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ซื้อ/จ้าง/เช่า    สังเคราะห์ความรู้ชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ 

โดยวิธีคัดเลือก  
โครงการ : สังเคราะห์ความรู้ชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ 

โดยส านัก/ฝ่าย :    ส านักสร้างสรรค์โอกาส (ส านัก 6)  
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

   
 

1. ความเป็นมา  
 แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ  มีเป้าประสงค์หลักในการขยายโอกาสและพัฒนา

ศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาวะ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มบุคคล ชุมชนและองค์กร
ทั่วไปสามารถด าเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพ่ือจัดการพฤติกรรมสุขภาพและปัจจัยทางสังคมที่ก าหนด
สุขภาพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของชุมชน  
โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560-2562 แผนฯ ได้สนับสนุนโครงการ “ชุมชนน่าอยู่” ซึ่งเป็นชุดโครงการที่ด าเนินงาน
ต่อเนื่องในระยะเวลา 3 ปี ด้วยความเชื่อว่าการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง จะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายส าคัญเพ่ือสร้างความยั่งยืนของชุมชน กล่าวคือ การส่งเสริมให้เกิดหมู่บ้านเข้มแข็งที่มุ่งขับเคลื่อน
ประเด็นสร้างเสริมสุขภาพและปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพ จนสามารถจัดการพฤติกรรมสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ผ่านกลไกการบริหารจัดการชุมชนที่เรียกว่า “กลไกสภาผู้น าชุมชน” โดยคาดหวัง
ให้เกิดผลส าเร็จที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) เกิดกลไกสภาผู้น าชุมชนเข้มแข็ง เพ่ือท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ และสามารถ
จดัการปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ด้วยตนเอง ตามแผนชุมชนพ่ึงตนเอง รวมทั้งสามารถด าเนินงาน
ร่วมกับภาคี/หน่วยงานอื่นๆ ในพ้ืนที่ได้ จนเกิดผลลัพธ์ความส าเร็จ  

(2) มีแผนชุมชนพ่ึงตนเอง ที่มีข้อมูลชัดเจน สอดคล้องกับสภาพปัญหาของชุมชน และมาจากการเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลของสภาผู้น าชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือใช้เป็นทิศ
ทางการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  

(3) ประชาชนในหมู่บ้านมีความสุข หมู่บ้านมีความน่าอยู่มากขึ้น จากการแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามแผน
ชุมชนพ่ึงตนเองได้ส าเร็จ 

ทั้งนี้ปัจจัยส าคัญที่ท าให้กลไก “สภาผู้น าชุมชน” ด าเนินการได้ส าเร็จนั้น นอกจากปัจจัยภายในชุมชน
ทีจ่ะส่งผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานชุมชนน่าอยู่แล้ว  ยังพบว่า “ระบบสนับสนุนการด าเนินงาน” ถือเป็น
เงื่อนไขความส าเร็จที่มีความส าคัญในการช่วยเสริมหนุนและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ  

(1) เครื่องมือสนับสนุนให้การด าเนินงานของกลไกสภาผู้น าชุมชนมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย
ของชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ ได้แก่ แผนชุมชนพ่ึงตนเอง การประเมินความเข้มแข็งของชุมชน 9 
มิติ และการติดตามประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา (Action Research Evaluation : ARE) 

(2) “หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่” โดยมี “พี่เลี้ยง” ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในโครงสร้างของหน่วย
จัดการ เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาศักยภาพกลไกสภาผู้น าชุมชน (ครอบคลุมทั้งเรื่องการใช้เครื่องมือ
สนับสนุนการด าเนินงานและเรื่องอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชนในแต่ละ
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หมู่บ้าน)  รวมทั้งการติดตามผลลัพธ์และเสริมพลัง  ตลอดจนการให้ค าปรึกษาต่อสภาผู้น าชุมชน 
เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

จากการด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักสร้างสรรค์โอกาส (ส านัก 6) ไดส้นับสนุนหน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่า
อยู่  ทั้งสิ้น 9 หน่วยจัดการ ได้แก่ (1) หน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่ภาคเหนือ (2) หน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3) หน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่ภาคใต้ตอนบน (4) หน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่
จังหวัดพัทลุง (5) หน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่จังหวัดยะลา-ปัตตานี (6) หน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่ต าบล
ธ ามรงค์ จังหวัดก าแพงเพชร (7) หน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่ต าบลสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (8) 
หน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่ต าบลผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ และ (9) หน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่ต าบลเขา
พระบาท จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการรายย่อย (หมู่บ้าน) ในปี 2562 ภายใต้ 9 หน่วย
จัดการ ทั้งสิ้น 376 โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปผลการด าเนินงานส าคัญได้ดังนี้ 

