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ชาวบ้าน เวียง ตั้ง  หมู่ที่ 5 ต าบลวังธง  อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่  ตั้งอยู่ห่างจาก
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองแพร่ ทางทิศตะวันออก ประมาณ 9 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีอาชีพ

ท านา  ถั่วเหลือง  ปัจจุบันมีประชากร 149 
ครัวเรือน   485 คน แยกเป็น ชาย 211 คน  
และหญิง 274 คน  หมู่บ้านมีการจัดประชุม
ประชาคมชาวบ้านกันทุกเดือน อย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง ซึ่งชาวบ้านจะต้องมา
ประชุมทุกหลังคาเรือน หลังคาเรือนละ      
1 คน ในที่ประชุมชาวบ้านสามารถเสนอ
ปัญหา ความต้องการ ข้อขัดข้อง หรือ
ค าถามได้ทุกค าถาม มีการจดบันทึกการ
ประชุมลงในสมุดบันทึก  

หมู่บ้านเร่ิมรู้จักการท าแผนชุมชนในปี 2543 เรียกว่า แผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง
จังหวัดแพร่ สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อสังคมจังหวัดแพร่( SIF) ชาวบ้านและแกนน าได้มีโอกาสเข้า
ร่วมการฝึกอบรม ศึกษาดูงานการจัดท าแผนชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อน ามาปรับใช้กับท้องถิ่นของ
ตนเอง และบ้านเวียงตั้งก็ด าเนินการจัดท าแผนชุมชนของตนเองเร่ือยมา 
 ต่อมาในปี 2550 ต าบลวังธง เป็นจุดน าร่องในการจัดท าแผนชุมชนของจังหวัดแพร่ ได้
มีการจัดท าแผนชุมชนตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนทุกหมู่บ้าน นับจากนั้นมา แผนชุมชน
บ้านเวียงตั้งจึงด าเนินการจัดท าแผนตามกระบวนการแผนชุมชนเร่ือยมา 
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“โดยปกติบ้านเวียงตั้งของเรามีการจัดเวทีพูดคุย  ปรึกษาหารือเร่ืองต่าง  ๆ ของหมู่บ้านกัน

เป็นประจ าอยู่แล้ว  เป็นวิถีชีวิตของเรา ” 
แกนน าชุมชนคนหนึ่งกล่าว  คนใน
หมู่บ้านนี้มีความร่วมใจ  ร่วมคิด  ร่วมมือ  
ร่วมแรง  ร่วมท า  ตามขั้นตอนแผนชุมชน  
ครบ  5 สถานี  กล่าวคือ  (1) เตรียมความ
พร้อมชุมชน (2) การวิเคราะห์ข้อมูล การ
เรียนรู้ตนเองและชุมชน  (3) ก าหนด
วิสัยทัศน์การพัฒนา  และทิศทางการ
พัฒนา (4) ก าหนดแผนงาน /โครงการ  
และ(5) การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน

ตามแผนชุมชน มีรายละเอียด ดังนี ้
          สถานีท่ี 1  เตรียมความพร้อม ผู้น าชุมชน จัดเวทีประชาคมครั้งที่ 1  เพื่อสร้างความเข้าใจกับ
ผู้น าชุมชนและ    แกนน า ในการจัดกระบวนการแผนชุมชน  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ผู้น าชุมชน  ผู้น า
กลุ่ม/องกรค์  สมาชิก อบต. แกนน าต่างๆ ของชุมชน ที่เป็นทีมจัดกระบวนการแผนชุมชนใน
หมู่บ้าน ด าเนินการดังนี้   
          1.1  ประสานผู้น าหมู่บ้าน องค์กร/กลุ่ม
ต่างๆ ผู้น าเยาวชนเข้าร่วมเวที 
          1.2  ประสานวิทยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนชุมชน 
          1.3  ด าเนินการจัดเวทีประชาคม สร้าง
ความเข้าใจในกระบวนการแผนชุมชน 
แนวคิด วิธีการ กระบวนการ   ขั้นตอน การ
จัดกระบวนการแผนชุมชน  ประโยชน์ของ
แผนชุมชน 
          1.4  ผู้ร่วมเวทีก าหนดแบบสอบถามเพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลของหมู่บ้านโดยละเอียด เช่น 
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ทรัพย์สิน หน้ีสิน ที่ดิน อาชีพ การศึกษาของแต่ละครัวเรือน  
ผลลัพธ์ของสถานที่ 1 คือ แกนน าชุมชนมีความเข้าใจและพร้อมจัดกระบวนการแผนชุมชน 
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สถานีท่ี 2  การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ตนเองและชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อให้
ชุมชนเรียนรู้ปัญหาและศักยภาพตนเอง 
กระบวนการ กลุ่มเป้าหมาย  ตัวแทนองค์กร/องค์กร 
ผู้น าคุ้ม ผู้น าชุมชน อบต. ตัวแทนครัวเรือน 
ประชาชน มีวิธีการดังนี ้ 
           ด าเนินการจัดเวทีที่ 2 ท าความเข้าใจกับ
ชาวบ้าน  โดยให้ตัวแทนแต่ละครัวเรือนเข้าร่วมเวที
วิทยากรท าความเข้าใจเร่ืองแผนชุมชน น าเสนอ
จุดอ่อน จุดแข็งของหมู่บ้าน แบ่งหน้าที่ให้กรรมการหมู่บ้านเป็นผู้จัดเก็บข้อมูล แบ่งเป็น 9 หมวด ๆ 
ละ 13-16 ครัวเรือน 
          ด าเนินการจัดเวทีที่ 3 น าเสนอข้อมูลที่ส ารวจ และร่วมกันวิเคราะห์ 

