กองทนุสวัสดิการ 
- กลุ่ม าปนกิจกสงเคราะหต์ าบลข่วงเปา 
       - กองทนุสวสัดิการชุมชนต าบลขว่งเปา 
             - กองทนุคลินิกครอบครัวต าบลขว่งเปา 
                    - กองทนุผู้สูงอายุ หมู่ที ่  
                            -กลุ่มออมทรพัย ์หมู่ที ่   
                                     - กองทนุบรรเทาสาธารภัย 

          อาสาสมคัร 
           - กูช้พีกู้ภัย 

- OSCC (ศูนย์ชว่ยเหลือสังคม 
     - ชรบ.  - อปพร. 

แผนภาพการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 



 

 

๙๘ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๘ การจัดท าแผนภาพระบบเด่นหรือนวัตกรรมเด่นการจัดการตนเอง  ภาพรวมของโครงการชุมชนริมคลอง 
ค าชี้แจง น าข้อมูลจากปฏิบัติการที่ ๒ การวิเคราะห์การส่งผลกระทบของทุนทางสังคมโครงการชุมชนริมคลองและการสรุปศกัยภาพชุมชน มาสรุปลงแผนภาพ                  
ดังแสดงตัวอย่าง 

 
 
                 แผนภาพที่ ๓.๔ แสดงภาพระบบเด่นหรือนวัตกรรมเด่นการจัดการตนเอง ตัวอย่างจากต าบลจ าปา่หวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 



๙๙ 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก ก าหนดการลงพื้นที่เพื่อบูรณาการการท างาน 
ภาคผนวก ข ๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมายและประชากรกลุ่มอื่นๆ 
ภาคผนวก ค 
 

๔ กลุ่ม ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมที่ก าหนดภาวะ
สุขภาพ๑๖ ประเด็น 

ภาคผนวก ง การสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น 
ภาคผนวก จ รายละเอียด ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

 



๑๐๐ 
 

ภาคผนวก ก 
 

ก าหนดการ 
ลงพื้นทีเ่พื่อบูรณาการการท างานระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) และ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
วันพฤหสับดีท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

ณ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศยัปทุมธานีโมเดล และโครงการบ้านประชารัฐริมคลอง 
************************************************************ 

เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ สสส. เดินทางถึงสหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จ ากัด 
 ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ เยี่ยมชมกระบวนการจัดที่อยู่อาศัย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สหกรณ์บ้าน

มั่นคงไทยมุสลิมสามัคคี จ ากัด” 
 ๑๐.๐๐-๑๑.๐๐ เดินทางออกจากสหกรณ์บ้านมั่นคงไทยมุสลิมสามัคคีจ ากัด ถึง สหกรณ์

เคหสถานริมคลองพัฒนา จ ากัด 
 ๑๑.๐๐-๑๑.๓๐ เย่ียมชมกระบวนการจัดการที่อยู่อาศัย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เคหสถานริม

คลองพัฒนา จ ากัด” 
 ๑๑.๓๐-๑๑.๔๕ เดินทางออกจากเคหสถานริมคลองพัฒนา จ ากัด ถึงร้านก๋วยเตี๋ยว

ผักหวาน 
 ๑๒.๐๐-๑๒.๔๕ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวาน 
 ๑๒.๔๕-๑๓.๐๐ เดินทางจากร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานถึงชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ 
 ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ เยี่ยมชมกระบวนการจัดที่อยู่อาศัย/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนศาลเจ้าพ่อ

สมบุญ  ๕๔ และชุมชน กสบ. หมู่ที่ ๕ 
 ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ ลงเรือบริเวณชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  ๕๔  ขึ้นเรือบริเวณชุมชนวัดบาง

บัว น่ังเรือชมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว 
 ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ เดินทางถึงชุมชนวัดบางบัว เยี่ยมชมกระบวนการจัดการที่อยู่อาศัย/

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ชุมชนวัดบางบัว” 
 ๑๕.๐๐ บันทึกภาพร่วมกัน/เดินทางกลับ 

 

 

_________________________________________________ 

 

* หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



๑๐๑ 
 

ภาคผนวก ข 

๑๓ กลุ่มประชากรเป้าหมายและประชากรกลุ่มอ่ืนๆ 
๑. กลุ่มประชากรเป้าหมาย ๑๓ กลุ่ม ๒. กลุ่มผู้ต้องได้รับการดแูล