(1) ผลลัพธ์เรื่องสภาผู้น าชุมชน พบว่า เกิดสภาผู้น าชุมชนทั้งสิ้น 376 หมู่บ้าน จ านวน 12,798 คน 
โดยมีองค์ประกอบที่มาจากตัวแทนหมู่บ้านที่หลากหลาย เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้น าทาง
ศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน ตัวแทนคุ้มบ้าน และสมาชิกชุมชนที่มีจิต
อาสา  และในจ านวนนี้มีสภาผู้ชุมชน จ านวน 271 หมู่บ้าน ที่มีความเข้มแข็งตามเกณฑ์ชี้วัด จาก
บันไดผลลัพธ์ความเข้มแข็งสภาผู้น าชุมชนในขั้นที่ 4 และการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน 9 
มิติ ในขั้นที่ 4-5 และมีสามารถขับเคลื่อนงานตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  

(2) ผลลัพธ์การขับเคลื่อนประเด็นสร้างเสริมสุขภาพตามแผนชุมชนพึ่งตนเอง  
2.1 สภาผู้น าชุมชน ทั้ง 376 หมู่บ้าน มีด าเนินการขับเคลื่อนประเด็นตามแผนชุมชนพ่ึงตนเอง ที่

ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ (เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ) รวม 16 ประเด็น ได้แก่ 
- มิติด้านเศรษฐกิจ จ านวน 2 ประเด็น ได้แก่ การลดใช้สารเคมีทางการเกษตร และ

เศรษฐกิจในครัวเรือน 
- มิติด้านสังคม จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ สร้างเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน สร้างเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุ และความสัมพันธ์ของครอบครัวและสมาชิกในชุมชน 
- มิติด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการปัญหา

อุบัติเหตุในชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน และการ
จัดการภัยพิบัต ิ

- มิติด้านสุขภาพ จ านวน 7 ประเด็น ได้แก่ การลดละเลิกการดื่มแอลกอฮอล์ การลดละ
เลิกการสูบบุหรี่ การปลูกและบริโภคผักและผลไม้ในครัวเรือน กิจกรรมทางกาย  การ
ดูแลสุขภาพเพ่ือป้องกันโรคเรื้อรัง  การป้องกันยาเสพติด และอาหารปลอดภัย 

2.2 เกิดผลลัพธ์ส าคัญในการขับเคลื่อนประเด็นตามแผนชุมชนพ่ึงตนเอง ยกตัวอย่างเช่น  
- มีการปลูกผักปลอดสารเคมีเพ่ือบริโภคในครัวเรือน จ านวน 23,841 ครัวเรือน และมี

จ านวนคนที่กินผักและผลไม้มากกว่า 400 กรัมต่อวัน จ านวน 30,617 คน จนท าให้
ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักลดลงโดยเฉลี่ย  326 บาท/เดือน/ครัวเรือน  

- ปริมาณขยะในครัวเรือนลดลง 281,504  กิโลกรัม/เดือน จาก 395,903  กิโลกรัม/
เดือน จากการคัดแยกขยะ 14,673  ครัวเรือน  

- มีผู้ที่ละการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล 3,693 คน และผู้ที่ลดการดื่มแอลกอฮอล์ 
3,977 คน และผู้ที่เลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้มากกว่า 6 เดือน จ านวน 150 คน จากจ านวน
คนดื่มแอลกอฮลล์ทั้ งหมดในชุมชน 11,986 คน  ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ลดลง 21,033,253 บาท (จากเดิม 35,825,190 บาท ลดลงร้อยละ 58.7)  

- เกิดงานบุญประเพณีปลอดเหล้าในชุมชน 553 งาน ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในงานบุญประเพณีลดลง 4,146,550 บาท บาท (จากเดิม 5 ,318,805 
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บาท ลดลงร้อยละ 77)  
- ประชาชนในชุมชนมีกิจกรรมทางกาย 150 นาที/สัปดาห์ ต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน 

จ านวน 18,487  คน  
2.3 ผลลัพธ์อื่นๆ เช่น การขยายผลการด าเนินงานด้วยกลไกสภาผู้น าชุมชน 

1) การขยายผลภายในชุมชน  
- สภาผู้น าชุมชนมีการพัฒนาและยกระดับการด าเนินงาน โดย (1) ขับเคลื่อน

