




คำ�นำ�
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่และอำานาจดูแลและจัดทำาบริการสาธารณะ 

และกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา

อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทสำาคัญและเป็นกลไกหลัก

ในการหนุนเสริมการพัฒนาท้องถ่ินและชุมชนในทุกมิติ ท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์สุขของคนในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งการนำาหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำาเนินงานพัฒนาทุกมิติ ด้วยกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นแนวทางที่มุ่งสู่การเสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

มภีมูคิุม้กนัตอ่การเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ  สามารถบรหิารจดัการและพึง่พาตนเองบนศกัยภาพ

และทุน ด้วยภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“๙ ย่าง สู่ความยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เป็นแนวทางในการนำาหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการพัฒนาระดับพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่น    

สามารถปร ับใช ้ตามบร ิบท ภ ูม ิส ังคมของแต ่ละพื้นที่ โดยม ีจ ุดเน ้นที่หลักคิด

ในการดำาเนินงานพัฒนาที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพ่ือให้เกดิประโยชนส์ขุร่วมกัน และนำาพาประเทศ 

ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างสมดุลต่อไป

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กันยายน ๒๕๖๓



สารบัญ
         

                หน้า

บทนำา        ๑

แผนภาพ ๙ ย่าง สู่ความยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ๒

ก้าวที่ ๑ ประเมินศักยภาพและทุนชุมชน ค้นหาปัญหา   ๔

 และความต้องการของคนในพื้นที่อย่างรอบด้าน    

ก้าวที่ ๒ สร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค้นหาแนวทาง ๑๒ 

 การแก้ไขปัญหาและกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน 

ก้าวที่ ๓ กำาหนดแผนการดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วม   ๑๕

 จากทุกภาคีเครือข่ายการพัฒนาในชุมชน                           

ก้าวที่ ๔ จัดทำาข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนแผนการดำาเนินงาน  ๑๙

ก้าวที่ ๕ ขับเคลื่อนแผนดำาเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา  ๒๔

 ชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

ก้าวที่ ๖ ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานร่วมกัน   ๒๙

 ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน   

ก้าวที่ ๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปบทเรียนและจัดการความรู้ ๓๓

 ผ่านเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน   

ก้าวที่ ๘ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลการดำาเนินงาน   ๓๖

ก้าวที่ ๙ ต่อยอดขยายผลการพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ  ๓๙

 ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      



บทนำ�
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี ้ถึงแนวทางการดำารงอยู ่และปฏิบัติตน

ของประชาชนในทุกระดับ ตั ้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั ้งใน

การพัฒนาและบริหารประเทศ โดยเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำารงชีวิตให้อยู ่ได้

อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีภูมิคุ ้มกันต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น ดำาเนิน

วิถีชีวิตบนทางสายกลาง มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล มีภูมิคุ ้มกัน ด้วยหลัก

คุณธรรมและหลักวิชาการความรู้ อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมที่หลากหลาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น มีหน้าที ่และอำานาจดูแลและจัดทำาบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะเพื ่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ ่นตามหลักการพัฒนา

อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามที่

กฎหมายบัญญัต ิ ซ ึ ่งได ้ระบุไว ้ในร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

๒๕๖๐ ที่มุ ่งเน้นสู่การบริหารจัดการและพึ่งพาตนเองได้บนศักยภาพและทุนของชุมชน 

ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

“๙  ย่าง สู่ความยั ่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น” เป็นแนวทางส่งเสริมการ

ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที ่ชุมชนท้องถิ ่นสามารถนำามาปรับใช้

ตามศักยภาพ และบริบทของชุมชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื ่อจุดประกาย  

ใหชุ้มชนทอ้งถ่ินเหน็ความสำาคญัและเขา้ใจถึงการนอ้มนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง

มาปรบัใชใ้นพืน้ทีด่ว้ยองคค์วามรู ้และเครือ่งมอื เทคโนโลยีใหม ่ๆ  ในการสรา้งความเขม้แขง็

ของชุมชน มีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ พร้อมทั้งนำาไปสู่การพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล และยั่งยืนต่อไป
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๙ ย่าง สู่ความยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑
อปท. + ชุมชน ประเมินศักยภาพทุน
ชุมชน วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและความ
ต้องการของพื้นที่อย่างรอบด้าน

๒ ๓
สร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

กำหนดเป้าหมายการพัฒนา

กำหนดแผนการดำเนินงานแบบ มีส่วนร่วม 
จากทุกภาคี เครือข่ายการพัฒนาในชุมชน

๔

ขับเคลื่อนแผนดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ชุมชน บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๕

จัดทำข้อตกลงร่วมกัน 
 ในการขับเคลื่อนแผนการดำเนินงาน

๖๗

๘ ๙

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานร่วมกัน 
ระหว่าง อปท. และชุมชน

อปท. สรุปบทเรียนและจัดการความรู้ ผ่าน
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ 
ผลการดำเนินงาน

ต่อยอดขยายผลการพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ทั้งมิติสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๙ ย่าง สู่ความยั่งยืน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑
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จากทุกภาค ีเครือข่ายการพัฒนาในชุมชน

๔

ขับเคลื่อนแผนดำเนินงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
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การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (อปท.) ท้ังการแก้ไขปัญหาของชุมชน หรือการพัฒนาต่อยอดขยายผลสิง่ท่ีชุมชน

มอียูเ่ดมิ ตา่งกเ็ริม่ต้นจากการทำาความเข้าใจและรูจั้กตนเอง เข้าใจบรบิทหรอืภมิูสงัคม

ของพ้ืนท่ีตนเอง บนพืน้ฐานของขอ้มลูชมุชนทีค่รบถว้นและรอบดา้น ซึง่ในการพฒันา

ชุมชนที่ผ่านมา ชุมชนส่วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานไว้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อมี

ความเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ เกิดขึ้น จึงควรมีการทบทวน เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ปรับปรุง

ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทั้งทุนในมิติต่าง ๆ  ศักยภาพ ปัญหาและความต้องการ

ของคนในชุมชน เพื่อให้มีข้อมูลชุมชนที่ละเอียดรอบด้าน และครอบคลุม ครบถ้วน 

ก้าวที่�๑ ประเมินศักยภาพและทุนชุมชน 
ค้นหาปัญหา และความต้องการ
ของคนในพื้นที่อย่างรอบด้าน
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๑. การประเมินศักยภาพและทุนชุมชน โดยการสำารวจ จัดเก็บ และทำาฐานข้อมูล 

ทุนและศักยภาพของชุมชน

เริ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับคนในชุมชน ทบทวนปรับปรุงข้อมูลที่มีอยู่ 

หรือเริ่มต้นเก็บข้อมูลใหม่ โดยออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลให้สามารถครอบคลุมทุกด้าน 

ทั้งด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ให้ได้

ข้อมูลศักยภาพและทุน สถานการณ์ สภาพปัญหา และความต้องการของคนในชุมชน  

เพ่ือนำาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาพื้นที่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    

ในการพิจารณาประเภทข้อมูลศักยภาพและทุนที่จำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิต โดยข้อมูล

ควรประกอบด้วย 

๑.๑  ทุนทางกายภาพ ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไปของพื ้นที ่ ขนาดพื้นที ่ทีต่ ั ้งและ 

         อาณาเขตติดต่อ สภาพบ้านเรือน โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางการคมนาคม

        ระบบสาธารณปูโภค สาธารณูปการ ระบบสุขาภิบาล สถานศึกษา โรงพยาบาล            

      ศาสนสถาน การสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น

๑.๒ ทุนทางสังคม อาทิ การศึกษา ระบบสุขภาพชุมชน ศาสนา เรื่องเล่า ความเชื่อ         

        ค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ข้าวของ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เป็นอัตลักษณ ์

        ชุมชน แหล่งเรียนรู ้ของคนในชุมชน กฎ กติกา ระเบียบ ข้อบังคับของชุมชน

       รวมถึงภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั ้งในและนอกพื้นที ่ อาทิ สถาบันการศึกษา 

       ภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรระหว่างประเทศ

๑.๓ ทุนมนุษย์ อาท ิจำานวนประชากรแบง่เปน็ ชาย - หญงิ และแบง่ตามชว่งวยั จำานวน    

         ครวัเรือน ผู้นำาชุมชนทั้งที่เป็นผู้นำาธรรมชาติและผู้นำาที่เป็นทางการ การรวมกลุ่ม

      บุคคลต้นแบบ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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๑.๔ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ 

      ทรัพยากรที่ดิน ป่าไม้ แหล่งน้ำา ลำาคลอง แร่ธาตุ สิ่งมีชีวิตทั้งพันธุ์สัตว์ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้  

      เฉพาะถิ่น สถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติ และสถาปัตยกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น

๑.๕ ทุนทางเศรษฐกิจ อาทิ แหล่งรายได้ อาชีพหลัก อาชีพเสริม พืชและสัตว์เศรษฐกิจ         

      สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มอาชีพ แหล่งการค้าขาย ตลาด บริษัท ร้านค้า โรงสี 

      คลังสินค้า แหล่งอุตสาหกรรม โรงงาน วิสาหกิจชุมชน สถาบันการเงินชุมชน การออมเงิน

      และแหล่งเงินทุนชุมชน

เครื ่องมือ (Tools) ในการสำารวจหรือเก็บข้อมูล มีเครื ่องมือที ่สามารถนำามาใช้ได ้ 

