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ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

ส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 6 จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 

 



  แผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม คือ แผนที่เกิดจากชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน บนพ้ืนฐาน
ของความจ าเป็น และความต้องการของชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมด้านต่างๆ เช่นการพัฒนาด้าน
การเกษตร การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้านวัฒนธรรม การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ โดยผู้แทนจาก
ชุมชนทุกสาขาอาชีพ และเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมด าเนินการ ตั้งแต่การส ารวจชุมชน การประเมินทรัพยากรและ
ศักยภาพของชุมชน วิเคราะห์หาสาเหตุ และสร้างความฝันเพ่ือน ามาก าหนดเป็นแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

  เป็นแผนที่ได้มาจากการจัดท าแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านตามกระบวนการ PAP นับตั้งแต่
การคัดเลือกและเตรียมทีมงาน การคัดเลือกผู้แทนชุมชน การเตรียมการจัดท าแผนชุมชน การปรับตัวเข้าสู่
กระบวนการ การส ารวจข้อมูลและประเมินทรัพยากรชุมชน การประเมินความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงใน
ชุมชน การสร้างภาพฝันและการประเมินปัญหาของชุมชน จนถึงการได้มาซึ่งแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 
  แผนการพัฒนาการเกษตรระดับต าบล คือ แผนการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
และทรัพยากรเกษตรของต าบล ซึ่งเกษตรกร เจ้าหน้าที่ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในต าบลร่วมกันวิเคราะห์และ
ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ที่จะด าเนินการตามความต้องการในแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

  เป็นแผนที่ได้มาจากการน าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม ของแต่ละหมู่บ้านมาด าเนินการ
สังเคราะห์ โดยเริ่มด าเนินการนับตั้งแต่การเตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่และข้อมูลพ้ืนฐานของต าบล การ
ประมวลปัญหาและภาพฝันของแต่ละชุมชน การจัดเวทีต าบล การก าหนดแผนงานโครงการ กิจกรรมและ
งบประมาณ จนถึงการจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิ : ขั้นตอนการจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วมและแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุมชน หมู่ที1่ 

ชุมชน หมู่ที3่ 

ชุมชน หมู่ที2่ 

การคัดเลือกและเตรียมทีมงาน 
การคัดเลือกผู้แทนชุมชน 
การเตรียมจัดท าแผนชุมชน 
การปรับตัวเข้าสูก่ระบวนการ 
การส ารวจข้อมูลและประเมิน
ทรัพยากรชุมชน 
การประเมินความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงในชุมชน 
การสร้างภาพฝันและการประเมิน
ปัญหาของชุมชน 
การจัดท าแผนชุมชนแบบมีส่วนรว่ม 

PAP 

แผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
หมู่ที่1 

แผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
หมู่ที่2 

แผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
หมู่ที่3 

คณะท ำงำนฯ จัดท ำแผนฯ 

 ผู้แทนหน่วยงาน 

 ผู้แทนสาขาอาชีพ 

 ผู้แทนชุมชน 

การเตรียมความพร้อมเจา้หน้าทีแ่ละ
ข้อมูลพื้นฐานของต าบล 
การประมวลปัญหาและภาพฝันของ
แต่ละชุมชน 
การจัดเวทีต าบล 
การก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/งบประมาณ 
การจัดท ารูปเล่ม 

สังเคราะห ์

แผนพัฒนาการเกษตร 

ระดับต าบล 



  PAP (Participatory Assessment and Planning) เป็นเครื่องมือในการจัดการชุมชน
อย่างหนึ่งที่ผู้ให้และผู้รับ (เกษตรกร) ในชุมชนมาร่วมกันคิด ร่วมกันจัดท าแผนชุมชนบนพื้นฐานความต้องการ
และจ าเป็นของชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAP ท าให ้
เกิดประโยชน ์

อย่างไร 

1.เป็นกระบวนการที่กระตุ้นจิตส านึกร่วมกัน ที่จะรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และ
การกระท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

2.เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันจากการได้มาร่วมท ากิจกรรมการได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและมาเห็นร่วมกัน ซึ่งวิธีการนี้ จะเป็น
การสร้างและประสานแนวคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนได้
อย่างแท้จริง 

3.เกิดแผนที่ได้จากความจ าเป็นและความต้องการของชุมชน 
ตลอดจนสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 

4.ช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาทั้งภายในและภายนอกชุมชน 



ขั้นตอนการจัดท าแผนชุมชน PAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีมงาน 1.ขั้นเตรียมการ 
คัดเลือกและการเตรียมทีมงาน 
การคัดเลือกผู้แทนชุมชน 
การเตรียมการจัดท าแผนชุมชน 

การปรับตัวเข้าสู่กระบวนการ 
กิจกรรมที่ 1 ปรับความคาดหวัง 
กิจกรรมที่ 2 เกมส์สร้างบ้าน 

การส ารวจข้อมูลและประเมินทรัพยากรชุมชน 
กิจกรรมที่ 1 การส ารวจชุมชน 
กิจกรรมที่ 2 การสร้างแผนที่ชุมชน 

การประเมินความสัมพันธ์และ 
การเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
กิจกรรมที่ 1 การวิเคราะห์กิจกรรมการผลิต 

       บทบาทชาย/หญิง 
       การวิเคราะห์รายรับ - รายจ่าย 
กิจกรรมที่ 2 การประเมินความเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนตามกาลเวลา 
กิจกรรมที่ 3 ความสัมพันธ์ของชุมชนกับบุคคล
และหน่วยงานต่างๆ 