ประเด็นที่ท าอยู่ เดิม ให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีการขยาย
ความส าเร็จมากขึ้น (ท้ังในเชิงจ านวนกลุ่มเป้าหมาย และระดับความส าเร็จ)  (2) 
ขับเคลื่อนงานประเด็นอ่ืนๆ ตามแผนชุมชนพ่ึงตนเองให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 
ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

2) การขยายผลไปยังพ้ืนที่อ่ืน  
- สภาผู้น าชุมชนพัฒนาและยกระดับเป็น “ศูนย์เรียนรู้” เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับ

ชุมชนอ่ืนในเรื่องต่างๆ  ได้แก่ เรื่องสภาผู้น าชุมชน การท าแผนชุมชน เป็นต้น  
- สภาผู้น าชุมชนยกระดับเป็น “พ่ีเลี้ยง” เพ่ือท าหน้าที่พัฒนาและขยายผลกลไก

สภาผู้น าชุมชนสู่หมู่บ้านใกล้เคียง 
- สภาผู้น าชุมชนมีการขยายผลการด าเนินงานในเครือข่ายและระดับต าบล โดยน า

ความส าเร็จจากการด าเนินงานเชิงประเด็นในพ้ืนที่ไปขยายผลการด าเนินงาน เช่น 
เช่น การจัดการขยะระดับต าบล  การส่งเสริมการปลูกผักในระดับต าบล 

3) การเชื่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- สภาผู้น าชุมชนมีการเชื่อมต่องบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี 

นอกเหนือจากงบประมาณของ สสส. เพื่อมาด าเนินงานตามแผนชุมชนพ่ึงตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เช่น  การดูแลกลุ่มเปราะบางหรือด้อยโอกาส (งบศูนย์พัฒนาชีวิต
ระดับอ าเภอ) , โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (งบ อบต. และ รพสต.), การ
ขยายผลประเด็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในพ้ืนที่  (งบ อบต.)  และ
ยกระดับเรื่องนาอินทรีย์แปลงใหญ่และแหล่งเกษตรอินทรีย์ (งบกรมการข้าวและ
กระทรวงเกษตร เป็นต้น 

จากผลลัพธ์การด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นว่า กลไกสภาผู้น าชุมชน เป็นกลไกที่มีความ
ยั่งยืนในพ้ืนที่ และเป็นกลไกที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของคนในชุมชนอย่างชัดเจน สามารถจัดการ
ปัญหาต่างๆ ในชุมชน และมีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาในช่วงภาวะวิกฤติได้ดี เช่น 
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นต้น ดังนั้น ส านัก 6 จึงเล็งเห็นว่า การด าเนินงานของชุดโครงการนี้
มีความน่าสนใจในการน าความรู้และบทเรียนการด าเนินงานของกลไกสภาผู้น าชุมชนไปขยายผลต่อในพ้ืนที่อ่ืนๆ 
เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาสุขภาพของคนในพ้ืนที่ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน  

ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทางส านัก 6 จึงเห็นควรให้มีการสังเคราะห์ความรู้ชุดโครงการชุมชนน่าอยู่และ
วิธีการด าเนินงานใน 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ (1) วิธีการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน (2) วิธีการใช้เครื่องมือในการ
ด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน และ (3) วิธีการหนุนเสริมสภาผู้น าชุมชนของพ่ีเลี้ยง ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้อง
สรรหาบุคคลหรือองค์กร ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มาด าเนินการสังเคราะห์ความรู้ดังกล่าว เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลให้ส านัก 6 ก าหนดทิศทางในการออกแบบการสนับสนุนทุนชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นบทเรียนการด าเนินงานส าหรับหน่วยจัดการในการด าเนินงานระยะต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสังเคราะห์บทเรียนการด าเนินงานชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ให้แก่ส านัก 6 ส าหรับก าหนดทิศทางใน
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การออกแบบการสนับสนุนทุนชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือจัดท าคู่มือการด าเนินงานของชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ ประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ได้แก่ (1) วิธีการ

ด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน (2) วิธีการใช้เครื่องมือในการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน และ (3) 
วิธีการหนุนเสริมสภาผู้น าชุมชนของพ่ีเลี้ยง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. เจ้าหน้าที่ส านักสร้างสรรค์โอกาส (ส านัก 6) 

2. หน่วยจัดการและพ่ีเลี้ยงภายใต้ชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ 
4. คุณสมบัติของผู้เสนองาน 
 4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

4.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
4.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก

เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

4.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

4.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครฐัก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

4.7 เป็น  บุคคลธรรมดา  นิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุ หรือรับจ้าง งานที่ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ดังกล่าว 

4.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ส านักงาน ณ วันเชิญชวนเสนอ
ราคาโดยวิธีคัดเลือก หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกในครั้งนี ้

4.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
ค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

4.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

4.11 ต้องการให้ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างของส านักงานหรือไม่  
 ต้องการ  ไม่ต้องการ 

4.12 **ต้องการให้ผู้เสนอราคามีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะซ้ือ/จ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือไม ่ 
 ต้องการ จ านวน         ผลงาน โดยผลงานมีวงเงินไม่น้อยกว่า            บาท 
จะต้องเป็นผลงานที่ดี เป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเสร็จเรียบร้อย
มาแล้วไม่เกิน      ปี นับตั้งแต่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคา
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อถือ 
 ไม่ต้องการ 

4.13 **ต้องการให้ผู้เสนอราคามีส าเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีจะคัดเลือกหรือไม่  
 ต้องการ จ านวน       ผลงาน โดยผลงานมีวงเงินไม่น้อยกว่า            บาท 
จะต้องเป็นผลงานที่ดี เป็นผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ และเสร็จเรียบร้อย
มาแล้วไม่เกิน      ปี นับตั้งแต่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคา
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคเอกชน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อถือ 
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 ไม่ต้องการ 
4.14 ต้องการก าหนดคุณสมบัติอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวอย่างเอกสารก าหนดหรือไม่  
 ต้องการ  ไม่ต้องการ  
ถ้าต้องการ ให้ก าหนดคุณสมบัติอื่นๆ         

1. ต้องเคยมีผลงานการสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการงานสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน ช่วงเวลาย้อนหลัง 
3 ปี (พ.ศ.2559-2562) 

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือขอบเขตของงานจ้าง 
 กลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน 

1 พ้ืนที่ที่ด าเนินงานภายใต้ชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ ที่เป็นพ้ืนที่เข้มแข็ง สามารถจัดการตนเองและสามารถ
เป็นต้นแบบการด าเนินงานได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หมู่บ้าน ตามท่ีส านัก 6 ก าหนด 

2 หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ 9 หน่วยจัดการ  
 

แหล่งข้อมูล 
ส านัก 6 สนับสนุนข้อมูลการด าเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ ได้แก่  

1 แนวทางการสนับสนุนทุนชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ 3 ปี แบ่งเป็น (1) แนวทางการสนับสนุนโครงการ
หน่วยจัดการ จ านวน 3 ฉบับ และ (2) แนวทางการสนับสนุนโครงการชุมชนน่าอยู่รายย่อยจ านวน 3 
ฉบับ 

2 รายงานผลการด าเนินงานหน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่ (ฉบับล่าสุด)  จ านวน 9 หน่วยจดัการ  
3 รายงานสังเคราะห์บทเรียนการด าเนินงานของหน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่ จ านวน 9 หน่วยจัดการ  
4 รายงานประเมินผลหน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ จ านวน 9 หน่วยจัดการ  
5 รายงานถอดบทเรียนโครงการย่อยพ้ืนที่กรณีศึกษาที่จะท าการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 
ขั้นตอนด าเนินงานหลัก มีดังนี้  

1 จัดท าแผนปฏิบัติการที่ระบุกิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงานและผลผลิตรายกิจกรรม พร้อมทั้งน าเสนอต่อ
ส านัก 6 เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและความเห็นชอบในการด าเนินงาน 

2 จัดท ากรอบเนื้อหาการสังเคราะห์บทเรียนการด าเนินงานชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ ปีงบประมาณ 2560 – 
2562 และหัวข้อคู่มือการด าเนินงานของชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ (1) วิธีการ
ด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน (2) วิธีการใช้เครื่องมือในการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน และ (3) 
วิธีการหนุนเสริมสภาผู้น าชุมชนของพ่ีเลี้ยง พร้อมทั้งน าเสนอต่อส านัก 6 เพ่ือพิจารณาเห็นชอบกรอบ
เนื้อหาและหัวข้อของคู่มือร่วมกัน ก่อนท างานขั้นตอนถัดไป 

3 จัดท าเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่เป้าหมายร่วมกับส านัก 6 ที่จะใช้เป็นกรณีศึกษาเชิงคุณภาพ โดยมีจ านวน
พ้ืนทีไ่ม่น้อยกว่า 12 หมู่บ้าน และจ านวนหน่วยจัดการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยจัดการ 