       2.1  ข้อมูล จปฐ. กชช.2 ค รายรับ-รายจ่าย 
ทรัพย์สิน หน้ีสิน ที่ดิน อาชีพ การศึกษาของแต่ละ
ครัวเรือน 
       2.2  วิเคราะห์สภาพชุมชน (จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส ข้อจ ากัด) 
        2.3  วิเคราะห์สภาพปัญหาและหาสาเหตุของ
ปัญหาของชุมชน   ปรากฏผลดังนี้ 

จุดแข็งของหมู่บ้าน  ได้แก่   
1) มีกลุ่มอาชีพหลากหลายทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริม  เช่น ท านา ถั่วเหลือง เลี้ยงผึ้ง 

จิ้งหรีด โคเน้ือ เลี้ยงสุกร เย็บผ้า ผู้สูงอายุท าไม้กวาด ท าดอกไม้จัน  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ ช่าง
ไม้ ช่างปูน รับจ้างทั่วไป เป็นต้น 

2) มีทุนท ากิน เช่น มีที่ท ากินเป็น
ของตนเอง ความรู้และภูมิปัญญาในการประกอบ
อาชีพ ได้แก่ หมอชาวบ้าน จักสาน  สมุนไพร
รักษาโรค  การใช้สมุนไพรไล่แมลง  และ
ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ 

3) มีกลุ่ม องค์กร กองทุน เพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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4) มีความสามัคคี  คนในชุมชนมีความเอ้ืออาทร  รักใคร่กลมเกลียวกันดีมาก 
 5) มีวัฒนธรรมพื้นบ้าน  เช่น  ตานก๋วยสลาก  สลาพัตร  เลี้ยงผีปู่ย่า  ประเพณีตานข้าว

ใหม่  การสงเคราะห์บ้าน  การบูชาก้างทั้งสี่ 
       6) มีความเป็นประชาธิปไตย ทุกคนใน
หมู่บ้านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
       7) ผู้น าท างานเป็นทีม  
       8) ผู้น ามีความสามารถและมีความเข้มแข็ง 
เป็นที่รู้จักและยอมรับของชุมชนทั่วไป 
          

 
จุดอ่อนของหมู่บ้าน  ได้แก่  
       1) รายได้น้อย เมื่อเทียบกับรายจ่ายในแต่ละวัน 

2) แรงงานมีราคาถูกกว่ามาตรฐาน 
3) เกษตรกรไม่สามารถก าหนดราคาขายผลผลิต

เองไม่ได้ 
4) เกษตรกรบางส่วนมีหน้ีมีหนี้สิน 
5) มีแหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการท าการเกษตร 
6) ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
7) วัยรุ่นบางส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เกม 
8) มีการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร ส่งผลให้สุขภาพเสื่อมโทรมลง 

 
โอกาสของหมู่บ้าน 

1) มีนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง  ท าให้คนในชุมชนตื่นตัวมาก เกิดการประหยัดมากขึ้น 
มีงบประมาณสนับสนุนในการท ากิจกรรม  