การสร้างภาพฝันและประเมินปัญหาของชุมชน 
กิจกรรมที่ 1 การสร้างภาพฝันของชุมชน 
กิจกรรมที่ 2 การประมวลความหนักใจและ
ความต้องการของชุมชน 

การจัดท าแผนชุมชน 5 ปี 
 

ทีมงาน 

ผู้แทนชุมชน 
2.ขั้นด าเนินการ 



1. ขั้นเตรียมการ 
1.1 การคัดเลือกและเตรียมทีมงาน 

 
วัตถุประสงค์ เพ่ือแสวงหาบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนชุมชน 
  เพ่ือประสานแผนให้เกิดการปฏิบัติในลักษณะบูรณาการ 
  เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 
วิธีการ  1.เกษตรอ าเภอประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และชี้แจงให้ทราบถึงความจ าเป็นและ 

ประโยชน์ของการท าแผนชุมชน และการจัดท าแผนจะต้องท าในรูปแบบของทีมงาน ซึ่ง    
ประกอบด้วยทุกหน่วยงาน ใน – นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือ
ให้แต่ละหน่วยงานส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมเป็นทีมงาน ควรด าเนินการครั้งละประมาณ 4 คน 

  2.เมื่อท าความเข้าใจร่วมกันเป้นอย่างดีแล้ว และได้ทีมงานแล้ว ต้องมีการประชุมทีมงาน เพื่อ 
   วางแผนปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมของทีมงาน จะต้องเตรียมอะไรบ้าง 

 
การเตรียมความพร้อมของทีมงาน 
  ร่วมกันศึกษา/ท าความเข้าใจ ถึงศักยภาพของพ้ืนที่ปฏิบัติการจากข้อมูลพื้นฐาน โดย
ผู้อ านวยการศูนย์จะต้องเตรียมข้อมูลให้แก่ทีมงานก่อนออกปฏิบัติงาน 
  ร่วมกันก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของทีมงานแต่ละคนให้ชัดว่า ใคร
รับผิดชอบเรื่องอะไร จะด าเนินงานขั้นตอนไหน กิจกรรมอะไร ควรเน้นเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาพื้นที่นั้นๆ 
  เมื่อได้ก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตลอดจนบทบาทและขั้นตอนแล้ว จะต้องร่วมกัน
จัดเตรียม  -  วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือที่จะใช้  

- ค าถามท่ีจะน ามากระตุ้นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละกิจกรรม 
- เกมส์และนิทานที่จะน ามาประกอบการเรียนรู้ 
- งบประมาณส าหรับค่า อาหาร ค่าเดินทาง วัสดุอุปกรณ์ 

 
ประโยชน์ ได้ทีมงานที่มีจุดยืนหรือมีแนวคิดร่วมกันจนสามารถท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

ที่ร่วมด าเนินการอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับของผู้แทนชุมชนต่อไป 
   
ข้อควรพิจารณา  ควรมีการก าหนดกติกาการท างานของทีมงานว่าจะต้องเป้นอย่างไรบ้าง 

 ต้องยอมรับในความหลากหลายของคนในทีมงาน ทั้งความรู้ เพศ วัย และ   
   ประสบการณ์ 
 ต้องยอมรับความเห็นซึ่งกันและกัน 
 เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
 ทุกคนมีเป้าหมายในการท างานเพ่ือชุมชน 
 มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 
 มีข้อตกลงในการท างานร่วมกัน 

 



 1.2 การคัดเลือกผู้แทนชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้แทนชุมชนที่เข้าใจปัญหา และสามารถตัดสินใจเบื้องต้นแทนชุมชนได้ 
 
วิธีการ 
  1.ทีมงานต้องชี้แจงวัตถุประสงค์ในการมาคัดเลือกผู้แทนชุมชนครั้งนี้ 
  2.ให้ชุมชนเป็นผู้คัดเลือก 
  3.เปิดกว้างได้อย่างอิสระทุกอาชีพ 
  4.ต้องมีท้ังผู้ชาย : ผู้หญิงปริมาณเท่ากัน รวมแล้วจ านวน 20 – 30 คน 
  5.ต้องมีตัวแทน อปท. ร่วมด้วย 
  6.ต้องมีตัวแทนผู้น าสตรี หรือผู้แทนกลุ่มสตรีร่วมด้วย 
  7.ผู้แทนชุมชนจะต้องกระจายให้ครอบคลุมพ้ืนที่ด าเนินการ 
   ประชุมชี้แจงผู้แทนชุมชนให้เข้าใจกระบวนการ 
 
 
ประโยชน์ จะได้ผู้แทนชุมชนที่มีประสบการณ์ มีความรู้ มีแนวคิดและอุดมการณ์ที่จะร่วมกัน 

จัดท าแผนชุมชน จนครบกระบวนการ 
 

 
ข้อควรพิจารณา  ทีมงานควรเข้าพบผู้น าหมู่บ้าน ชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ   

   จากการร่วมกันจัดท าแผนที่ชุมชนด้านการเกษตร 
 ควรคัดเลือกผู้แทนชุมชนก่อนการจัดท าแผน 1 สัปดาห์    
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



1.3 การเตรียมการจัดท าแผนชุมชน 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบบทบาท ภารกิจที่จะต้องรับผิดชอบในการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 
 