อย่างหลากหลาย การเลือกใช้เครื ่องมือแต่ละประเภท ขึ ้นอยู ่กับลักษณะของข้อมูล

ที่ต้องการ ได้แก่  

          สัมภาษณ์ สนทนา พูดคุย                 แบบสอบถาม  แบบสำารวจข้อมูล

       ปฏิทินการผลิตทางการเกษตร /        ผังเครือญาติ  แผนผังชุมชน

       ปฏิทินประเพณี วัฒนธรรม                   

นอกจากนี ้ยงัม ีขอ้มลู จปฐ./กชช.๒ค แผนทีเ่ดนิดนิ แผนทีเ่สน้ทางธรรมชาตแิละประวตัศิาสตร ์ 

ผังทรัพยากรธรรมชาติ แผนพัฒนาชุมชน และการจัดเก็บข้อมูลด้วยระบบดาวเทียม เป็นต้น
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ในการเก็บและรวบรวมข้อมูล บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นควรดำาเนินงาน

ร่วมกับคนในชุมชน อาทิ สมาชิกของชุมชน นักวิจ ัยชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ ำาหมู่บ้าน (อสม.) รวมถึงเด็กและเยาวชนเนื่องจากคนในช ุมชน

จะเป็นผู ้ใกล้ชิดและรู ้รายละเอียดข้อมูลของชุมชนมากที่สุด

โดยอาจมีผู้เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการจากภายนอกพื้นที่

เป็นผู ้ให้คำาปรึกษา แนะนำา และสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ

ผสมผสานกันตามความถนัดและตามลักษณะของข้อมูล

เพื่อความเหมาะสม 

 

๒. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน

เมื่อได้ข้อมูลศักยภาพและทุนชุมชนแล้ว นำามาวิเคราะห์พิจารณาปัญหาและความต้องการ

ของคนในชุมชนว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง ทำาการจัดลำาดับว่ามีความสำาคัญมากหรือน้อย 

และสง่ผลกระทบตอ่คนกลุม่ใดบา้ง ไดแ้ก ่หนว่ยงานภาครฐัในพืน้ที ่อาท ิขา้ราชการคร ูทหาร 

ตำารวจ พัฒนากร นักพัฒนาที่ดิน บุคลากรทางการแพทย์ องค์กรภาคเอกชน อาทิ โรงงาน 

ร้านค้า บริษัท ที่เข้ามาสนับสนุนกิจกรรมในชุมชน ภาคประชาสังคม อาทิ สมาคม มูลนิธิ 

องค์กรไม่แสวงหาผลกำาไรต่าง ๆ ท้ังน้ี ในการวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาความต้องการของ

ชุมชน ควรเป็นการดำาเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคนในชุมชน 

โดยอาจจัดให้มีการระดมความเห็นเป็นรายประเด็น เป็นกลุ่มย่อย หรือการจัดเวทีประชาคม 

โดยใช้ เครื่องมือ (Tools) อาทิ

การสอบถาม พูดคุย (Dialogue)

ใช้หลักสุนทรียสนทนา เป็นผู ้เล ่าและผู ้ฟังอย่างลึกซึ ้งด้วยความเคารพซึ ่งกันและกัน 

ร ่วมพูดคุย ร ่วมสรุปปัญหาและความต้องการของชุมชนผ่านการจัดเวทีประชุม/ 

เวทีประชาคม ระดมสมอง หรือเขียนแสดงความคิดเห็น

การทำา SWOT 

ทำาการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาชุมชน

7



การทำา Mind Map 

เป็นการรวบรวม จัดประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ พิจารณารายละเอียดความ

เกี ่ยวข้องของข้อมูลหลัก ข้อมูลรอง และข้อมูลประกอบของปัญหาและความ

ต้องการของชุมชน
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การทำา Fishbone (แผนผังก้างปลา) 

เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุหลักและสาเหตุย่อยของปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน 

การทำาตาราง Eisenhower Box

เพื่อจำาแนกลำาดับความสำาคัญและความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาของชุมชน

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  
 

เร่งด่วน

สำา
คัญ

ไม
่สำา

คัญ

ไม่เร่งด่วน
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จดัทำาฐานขอ้มลู ปรับปรุงและจัดเก็บข้อมูล ทั ้งข้อมูลศักยภาพและทุนชุมชน ปัญหา

และความต้องการของชุมชนให้ เป็นระบบ สะดวกต่อการใช้งานทั ้ ง เป็นรูปเล่ม        

สื ่อดิจ ิทัล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือสร้างโปรแกรมฐานข้อมูล โดยองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ ่นต้องสื ่อสารให้คนในชุมชนเห็นความสำาคัญของการนำาใช้และปรับปรุง

ข้อมูลชุมชน เพื่อนำามาเป็นฐานในการพัฒนาพื ้นที่ที่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและ

ศักยภาพของชุมชนต่อไป

คนในชุมชนรู ้สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนชัดเจนขึ ้น

และนำามาเป็นจุดตั ้งต้นในการกำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและ

กำาหนดแผนการพัฒนาชุมชน

มีฐานข้อมูลชุมชนที ่ครอบคลุมทั ้งศักยภาพและทุนของชุมชน

ทั ้งทุนด้านมนุษย์ สังคม เศรษฐกิจ โครงสร้างพื ้นฐาน และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 

ก้าวที ่ ๑ ได้อะไร?
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Checklist แนวทางสำารวจการดำาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันประเมินศักยภาพและทุนชุมชน 
ค้นหาปัญหาและความต้องการของสมาชิกในชุมชนอย่างรอบด้าน

อปท. ทบทวนข้อมูลศักยภาพและทุนชุมชนที่มีอยู่ พร้อมทั้งร่วมกับแกนนำาชุมชน
ร่วมออกแบบวิธีการ เครื่องมือ และแนวทางการจัดเก็บข้อมูลชุมชนเพิ่มเติม 

มีการสำารวจและจัดเก็บข้อมูลศักยภาพและทุนในพ้ืนท่ี ท้ังข้อมูลทุนกายภาพ ทุนทางสังคม 
ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนเศรษฐกิจ โดยมีการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลระดับพื้นที่ให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน  

รวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บ และร่วมกันวิเคราะห์และประเมินศักยภาพและทุนของ
ชุมชน โดยใช้เครื่องมือต่าง ๆ  อาทิ เวทีประชาคม Mind Map /Fishbone/ SWOT  

การวิเคราะห์ผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสียท่ีเกี ่ยวข้องกับประเด็นปัญหาและการพ ัฒนา
ในชุมชน ทั้งชาวบ้าน ผู้นำาชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สถาบันต่าง ๆ อาทิ 
สถาบัน/มูลนิธิ /องค์กรไม่แสวงหากำาไร และภาคประชาสังคม   

ม ีข ้อม ูลสภาพปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน พร้อมทั ้งเร ียงล ำาด ับ
ความสำาคัญของปัญหาและความต้องการของชุมชน ว่าประเด็นใดมีความพร้อม
และสามารถดำาเนินการแก้ไขหรือพัฒนาเป็นอันดับแรก

ผู้นำา/อปท. เห็นประเด็นที่สำาคัญ หรือแนวทางในการพัฒนาชุมชน หรือแนวทาง
การแก้ไขปัญหาของชุมชน 

อปท. ดำาเนินการสื ่อสารข้อมูลศักยภาพและทุนชุมชนให้สมาชิกในชุมชนรับรู้
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกันอย่างสอดคล้องกับบริบททางสังคม
และพัฒนาต่อยอดสู่การวางแผนพัฒนาชุมชนในทุกมิติ
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หลังจาก อปท. และแกนนำาชุมชนจัดทำาฐานข้อมูลศักยภาพและทุนของชุมชน พร้อมด้วย
สถานการณ์ ปัญหา และความต้องการของชุมชนแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ 

๑. การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับสมาชิกในชุมชน ให้ตระหนักถึงปัญหาและ
ความสำาคัญของการพัฒนาชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีเวที   
การระดมความคิดเห็น ร่วมแลกเปลี ่ยนความรู ้และประสบการณ์ ในประเด็นที ่ต้องการ 
แก้ไขปัญหา หรือต้องการพัฒนา เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม 
ปัญหายาเสพติด การพัฒนาชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย การรับมือกับโรคระบาด เป็นต้น 
โดยพิจารณาสภาพปัญหาทั ้งภาพรวม และลักษณะเฉพาะพื้นที ่ ปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องและ
ผลกระทบที่มีต ่อช ุมชน เพ ื ่อน ำาไปสู ่ก า รก ำาหนดแนวทาง ว ิธ ีการ กระบวนการ 
เป้าหมายการพัฒนาให้เหมาะสมต่อไป

ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนท่ีเน้นให้เกิดการเรียนรู้และ
การนำาใช้ประโยชน์จากข้อมูลร่วมกัน โดยพิจารณา
อย่างสอดคล้องกับบริบทภูมิสังคม และวัฒนธรรม
ในพ ื ้นที่ ผ ่ านกระบวนการ ร ูปแบบต ่าง ๆ
โดยแบ่งเป็นการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว ่างคนในช ุมชนเอง หร ือเช ิญน ักว ิชาการ
ผู้เชี ่ยวชาญในประเด็นที่สนใจจากภายนอก เข้ามา
ให้ความรู ้ และร่วมแลกเปลี ่ยนประสบการณ์ผ่าน