ช่วยเหลือ 
๓. กลุ่มตามสิทธแิละ
สวัสดิการ 

๔. กลุ่มประเด็นการควบคุมการ
บริโภคยาสูบ 

๕. กลุ่มประเด็นการบริโภคสุราและ
ลดอุบัตเิหตุจราจร 

๑.๑ เด็ก ๐-๓ ป ี
๑.๒ เด็ก ๓-๕ ปี 
๑.๓ เด็ก ๖-๑๒ ป ี
๑.๔ เด็กและเยาวชน 
๑.๕ หญิงตั้งครรภ์ 
๑.๖ กลุ่มวัยท างาน 
๑.๗ ผู้สูงอายุ(๖๐ปีขึ้นไป) 
๑.๘ ผู้ป่วยเอดส ์
๑.๙ ผู้ป่วยจิตเวช 
๑.๑๐ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
๑.๑๑  ผู้ด้อยโอกาส 
๑.๑๒  คนพิการ 
๑.๑๓  ผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
๑.๑๔  (ระบุ).............. 

๒.๑ ผู้ถูกทอดทิ้ง 
๒.๒ ผู้เร่ร่อน 
๒.๓ แรงงานต่างด้าว 
๒.๔ บุคคลไรส้ัญชาต ิ
๒.๕ อื่น ๆ ได้แก่ ผู้ที่ยากจน  
ผู้ท่ีมีหนี้สินเป็นต้น 
 

 

 

๓.๑ จ่ายเอง 
๓.๒ สิทธิบัตรทอง (๓๐ บาท)  
๓.๓ ประกันสังคม 
๓.๔ รับราชการ 
๓.๕ รัฐวิสาหกิจ 
๓.๖ ประกันสุขภาพเอกชน 
๓.๗ กองทุนและสวสัดิการชุมชน  
๓.๘ สวัสดิการผู้สูงอาย ุ
๓.๙ สวัสดิการคนพิการ 
๓.๑๐ สวัสดิการอื่น ๆ……(ระบุ) 
๓.๑๑ อื่น (ระบุ)...................... 

๔.๑ นักสูบหน้าใหม่ 
๔.๒ นักสูบหน้าเดิม 
๔.๓ นักสูบมือสอง 

๕.๑ กลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ 
๕.๒ กลุ่มนักดื่มหน้าเก่า 
๕.๓ กลุ่มผู้ติดสุรา 
๕.๔  กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 

๕.๔.๑ ครอบครัวผู้ตดิสุรา 
๕.๔.๒ ผู้ประสบอุบัติเหต ู
๕.๔.๓ อื่นๆ ......(ระบุ) 

๕.๕ กลุ่มผู้ให้การช่วยเหลือ 
๕.๕.๑ รพ.สต. 
๕.๕.๒ กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน 
๕.๕.๓ กลุ่ม อสม. 
๕.๕.๔ กลุ่มจิตอาสา 
๕.๕.๕ ผู้ได้รับผลกระทบ อื่น ๆ 

๕.๖ กลุ่มอื่น ๆ ...... 

๖. กลุ่มตามประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารปลอดภัย ๗. กลุ่มอาชีพในชุมชน ๘. กลุ่มอื่น ๆ ตามประเด็น 
๖.๑ กลุ่มผู้บริโภคได้แก่ ประชาชนตามช่วงวัย ผู้ป่วย เป็นต้น 
๖.๒ กลุ่มผู้ผลิตได้แก่ กลุ่มอาชีพทางการเกษตรในชุมชน กลุ่มแปรรูป กลุม่

ผู้ผลิตในครัวเรอืน เป็นต้น 
๖.๓ กลุ่มสนับสนุน 

  ๖.๓.๑ กลุ่มผู้จ าหน่ายได้แก่ผู้จ าหนา่ยพันธุ์สัตว์ผู้คา้ส่งผูค้้าขายปลีกท่ัวไป 
ผู้ค้าขายปลีกในตลาดสีเขียว เป็นต้น  
  ๖.๓.๒ กลุ่มสนับสนุน  ด้านความรูแ้ละ เทคโนโลยีได้แก่ เกษตร 
อ าเภอเกษตรต าบลส านักงานท่ีดินเปน็ต้น  
  ๖.๓.๓ กลุ่มสนับสนุนด้านทุน กองทุนงบประมาณ สวัสดิการได้แก่ กองทุนเมล็ด
พันธ์ุกองทุนปุ๋ยอินทรีย์ 
  ๖.๓.๔ อื่นๆ(ระบุ).................. 