วิธีการ  1.ก าหนดบทบาทของแต่ละคนให้ชัดเจนว่ารับผิดชอบส่วนใด ของภารกิจใด เช่นใครจะเป็น 
     ผู้น ากระบวนการในแต่ละกิจกรรม ใครจะจดบันทึก ใครจะเป็นคนเตรียมเครื่องมือ  

   /สรุปการวิเคราะห์ 
2.ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน 
3.ก าหนดสถานที่ หมู่ใด ต าบลใด 
4.ก าหนดวิธีการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอนให้ละเอียด 
5.ก าหนดงบประมาณท่ีจะต้องใช้ มีเรื่องใดบ้าง เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม พาหนะ อุปกรณ์ 
6.ติดตามประเมินผล เมื่อได้แผนงาน โครงการ มาแล้วจะมอบหมายใครรับผิดชอบเรื่องอะไร 
   และรายงานผลการด าเนินการ 

 
ประโยชน์ จะได้แนวทางที่ชัดเจนในการสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชน 

 
 
ข้อควรพิจารณา  ทีมงานควรมีบทบาทระหว่างการจัดท าแผนชุมชนแต่ละกิจกรรม แต่ละวัน ดังนี้ 

        เป็นผู้อ านวยการเรียนรู้ Facilitator 
        กระตุ้นให้มีการแสดงความเห็นจากผู้แทนชุมชน 
        กระตุ้นให้ผู้แทนชุมชนมีการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
        สรุปข้อมูลและช่วยสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยน 
        แบ่งกลุ่มให้แต่ละกลุ่มสามารถแสดงออกตามความถนัดและความสนใจ 
            ของผู้แทนชุมชน 
       ถ้าจ าเป็นอาจเข้าไปแทรกแซง เพื่อให้บรรยากาศกลุ่มดีขึ้น มีชีวิตชีวา  
           และพูดคุยให้เข้าประเด็น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.ขั้นด าเนินการ 
 2.1 การปรับตัวเข้าสู่กระบวนการ เป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยใช้
กระบวนการแบบมีส่วนร่วมในการปรับทัศนคติ กระบวนการคิด และความต้องการของชุมชนเป็นพื้นฐานที่
ส าคัญ ส าหรับการท างานเป็นกลุ่ม การด าเนินงานขั้นตอนนี้ ตัวอย่าง 2 กิจกรรม คือ 
 
กิจกรรมที่ 1 ปรับความคาดหวัง 
วัตถุประสงค์  เพ่ือทราบเป้าหมายความต้องการของผู้แทนชุมชนในการเข้าร่วมท าแผนชุมชนครั้งนี้ 
วัสดุอุปกรณ์ บัตรค า กระดาษฟาง เทปกาว ปากกาเคมี 
วิธีการ  1.น าเข้าสู่บทเรียน 
  2.ทีมงานตั้งค าถาม แก่ผู้น าชุมชนว่า “ท่านคิดว่าจะได้รับอะไรจากการมาครั้งนี้” 
  3.แจกบัตรค า ให้ผู้แทนชุมชนเรียนค าตอบคนละ 1 ค าจอบ 
  4.น าบัตรค าติดบนกระดาน 
  5.จัดหมวดหมู่ค าตอบ 
ประโยชน์ ช่วยท าให้เราเข้าใจความคาดหวังของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ท าให้สามารถก าหนดทิศทาง 

การท างานในขั้นต่อไปได้ดีขึ้น 
 
 
กิจกรรมที่ 2 เกมส์สร้างบ้าน 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความร่วมมือและท างานเป็นทีม 
  เพ่ือสร้างความคุ้นเคยและเข้าใจกัน 
  เพ่ือให้รู้หลักและวิธีการร่วมกัน 
วัสดุอุปกรณ์ หลอดกาแฟ  
วิธีการ  1. เกริ่นน าเข้าสู่กิจกรรม 
  2. แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ชาย 1 กลุ่ม,หญิง 1 กลุ่ม, ผสม 1 กลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่ม 
  3.ให้สร้างบ้านที่สวยงาม แข็งแรง ใหญ่โต ให้เสร็จภายใน 15 นาท ี
  4.น าเสนอเม่ือหมดเวลา น าบ้านมาวางเรียงกัน แล้วให้ตัวแทนกลุ่มอธิบาย ทีมงานตั้งค าถาม 
  5.ตัดสินผลงาน ให้กลุ่มใหญ่ตัดสินใจว่า กลุ่มไหนชนะ 
  6.ทีมงานสรุปวัตถุประสงค์ของกิจกรรม สรุปตามประเด็นที่ตอบ 
  ตัวอย่างค าถาม  พอใจในผลงานหรือไม่ 
    อะไรท าให้พอใจ 
    คิดว่าอะไรท าให้ประสบผลส าเร็จ 
    ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 
    งานที่ท าส่วนใหญ่ใครท า หญิงหรือชาย 
ประโยชน์ ผู้แทนชุมชนเรียนรู้ว่า การท างานจะส าเร็จต้องมีการวางแผนร่วมกัน มีการแบ่งงานกันท า 

มีการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 
 
 



 2.2 การส ารวจข้อมูลและประเมินทรัพยากรชุมชน เป็นการส ารวจทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ด้าน
กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ มาประเมินศักยภาพของชุมชน ว่าชุมชนมีศักยภาพ 
โอกาส ปัญหา และข้อจ ากัดอย่างไร ตัวอย่าง 2 กิจกรรม คือ 
 
กิจกรรมที่ 1 การส ารวจชุมชน 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทีมงาน/ผู้แทนชุมชน มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลและเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