4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลตามกรอบการสังเคราะห์บทเรียนการ
ด าเนินงานชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ และคู่มือการด าเนินงานของชุดโครงการชุมชนน่าอยู่  (วิธีการ
ด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน วิธีการใช้เครื่องมือในการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน และวิธีการหนุน
เสริมสภาผู้น าชุมชนของพ่ีเลี้ยง) เช่น วิธีการศึกษาจากเอกสาร การลงพ้ืนที่ การจัดเวทีสัมภาษณ์ หรือ
วิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน เพียงพอและน่าเชื่อถือ  

5 การคืนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยอย่างน้อยจะต้องมีการคืนข้อมูลและรับฟัง
ความเห็นจากชุมชน (สภาผู้น าชุมชน/ประชาชนในชุมชน)  หน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่  ส านัก 6 และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้ในการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องแม่นย า  

6 การสังเคราะห์ผลการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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6.1  รายงานสังเคราะห์บทเรียนการด าเนินงานชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ โดยมีเนื้อหาอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 6.1.1  รูปแบบการขยายผลโครงการชุมชนน่าอยู่ซึ่งมีกลไกสภาผู้น าชุมชนเป็นกลไกบริหารจัดการ

ชุมชน ที่มีรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  โดยแต่ละรูปแบบควรมีเนื้อหา
และรายละเอียดอย่างน้อยใน 3 เรื่อง ดังนี้ (1) รูปแบบและวิธีการด าเนินงานของกลไกสภา
ผู้น าชุมชน  (2) วิธีการใช้เครื่องมือในการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน และ (3) วิธีการ
หนุนเสริมการด าเนินงานของกลไกสภาผู้น าชุมชนโดยพี่เลี้ยงและหน่วยจัดการ 

 6.1.3  ข้อค้นพบส าคัญที่จะเสนอแนะต่อส านัก 6 ในการสนับสนุนชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ที่
ขับเคลื่อนด้วยกลไกสภาผู้น าชุมชน  

6.2 คู่มือการด าเนินงานของชุดโครงการชุมชนน่าอยู่  โดยบอกถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติแบบเป็น
ขั้นตอน (How to) พร้อมยกตัวอย่างประกอบการการอธิบายในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปปฏิบัติการได้จริง ซ่ึงประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย 3 
ส่วน ดังนี้ 

      6.2.1  วิธีการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน  
- วิธีการก่อตัวของสภาผู้น าชุมชนในแต่ละรูปแบบ  
- การก าหนดโครงสร้าง บทบาทหน้าที่และภารกิจ 
- ความรู้ที่จ าเป็นต่อการท างานของสภาผู้น าชุมชน 
- การท างานของสภาผู้น าชุมชน เช่น การวางแผน การสร้างการมีส่วนร่วมกับ

กลุ่มเป้าหมายในชุมชน การขับเคลื่อนแผนชุมชนพ่ึงตนเอง การเก็บข้อมูลส าหรับ
ประเมินความก้าวหน้าและความส าเร็จการด าเนินงาน  การทบทวนผลการ
ด าเนินงานและปรับปรุงการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

- ผลลัพธ์ที่สะท้อนความเข้มแข็งของสภาผู้น าชุมชน  
6.2.2 วิธีการใช้เครื่องมือในการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน 

- แผนชุมชนพ่ึงตนเอง  
1) วิธีการท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง ได้แก่ วิธีการเก็บข้อมูล วิธีการวิเคราะห์

ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนชุมชน 
2) การน าแผนชุมชนไปใช้ขับเคลื่อนงาน 
3) การติดตามประเมินและปรับปรุงแผนชุมชนพ่ึงตนเอง 

- การประเมินความเข้มแข็งของชุมชน 9 มิต ิ
1) วิธีการใช้เครื่องมือประเมินความเข้มแข็งของชุมชน 9 มิต ิ 
2) การน าผลการประเมินความเข้มแข็งของชุมชน มาปรับปรุงการท างานใน

แต่ละด้าน 
- การติดตามประเมินผลเพ่ือการเรียนรู้และพัฒนา (การใช้ข้อมูลเพ่ือประเมิน

ความส าเร็จตามบันไดผลลัพธ์) 
1) การเก็บข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความส าเร็จตามบันไดผลลัพธ์ 

ทั้งบนัไดผลลัพธ์สภาผู้น าชุมชน และบันไดผลลัพธ์เชิงประเด็น 
2) การน าข้อมูลจากการประเมินความส าเร็จตามบันไดผลลัพธ์ (ท้ังที่บรรลุ/ไม่