๗.๑ กลุ่มเกษตรกรได้แก่ เกษตรกรภมูิปัญญา ปราชญ์ชาวบา้น 
เกษตรกรรุ่นใหม่ กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มปลูกพืชกลุ่มเลี้ยงสัตว์
เป็นต้น 
๗.๒ กลุ่มหัตถกรรม ได้แก่ กลุ่มจักสาน กลุ่มทอผ้า เป็นต้น  
๗.๓ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้แก่ กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตขนม  
กลุ่มโรงสีข้าว กลุ่มผลิตน้ าดื่ม เป็นตน้ 
๗.๔ กลุ่มอาชีพอื่น ๆ …… 

 

๘.๑………(ระบุ) 

  

 



๑๐๒ 

 

ภาคผนวก ค 

๔ กลุ่ม ประเด็นปัจจัยก าหนดสุขภาพ และปัจจัยสังคมที่ก าหนดภาวะสุขภาพ ๑๖ ประเด็น 

กลุ่มปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยเสรมิ รายละเอียด 
กลุ่มท่ี ๑ การจัดการปัจจยัเสี่ยงด้าน
สุขภาพ(๔ประเด็น) 

ได้แก่  
๑) การควบคมุการบริโภคยาสบู  
๒) การควบคมุการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุจราจร  
๓) การจัดการภัยพบิัติ และ  
๔) การจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะและมลพิษ 

กลุ่มท่ี ๒ การสร้างปัจจยัเสริมด้าน
สุขภาพ (๓ประเด็น) 

ได้แก่  
๕) การส่งเสรมิเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารสุขภาวะ  
๖) การจัดการสถาบันการเงินเพื่อสวัสดิการสังคมโดยชุมชน  
๗) การพัฒนาระบบพลังงานชมุชน  

กลุ่มท่ี ๓ การเสริมความเข้มแขง็องค์กร
สร้างเสริมสุขภาพ(๔ประเด็น) 

ได้แก่  
๘) ศาสนสถาน (วัด มัสยดิ โบสถ์)  
๙) ท้องถ่ินคุณธรรมเน้นการมีสว่นร่วมและการสร้างความเปน็พลเมือง  
๑๐) โรงเรียนคณุธรรม และ  
๑๑) การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

กลุ่มท่ี ๔ การดูแลสุขภาพกลุ่มประชากร
เฉพาะ(๕ประเด็น) 

ได้แก่  
๑๒) การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน  
๑๓) การพัฒนาระบบการดูแลผูสู้งอายุ  
๑๔) การพัฒนาระบบการดูแลคนพิการและผู้ยากไร้  
๑๕) การส่งเสรมิครอบครัวอบอุน่ และ  
๑๖) การจัดการและป้องกันปัญหาท้องวัยรุ่น 

 



๑๐๓ 

 

ภาคผนวก ง 

การสร้างการเปลี่ยนแปลงของชุมชนท้องถิ่น 

๑. การสร้างการเรียนรู ้

๑. สร้างแหล่งเรยีนรู ้
๑) เกิดแหล่งเรียนรู้ใหม่ หรอื ต่อยอดงานจากแหล่งเรียนรู้เก่า ที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของชุมชนได้  
๒) แกนน าแหล่งเรียนรู้สามารถถอดบทเรียนและเรียนรู้ทุนทางสงัคมและศักยภาพของชุมชนได้ 
๓) แหล่งเรียนรู้มีการขยายสมาชิก และ มีงานร่วมกับแหล่งเรียนรู้ หรือกลุ่มหรือองค์กรชุมชนภายในพื้นที่ (ต าบล)  
๔) บริการให้เครือข่ายเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
๒. สร้างความรู ้  
๑) มีหลักสูตร (แนวทาง) การถ่ายทอด ความรู้ที่เกดิจากการถอดบทเรยีนจากการท าจริงและมีผลส าเร็จของพื้นท่ี

ตนเอง  
๒) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในพื้นที่และนอกพื้นที่  
๓) มีวิทยากรท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้จากการสรุปบทเรยีนการท างานที่เป็นผลดีจริง   
๔) มีคู่มือการฝึกปฏิบัติส าหรับคนหลายกลุ่ม และ หลายเรื่อง (เชน่ คู่มือฝึกอาชีพ คู่มือดแูลผู้ป่วย คู่มือการเลี้ยง