ทรัพยากรชุมชนร่วมกัน 
วัสดุอุปกรณ์  สมุด ปากกา กระดาษฟาง 
วิธีการ  1.ก าหนดขอบเขตส ารวจชุมชน น าแผนที่หมู่บ้านมาแสดง ให้ผู้แทนชุมชนก าหนดขอบเขต 

การส ารวจ แบ่งคนเป็น 3 กลุ่ม 
2.ให้แต่ละกลุ่มแบ่งขอบเขตการส ารวจ ชี้แจงวิธีการเป็นข้อมูลและบันทึกสิ่งที่พบเห็น ข้อมูล
ที่จะต้องเก็บ ได้แก่ 

ข้อมูลทางด้านกายภาพ 
- ลักษณะภูมิประเทศ -  ชุดดิน   -  อุณหภูมิ   -  ปริมาณน้ าฝน 
- แหล่งชลประทาน -  แหล่งน้ าธรรมชาติ -  โครงสร้างพื้นฐานชุมชน  
 
ข้อมูลทางด้านชีวภาพ 
- ระบบการปลูกพืช -  ผลผลิต  -  พืชเศรษฐกิจ   -  เลี้ยงสัตว ์
- เทคโนโลยีการผลิต -  พันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี 
 
ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ 
- การตลาด  -  รายรับ-รายจ่าย  -  ต้นทุนการผลิต   -  การออม 
- การประกอบอาชีพ -  สินเชื่อ   -  ฐานะทางเศรษฐกิจ 
 
ข้อมูลทางด้านสังคม 
- องค์กรในชุมชน  -  กองทุน  -  ขนบธรรมเนียม ประเพณี -  ภูมิปัญญา 
- วิถีชีวิต  -  ข้อจ ากัด  -  เชื้อชาติ/ศาสนา/การศึกษา/ค่านิยม 
 
  3.ด าเนินการส ารวจชุมชน ทีมงาน/ผู้แทนชุมชน เดินส ารวจข้อมูลบันทึกข้อมูลลงสมุด 
  4.น าข้อมูลที่ได้ มาใส่ในขอบเขตพ้ืนที่ที่กลุ่มตนไปส ารวจมา และร่วมกันตรวจสอบ 

   ความถูกต้องของข้อมูลแล้วน าข้อมูลจัดลงแผนที่ชุมชนต่อไป 
 
ประโยชน์ การเดินส ารวจชุมชนเราจะได้ข้อมูลที่ตรงความเป็นจริง สามรถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง 

ในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ แผนงาน/โครงการ และยังมีโอกาสพูดคุยกัน  
เกิดความคุ้นเคย และผู้แทนชุมชนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น 

 
 
 



กิจกรรมที่ 2 การสร้างแผนที่ชุมชน 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ทุกคนเห็นภาพและเรียนรู้ทรัพยากรที่มีในชุมชนร่วมกัน 
   เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผนชุมชนต่อไป 
 
วัสดุอุปกรณ์  กระดาษฟาง กระดาษกาว ปากกาเคมี กระดาษสี 
 
วิธีการท ากิจกรรม 1.ทีมงานอธิบายการท าแผนที่ว่าควรมีข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านแผนที่เข้าใจ 

   ลักษณะความเป็นอยู่ ความสมบูรณ์ของทรัพยากร โดยใช้สัญลักษณ์ 
   หรือภาพวาดประกอบ  
2.ให้กลุ่มที่แบ่งไว้เดินส ารวจ ท าแผนที่ร่วมกันและให้แต่ละกลุ่มเตรียมผู้แทน 
   มาเล่าให้ฟังว่าพบเห็นอะไร 
3.ตรวจสอบข้อมูล ว่ามีส่วนใดยังไม่ได้เติมลงในแผนที่ และช่วยกันเติมให้ครบถ้วน 
4.เมื่อเสร็จสิ้นการน าเสนอทั้ง 3 กลุ่มแล้วให้น าแผนที่ทั้ง 3 กลุ่มมาต่อ 
   ให้เป็นผืนเดียวกัน 
5.ทีมงานซักถามในกลุ่มใหญ่ทีละประเด็นค าถาม ให้ผู้แทนชุมชนออกมาติดกระดาษ 
   โดยใช้สีที่ก าหนดไว้ 

 
ตัวอย่างค าถาม  จุดไหนใช้เป็นแหล่งอาหาร 
   จุดไหนท าให้เกิดรายได้ 
   จุดไหนอุดมสมบูรณ์ที่สุด เพราะอะไร 
   จุดไหนมีปัญหา ปัญหาอะไร 
   จุดไหนที่คิดว่าต้องการพัฒนาเร่งด่วน เรื่องอะไร 
   จุดไหนเป็นพื้นที่ว่างเปล่า ของใคร เพราะอะไร 
 
ประโยชน์  1.เป็นการส ารวจและเรียนรู้ชุมชนได้เร็วที่สุดและเป็นจริงมากท่ีสุด 
   2.เรียนรู้ทรัพยากรในชุมชน จนท าให้เกิดการประเมินทรัพยากรและศักยภาพ 

   ของชุมชนนั้น ได้อย่างถูกต้องและตรงความต้องการของชุมชน 
3.มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร เกษตรกรกับเกษตรกร  
   ในการร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนนั้นๆได้ 
4.ทุกคนเห็นเหมือนกันว่า ในชุมชนมีอะไรบ้าง อยู่ตรงไหน มีปริมาณเท่าไร มีสภาพ 
   เป็นอย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไร  