บรรลุ) มาออกแบบการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงหรือยกระดับงานให้ดียิ่งขึ้น 
6.2.3 วิธีการหนุนเสริมสภาผู้น าชุมชนของพ่ีเลี้ยง  

- ความรู้และทักษะพ้ืนฐาน และความรู้เฉพาะอ่ืนๆ ของพ่ีเลี้ยงที่จ าเป็นต้องมีเพ่ือใช้
หนุนเสริมการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน  

- บทบาทของพ่ีเลี้ยงในการหนุนเสริมสภาผู้น าชุมชน 
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- วิธีการหนุนเสริมการด าเนินงานสภาผู้น าชุมชนของพ่ีเลี้ยงในแต่ละช่วงเวลาตลอด
ระยะเวลาโครงการ ยกตัวอย่างเช่น ช่วงการก่อตัวสภาผู้น าชุมชน ช่วงการท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเอง ช่วงการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ช่วงเริ่มด าเนินโครงการ ช่วง
ระหว่างทางในการด าเนินงานโครงการ ช่วงท้ายของโครงการ 

7 การรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยจัดการพ้ืนที่ชุมชนน่าอยู่ ส านัก 6 และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ปรับปรุงคู่มือในขั้นตอนสุดท้าย  

8 จัดท าต้นฉบับคู่มือการด าเนินงานของชุดโครงการโครงการชุมชนน่าอยู่ ที่พร้อมส าหรับน าไปจัดท า 
ARTWORK ส าหรับพิมพ์เผยแพร่  ซึ่งมีเนื้อหาที่บอกถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติแบบเป็นขั้นตอน (How to)  
โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดอย่างน้อยใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) รูปแบบและวิธีการด าเนินงานของกลไกสภา
ผู้น าชุมชน  (2) วิธีการใช้เครื่องมือในการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชน และ (3) วิธีการหนุนเสริมการ
ด าเนินงานของกลไกสภาผู้น าชุมชนโดยพี่เลี้ยงและหน่วยจัดการ 
 

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงานภายใน  250 วัน  นับถัดจากวันทีล่งนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง หรือสัญญา  

 นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน  นับถัดจากวันที ่      
 นับตั้งแตว่ันที ่  ถึงวันที่       

7. การส่งมอบงาน และงวดงานงวดเงิน 
  (1) เป็นการส่งมอบเป็นคราวๆ ไป โดยมีราคาต่อหน่วยคงที่ ไม่จ ากัดปริมาณ ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน

สัญญา และจ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในสัญญา 
 (2) เป็นการส่งมอบเป็นคราวๆ ไป โดยมีราคาต่อหน่วยไม่คงที่ ไม่จ ากัดปริมาณ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ในสัญญา และจ่ายได้ไม่เกินวงเงินที่ก าหนดในสัญญา  
 (3) แบ่งการส่งมอบ และแบ่งการช าระเงิน ออกเป็นงวด จ านวน………4……..งวด ดังนี้ 
 

งวดที่ งาน/พัสดุ ที่ต้องส่งมอบ จ านวน หน่วยนับ 
ส่งมอบ 
ภายใน  
(วัน) 

งวดเงิน 

1 เอกสารแผนปฏิบัติการสังเคราะห์บทเรียนชุด
โครงการชุมชนน่าอยู่ ในรูปเล่มเอกสาร จ านวน 1 
ชุด และรูปแบบไฟล์ที่มีการบันทึกข้อมูลรูปแบบ 
Microsoft word และ PDF ใส่  Thumb drive 1 
อัน  

1 ชุด 15 วัน ร้อยละ 15 

2 1) กรอบการถอดบทเรียน จากการศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับชุดโครงการชุมชนน่าอยู่  

2) หลักเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่กรณีศึกษา 12 
พ้ืนที ่ 
หมายเหตุ : รายการที่  1 และ 2 ขอให้ส่งใน
รูปเล่มเอกสาร จ านวน 1 ชุด และรูปแบบไฟล์ที่
มีการบันทึกข้อมูลรูปแบบ Microsoft word 
และ PDF ใส่ Thumb drive 1 อัน 

1 ชุด 30 วัน ร้อยละ 30 

3 รายงานความก้าวหน้าการสังเคราะห์บทเรียนการ
ด าเนินงานชุดโครงการชุมชนน่าอยู่  ได้แก่ รูปแบบ