เด็ก คู่มือการท าเกษตรอินทรยี์ เป็นตน้)  
๓. สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๑) เพิ่ม คนแก่ง คนต้นแบบ ผู้น า แกนน า ในการท างานในพื้นที ่
๒) งานของคนเก่ง คนตน้แบบ ผู้น า แกนน า สามารถขยายพื้นที่และเพิ่มคนด าเนนิการ รวมทั้งต่อยอดงานด้วย 
๓) คนเก่ง คนต้นแบบ ผู้น า แกนน า มีการอาสารับงานที่ชอบและเหมาะสมของตน  

 

๒. สร้างความเป็นพลเมือง 

๑.  สร้างการมีส่วนร่วม 
๑) คนในชมุชนมีส่วนร่วมระดมทุน ระดมแรง ระดมความคดิ ท ากิจกรรมตามแผนงานโครงการหรอืการแก้ปญัหา

เฉพาะเรื่องเฉพาะประเด็น 
๒) คนในชมุชนรว่มเปน็กรรมการในการบริหาร จัดบริการสาธารณะ และแก้ปัญหาของชมุชน กบัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและหนว่ยงานในพืน้ที่  
๓) คนในชมุชนอาสาเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอกับองค์กร หน่วยงาน ในพื้นที่  
๒. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ  
๑) มีกฎ กติกา ข้อตกลง นโยบายสาธารณะที่ร่วมกนัก าหนดขึ้นเพื่อจัดการกบัปัญหาและความต้องการของชุมชน 
๒) มีการน าใช้กฎกติกาดังกล่าวอยา่งสม่ าเสมอ  
๓) แกนน า ผู้น า แหล่งเรียนรู้ และสมาชิก ร่วมกิจกรรมของกลุม่หรือองค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนือ่ง 
๔) คนในชมุชนมีการร่วมมอืกันและอาสาเฝ้าระวงั ป้องกนั และ จัดการกับปจัจัยที่ท าใหเ้กิดปัญหาในพื้นที่  
๕) มีอาสาสมัครจ านวนเพิ่มมากขึ้น และ หลายคนมคีวามเชี่ยวชาญในงานอาสามากขึ้น 
๓. สร้างศักยภาพ 
๑) มีข้อมูลทนุทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งระบบขอ้มูลต าบลเพื่อน าใช้ในการจัดการปัญหา

และความต้องการของชมุชน 
๒) มีการรวมกลุ่มเพื่อการออมและจัดการเงนิของครอบครวั กลุ่ม และ องค์กร มากขึ้น 
๓) พบคนเก่ง คนต้นแบบ ผู้น า แกนน า และทีมท างานหรือผู้ช่วยเหลือ ท างานร่วมมอืกันในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น 
๔) เพิ่มงานและกิจกรรมที่เกิดจากการร่วมมือกันของหลายๆกลุม่ องค์กร แหล่งเรียนรู้ หนว่ยงาน 

 



๑๐๔ 

 

๓. การสร้างผลกระทบ 

๑. ด้านสังคม 
๑) การสร้างงานและกจิกรรมที่ท าเองได้ สร้างผลดีต่อชุมชนและคนในชุมชน   
๒) การรวมกลุม่ท ากิจกรรมและงานที่ส่งผลดีต่อชุมชนและคนในชมุชน 
๓) เปิดเวทีพูดคุย พบปะ แลกเปลีย่น เรียนรู้ ในพืน้ที่หลายรูปแบบ   
๔) สร้างสวัสดิการหรือให้การช่วยเหลือคนที่ต้องการความช่วยเหลือในชมุชนท้องถ่ิน (เชน่ คนพิการ คนจน คนป่วย