 
ข้อควรพิจารณา  ขั้นตอนกิจกรรมนี้ เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากเพราะจะกระตุ้นให้ผู้แทนชุมชนได้

เรียนรู้ข้อจ ากัดและโอกาสที่จะน าไปสู่ความพยายามฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
การใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ายิ่งข้ึน 
ในขณะที่ทีมงานคนหนึ่งเป็นผู้น ากระบวนการ ผู้ที่เหลือควรบันทึกค าตอบเพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลวิเคราะห์ในกิจกรรมอื่นๆต่อไป 



ตัวอย่างแผนที่ชุมชน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



2.3 การประเมินความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เป็นขั้นตอนที่ท าให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม มองเห็นการเปลี่ยนแปลงและปัจจัยของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน รวมถึงความสัมพันธ์กับ
องค์กรภายนอกชุมชน จะช่วยให้ชุมชนมองเห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัดได้ดียิ่งขึ้น สามารถ
วิเคราะห์และตัดสินในในการปรับปรุงการผลิตการเกษตร การใช้ทรัพยากร การสร้างวิสัยทัศน์ และการก าหนด
แผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ 
 
กิจกรรมที่ 1 การประเมินความเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามกาลเวลา 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงในการใช้ทรัพยากรที่ผ่านมาและแนวโน้มในอนาคต 
   เพ่ือสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้น หากไม่ช่วยกันวางแผนอนาคตชุมชน 
 
วิธีการท ากิจกรรม 1.ทีมงานกล่าวน า ยกตัวอย่างเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงระหว่างอดีตกับปัจจุบัน 
   2.สร้างตรารางบนกระดาษฟางระบุช่วงเวลา 5ปี 10ปี 20ปี ปัจจุบัน 
 
 

ข้อมูล 20ปี 10ปี 5ปี ปัจจุบัน ท าไมถึงเป็นอย่างน้ัน 
ทรัพยากร 
ป่าไม ้
แหล่งน้ า 
ที่ดิน 
ความสมบรูณ์ของดิน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ถนน 
ประปา 
โทรศัพท ์
ชลประทาน 
โครงสร้างชมุชน 
สมาชิกครอบครัว 
วัฒนธรรม 
-ภายในชุมชน 
-ภายในครอบครัว 
บทบาทของสมาชิก 

 
สมบูรณ ์
สมบูรณ ์
สมบูรณ ์

 
 

ไม่ด ี

 
เริ่มหมด 
ตื้นเขิน 
เริ่มเสื่อม 
 
 
ไม่ด ี

 
มีน้อย 

ขาดน้ าบางช่วง 
เสื่อม 

 
 
ด ี
 

 
ไม่ม ี

ขาดฤดูแล้ง 
เสื่อมมากๆ 

 
 

ดีมาก 

 

ระบบการผลิต 
การท านา 
-พันธุ์ 
-การเตรียมดิน 
การเก็บเกี่ยว 
การบ ารุงดิน 
การใช้สารเคมี 

     

 



ประโยชน์  เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินชีวิตของหมู่บ้านเป็นมายังไง 
   ท าให้ทราบสภาวะสิ่งแวดล้อมปละทรัพยากรที่หายไปและคงเหลือในชุมชน 
   รู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
   ผู้แทนชุมชนตระหนักถึงข้อผิดพลาดในอดีตและสามารถวางแผนป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก 
 
ข้อควรพิจารณา 1.ควรมีทีมงานท าหน้าที่ซักถามและจดค าตอบ รวมทั้งรวบรวมข้อมูลบันทึกลง

ตาราง 
2.ขั้นตอนวิเคราะห์ต้องร่วมกันทั้งทีมงานและผู้แทนชุมชน 
3.การซักถามให้ซักทีละประเด็นจนเข้าใจ 
4.ก่อนจบกิจกรรม ควรตั้งค าถามให้ผู้แทนชุมชนได้คิด 
 ที่ผ่านมาใช้ทรัพยากรถูกต้องเหมาะสมเพียงใด 
คิดว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ 2 ความสัมพันธ์ของชุมชนกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้รู้ว่า มีบุคคล หรือหน่วยงานใดเข้ามาเก่ียวข้องกับชุมชน และมีบทบาท 

และให้บริการด้านใดแก่ชุมชน 
 
วิธีการท ากิจกรรม 1.ทีมงานกล่าวน า แจกบัตรค า และตั้งค าถาม 
    มีใครหรือหน่วยงานใดที่เข้ามาเก่ียวข้องกับชุมชน 
   2.ให้ผู้แทนชุมชนเขียนชื่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   3.วาดวงกลมซ้อนกัน 3 วงบนกระดาษฟาง ก าหนดให้วงในสุดเป็นบุคคลหรือ 

   หน่วยงานที่มีความสัมพันธ์มากที่สุด ถัดออกมาตามล าดับ 
   4.ผู้แทนชุมชนน าบัตรค าไปติดบนกระดาษฟางตามล าดับความสัมพันธ์  

   แล้วกลุ่มใหญ่ช่วยกันพิจารณา แก้ไขให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มใหญ่ 
5.ทีมงานสรุปบทบาทความสัมพันธ์ของบุคคลหรือองค์กรที่มีต่อชุมชน เพ่ือชี้ให้เห็นว่า  
   ใครหรือหน่วยงานใดจะสร้างประโยชน์หรือความล้มเหลวแก่ชุมชนอย่างไร 

 
ประโยชน์  ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จาหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ชุมชนตระหนักถึงบทบาทของบุคคลหรือหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวพัน 

  กับชุมชน ทั้งด้านบกและด้านลบ 
ชุมชนได้ใช้สิ่งที่ได้รับการสนับสนุนคุ้มค่ามากน้องเพียงใด 
ควรจะพัฒนาอย่างไร 
 
 

ข้อควรพิจารณา พยายามชี้ให้ชุมชนเห็นถึงการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานเป็นอย่างไร 
คิดว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง กิจกรรมความสัมพันธ์ของชุมชนกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

เทศบาล 
เกษตร สาธารณสุข 

พัฒนาชุมชน 

สหกรณ์ 

แม่บ้าน 

นายอ าเภอ 

ธกส. 