ก้าวที่�๒ สร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และกำาหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน
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๒. กำาหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน เมื่อมีความรู้

ความเข้าใจในสภาพปัญหา ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผล ผลกระทบและ

ผูท้ีมี่ส่วนเก่ียวข้องแล้ว สมาชิกในชุมชนต้องร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมกำาหนดอนาคต

ของชุมชน พิจารณาแนวทางการแก้ไขหรือการพัฒนา และหาข้อตกลง

ร ่วมกันในการกำาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน ตามประเด็น

ที่เรียงลำาดับความสำาคัญและตามความพร้อมของชุมชน กำาหนดแผนการดำาเนินงาน

ที่สอดคล้องกับภูมิสังคม ผ่านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วงเสวนาระดับชุมชน อาทิ อปท. เคลื่อนที่ เวทีประชาคม ข่วงผญ๋า วงโสเหล่ สภาซูรอ 

โดยที ่ส ำาคัญต้องมีการกำาหนดประเด็นและกติกาในการขับเคลื ่อนการพูดคุยในเวท ี

เพ่ือให้สามารถแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ได้ตรงจุด สามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

พูดคุย และระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา วางแผนพัฒนาชุมชน 

ทั้งนี้ อาจทำาร่วมกับการศึกษากรณีตัวอย่างการพัฒนาที่ประสบความสำาเร็จจากพื้นที่

อื ่นๆ นำามาถอดบทเรียน เพื ่อปรับให้เหมาะสมกับบริบทของพื ้นที ่ตนเองอย่างเป็น

รูปธรรมได้

วิสัยทัศน์ ทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการ

มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา

พ้ืนท่ีร่วมกัน และเข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนดอนาคตของชุมชน  

ตั้งแต่เริ่มต้น 

มบีทเรียนจากกรณีศึกษาตัวอย่างท่ีประสบผลสำาเร็จมาเป็นแนวทาง

ในการพัฒนาในพื้นที่

ก้าวที ่ ๒ ได้อะไร?
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Checklist แนวทางสำารวจการดำาเนินงาน
กระบวนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ กำาหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนา
ชุมชนที่สอดคล้องกับภูมิสังคมและบริบทของพื้นที่ 

มีกระบวนการ/กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/เวทีประชาคม ที่ส่งเสริมให้   
ทุกภาคส่วนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูล สภาพปัญหาและกำาหนด     
แนวทางการพัฒนาชุมชนร่วมกัน

มีตัวอย่างที่ประสบความสำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน 
ช ุมชน และองค์กรในชุมชน เพื่อเป ็นต้นแบบ/แรงบันดาลใจ โดยวิเคราะห์
ร่วมกันในเวทีประชาคม เพื่อจุดประกาย/กระตุ้น หรือค้นหาแนวทางมาปรับใช้
กับพื้นที่ของตนเองให้เหมาะสม

มีการทบทวนลำาดับความสำาคัญของปัญหาที่ต้องการแก้ไข หรือประเด็นที่
ต้องการการพัฒนา และศักยภาพของชุมชนในการดำาเนินงาน  

สมาชิกในชุมชน อาทิ แกนนำาชุมชน ประชาชน เด็กและเยาวชน และภาคีการ
พัฒนาในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ชุมชนมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของพื ้นที่
ที ่สอดคล ้องก ับสภาพภูมิส ังคม ผ ่านการม ีส ่วนร ่วมค ิด ร ่วมวางแผน 
ของเครือข่ายการพัฒนาในชุมชน

ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการทำางานระดับพื ้นที ่ของผู ้ม ีส ่วนได้ส่วนเสีย
ในชุมชน ทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และภาคประชาสังคม
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แผนงาน คือ ประเด ็นการพ ัฒนาหลัก ในแต ่ละเรื ่องที ่ช ุมชนตั ้งเป้าหมายร่วมกัน

เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การสร้างครอบครัวอบอุ ่น การสืบสานศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาสุขภาวะชุมชน การดูแลทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม การสร้างชุมชนน่าอยู่ เป็นต้น

โครงการ/กิจกรรม เป็นกิจกรรมหรือโครงการที่ อปท. และชุมชนต้องการดำาเนินการ

แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน เพื ่อให้บรรลุในแต่ละแผนงานพัฒนาหรือสามารถแก้ไข

ประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น โครงการตู ้ เย ็นข้างบ้าน โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

โครงการคลองสวยน้ำาใส โครงการขยะแลกไข่ กิจกรรมสานสามวัย วิสาหกิจชุมชน เป็นต้น 

ซึ่งในแผนงานเดียวอาจมี หลายกิจกรรม หรือหลายโครงการ    

ก้าวที่�๓ กำาหนดแผนการดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคีเครือข่ายการพัฒนาในชุมชน

        หลังจาก อปท.และคนในชุมชนใช้ฐานข้อมูล

                            ศักยภาพและทุน พร้อมท้ัง สภาพปัญหา อุปสรรค

           ร่วมกันวิเคราะห์ เพ่ือกำาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา 

    หรือกำาหนดเป้าหมายการพัฒนารว่มกันแล้ว ตอ่มาเปน็

    ขั้นตอนของการกำาหนดแผนการดำาเนินงานร่วมกัน 

             โดยการถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนา หรือแนวทางการ

            แก้ไขปัญหาของชุมชนลงในแต่ละประเด็นกิจกรรม

หรือโครงการ ให้มีความชัดเจนขึ้นผ่านแผนการดำาเนินงานหรือแผนปฏิบัติการซึ่งแผน

ปฏิบัติการ ควรมีองค์ประกอบ ดังนี้
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วัตถุประสงค์ ผลผลิต/ผลลัพธ์  เป็นการผลระบุผลที่ต้องการในระดับกิจกรรมหรือ

โครงการ เช ่น คนในช ุมชนม ีผ ักและผลไม ้ไว ้บร ิโภค ลดค ่าใช ้จ ่ายในคร ัวเร ือน 

สภาพแวดล้อมคูคลองสะอาด หรือคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น 

  

กลุ ่มเป้าหมาย เป็นการระบุกลุ่มที่จะดำาเนินกิจกรรมนั ้น เช่น

กลุ ่มแม่บ้าน กลุ ่มอาชีพ กลุ ่มผู ้สูงวัย กลุ ่มผู ้เปราะบางในชุมชน 

กลุ่มเด็กและเยาวชน แม้กระทั่งกลุ่มบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเอง  

วิธีการดำาเนินงาน สามารถดำาเนินการได้หลายแนวทาง เช่น การพัฒนาแหล่งเรียนรู้      

ที่ม ีอยู ่ในชุมชน ต่อยอดขยายผลจากแหล่งเรียนรู ้ที่ม ีโดยหาผู ้ท ี ่สนใจเข้าร่วม

ดำาเนินงาน การศึกษาดูงานเพื ่อนำามาต่อยอด การสร้างเครือข่ายการพัฒนาเข้ามา

หนุนเสริมการทำางาน หรือแม้กระทั ่งสร้างการจูงใจคนในชุมชนด้วยการประกวด

โครงการหรือกิจกรรม เช่น การประกวดครัวเรือนหน้าบ้านน่ามอง หลังบ้านน่าชม 

ประกวดถนน ซุ้มชุมชน เป็นต้น

ระยะเวลา สามารถกำาหนดระยะเวลาตามความเหมาะสมกับ

กิจกรรมหรือโครงการนั้น ๆ อาทิ ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑ ปี  

ตัวชี้วัด สามารถกำาหนดได้ตามลักษณะโครงการและ

กิจกรรม กำาหนดได้ทั้งตัวชี้วัด เชิงปริมาณ เช่น จำานวน

ผู้ติดยาลดลง ครัวเรือนท่ีปลูกผักสวนครัวมีรายจ่ายต่อเดือนลดลง 

ขยะในชุมชน ลดลง ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน หรือมีคนมาศึกษาดูงาน

แหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพ่ิมข้ึนก่ีคน เป็นต้น และกำาหนดตัวช้ีวัด

ในเชิงคุณภาพ อาทิ ครอบครัวอบอุ่น คนในชุมชนมีความสุข 

สภาพแวดล้อม ชุมชนดีขึ้น น้ำาใสขึ้น 
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งบประมาณและแหล่งงบประมาณ การพิจารณาแหล่งงบประมาณ

สำาหรับดำาเนินงาน ควรเริ ่มจากการพึ ่งพาตนเองก่อน โดยแบ่งออกเป็น

แหล่งงบประมาณภายใน โดยมีทั้งกิจกรรมแบบไม่ใช้งบประมาณใช้วัสดุ

และแรงงานในชุมชน หรือชุมชนร่วมออกค่าใช้จ่ายเองอย่างเต็มใจหรือ

ต้องการงบประมาณที่ อปท.สนับสนุนบางส่วน หรือสนับสนุนทั้งหมด

แหล่งงบประมาณภายนอก โดยการขอสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ

และภาคเอกชน ซึ่งอาจขอรับสนับสนุนเป็นเพียงส่วนหนึ่ง หรือสนับสนุนทั้งหมด  

ผู้รับผิดชอบ เป็นการกำาหนดบทบาทความรับผิดชอบ

ให้เหมาะสมตามศักยภาพของแต่ละคน แต่ละหน่วยงาน 

ในแผนการดำาเนินงาน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท่ีเป็นฉันทามติร่วมกัน เกิดการบูรณาการการทำางาน