จิตเวช คนสูงอายุ เปน็ต้น)  
๕) มีการพูดคุยและสื่อสารกนั (ด้วยวิธีการและช่องทางที่คนในชมุชนท้องถิ่นเข้าใจ)   
๖) เข้าร่วมเปน็สมาชิกเครอืข่ายข้ามกลุ่ม ข้ามหมูบ่้าน ภายในต าบล ที่ส่งผลดีต่อชุมชนท้องถิ่น 
๒. ด้านเศรษฐกิจ 
๑) สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ในระดบับคุคล ครัวเรอืน กลุ่ม แหล่งเรียนรู้ หมูบ่้าน ต าบล 
๒) แหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจท่ีเปน็การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย  
๓) ฝึกอาชีพหลายอาชีพ ครอบคลมุหลายกลุม่ประชากร 
๔) สถาบันการเงิน องค์กรชุมชน (กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ หรืออืน่ๆ) ช่วยจัดการหนี้ในพื้นที่  
๓. ด้านสภาพแวดล้อม 
๑) ระบบการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
๒) การจัดการขยะ 
๓) การปรบัภมูิทัศน ์

 



 

๑๐๕ 

 

ภาคผนวก จ 

รายละเอียด ๗ คุณลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

๗ ลักษณะการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 
๑. การสรา้งการเรียนรู้
ปัญหาและความตอ้งการ
(เป้าหมายร่วม+
ผลกระทบ)ของชุมชน
ท้องถิ่น รวมท้ังการแก้ไข
และจัดการ 
-  ปัญหา และ เหตุ

ปัจจัย (จากขอ้มูล จาก
โครงสร้างอ านาจ) 

- ความต้องการเพิ่ม
คุณภาพชีวิต (จาก
เป้าหมายรว่ม) 

- ศักยภาพ(พลัง) 
บทบาทหน้าท่ี 
แนวทางแก้ วิธีพัฒนา 
(จากทุนทางสังคม) 

- วิธีการท างานร่วมกบั
เครือข่าย วิธีการ
พัฒนาข้อตกลง 
นโยบาย 

 

๒.การมี (สรา้ง) กลไก
ผลักดันทุกระดับการ
จัดการตนเอง 
- ผู้แทนกลุ่มองค์กร

หรือเครอืข่าย(ชุมชน
ท้องถ่ิน องค์กร รฐั 
วิชาการ NGO พื้นท่ี 
ชาติ) 

- กรรมการร่วมหลาย
กลุ่มองค์กร 

- องค์กรการเงินชมุชน 
องค์กรของประชาชน 

๓.การสร้างคนใหต้้อง
จัดการตนเอง(ท าเปน็+
เป็นเจ้าของ) 
- สร้างความเข้าใจเรื่อง

การจัดการตนเอง 

- ความสมคัรใจในการ
แก้ปัญหาการหา
ทางออก 

- การหาแนวร่วมเพิ่ม
จ านวนคนท าให้มากขึน้ 

- ความสามารถในการ
จัดการพลังที่มีอยู ่

๔.การสร้างการมีส่วน
ร่วม 
- ทุกมิติ ทุกรูปแบบ 

(คิด ท า รับ ปรับ) 
(เวที กิจกรรม 
ผลักดัน) 

- เรียนรู้ ผู้เกี่ยวขอ้ง
ท าบทบาท หน้าท่ี 
รับประโยชน์และผล
ที่ดี (หาคนท า คน
ช่วย คนรบัผล) 

- สร้างโอกาสพัฒนา
(ก าหนดเป้าหมาย
ต่อเนื่องเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) 

- ท าแผน กติกา 
นโยบาย 

๕. การระดมเงินและ
ทรัพยากรเพื่อเปน็ทุน 
(พึ่งตนเอง+ต่อเนือ่ง) 
- ใช้งบประมาณ 

หน่วยงานที่เป็น
เจ้าภาพ 

- การเข้าถึงและใช้
ทรัพยากรในพื้นที่
ระดับหมูบ่้าน ต าบล 
จังหวัด 

๖.การมีข้อตกลง(สร้าง
ความยั่งยืน 
ความสัมพันธ์แนวราบ
ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน) 

- กติกา ข้อตกลง 
โอกาส 

- ธรรมนูญ 

- นโยบาย 

- เป้าหมายและแผน 

๗.การจัดการความร่วมมือ
ระหว่างองค์กร ภาครัฐ และ
หน่วยงานต่างๆ 
- ในพื้นที่(ชมุชนท้องถ่ิน)

ระหว่างรัฐ เอกชน NGO 
- ท างาน/กิจกรรม

เชื่อมโยงสู่เป้าหมาย
เดียวกัน 

- การแบ่งบทบาท หน้าท่ี 
โอกาส 

- เลือกใชป้ัญญา ความรู้ 
เครื่องมือ รปูแบบ 

 

 