      2) มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น  ท าให้มีโอกาส
ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้มากขึ้น สามารถค้นคว้า
หาความรู้ได้มากขึ้น 
       3) มีโอกาสรับความรู้จากหน่วยงานต่างๆ อย่าง
สม่ า เสมอ  และมี หน่วยงานทางราชการ หลาย
หน่วยงานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน 
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4) นโยบายประกันราคาผลผลิต ท าให้เกษตรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น 
ภัยคุกคามของหมู่บ้าน 

1) สินค้าขาดคุณภาพ ท าให้ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จ าเป็น เช่น ปุ๋ยปลอม 

2) ราคาน้ ามันแพง ส่งผลต่อค่าครอง
ชีพ ราคาอาหารและปัจจัยการผลิตแพงสูงขึ้น 

3) ค่าครองชีพสูง แต่รายได้ต่ า ส่งผล
ให้มีเงินออมน้อยลง 

4) อิทธิพลจากสื่อภายนอก ท าให้ชอบการบริโภคสินค้าที่ไม่จ าเป็นมากขึ้น 
5) หวยใต้ดิน  
6) เด็กติดเกมส์ 
7) แก็งลักขโมย 

ผลลัพธ์ของสถานีที่ 2 คือ ชาวบ้านมีความเข้าใจในสภาพและศักยภาพของตนเองมากขึ้น 
สถานีท่ี 3  ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนา วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนก าหนด

ว่าตนเองจะพัฒนาไปเป็นชุมชนแบบไหนในอนาคต  
(ก าหนดต าแหน่งของชุมชน) จะสร้างรายได้จากอาชีพ
อะไรบ้างจึงจะมั่นคง (ก าหนดต าแหน่งการพัฒนา
อาชีพ)  ก าหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน  ตาม
ศักยภาพของชุมชนและกลไกการตลาด พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนบรรลุ
เป้าหมาย   กลุ่มเป้าหมาย ในเวทีนี้ คือ   ตัวแทนกลุ่ม/

องค์กร  ผู้น าคุ้ม ผู้น าชุมชน สมาชิก อบต.  ตัวแทนครัวเรือน  เยาวชน และประชาชน 
การจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 3  ผู้เข้าร่วมเวที ได้ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นในหัวข้อ อะไรคือสิ่งที่มีมาแต่ก่อนจนถึงปัจจุบัน
และคงอยู่ต่อไปภายภาคหน้า ที่เป็นตัวตนของคนใน
หมู่บ้าน คือ  การเกษตร  ในอดีต ดินอุดมสมบูรณ์ ไม่มี
การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี  แต่ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา มีการ
ใช้ปุ๋ยเคมี-สารเคมีในการเร่งการเจริญเติบโตของพืช 
ก าจัดโรคและแมลง ซึ่งมีผลกระทบต่อชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  ดังนั้น นับตั้งแต่น้ี ไปเรา จะเป็นหมู่บ้าน 
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เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพดี ดินดี สิ่งแวดล้อมดี 
หมู่บ้านได้ ก าหนด เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนา  ว่าเป็น “หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ 

สุขภาพดีถ้วนหน้า สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้
ยั่งยืน ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” และ
มอบหมายให้ผู้น าและตัวแทนกลุ่มไปจัดท าเป็น
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
          ผลลัพธ์ของสถานีที่ 3 คือ หมู่บ้านมีเป้าหมาย
และทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน 