ระหว่างภาคีการพัฒนาอย่างแท้จริง จากผู้มีส่วนได้เสีย

กับการดำาเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ และสมาชิกในชุมชน 

แผนการดำาเนินงาน/แผนการพัฒนาระดับพื้นท่ี หรือแผนพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน

ครอบคลุม และมาจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

มีผลผลิต ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

ก้าวที ่ ๓ ได้อะไร?
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Checklist แนวทางสำารวจการดำาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและคนในชุมชน ร่วมกันวางแผนการดำาเนินงาน       
เพื ่อนำาไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาพื ้นที ่ หรือการแก้ไขปัญหาของชุมชน

ชุมชนมีแผนการดำาเนินงานที ่สามารถนำาไปสู ่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาหรือ
การแก้ปัญหาที่ชุมชนต้องการและสามารถดำาเนินการได้จริง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นมีแผนการดำาเนินงานที ่ชัดเจน มีความพร้อมสำาหรับ
การผนวกเข้าสู่แผนงานระดับต่าง ๆ อาทิ แผนอำาเภอ แผนจังหวัด โดยเป็นแผนที่
มาจากการมีร่วมของคนในชุมชน และทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน   

มีกิจกรรมหรือโครงการเริ่มต้นจากการพึ่งพาตนเองจากภายในชุมชนเอง เป็นหลัก 
อาทิ ใช้ทรัพยากรที่มีในชุมชน สร้างความสามัคคี เปิดโอกาสให้ทุกคน มีส่วนร่วม
ปฏิบัติ สามารถสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอพียงในระดับต่าง ๆ 

มีโครงการ/กิจกรรมแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนที่ชัดเจน สอดคล้องกับภูมิสังคม
และบริบทของพื้นที่ อาทิ การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สร้างสวัสดิการชุมชน อนุรักษ์
ดูแลทรัพยากรชุมชน ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน
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เป็นขั้นตอนของการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้และส่งเสริม     
 การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน     
 ตามแผนการดำาเนินงานทั้งระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
  ชุมชน กลุ่ม หน่วยงาน ครัวเรือนและบุคคล โดย สร้างข้อตกลงร่วมกัน  
   ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีบทบาทเป็นทั้งผู้ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม และเป็นผู ้หนุนเสริมการดำาเนินงานของชุมชน ครัวเรือน ผู ้น ำาและบุคลากร

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรเป็นผู้ริเริ่มในการดำาเนินกิจกรรมการประยุกต์ใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบให้กับชุมชน โดยการประกาศเป็นทางการ 

หรือสื่อสารในรูปแบบใดใด ให้คนในชุมชนรับทราบ เช่น ประกาศว่าจะใช้การบริหารจัดการ

งบประมาณด้วยความชัดเจนโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ใช้หลักธรรมมาภิบาลในการดำาเนินงาน 

เป็นองค์กรประหยัดน้ำา ประหยัดไฟ มีการคัดแยกขยะ สร้างองค์กรสีเขียว เป็นต้น

๒. ระดับชุมชนและกลุ ่ม ดำาเนินงานตามแผนงานและกิจกรรม

โดยการสร้างแนวร่วมจากชุมชนที่มีความพร้อมและสมัครใจ อาจใช้วิธีจูงใจ

ด้วยการประกวด อาจแบ่งตามหมู่บ้าน ชุมชน หรือกลุ ่มในพื ้นที่ อาทิ

ประกวดซุ้มบ้านสุขภาพดี ซุ้มบ้านสวยงาม ซุ้มบ้านเกษตรอินทรีย์ 

หรือรวบรวมจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ เพื่อการขับเคลื่อนงาน อาทิ 

กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสร้างอาชีพ

ก้าวที่�๔ จัดทำาข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อน
ตามแผนการดำาเนินงาน
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สร้างรายได้ กลุ่มเด็กและเยาวชนที่สนใจเป็นนักสืบสายน้ำา หรือกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ต้องการ

ถ่ายทอดวัฒนธรรม ประเพณีให้ล ูกหลานในชุมชน เพื ่อดำาเนินกิจกรรมที ่น ำาไปสู่

การเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

  ๓. ระดับบุคคล ครัวเรือน เป็นการดำาเนินงานตามความพร้อม ความสมัครใจ

  ที่สนใจเข้ามานำาร่องทำากิจกรรมหรือโครงการตามแผนดำาเนินงาน 

  เพื่อให้เกิดครัวเรือนต้นแบบ อาทิ ครัวเรือนที่สนใจปลูกผักอินทรีย ์

                   ครัวเรือนที่สนใจทำาเกษตรผสมผสาน หรือทดลองคัดแยกขยะ

                 ภายในคร ัว เร ือน คร ัว เร ือนที่ส น ใจ ต่อยอดแปรรูปผล ิตภัณฑ์ 

       ซึ ่งเรียกบุคคล ครัวเรือนดังกล่าว ว่าเป็นผู ้นำาการเปลี่ยนแปลง 

   เพื่อเป็นตัวอย่างในการสร้างกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริม

การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิต

ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ให้ประสบผลสำาเร็จและ        

มีความยั่งยืน จำาเป็นต้องมี การสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้งในและนอกพื้นที่ 

เพื่อหนุนเสริมและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา โดยพิจารณาจากภาคีเครือข่ายที่มี

ความสนใจ สมัครใจ มีภารกิจสอดคล้องและมีส่วนในการหนุนเสริมองค์ความรู้และ

งบประมาณในการดำาเนินงานพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชน และมีความมุ่งมั่น

ร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง ซึ่งมีภาคีเครือข่ายการพัฒนา ดังนี้
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การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาและขยายผลการจัดการความรู้การขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ภาคีเครือข่ายการพัฒนา มีบทบาทสำาคัญ ในการประสาน  

การขับเคลื ่อนให้เกิดการเชื ่อมโยงการทำางานและการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในชุมชน  

สร้างกระบวนการเรียนรู้ สนับสนุนงบประมาณ ถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลย ี

การบูรณาการความร่วมมือ ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล และหนุนเสริมการ

ทำางานในพ้ืนท่ีร่วมกันอย่างต่อเน่ือง โดยสร้างความร่วมมือ ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ ความร่วมมือ

แบบ บวร ( บ้าน – วัด – โรงเรียน) โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ มหาวิทยาลัย ๑ งานวิจัย 

สถาบันการศึกษา >> โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์เด็กเล็ก  กศน.  

>> บริษัทเอกชน โรงงาน ร้านค้า ฯลฯ

>> ในพ้ืนท่ี อาทิ เกษตรตำาบล/อำาเภอ พัฒนาชุมชน    

      รพ.สต. รพ.            

     นอกพื้นท ี ่อาทิ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 

     สำานักงาน กปร.        

>> วัด มูลนิธิต่าง ๆ ศูนย์เรียนรู ้/แหล่ง  เรียนรู ้  

     กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม วุฒิอาสาธนาคารสมอง

>> อบต. /ทต./ อบจ.

ภาคเอกชน

หน่วยงานภาครัฐ

ภาคประชาสังคม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การสร้างข้อตกลงร่วมกัน ในการดำาเนินการตามแผนดำาเนิน

งานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับบุคคล ครัวเรือน 

และชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจในการดำาเนินงานร่วมกัน 

พร้อมทั้งประกาศให้คนในชุมชนรับรู้ ทราบข่าวโดยทั่วกัน    

ผู้นำาการเปล่ียนแปลงในการนำาใช้หลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ในทุกระดับ 

ทั้งองค์กร ชุมชน ครัวเรือน และบุคคล  ผ่านการดำาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน 

หรือแก้ไขปัญหาชุมชนร่วมกันบนฐานของข้อมูลชุมชนและบริบทของพื้นที่

เกิดการเชื ่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และ

มีการบูรณาการแผนงาน งบประมาณ และกิจกรรมร่วมกัน

มีกลุ่มต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ที่ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ 

สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทำางานเชื่อมโยงสอดคล้องกัน 

เพื่อให้บรรลุแผนการดำาเนินงาน

ก้าวที ่ ๔ ได้อะไร?
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Checklist แนวทางสำารวจการดำาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ชุมชน/ ครัวเรือนร่วมดำาเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน   
และเชื ่อมโยงเครือข่ายภาคีการพัฒนาร่วมขับเคลื ่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื ้นที ่

ผู้นำาและบุคคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นส่วนสำาคัญในการดำาเนินกิจกรรม/
โครงการที่ เป็นแบบอย่างแก่คนในชุมชน อาทิ ใช้พื้นที่ว่างปลูกผักอินทรีย์ 
ประหยัดน้ำา ประหยัดไฟ ดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม

มีบ ุคคล ครัวเรือน ผู้น ำาชุมชน ที ่ม ีศ ักยภาพม ีความพร ้อมเข ้าร ่วมก ิจกรรม 
การพัฒนาชุมชน หรือร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน และสามารถพัฒนาจนเกิดเป็น
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในชุมชน

มีการลงนามข้อตกลงในชุมชน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ร่วม
ดำาเน ินกิจกรรม เพื ่อให ้เก ิดแกนนำา ผ ู ้น ำาการเปลี่ยนแปลง ปราชญ์ช ุมชน
นักวิจัยชุมชนที่เข้มแข็ง 

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  และการหนุนเสริมการขับเคลื่อนปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงจากภาคี ทั้งในและนอกพื้นที่ในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านองค์ความรู้ 
การสนับสนุนงบประมาณสำาหรับดำาเนินการ  

มกีารบรูณาการทำางานกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  องคก์รและกลุม่ตา่ง ๆ  ในพืน้ที ่โดยกำาหนด
บทบาท หน้าที่ กลไกการสนับสนุนการทำางานร่วมกันอย่างเหมาะสม
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การขบัเคลือ่นงานพฒันาชมุชนบนฐานปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ตามแผนการดำาเนนิงาน
ท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการคิด ควรมีการดำาเนินการท้ังภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และในระดับชุมชน  

  การดำาเนินงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เมื่อกำาหนดวิสัยทัศน์

   นโยบาย และกิจกรรมการดำาเนินงานบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    เพื่อเป็นแบบอย่างที่ด ีให้กับคนในชุมชนแล้ว ควรเร่งดำาเนินการ

                         ให้กิจกรรมบรรลุผลตามที่กำาหนดไว้ อาทิ การบริหารจัดการองค์กร

    ท่ีมีธรรมาภิบาล มีการจัดสรรงบประมาณโปรง่ใส เปน็ธรรม ตรวจสอบได้

   โดยเปดิเผยขอ้มลูใหค้นในชมุชนสามารถตรวจสอบได ้มกีารแกไ้ขปญัหา

      และการพัฒนาชุมชนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมจากคนทุกภาคส่วน รวมไป

จนถึงการบริหารจัดการชุมชนที่เน้นประโยชน์สุขของคนชุมชนเป็นสำาคัญ และส่งเสริม

การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำารงชีวิตประจำาวันของบุคลากรของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ระดับผู้นำา จนถึงระดับเจ้าหน้าที่ สร้างสภาพแวดล้อมและ

บรรยากาศในการทำางานที่ดี เช่น เป็นองค์กรสีเขียว มีอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อการติดต่องาน

ของผู้สูงอายุและผู้พิการ มีการใช้พื้นที่รอบสำานักงานปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นต้น 

ก้าวที่�๕ ขับเคลื่อนแผนดำาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา             
และพัฒนาชุมชนบนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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การดำาเนินงานระดับครัวเรือน แกนนำาชุมชนและกลุ่ม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

มีหน้าที่ในการหนุนเสริมการดำาเนินงานให้ประสบผลสำาเร็จ 

พัฒนาแกนนำา ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ปราชญ์ชุมชน นักวิจัยชุมชนที่มีอยู่เดิมให้มี

ความเข้มแข็ง มีความพรอ้มในการถา่ยทอดองคค์วามรู้ต่าง ๆ  สู่คนรอบข้าง เป็นกลไก

สำาคัญร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นต้นแบบในการสร้างแรงบันดาลใจในการนำาใช้

หลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง โดยมผีลการดำาเนนิงานหรอืตัวอยา่งความสำาเรจ็ทีเ่ปน็

รูปธรรมให้คนในชุมชนได้เห็น อาทิ ผู้นำาชุมชนสามารถปลดหนี้ได้ด้วยการทำาเกษตร

ผสมผสาน ครอบครัวอบอุ ่นจากการมีรายได้ ซึ ่งส่งผลให้เกิดการขยายการนำาใช้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำาเนิน

การส่งเสริมการจัดการความรู้ในชุมชน เพื่อพัฒนาผู้นำาชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน

ให้เป็นวิทยากรประจำาแหล่งเรียนรู้ สามารถใช้ทักษะในการสื่อสารถ่ายทอดองค์ความรู้

ได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็น

ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้หรือศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ 

เพ่ือใหเ้ปน็แหลง่ถา่ยทอดความรู ้เปน็ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้มฐีานการเรยีนรู ้แหลง่เรยีนรู/้

ศูนย์เรียนรู้ที่หลากหลาย และสนับสนุนการจัดทำาสื่อประจำาแหล่งเรียนรู้ อาทิ วีดิทัศน ์

แผ่นพับ คลิปผ่านสื่อโซเชี่ยล

การพัฒนาชุมชนและกลุ่มต่างๆ และครัวเรือน จนถึงระดับปัจเจกบุคคล ผ่าน

โครงการ กิจกรรมการพัฒนา หรือดำาเนินการแก้ไขปัญหาชุมชน ที่สอดคล้องกับ

ภูมิสังคมหรือบริบทของพื้นที่ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยครัวเรือน ชุมชน และ

หน่วยงานต่าง ๆ ในพื ้นที ่ด ำาเน ินกิจกรรมตามแผนพัฒนาชุมชนในแต่ละด้าน 

ที ่ ได ้ร ่วมกันกำาหนดขึ ้น เช ่น 
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ด้านเศรษฐกิจ 

ลดรายจ่าย จากการบริโภคฟุ่มเฟือยหรือเกินความจำาเป็น

หรือจากสิ่งที่สามารถทำาเองในครัวเรือน อาทิ การทำาบัญชีครัวเรือน

ลดรายจ่าย คร ัวเรือนด้วยการปลูกผักสวนครัวไว้ร ับประทานเอง 

การทำาน้ำายาเอนกประสงค์ไว้ใช้ภายในครัวเรือน และลดต้นทุนในการ

ประกอบอาชพี โดยเฉพาะตน้ทนุทำาการเกษตร ดว้ยการรวมกลุม่ผลติปุย๋อนิทรยีไ์วใ้ชเ้อง 

 

  เพิ่มรายได้ ด้วยการรวมกลุ่มการประกอบอาชีพเสริม การตั้งกลุ่ม  

   วิสาหก ิจช ุมชน การพ ัฒนาต ่อยอดผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาท ิ

          การแปรรูปผัก ผลไม้ จักสานข้าวของเครื ่องใช้เพื ่อจำาหน่าย

        การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งกิจกรรมการเพิ่มรายได้

       ที่เกิดขึ้นอาจเป็นทั้งรายได้เสริมนอกฤดูการผลิต หรือรายได ้ 

                       หลักของคนในชุมชน 

การออมและแหล่งทุน เป็นการสร้างการออมเพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน      

ในชุมชน เป็นแหล่งทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำา เพื่อให้ทุกคนในชุมชนได้

มีโอกาสในการเข้าถึงได้ อาทิ การตั้งธนาคารความดี กองทุนเงินออม 

กองทุนเพื่อการผลิต สวัสดิการชุมชน กองทุนฌาปนกิจ กองทุน

ขยะออมเงิน

ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ส่งเสริมกิจกรรมให้คนในชุมชนร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

อาทิ  มีข้อตกลงในการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน การดูแลรักษาแม่น้ ำาลำาคลอง มีการ  

                        จัดการขยะในชุมชน โครงการนักสืบสายน้ำา ส่งเสริมพื้นที่สาธารณะ

                          สำาหรับ ทำากิจกรรมชุมชน ประกวดซุ้มบ้าน ถนนสวยงาม ส่งเสริม       

                    การลดการใช้พลังงานท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด  
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ด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม 

สวัสดิการสำาหรับการดูแลคนในชุมชน เช่น การจัดศูนย์สุขภาพ ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วย 

อาสาสมัครป้องกันโรคระบาด กลุ่ม อสม.น้อยในเด็กและเยาวชน โรงเรียนผู้สูงอายุ 

โครงการลดยาเสพติดและอบายมุข ตำารวจอาสาชุมชน ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เป็นต้น   

  

การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี เป็นการส่งเสริมหรือฟื้นฟู

วัฒนธรรมประเพณีชุมชนที่หายไป อาทิ กิจกรรมถ่ายทอด

วิถีชุมชนจากปราชญ์ หรือผู้อาวุโสในชุมชน ไปสู่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ 

การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ทรงคุณค่า ส่งเสริมให้เป็น

หลักสูตรวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นในโรงเรียน 

ปัญหาของชุมชนได้รับการแก้ไข และชุมชนได้รับการพัฒนาอย่าง

สอดคล้องกับศักยภาพทุนของชุมชน และความต้องการของพื้นที่   

ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ชุมชนมีแกนนำา ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ปราชญ์ชุมชน นักวิจัยชุมชน

ที่มีศักยภาพ เป็นตัวอย่างที่ดี มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้

ให้ขยายไปทั่วชุมชน และคนที่สนใจ

คนในชุมชนมีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

ในวิถีชีวิต ผ่านการทำากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำาวัน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นได้ร ับความเชื ่อถือจากคนในชุมชน

ในฐานะท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในการนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการบริหารจัดการองค์กรและในการพัฒนาชุมชน

ก้าวที ่ ๕ ได้อะไร?
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Checklist แนวทางสำารวจการดำาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและชุมชนร่วมกันดำาเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน    
บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการดำาเนินงานหลัก ดังนี ้ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 
ในองค์กร อาทิ ในการกำาหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย การบริหารจัดการภายในองค์กร 
และส่งเสร ิมให้บ ุคลากรขององค์กรนำาใช ้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จนเป็นวิถีชีวิต