ที่ดิน 

มูลนิธิ 

องค์กรเอกชน 

โรงงาน 

สถาบันการศึกษา 

ล้งรับซ้ือผลผลิต 



กิจกรรมที่ 3 การวิเคราะห์กิจกรรมการผลิตและบาทบาท ชาย – หญิง (ใน – นอก ภาคเกษตร) 
 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเรียนรู้กิจกรรมการผลิต และน าผลการวิเคราะห์มาประกอบการตัดสินใจ 

ปรับปรุงระบบการผลิต 
เพ่ือให้เรียนรู้ว่าในรอบปีเกษตรกรท ากิจกรรมอะไร ช่วงไหน เป็นอย่างไร 
เพ่ือเรียนรู้ว่าในแต่ละกิจกรรมเพศชายท าอะไร เพศหญิงท าอะไร 
เพ่ือทราบช่วงเวลาว่าง 
เพ่ือวางแผนพัฒนาคน 

 
วัสดุอุปกรณ์ กระดาษฟาง  ปากกาเคมี 
 
วิธีการท ากิจกรรม 1.ทีมงานน าตารงที่เตรียมไว้ อธิบายการท ากิจกรรมให้ผู้แทนชุมชนเข้าใจ  

แต่ละกิจกรรมท าเมื่อไร มีข้ันตอนอะไร แต่ละขั้นตอนถ้าผู้หญิงท าใส่เครื่องหมาย 
ถ้าผู้ชายท าใส่เครื่องหมายใต้กิจกรรมที่ท า 
2.ตัวแทนชุมชนระบุกิจกรรมการผลิต 
3.สร้างตารางวิเคราะห์พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างและอธิบายวิธีการเขียนข้อมูลลงตาราง 
4.แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ร่วมกันเขียนข้อมูลทุกกิจกรรมที่มีการผลิตในกลุ่ม 
5.ตัวแทนกลุ่มน าเสนอในกลุ่มใหญ่ เพื่อเปรียบเทียบและตรวจสอบข้อมูล 
6.ทีมงานและผู้แทนชุมชนร่วมกันวิเคราะห์ให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของกิจกรรมด้านการผลิต 

 
ตัวอย่างค าถาม  ? ในหมู่บ้านมีอาชีพอะไรบ้าง ท าอย่างไร เมื่อใด 
   ? เตรียมดินท าอย่างไร ใช้ควาย หรือรถไถ 
   ? ในชุมชนยังช่วยกันท าไร่นาอยู่หรือไม่ 
   ?ใช้น้ าจากแหล่งใด 
   ?ผลผลิตเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว 
   ?ใช้ปุ๋ยหรือสารเคมีมากข้ึนหรือน้อยลงจากปีท่ีแล้ว 
   ?มีของป่าอะไรบ้าง หาได้ช่วงเดือนไหน หายากข้ึนไหม 
   ?มีอาชีพเสริมอะไรบ้าง 
   ?ใช้วัสดุจากไหนมาผลิต 

?ใช้ต้นทุนการผลิตจากไหน ส่วนตัว หรือเงินกู้ 
 
ประโยชน์  ทราบว่าในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอะไร อาชีพเสริมอะไร 
   ทราบช่วงเวลาประกอบอาชีพของเกษตรกร 
   ทราบว่าแต่ละกิจกรรมเหมาะสมกับชุมชนหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะท าอย่างไร 
   ทราบว่าควรจะพัฒนาคนกลุ่มใด ในกิจกรรมใด 
   ทราบสภาพเศรษฐกิจของชุมชนโดยรวม รวมถึงสภาพการผลิตและเทคโนโลยี 
 
 



ตัวอย่าง การเรียนรู้กิจกรรมการผลิตของชุมชนและบทบาทชาย-หญิง 
ปฏิทินการผลิตในรอบปี 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค 
ภาคการเกษตร 
1.ข้าวนาป ี
 
2.ข้าวนาปรัง 
ฯลฯ 
 
นอกภาคเกษตร 
1.รับจา้ง 
 
2.หาของป่า 
 
3.ทอผ้า 
 
4.จักสาน 
ฯลฯ 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

    

    

    

เตรียมดนิ ใส่ปุ๋ย/ยา เก็บเกี่ยว
เตรียมดนิ 



กิจกรรมที่ 4 วิเคราะห์กระแสรายรับ – รายจ่าย 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือเรียนรู้ระบบเศรษฐกิจภายในครัวเรือน 
 
วัสดุอุปกรณ์  กระดาษฟาง ปากกาเคมี บัตรค า 
 
วิธีการท ากิจกรรม 1.ทีมงานชี้แจงตารางที่เตรียมไว้ อ้างอิงกิจกรรมจากปฏิทินการท างาน  