 
สถานีท่ี 4   ก าหนดแผนงาน /โครงการ กลั่นกรองและจัดล าดับความส าคัญ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนจัดท าโคราการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย  และ ก าหนดทิศทางการ
พัฒนาสู่การเป็นชุมชนที่ปรารถนา  กลุ่มเป้าหมาย  ได้แก่ ตัวแทนกลุ่ม/องค์กร  ผู้น าคุ้ม  ผู้น าชุมชน  
อบต. ตัวแทนครัวเรือน ประชาชนและเยาวชน  กระบวนการ ด าเนินงาน ได้แก่  (1)  ศึกษา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  (2)  ก าหนดโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข  5 แผนงานโดย
ยึดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน ( 3)  ก าหนดโครงการ /กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหมู่บ้านด้วยกรอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง( 4)  แยกประเภทโครงการ /กิจกรรมท าเอง  - ท า
ร่วม – ท าให้ (5)  จัดล าดับความส าคัญของโครงการ /กิจกรรม  ( 6) ร่างแผนชุมชน ( 7) วางแผน
ประชาพิจารณ์แผนชุมชน 
       วิธีการ ได้แก่ การจัดเวทีประชาคมครั้งที่ 4  
          1) ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มน าเสนอแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมต่อเวที เพื่อร่วมกันปรับปรุงให้
เหมาะสม 
          2) ให้เวทีช่วยกันเรียงล าดับความส าคัญ
ของโครงการ 
          3) มอบหมายคณะกรรมการจัดพิมพ์และท า
แผนเป็นรูปเล่ม 
ผลลัพธ์ของสถานีที่ 4  คือ บ้านเวียงตั้งมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาหมู่บ้าน  
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สถานีท่ี 5  ปฏิบัติตามแผนชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามแผนชุมชนได้อย่างเป็น
รูปธรรม กระบวนการมีดังนี้   

1)  จัดตั้งคณะท างานปฏิบัติตามแผน
ชุมชน โดยแต่ละคณะรับผิดชอบ ได้แก่ 
 (1)  โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาตร์ การพัฒนา
จังหวัด  (2)  โครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ขอรับ
การสนับสนุนจากท้องถิ่น  (3) โครงการ/กิจกรรม
ที่ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยราชการ              
(4)  โครงการ/กิจกรรมที่ชุมชนท าเอง 
                    2)  จัดระบบการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรมตามแผนชุมชน 

3)  วางแผนก าหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนชุมชน 
ผลลัพธ์ของสถานีที่ 5 คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแผนชุมชน  

4) ผลการจัดเวทีท าให้มีกิจกรรม/โครงการใน แผนชุมชน จ านวน 51 แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม  

       (1) โครงการที่ชุมชนสามารถด าเนินการเองได้ จ านวน 16 โครงการ (คิดเป็น 
56.25 %)  (โครงการที่ด าเนินการแล้ว 9 โครงการ) ได้แก่ 

   โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีพืชผักสวนครัวครบและ
จัดประกวด) 
    โครงการรักสุขภาพ (ประชาสัมพันธ์เร่ือง
การรักษาสุขภาพ/การออกก าลังการและความรู้
เร่ืองโรค) 
    โครงการจัดสวนสมุนไพรเพื่อสกัดเป็นยา

รักษาโรค (ให้ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร/วิธีการใช้/ให้ทุกคุ้มมีสวนสมุนไพรประจ าคุ้มและขยายให้
ครบทุกครัวเรือน) 
   โครงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(อบรมให้ความรู)้ 

 โครงการจัดท าบัญชีครัวเรือน (อบรมการจัดท าบัญชีรายรับ/รายจ่าย)  
   โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจในหมู่บ้าน ซื้อกิน ซื้อใช้ในหมู่บ้าน (ท า
ความเข้าในเพื่อพัฒนาให้เกิดกิจกรรมลานค้าชุมชน) 
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             โครงการปลูกพืชผักสวนครัวร้ัวกินได้ (ชี้แจง/ให้ความรู้ในเวทีประชาคมประจ าเดือน) 
   โครงการคัดเลือกขยะในชุมชน 
(ประชาสัมพันธ์/ท าความเข้าใจในเวที) 
   โครงการหน้าบ้านน่ามอง 
(ประชาสัมพันธ์/ท าความเข้าใจใจเวที) 

 
 
 

 
          (2) โครงการประเภทท าร่วม จ านวน 24 โครงการ (คิดเป็น 20.8 %) (โครงการที่ด าเนินการ
แล้ว 5 โครงการ) ได้แก่ 
  โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ปรับปรุงศูนย์/ศึกษาดูงาน) 
  โครงการปลูกต้นไม้เพื่อโลกสีเขียวและลดสภาวะโลกร้อน (ปลูกป่าชุมชน
สนับสนุนพันธุ์ไม้จากป่าไม้เขตแพร่) 
  โครงการขยายไฟฟ้าสาธารณะ 
(ชุมชนสมทบกับอบต.) 
  โครงการฝึกอบรมทักษะการจีบ
แต่งผ้า (ท าร่วมกับ กศน.) 
  โครงการซ่อมจักรอุตสาหกรรม
เบื้องต้น (ท าร่วมกับ พัฒนาฝีมือแรงงาน) 
          (3) โครงการประเภทท าให้ จ านวน 11 โครงการ (คิดเป็น 27.3 %) (โครงการที่ด าเนินการแล้ว 
3 โครงการ) ได้แก่  
  โครงการขยายพันธุ์ปลาน้ าจืด (ปล่อยพันธุ์ปลาหนองเปลือยโดยประมงจังหวัด