มีการพัฒนาเทคนิคการถ่ายทอดองค์ความรู้/เทคนิคการเป็นวิทยากรในแหล่งเรียนรู้/ 
ศ ูนย ์เร ียนร ู ้  ให ้ม ีความพร้อมในการถ่ายทอดและสร้างการเร ียนร ู ้ ให ้แก ่ผ ู ้อื่น

สร้างแกนนำา/วิทยากรแหล่งเรียนรู้จากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในกระบวนการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้

เวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างแหล่งเรียนรู้ที ่มีในชุมชนกับกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ ผู้ที ่สนใจภายในชุมชน ผู้ที ่มาศึกษาดูงานจากภายนอก และระหว่างแหล่ง
เรียนรู้ด้วยกัน

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างแกนนำากลุ่มกับภาคีเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกพื้นที่ อาทิ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ในการบริหาร
จัดการภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่เดียวกัน (Area -based Development) และ
การขับเคลื่อนประเด็นงานเดียวกัน (Issue-based Development) เพื่อแลกเปลี่ยน
และต่อยอดความรู้ ความชำานาญ 

มีการเผยแพร่การดำาเนินงานกิจกรรมและโครงการให้ชุมชนรับทราบอย่างทั่วถึง   
เช่น ผ่านหอกระจายเสียง ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ การประชุมหมู่บ้าน เป็นต้น

มีการจัดทำาและพัฒนาหลักสูตรของศูนย์เรียนรู้/ แหล่งเรียนรู้ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ ์
อาทิ แผ่นพับ สื่อมัลติมีเดีย สื่อโซเชียลประกอบกิจกรรม การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
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ก้าวที่�๖ ติดตามความก้าวหน้าการดำาเนินงานร่วมกัน 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
และชุมชน

ในการดำาเนินงานหรือกิจกรรมการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของพ้ืนท่ี เพ่ือให้เป็นไปตาม

แผนงานทีร่ ่วมกันวางไว ้ ควรมีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล

การดำาเนินงาน ต้ังแต่เร่ิมดำาเนินงาน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรต้ังทีมทำางาน

ร่วมกับชุมชนในการทำาหน้าท่ีติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมหรือโครงการเป็นระยะ 

อาจกำาหนดการติดตามเป็น ๒ ระยะ คือ ระหว่างการดำาเนินงานกิจกรรม และเม่ือ

กิจกรรมจบแล้ว โดยวิธีการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล ข้ึนอยู่กับรูปแบบ

กิจกรรมและข้อตกลงร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนหรือครัวเรือน
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การติดตามอย่างง่าย ๆ

รับสมัคร
ประกวด
ซุ้มบ้าน

ทำาความ
สะอาดถนน
ประตูร้ัว

มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค.

จัดแสดง 
ให้คะแนน
ความสะอาด
สวยงาม

การติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ เป็นเส้นเวลา (Time line)

กิจกรรม ครัวเรือนปลูกผักปลอดสารพิษ

ติดตามในช่วงดำาเนินกิจกรรม 
X  ไมใ่ชส่ารเคมใีนการเพาะปลกูและดูแล
 / ใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยคอก
 / ใช้แรงงานในครัวเรือน

 ติดตามผลผลิต/ผลลัพธ์
 มีอาหารในครัวเรือน
 เพิ่มรายได้ในครัวเรือน

 
 
   

 

ปลูกไม้
ประดับ

อปท.
มอบรางวัล
เป็นขวัญ
กำาลังใจ

ชุมชน 
สะอาด 
สวยงาม 
เรียบร้อย 
คนมีความ
สามัคคี
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ตารางการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการ

กิจกรรม /
โครงการ

กิจกรรม อปท.
รักษ์โลก (ประหยัด
น้ำา ไฟฟ้า )

ค่าน้ำา ไฟ 
เริ่มลดลง

คา่น้ำา ค่าไฟ ลดลง มีงบประมาณไปทำา
กิจกรรมอื่นเพิ่มขึ้น
จำานวน ... บาท

ศึกษาดูงานที่อื่น
อบรมวิทยากร
ทำาสื่อความรู้เพิ่ม

ปรับปรุงงาน
ในแหล่ง
วิทยากรบรรยาย
ความรู้ได้อย่าง
มืออาชีพ
เผยแพรส่ือ่ความรู้

- มีผู้สนใจเข้ารับ
  ความรู้เพิ่ม
- มีการขยายผลใน
  ชุมชนเพิ่มขึ้น

รวมกลุ่มเยาวชน
สร้างความเข้าใจ
ศึกษาข้อมูล
วางแผน
ปฏิบัติการ
ทดลอง
ดำาเนินงาน

ดำาเนินงานดูแล
คูคลอง แม่น้ำา
ในพื้นที่
พบปัญหา
ประสานงานแกไ้ข
สมาชิกนักสืบ
สายน้ำาเพิ่มขึ้น

- แม่น้ำาในลำาคลอง
  ใสสะอาด
- สภาพแวดล้อม
  ชุมชนดีขึ้น

พฒันาแหลง่เรยีนรู้
เกษตรอินทรีย์

นักสืบสายน้ำา

ระยะท่ี 1
( ม.ค.- มิ.ย.)

ระยะท่ี 2
(ก.ค.- ธ.ค.)

ผลผลิต/ผลลัพธ์
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Checklist แนวทางสำารวจการดำาเนินงาน
องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ ่นร ่วมก ับช ุมชน ร ่วมก ำาหนดร ูปแบบและแนวทาง
ในการติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการของชุมชน 

มีคณะทำางานในการติดตามความก้าวหน้ากิจกรรมและโครงการที ่มาจากตัวแทน
ในชุมชนและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีการตกลงวิธีการ รูปแบบ แนวทาง ระยะเวลา เป้าหมายการติดตามกิจกรรม 
โครงการร่วมกันและเปิดเผยข้อมูลให้ชุมชนรับรู้กติกา กฎเกณฑ์ ข้อกำาหนด ข้อจำากัดร่วมกัน

เก็บข้อมูล ติดตามความก้าวหน้าในพื้นที่จริง และดำาเนินการอย่างเปิดเผย โปร่งใส 
เป็นธรรม 

มีการสรุปผลการดำาเนินงานขั้นสุดท้าย ให้เห็นผลผลิต ผลลัพธ์ของกิจกรรม 
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเห็นผลที่เกิดเป็นรูปธรรมแล้ว อาทิ สามารถลดงบ
ประมาณค่าน้ ำา ค่าไฟฟ้า ของสำานักงานได้ คลองสวย น้ ำาใสขึ ้น มีรายได้เพิ ่มขึ ้น
มีการรวมกลุ่มที่ประสบผลสำาเร็จ

มอบรางวัล ชมเชย ให้กำาลังใจ หรือประกาศให้ชุมชนรับรู้ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
แก่ผู้ดำาเนินกิจกรรมหรือโครงการ

ก้าวที ่ ๖ ได้อะไร?

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน ร่วมกำาหนดรูปแบบและแนวทางในการติดตาม

ความก้าวหน้าของกิจกรรม/โครงการของชุมชน 
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กา้วที�่๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สรุปบทเรียน
และจัดการความรู้ผ่านเวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน

โดยเป็นข้ันตอนหลังการดำาเนินงาน กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ซ่ึงกระบวนการ   

สรุปบทเรียนท่ีได้จากการดำาเนินงาน มีรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย เช่น การจัด

เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับชุมชน การประชุมกลุ่มแกนนำาท่ีร่วมดำาเนินงาน เป็นต้น      

โดยสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการถอดบทเรียนอย่างท่ัวถึง และร่วมกันวิเคราะห์ 

สังเคราะห์บทเรียนท่ีได้จากการดำาเนินงานท่ีเกิดข้ึนอย่างแท้จริง ด้วยการร่วมคิด       

ร่วมทำา ร่วมสรุปบทเรียนเชิงลึกและเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานท่ีเกิดข้ึนภายหลัง    

การดำาเนินงานกับก่อนการดำาเนินงาน สรุปปัจจัยความสำาเร็จ กระบวนการดำาเนินงาน 

ปัญหา อุปสรรคในการดำาเนินงาน และข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้อง 

การสรุปบทเรียนการดำาเนินงาน เป็นเคร่ืองมือสร้างการเรียนรู้ วิธีการหน่ึงในการ

จัดการความรู้ โดยเป็นกระบวนการดึงเอาองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากประสบการณ์จริง 

ออกมาใช้เป็นฐานและทุนในการพัฒนางานเพ่ือยกระดับให้ดีย่ิงข้ึน 
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ท้ังน้ี ต้องบันทึกการสรุปบทเรียน เพ่ือสามารถนำาเอาบทเรียนมาปรับปรุงการดำาเนินงาน 

ในระยะต่อไป พร้อมทัง้จดัทำาเป็นชุดองค์ความรูส้ำาหรบัการเผยแพร่ให้กบัพืน้ทีอ่ืน่ ๆ  

ท่ีสนใจต่อไปในอนาคต ถือเป็นกระบวนการสำาคัญของการนำาประเด็นการถอดบทเรียน

คืนสู่ชุมชน

แกนนำาชุมชน/
แหล่งเรียนรู้ /
เครือข่าย
การดำาเนินงาน

ชุดความรู้ระดมความเห็น คืนสู่ชุมชนเวทีสรุปบทเรียน

- วิธีการ

- ผลความสำาเร็จ

- ปัญหา /อุปสรรค

- ปัจจัยความสำาเร็จ

เกิดชุดองค์ความรู้ ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และมีระบบการจัดการ