1 ชุด 120 วัน ร้อยละ 45 



( 8 ) 
 

การขยายผลโครงการชุมชนน่าอยู่  ในรูปเล่มเอกสาร 
จ านวน 1 ชุด และรูปแบบไฟล์ที่มีการบันทึกข้อมูล
รูปแบบ Microsoft word และ PDF ใส่  Thumb 
drive 1 อัน 

4 1) รายงานสังเคราะห์บทเรียนการด าเนินงานชุด
โครงการชุมชนน่าอยู่ ในรูปเล่มเอกสาร จ านวน 
3 เล่ม ได้แก่  
(1)  รูปแบบการขยายผลโครงการชุมชนน่าอยู่

ประกอบด้วย 3 เรื่อง ได้แก่  
1.1 รูปแบบและวิธีการด าเนินงานของ

กลไกสภาผู้น าชุมชน   
1.2 วิธีการใช้เครื่องมือในการด าเนินงาน

ของสภาผู้น าชุมชน  
1.3 วิธีการหนุนเสริมการด าเนินงานของ

กลไกสภาผู้น าชุมชนโดยพ่ีเลี้ยงและ
หน่วยจัดการ 

(2)  ข้อค้นพบส าคัญที่จะเสนอแนะต่อส านัก 
6 ในการสนับสนุนชุดโครงการชุมชนน่า
อยู่ที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกสภาผู้น าชุมชน 

2) ต้นฉบับคู่มือการด าเนินโครงการชุมชนน่าอยู่ ใน
รูปเล่มเอกสาร จ านวน 3 เล่ม ที่บอกถึงแนวทาง
และวิธีปฏิบัติแบบเป็นขั้นตอน (How to)  ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่  
(1) รูปแบบและวิธีการด าเนินงานของกลไกสภา

ผู้น าชุมชน 
(2) วิธีการใช้เครื่องมือในการด าเนินงานของ

สภาผู้น าชุมชน  
(3) วิธีการหนุนเสริมสภาผู้น าชุมชนของพ่ีเลี้ยง 

ที่พร้อมน าไปจัด ARTWORK ส าหรับพิมพ์
เผยแพร่  

3) ไฟล์รายงานสังเคราะห์ความรู้ และไฟล์ต้นฉบับ
คู่มือการด าเนินโครงการชุมชนน่าอยู่ ตามข้อ 1) 
และข้ อ  2) ที่ มี ก ารบั น ทึ ก ข้ อมู ล รูป แบ บ 
Microsoft word และ PDF ใส่ Thumb drive 
1 อัน 

1 ชุด 250 วัน ร้อยละ 10 

8. ต้องการระบุสถานที่ให้ผู้รับจ้างด าเนินงานหรือไม่ 
  ไม่ระบุ     ระบุสถานที ่          
9. สถานที่ส่งมอบพัสด ุ
  ฝ่าย/ส านัก สร้างสรรค์โอกาส (ส านัก 6)  สสส.    ชั้น  4    อาคารศูนย์ เรียนรู้สุ ขภาวะ เลขที่  99/8  

 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
 ที่อยู่อื่น โปรดระบุ           



( 9 ) 
 

10. **การจ่ายเงินล่วงหน้า 
  มี  ไม่มี 
11. การหักเงินประกันผลงาน (ยกเว้นการจ้างท่ีปรึกษาต้องหักเงินประกันผลงานทุกงวด)  
  มี  ไม่มี 
12. ต้องการให้ผู้เสนอราคาทีผ่่านคุณสมบัติมาน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ภายหลัง

วันสิ้นสุดการเสนอราคาหรือไม่ 
  ไม่ต้องการ     ต้องการ (ก าหนดการจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง)   
13. เงื่อนไขการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 

ไว้ด้วยแล้ว ยกเว้นในกรณีที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้ประกอบกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย 
สามารถเสนอราคาที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมได้ 

14. ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 
  30 วัน   45 วัน   60 วัน    15    วัน 
15. ก าหนดวันท าสัญญา นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งให้มาท าสัญญา 
  7 วัน   15 วัน    30      วัน 
16. สถานที่ติดต่อสอบถามข้อมูล และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายอ านวยการ 

99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120 
e-mail : purchase@thaihealth.or.th 
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เอกสารแนบท้าย 
 
1. รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ และชุดโครงการชุมชนน่า
อยู่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 แผนหลัก สสส. (สามารถศึกษารายละเอียดแผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ ได้ที่  
 แผน 11) 
- แผนหลัก สสส. ปี 2561-2563  
- แผนการด าเนินงาน ปี 2561 สสส. 
- แผนการด าเนินงาน ปี 2562 สสส.  
- แผนการด าเนินงาน ปี 2563 สสส.  