แพร)่ 
     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้น าเพื่อจัดท า
แผนชุมชน (พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่) 
     โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้
เลี้ยงจิ้งหรีด (ก าลังด าเนินการ) 
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 1. ประเภทโครงการที่ชุมชนสามารถด าเนินการเองได้   

     ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าหมวด ทีมแผนชุมชนหมู่บ้าน และ
สมาชิก อบต. ได้ร่วมกันจัดประชุมชาวบ้าน มีการมอบหมายภารกิจ/แบ่งงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

พื้นที่ด าเนินการ และนัดด าเนินการ ส าหรับ
เคร่ืองมือที่ใช้ นอกจากจะเป็นการพูดคุยกันนที่
ประชุมแล้ว ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าว 
            หรับการติดตามผล ผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการด าเนินการแจ้งข่าวสาร และติดตาม

ผลการด าเนินงานในที่ประชุมชาวบ้าน เพื่อให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบ 

 2. ประเภทโครงการท าร่วม มีวิธีการประสานงานให้เกิดการสนับสนุนตามแผนงาน
โครงการ 
  1) การประสานแผนกับท้องถิ่น โดยมอบหมายให้คณะกรรมการหมู่บ้าน ทีมแผน
ชุมชนของหมู่บ้าน และสมาชิก อบต.ของบ้านเวียงตั้ง ด าเนินการประสาน ติดตามผล และรายงาน
ผลในที่ประชุมชาวบ้าน 

  2) กิจกรรม/โครงการด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดแพร่ 
  3) มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้านด าเนินการประสาน
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทั้งงบประมาณ วิชาการ เอกสารต่าง ๆ 
พร้อมทั้งมีการรายงานผลในที่ประชุมประจ าเดือนหมู่บ้าน 

 3. ประเภทโครงการท าให้   มอบหมายให้ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ทีมแผน
ชุมชนของหมู่บ้าน และสมาชิก อบต.ของบ้านเวียงตั้ง ด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ติดตามผล และรายงานผลในที่ประชุมชาวบ้าน 
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ด้วยความสามัคคี ความมุ่งมั่น เพียรพยายาม และความเอาใจใส่ เน่ืองจากเห็นคุณค่า
ของแผนชุมชนส่งผลให้ชีวิตของคนในชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ชาวสบ้านมีความ
อยู่ดี กินดี  รักใคร่ สามัคคี  เอ้ืออาทรซึ่งกันและ
กัน สิ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือ แผนชุมชนได้รับ
การคัดเลือกเป็นแผนชุมชนดีเด่นระดับบเขต  
ด้วยเหตุผลเหล่านี้  

  
1. ผู้น าชุมชน  หมายถึง ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน หัวหน้าหมวด และทีมแผนชุมชนระดับ
หมู่บ้าน 

1.1  ผู้น าชุมชนมีความ มุ่งมั่น เพียรพยายาม  อดทน เสียสละ โปร่งใส ซื่อสัตย์ และ เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ท าให้
ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เชิดชู เชื่อมั่น 
และให้ความเคารพ 
            
 
 
 

1.2  มีลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้กับทุก ๆ คนได้แสดงออกถึง
ความสามารถ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่  ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมรู้สึกอิสระ ไม่กดดัน 

1.3  การท างานเป็นทีม ผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ท างานโดดเด่ียว แต่กรรมการหมู่บ้าน ผู้น ากลุ่ม/
องค์กร ผู้น าหมวด สามารถท างานแทนกันได้ ท างานกันเป็นทีม 

1.4  ผู้ใหญ่บ้านเปิดใจ โปร่งใส จริงใจ จริงจัง  
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 

1.5  ความร่วมมือระหว่างผู้น าด้วยกันมีความ
กลมเกลียวกันดี 
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       2. ประชาชน 
2.1 ประชาชนในหมู่บ้าน  ยึดค่านิยมหมู่บ้านเป็นหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง  อยู่เย็นเป็นสุข 