ความรู้ ท่ีสามารถจุดประกายการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปสู่พื้นที่อื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม

คนในชมุชนไดแ้ลกเปลีย่นแนวคิด ประสบการณ ์ความรู ้ในการดำาเนนิงาน

และกิจกรรมต่าง ๆ ทั ้งในฐานะผู ้ดำาเนินงาน หรือผู ้ได้รับผลกระทบ 

เกิดกระบวนการเรียนรู้ใหม่ บนฐานกิจกรรมของตนเอง

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และชมุชนสามารถกำาหนด แนวทางการพฒันา

และแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้ตรงจุดมากขึ้น สามารถปรับแผนพัฒนาชุมชน

บนฐานองค์ความรู้ของตนเอง

ก้าวที่ ๗ ได้อะไร?
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Checklist แนวทางสำารวจการดำาเนินงาน

สรุปบทเรียนและจัดการความรู ้ ผ่านเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกัน

มีกระบวนการ รูปแบบและวิธ ีการถอดบทเรียนที ่เหมาะสมกับผู ้เข ้าร่วม อาทิ 
เวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ร ่วมกันทั ้งภายในแหล่ง/ศูนย์เร ียนรู ้ และระหว่างแหล่ง/
ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน สรุป สังเคราะห์องค์ความรู้ ที่ได้จากประสบการณ์จริง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการนำาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในระดับบุคคล 
ครัวเรือน องค์กร ภาคีเครือข่ายการพัฒนา และผู้ที ่สนใจเข้าร่วมถอดบทเรียนจาก
การดำาเนินงาน โดยอาจดำาเนินการมากกว่า ๑ ครั้ง และใช้หลายวิธีร่วมกัน

มีการเปรียบเทียบกับรูปแบบความสำาเร็จที่หลากหลายจากพื้นที่อื ่น ๆ  และ ร่วมคิด
วิเคราะห์ร่วมกันถึงปัญหา อุปสรรค ปัจจัยความสำาเร็จ และวิธีการแก้ไขหรือพัฒนา
แนวทางการดำาเนินงานให้ดีขึ ้น  

มีการถอดบทเรียนหรือสรุปบทเรียนร่วมกัน จัดระบบการจัดการความรู้ มีชุดองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา บทเรียนของแต่ละแหล่งเรียนรู้ 

มีแนวทางหรือกลไกการนำาความรู ้ท ี ่ได ้ ไปประยุกต์ใช ้ให ้เก ิดประโยชน์ในการ
แก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
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ก้าวที่�๘ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลการดำาเนินงาน

จากชุดองค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนผลการดำาเนินงานในก้าวที่ผ่านมาน้ัน 

การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แนวคิด กระบวนการ รวมถึงตัวอย่างของชุมชน

ท่ีประสบความสำาเร็จในการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขยายสู่

ชุมชนอ่ืนหรือต่อยอดสู่กิจกรรมอ่ืน ๆ ให้ต่อยอดขยายผลข้ึนเป็นเร่ืองสำาคัญ โดยการ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สามารถดำาเนินการได้หลายรูปแบบ วิธีการ อาทิ คู่มือ     

ผ่านการเป็นวิทยากรให้กับผู้มาศึกษาดูงาน นำาเสนอผ่านเวทีสัมมนา นิทรรศการ   

การกระจายเสียงระดับชุมชน ผ่านส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือสังคมออนไลน์

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงควรจัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์ 

ผลการดำาเนินงานทั้งระดับบุคคลต้นแบบ สื่อประจำา

แหล่งเรียนรู ้/ศูนย์การเรียนรู ้ ท่ีสามารถส่ือสาร 

ให้บุคคลภายนอกเข้าใจโดยง่าย เพ่ือให้

เกิดการถ่ายทอด เผยแพร่สู่สาธารณะและ

สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

ภาคีเครือข่ายท้ังภายในและภายนอกชุมชน

โดยมีลักษณะสื่อ คือ
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การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านตัวบุคคล ได้แก่ การเป็นวิทยากรประจำาบ้าน/โครงการ/

แหล่งเรียนรู้ บอกเล่าเร่ืองราว ให้ความรู้แก่ผู้ท่ีสนใจ เช่น ครูเป็นวิทยากรให้กับโครงการ

โรงเรียนสีเขียวในชุมชนหรือ ลุงสิน  เป็นวิทยากร ให้ความรู้เก่ียวกับ

การทำาน้ำาหมักชีวภาพ ป้าสิริ เป็นวิทยากรให้รู้เร่ืองพืชสมุนไพรให้แก่

ผู้ท่ีสนใจในชุมชน หรือคณะท่ีมาศึกษาดูงานจากต่างถ่ิน     

การถ่ายทอดผ่านส่ือประเภทต่าง ๆ ได้แก่ 

ส่ือส่ิงพิมพ์ ได้แก่ ชุดองค์ความรู้ คู่มือ เอกสาร แผ่นพับ

ส่ือดิจิทัล ได้แก่ ส่ือภาพและเสียง ในรูปแบบภาพยนต์ส้ัน

ภาพกราฟฟิค อินโฟกราฟฟิค โดยนำาเสนอผ่าน

และส่ือ Social Media ผ่าน โทรทัศน์ วิทยุ

Youtube Facebook แอพพลิเคช่ัน Line Tiktok เป็นต้น 

นอกจากน้ี องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส่งเสริมให้เกิดการนำาใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการส่ือสารกิจกรรม โครงการในองค์กร หน่วยงานอ่ืนในชุมชน 

อาทิ สอดแทรกเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติของ

โรงเรียนในชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือปลูกฝังความรู้ ความเข้าใจให้แก่

เด็กและเยาวชนในพื้นที ่ เพื ่อสร้างภูมิคุ ้มกันให้กับเด็ก

รุ่นใหม่ รวมท้ังขยายผลไปยังภาคีการพัฒนา และประชาชน

อย่างกว้างขวาง
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มีการเผยแพร่/ขยายผลความสำาเร็จของการดำาเนินงานของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรมให้ประชาชนและคนในชุมชนได้รับรู้ และเห็น

แนวทางของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จนพร้อมที่จะนำามาเป็นแบบอย่างในพื้นที่อื่น ๆ 

ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ในการศึกษาดูงาน สำาหรับคนในชุมชนและประชาชน

ที่สนใจ โดยมีวิทยากรที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้  

เกดิการขยายผลการดำาเนนิงานการประยกุตใ์ชป้รัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีป่ระสบ

ความสำาเร็จไปสู่ครอบครัว ชุมชน และองค์กรอื่น ทั้งภายในและภายนอกชุมชน

 
Checklist แนวทางสำารวจการดำาเนินงาน

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายผลการดำาเนินงานพัฒนาชุมชนบนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

มีการจัดทำาชุดองค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อมัลติมีเดีย ที่ชัดเจน 
เป็นขั้นตอนสามารถเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้หรือที่นำาไปปรับใช้ในพื้นที่อื ่น

มีการเผยแพร่และขยายผลความสำาเร็จของพื้นที่ อปท. แผนงาน กิจกรรม โครงการ 
ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายประเภท หลายช่องทาง (แผ่นพับ รายการ
โทรทัศน์ วีดิทัศน์ Facebook ฯลฯ)  หรือผ่านเวทีประชาคมและเวทีสัมมนาต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม

มีการติดตามผลจากการสื ่อสาร ประชาสัมพันธ์ว ่า มีคนให้ความสนใจเข้ามารับ
ความรู้แล้วสามารถนำาไปเป็นแนวทางในการดำาเนินงานมาก น้อยเพียงใด

เปิดให้มีเวทีและช่องทางสำาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ำาเสมอ ทั้งภายใน
ชุมชนและระหว่างชุมชน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ

ก้าวที ่ ๘ ได้อะไร?
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ก้าวที่�๙ ต่อยอดขยายผลการพัฒนาพ้ืนท่ี
ครอบคลุมทุกมิติ ท้ังมิติสังคม เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป้าหมายสุดท้าย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันพัฒนาพื้นที่

ในทุกมิติ มีการต่อยอดขยายผลกิจกรรม โครงการที่ประสบความสำาเร็จ ไปสู่การ

วางแผนพัฒนาชุมชนร่วมกัน เพ่ือเป็นการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ระดับครัวเรือน ชุมชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแบบอย่างในการน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในการกำาหนดวิสัยทัศน์ การกำาหนดนโยบาย การบริหารจัดการองค์กร ให้มีความโปร่งใส 

       ตรวจสอบได้อย่างมีธรรมาภิบาล และสนับสนุนให้บุคลากร 

             ทุกระดับในองค์กรปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่ความพอเพียง   

                                    สร้างการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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ชุมชนและภาคีการพัฒนาในพ้ืนท่ี ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการ

พัฒนาชุมชน ทั้งแกนนำาชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา

ผู้บริหารท้องถ่ิน เครือข่ายการพัฒนาและประชาชนท่ีสนใจ เข้ามามีส่วนร่วมในการ

วางแผนพัฒนาชุมชนท่ีครอบคลุมทุกมิติ ท้ังมิติสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ 