1.2 เอกสารชุดโครงการชุมชนน่าอยู่ 
- แนวทางการสนับสนุนโครงการชุมชนน่าอยู่ท้ัง 3 ปี 
- เอกสารต่างๆที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการชุมชนน่าอยู่ 

 
สามารถ Download เอกสารได้ที่ 

https://bit.ly/2DmdXpL  
หรือ 

 
 
2. นิยามศัพท์ 

1. หน่วยจัดการพื้นที่ชุมชนน่าอยู่ (กลไกพี่เลี้ยง) หมายถึง ภาคีของส านัก 6 ที่ด าเนินการกระจาย
โอกาสการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ นอกจากเป็นการกระจายทุนสนับสนุน  กระจายความรู้ใน
การสร้างเสริมสุขภาพ ยังเป็นการกระจายโอกาสในการพัฒนาหนุนเสริมความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้าน/
ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงสนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในโจทย์ที่ท้าทายตาม
ประเด็นปัญหาเฉพาะของพ้ืนที่  

2. พี่เลี้ยงโครงการ หมายถึง ทีมงานภายใต้หน่วยจัดการ ซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนวิชาการ และหนุนเสริมการ
ด าเนินงานของชุมชนหมู่บ้าน ให้เกิดกลไกสภาผู้น าชุมชนและพัฒนาศักยภาพ ให้ค าปรึกษา และ
สนับสนุนการด าเนินงานของสภาผู้น าชุมชนให้สามารถบริหารจัดการงานต่างๆในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3. กลไกสภาผู้น าชุมชน คือ กลไกบริหารจัดการในชุมชน ที่ประกอบด้วย ผู้น าทางการ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน 
กรรมการหมู่บ้าน สมาชิก อปท.  และผู้น าที่ไม่เป็นทางการ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผุ้น าศาสนา ผู้น า
คุ้มและตัวแทนคุ้มบ้าน ตัวแทนของกลุ่มต่างๆที่มีอยู่แล้วในชุมชน เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
อสม. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ  ฯลฯ  จิตอาสา ที่แบ่งหน้าที่การด าเนินงานกันอย่าง
ชัดเจน  มีการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ มีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องอย่างเป็นระบบเพ่ือน ามาปรับปรุงจน
เกิดเป็นแผนชุมชนพ่ึงตนเองในแต่ละปี  มีการร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ มีการสื่อสารข้อมูลแลกเปลี่ยน



( 11 ) 
 

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน  รวมไปถึงการเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกชุมชนในแต่ละเรื่องหรือเป้าหมายที่
ด าเนินงาน มุ่งมั่นท างานให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ของโครงการ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ด้านการเรียนรู้ของคนในชุมชน การเปลี่ยนแปลงสุขภาวะที่ดีของชุมชนอย่างยั่งยืน 

4. แผนชุมชนพึ่งตนเอง หมายถึง แผนของชุมชนหรือหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันก าหนดทิศทางการ
พัฒนาชุมชนของตนเองรวมถึงการแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม
ก าหนดแนวทาง และท ากิจรรมการพัฒนาร่วมกัน โดยยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก 
ด้วยการค านึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น       
เป็นหลัก  
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง  
1. กลไกแผนชุมชนพ่ึงตนเองเป็นการวางแผนชุมชนโดยมี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

(1) ร่วมกันคิดแบบสอบถาม ว่าจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้าง 
(2) ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 
(3) รวบรวมสังเคราะห์ข้อมูล ท าแผนที่ความคิด 
(4) วิเคราะห์ รับรู้ข้อมูลร่วมกัน ว่าจะน าข้อมูลไปใช้อะไร เพ่ือแก้ปัญหา และก าหนดทิศทาง

ชุมชนต่อไป การเก็บข้อมูลชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยสภาผู้น าชุมชน  
2. แผนชุมชนพ่ึงตนเองสรุปเป็นโครงการสามประเภท คือ  

(1) ท าเอง การบริหารทรัพยากรภายใน โดยชุมชนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยทรัพยากรของชุมขน
เอง 

(2) ท าร่วม ชุมชนสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความช่วยเหลือบางส่วนจากบุคคล หรือองค์กร
ภายนอก 

(3) ท าขอ ชุมชนต้องอาศัยองค์กรภายนอกในการแก้ปัญหา 
 