เพ่ือจะได้รู้ว่า ท าอะไร มีรายได้ช่วงไหน มีรายจ่ายช่วงไหน ส่งตัวแทนน าเสนอ 
2.ทีมงานและผู้แทนชุมชนช่วยกันวิเคราะห์ให้เห็นที่มาของรายได้ สภาวะการใช้จ่าย 
ที่ก่อให้เกิดปัญหาและความตึงเครียด 

 
ตัวอย่างค าถาม    ?เดือนไหนใช้เงินมากที่สุด เรื่องอะไร มีปัญหาไหม แก้ไขอย่างไร  

ทีมงานท าเครื่องหมายในกิจกรรมที่ใช้เวลามาก พร้อมเขียนในบัตรค า 
ว่ามีปัญหาอะไร แก้ไขอย่างไร 
?เดือนไหน ได้รับเงินมากท่ีสุด จากกิจกรรมอะไร เอาไปใช้อะไรบ้าง 
?หากมีการกู้เงินให้ถามแหล่งเงินกู้ และใช้บริการแหล่งเงินกูไหนมากที่สุด  

 
ประโยชน์  ชุมชนทราบสภาวะความสมดุลของรายรับ – รายจ่าย 
   ทราบฐานเศรษฐกิจของชุมชนนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างตาราง รายรับ – รายจ่าย ของชุมชน 
 

รายรับของชุมชน 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค 

ภาคการเกษตร 
1.ข้าวนาป ี
 
2.ข้าวนาปรัง 
ฯลฯ 
 
นอกภาคเกษตร 
1.รับจา้ง 
 
2.หาของป่า 
 
3.ทอผ้า 
 
4.จักสาน 
ฯลฯ 
 

            

 
 

รายจ่ายของชุมชน 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค 

ภาคการเกษตร 
1.ข้าวนาป ี
 
2.ข้าวนาปรัง 
ฯลฯ 
 
นอกภาคเกษตร 
1.ใช้ในครัวเรือน 
 
2.ค่าเทอม 
 
3.ใช้หนี้ ธกส. 
 
ฯลฯ 
 

            

 
 
 

ขายข้าว 

  

ค่าจ้างเตรียมดิน ค่าปุ๋ย/ยา ค่าจ้างเก็บเกี่ยว
เตรียมดนิ 



 2.4 การประเมินปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้การจัดท ากิจกรรม ในแผนหรือ
โครงการ ได้รับการตอบสนองและตรงตามความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นผู้รับ
ผลประโยชน์จากแผนงาน/โครงการนี้ 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือค้นหาปัญหาและความต้องการแท้จริงของชุมชน 
 
วัสดุอุปกรณ์  กระดาษฟาง ปากกาเคมี บัตรค า ดินน้ ามัน 
 
วิธีการท ากิจกรรม 1.แบ่งกลุ่มผู้แทนชุมชนออกเป็น 3 กลุ่มเพ่ือค้นหาปัญหา/ความต้องการ  

บันทึกลงกระดาษฟางพร้อมบัตรค า ส่งตัวแทนน าเสนอกลุ่มใหญ่ 
2.ผู้แทนชุมชนร่วมกันจัดกลุ่มปัญหา/ความต้องการเป็นหมวดหมู่ 
3.เตรียมตารางวิเคราะห์ความส าคัญให้ผู้แทนชุมชนจัดกลุ่มความส าคัญ 
และความเร่งด่วน  ปัญหาส าคัญและเร่งด่วน 
    ปัญหาส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน 
    ปัญหาส าคัญรอได้ 

 
ตัวอย่าง ค าตอบความหนักใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่าง การจัดกลุ่ม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาดน้ า ลักขโมย ขาดความรู ้ว่างงาน น้ าดื่มน้ าใช้ ที่ท ากินไม่พอ 

ปุ๋ยแพง น้ าท่วม ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม หนี้สิน วัฒนธรรมเสื่อม 

ปลาในแม่น้ าลดลง ขยะ ขาดอาชีพเสรมิ ผลผลติราคาถูก ยาเสพ
ติด 

น้ าเน่า
เสีย 

การพัฒนาการเกษตร 

  - ขาดน้ า 

  - ที่ท ากินไม่พอ 

  - ขาดความรู้ 
  - ขาดอาชีพเสริม 

  - ปุ๋ยแพง 

  - ผลผลิตราคาถูก 

การพัฒนาสังคม 

  - วัฒนธรรมเสื่อม 

  - ขาดความมั่นใจ 

  - ว่างงาน 

   

โครงสร้างพ้ืนฐาน 

  - น้ าดื่มน้ าใช้ 
   

สิ่งแวดล้อม 

  - น้ าเน่าเสีย 

  - ขยะ 

   



ตัวอย่าง การจัดกลุ่มความส าคัญและความเร่งด่วน 
 

ส าคัญและเร่งด่วน ส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน ส าคัญรอได้ 
- ผลผลิตราคาถูก 
- น้ าไม่เพียงพอในการเกษตร 
- ขาดความรู้ 
- ขาดน้ ากินน้ าใช้ 

 - ขาดอาชีพเสริม - ขาดท่ีท ากิน 
- ขาดโทรศัพท์สาธารณะ 

 
 