              และสิ่งแวดล้อม เน้นการพึ่งพาตนเองก่อนการพึ่งพาปัจจัย

                              จากภายนอก มีกลไกในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น 

                                  รูปธรรม พร้อมท้ังมีการติดตามประเมินผลการนำาใช้หลักปรัชญา    

                              ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด

                                   การพัฒนาอย่างย่ังยืนในพ้ืนท่ี

การพัฒนาพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ ในการดำาเนินตามแผนงาน กิจกรรม โครงการ   

ในก้าวท่ี ๑ – ๘ ที่ผ่านมา เป็นการดำาเนินการนำาร่องการพัฒนาและแก้ไขปัญหา  

ท่ีคนในชุมชนต้องการดำาเนินงานในข้ันแรก ในประเด็นเร่งด่วน หรือชุมชนมีความ

พร้อมดำาเนินงาน เม่ือการดำาเนินงานดังกล่าวประสบผลสำาเร็จและมีการถอดบทเรียน

เป็นชุดองค์ความรู้พร้อมท้ังเผยแพร่เพ่ือให้เกิดการขยายผลต่อยอด ให้เกิดความต่อเน่ืองแล้ว 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนควรทบทวน ขยายแนวทางการพัฒนาชุมชนให้

ครอบคลุมทุกมิติ ซ่ึงอาจเคยเรียงลำาดับความสำาคัญไว้ในลำาดับถัดไป ในก้าวท่ี ๑ – ๒ 

ในการพิจารณาดำาเนินงานให้ครอบคลุมทุกด้านนั้น อาจแบ่งเป็นมิติใหญ่ ๆ  ในมิติ

สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือแบ่งตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ นำาคุณลักษณะชุมชนที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ๘ ด้าน มาพิจารณาวางแผนดำาเนินงานให้บรรลุผล 
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การพัฒนาชุมชนท่ีควรครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน ตามคุณลักษณะ

ชุมชนท่ีพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๘ ด้าน ได้แก่ 

๑. มีความม่ันคงด้านอาหาร

     มีแหล่งการผลิตและกระบวนการผลิตอาหาร

     ท่ีเหมาะสม ปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและเป็น   

     มิตรต่อระบบนิเวศน์

     มีฐานการผลิตท่ีสามารถรองรับความต้องการ

     ของชุมชนท่ีจะขยายตัวในอนาคต

     ชุมชนมีการผลิตอาหารไว้บริโภคในชุมชนเองเป็นส่วนใหญ่ เพ่ือลดการใช้พลังงาน  

     ในการเดินทางไปสู่ตลาด

     เน้นการผลิตเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนก่อน เหลือจากการบริโภคนำาไป

     แจกจ่ายให้เพ่ือนบ้าน ชุมชน และขายในตลาด

๒. มีการผลิตท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคม

มีการประกอบอาชีพท่ีสุจริต ม่ันคง เหมาะสมกับความสามารถ

ประสบการณ์ของบุคคล และศักยภาพท่ีมีภายในชุมชน

มีรายได้ที ่สามารถเลี ้ยงตัวเองได้ มีผลกำาไรตามสมควร

ไม่ขาดทุน

มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก
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๓. ครอบครัวอบอุ่นในชุมชนเข้มแข็ง

     ในครอบครัวมีความสัมพันธ์ของพ่อ-แม่-ลูก   

     ตลอดจนผู้อาวุโส ในครอบครัวมีความอบอุ่น   

     มีเวลาให้แก่กัน 

     มีกิจกรรมสร้างสรรค์สำาหรับสมาชิกในครัวเรือน ในชุมชน เพ่ือลด

     ช่องว่างระหว่างวัย สร้างการมีส่วนร่วมในการทำาประโยชน์ต่อชุมชน

     ครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนมีความสัมพันธ์แบบเอ้ืออาทรต่อกัน มีความสามัคคี  

     สมานฉันท์ ไม่แตกแยก แบ่งปันและเรียนรู้ร่วมกัน

๔. ระบบกลุ่มและองค์กรสวัสดิการ

   มีระบบกลุ่มและองค์กรในชุมชน เพ่ือพัฒนาอาชีพ 

   การศึกษา ศาสนา ออมทรัพย์ สวัสดิการสังคม เยาวชน

   ป่าชุมชน ทรัพยากรธรรชาติและส่ิงแวดล้อม

   เช่ือมโยงกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐและ

    ภาคเอกชน เพ่ือรับการสนับสนุนด้านการเรียนรู้ ประสบการณ์    

   และวิชาการ

   ลดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผลประโยชน์องค์กรปกครอง  

   ส่วนท้องถิ่นและกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ

   องค์กรต่าง ๆ  ในชุมชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                              มีการดำาเนินงาน แบบโปร่งใส ใช้ระบบธรรมาภิบาล

                              มีส่วนร่วมจากกิจกรรมในชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

42



๕. ความพร้อมของปัจจัยพ้ืนฐาน

มีปัจจัยพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ถนน 

ท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาชุมชน

มีระบบสร้างเสริมสุขภาวะท่ีบริหารจัดการโดยชุมชน

และเช่ือมโยงกับองค์กรด้านสาธารณสุขจากภายนอก

มีระบบสวัสดิการสังคมท่ีจัดการโดยชุมชน ครอบคลุมตลอด

ชีวิต รวมท้ังเด็ก คนแก่ พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยยากจน

มีโอกาสแห่งการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเพียงพอต่อการเรียนรู้ 

ในการดำารงชีวิตในชุมชน และเท่าทันการ

เปล่ียนแปลง

๖. มีสภาพเศรษฐกิจท่ีม่ันคง

        ชุมชนมีการวางแผนด้านเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดสรร   

          ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อการผลิต การบริโภค และการลงทุน

          ท่ีสมดุล

          ทำาบัญชีครัวเรือนเพื่อใช้ในการตัดสินใจบริโภคอุปโภคและมี

          การออมทรัพย์ไว้ใช้ในยามจำาเป็น

          มีการวางแผนด้านสร้างรายได้ ลดรายจ่าย สร้างและใช้คืน

          หน้ีสิน ลดการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย
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๗. กระบวนการเรียนรู้และภูมิปัญญา

    การจัดการความรู้ภายในชุมชน นำาภูมิปัญญาท่ีมี

     ในท้องถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ผ่านระบบ

     การศึกษาที่มี ในท้องถิ่น

     เน้นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างคน

     ในชุมชน ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำาความคิด  

     เกษตรกรต้นแบบ คนรุ่นใหม่ และในแหล่งเรียนรู้

     เชื่อมโยงชุมชน ให้ตามทันข้อมูลข่าวสารที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลง

     ทั้งจากภายในและภายนอกชุมชน

       อนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี และองค์ความรู้พื้นถิ่น สืบทอดให้แก่

     คนรุ่นต่อไป สามารถผสมผสานกับความรู้วิทยาการเทคโนโลยี ในปัจจุบัน

๘. การจัดสรรใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างย่ังยืน

    วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื ่อใช้ประโยชน์ในการผลิต    

        บริโภคและอนุรักษ์

     มีแผนกำาหนดขอบเขตและขีดความสามารถที่เหมาะสมของทรัพยากรในชุมชน

     ในการรองรับการใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ

       มีการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้ยั่งยืน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน

     สภาพแวดล้อมของชุมชน
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ประชาชนมีความสุข ชุมชนเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันสามารถรองรับ

ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มีการพัฒนาท่ีครอบคลุมทุกมิติ ทั้งสังคม เศรษฐกิจ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการใช้ทรัพยากร

อย่างสมดุล ชุมชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และเป็นสังคมเอื้ออาทร แบ่งปัน มุ่งสู่การ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

Checklist แนวทางสำารวจการดำาเนินงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนต่อยอดขยายผลการพัฒนา มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
ประชาชนมีความสุข ชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องและยั ่งยืน 

มีการทบทวน แนวทาง รูปแบบ วิธ ีการ ปรับปรุงแผนพัฒนาช ุมชนให้เท่าทัน
ต่อบริบทความเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

มีข้อตกลงร่วมกัน เช่น ธรรมนูญชุมชน/เทศบัญญัติ/กฎ/ กติกา กำาหนดข้อปฏิบัติ
ของคนในชุมชน ในการดำาเนินงานเพื่อสร้างความต่อเนื่องยั่งยืน

มีการบริหารจัดการชุมชนที่เป็นระบบ บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน มีความสามัคคี สมานฉันท์ ร่วมแรง ร่วมใจ
กันพัฒนาชุมชน การเปลี่ยนแปลงผู้นำาองค์กรหรือผู้นำาชุมชน ไม่สามารถส่งผล
ให้การพัฒนาชุมชนหยุดชะงักลง

คนในชุมชนมีความสุข ชุมชนมีนวัตกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ ้มกัน 
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤติต่าง ๆ และมีภาคีการพัฒนาทุกภาค
ส่วนหนุนเสริม

ช ุมชนสามารถเป็นกลไกระดับฐานรากที ่ม ีส ่วนสำาค ัญในการพัฒนาประเทศ 
สามารถน ำา เสนอนโยบาย ข ้อเสนอแนะท ี ่ เก ิดจากองค ์ความร ู ้ ของช ุมชน 
ที่หนุนเสริมการดำาเนินงานการพัฒนาประเทศ

 

ก้าวที ่ ๙ สู ่ความยั ่งยืนทุกมิติ ิ
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