เป็นเป้าหมายอันเดียวกัน จึงมีการความสามัคคี  เสียสละอดทน รักและหวงแหนหมู่บ้านของตนเอง 
              2.2  ชาวบ้านให้ความร่วมมือ ร่วมใจกับ
ผู้น าหมู่บ้านเป็นอย่างดีเยี่ยม 

 
 
 
 
 

3. การก าหนดระยะเวลาระหว่างการท ามาหากินของชาวบ้านกับกิจกรรมของส่วนรวมของ
หมู่บ้าน ค่อนข้างมีความเหมาะสม 
     4. มีการติดตาม พูดคุยผลการด าเนินงานกันเป็นประจ า ท าให้ชาวบ้านทราบความเคลื่อนไหว
ตลอดเวลา เกิดความกระตือรือร้นในการเข้าร่วมกิจกรรม 
     5. การสนับสนุนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นอย่างดี  เช่น  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
ส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอ  ที่ว่าการอ าเภอเมืองแพร่  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดแพร ่ เป็นต้น 
 

 

 
 

 จากการที่เข้าร่วมกิจกรรมกระบวนการ
แผนชุมชน ท าให้รายได้ของเครือเรือนสูงกว่า
รายจ่าย หนี้สินครัวเรือนของบางครัวเรือนลดลง 
กิจกรรมที่ส่งผลดังนี้ 
        1. เกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่ประกอบอาชีพ
เดียวกัน และมีกลุ่มอาชีพใหม่เกิดขึ้น เช่น  
กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีด เลี้ยงผึ้ง ผู้สูงอายุ กลุ่มเย็บผ้า โค
เน้ือ ผู้ปลูกถั่วเหลือง กลุ่มเยาวชน กลุ่มเลี้ยงปลา กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์(แหนม) ผู้เลี้ยงสุกร 
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        2. เกิดโครงการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นสถานที่พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
คนในชุมชน 

        3. เกิดกิจกรรมที่สนับสนุนด้านการออมทรัพย์    
จนพัฒนาเป็นกลุ่มออมทรัพย์เฉลิมพระเกียรติเวียงตั้ง-
วังธง ท าให้มีแหล่งเงินทุนที่มั่นคง 
        4. มีโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เป็นของชุมชน 

     5. เกิดเครือข่ายกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มอาชีพ 

 

        6. เป็นความภาคภูมิในของคนในชุมชนที่ได้รับ
รางวัลต่าง ๆ  เช่น  
               รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับอ าเภอ ปี 50 
               รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด ปี 50 
               รางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ปี 51 
              ได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านคณะกรรมการต้นแบบ 1 ใน 4 ของ 17 จังหวัดภาคเหนือ 



 

แผนชุมชนดีเด่น ระดับเขต (ศพช.เขต) ปี 2551 :  แผนชุมชนบ้านเวียงตั้ง 13 

 
 การท างานเป็นเร่ืองธรรมดาที่จะต้องมีข้อขัดข้องบ้าง ส าหรับการด าเนินงานแผน
ชุมชนบ้านเวียงตั้งก็มีปัญหา/อุปสรรคบ้าง ได้แก่ 
 1.  ระยะเวลาที่ด าเนินการจัดท าแผน
ชุมชนช่วงแรก ๆ ค่อนข้างเร่งรัดมาก จึงต้อง
พยายามท าความเข้าใจกับชาวบ้านเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเป็นช่วงท านาท าไร่พอดี 

 2.  งบประมาณที่สนับสนุนกิจกรรม
ตามโครงการที่ระบุไว้ในแผนชุมชนไม่มี หรือมี
น้อยมากไม่เพียงพอ 
 

 
 

1. ระยะเวลาการปรับแผนชุมชนควรจะสอดคล้องกับการช่วงระยะเวลาการจัด
ข้อบัญญัติงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล เน่ืองจากเป็นการง่ายในการประสานแผน 

2.  รัฐควรสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่มีในแผนชุมชน
เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในแผนชุมชน 

3.  รัฐควรสนับสนุนให้มีการใช้แผนชุมชนอย่างจริงจัง เช่น การอนุมัติโครงการ/
กิจกรรมใด ควรจะมีบรรจุไว้ในแผนชุมชน 
 

 