ประโยชน์ เกิดจิตส านักร่วมกันในทางที่ดี  
  รับทราบความจ าเป็นและความต้องการที่แท้จริง 
  มองเห็นสถานการณ์และแนวทางท่ีจะน าไปสู่การสร้างแผนชุมชนที่สอดคล้องความเป็นจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.5 การจัดท าแผนชุมชน 5 ปี เป็นเป้าหมายที่จะท าแผนพัฒนาชุมชนแต่ละหมู่ น าไปสู่การท า
แผนพัฒนาการเกษตรประจ าต าบลต่อไป การท าแผนชุมชนครั้งนี้จะต้องได้แผน 5 ปี แล้วน าเข้าประชาคมใน
หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง 
 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ได้แผนพัฒนาชุมชนที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง 
   เพ่ือเป็นแนวทางในการท าแผนพัฒนาการเกษตรต่อไป 
 
วิธีท ากิจกรรม  1.ทีมงานน าแผนที่ได้จากปัญหาและความต้องการมาเสนอ 
   2.แบ่งกลุ่ม 3 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มเขียนแผนฉบับร่างน าเสนอที่ประชุมใหญ่ 
    3.ร่วมกันประเมินแผนฉบับยกร่างเพ่ือให้ได้แผนงาน/โครงการที่สอดคล้อง 

กับศักยภาพชุมชน 
4.น าแผนเข้าประชาคมหมู่บ้าน 

 
 
ตัวอย่าง แบบฟอร์มแผนฉบับยกร่าง 

ความ
คาดหวัง 

ปัญหา/
สาเหตุ 

วัตถุประสงค์ ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

วิธีด าเนินการ ใครด าเนินการ แหล่งเงิน 
รัฐ กลุ่ม ชุมชน รัฐ ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
ตัวอย่าง ตารางวิธีการประเมินแผนงาน/โครงการ 

ความคาดหวัง โครงการ 
การ

ด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

ประโยชน์ 
ความเป็น 

ไปได้ 
ความเสี่ยง 

ความสามารถใน
การพ่ึงพาตนเอง 

   จ านวน..........ราย 
กลุ่มเป้าหมาย
............................ 
............................ 
 
รายได้เพิ่ม
................ บาท 
 
ผลต่อ
สภาพแวดล้อม 
......................... 
......................... 

* ใครเป็นผู้ท า 
* มีความรู้ไหม 
* ทรัพยากร
เพียงพอไหม 
* มีการจัดการ
อย่างไร 

* ผลกระทบตอ่ 
กายภาพ 
ชีวภาพ 
เศรษฐกิจ 
สังคม 
สิ่งแวดล้อม 
 
* สิ่งภายนอกที่
จะมากระทบ 

* จะด าเนินการ
อย่างไรให้เกิดความ
ยั่งยืน 

 



การจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
 
  แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล คือ แนวทางและแผนงานโครงการในการด าเนินงาน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มาจากการ
ด าเนินงานร่วมกันของ เกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และองค์กรที่เกี่ยวข้องในต าบล ในการประมวล 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์แผนพัฒนาชุมชนที่ได้จัดท าขึ้น จนได้วิสัยทัศน์และความคาดหวัง หรือแนวทางการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาอาชีพและทรัพยากรการเกษตรในต าบล 
 
ขั้นตอนการจ าท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
  คณะท างานต้องน าแผนชุมชนมาวิเคราะห์หาความคาดหวัง (วิสัยทัศน์) ปัญหา ความต้องการ 
แนวทางแก้ไขปัญหา และแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร จนได้แผนการพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
 
  ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมความพร้อมคณะท างาน 

  ขั้นตอนที่ 2 การประมวลความคาดหวังและปัญหาของชุมชน 

  ขั้นตอนที่ 3  การจัดเวทีต าบล (ประชาคม) เพ่ือ 
   3.1 การประมวลและก าหนดความคาดหวังของต าบลด้านการเกษตร 
   3.2 การประมวลและก าหนดปัญหาด้านการเกษตรของต าบล 
   3.3 การประมวล ประเมิน และคัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

  ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

  ขั้นตอนที่ 5 การจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมความพร้อมคณะท างานและข้อมูลพื้นฐาน 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือท าความเข้าใจในภารกิจหน้าที่และข้ันตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตรงกัน  
รวมทั้งจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของต าบลเพื่อสะความสะดวกในการจัดท า 
แผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 

วิธีด าเนินการ 1.คัดเลือกและแต่งตั้งคณะท างาน  
  2.จัดประชุมคณะท างาน 
   ท าความเข้าใจภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
   แบ่งหน้าที่รับผอดชอบ 
   ก าหนดแผนปฏิบัติงาน วัน เวลา สถานที่ เครื่องมือ  
   ศึกษาและเตรียมข้อมูลพ้ืนที ่
   จัดหาข้อมูลพื้นฐานของต าบล เพ่ือใช้ในเวทีต าบล และการจ าท าแผนฯ 
 
ขั้นตอนที่ 2 การประมวลปัญหาและความคาดหวังของแต่ละชุมชนจากแผนชุมชน 
 
วัตถุประสงค ์ เพ่ือจ าแนกความคาดหวัง และปัญหาของชุมชน พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่  

เพ่ือสะดวกในการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล 
 
วิธีการ  1.ทีมงานน าแผนชุมชนที่ได้จากการท า PAP ในระดับหมู่บ้าน มาจ าแนกและจัดกลุ่มปัญหา  

และความคาดหวังของชุมชน  เช่น ด้านการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด  หรือแยก
ในรายละเอียดสาขอการผลิต เช่น การผลิตพืช ด้านปศุสัตว์ ด้านประมง 

  2.รวมปัญหาและความคาดหวังที่เหมือนกัน หรือคล้ายกัน เพื่อให้ได้ภาพรวมต าบล  
ระบุพ้ืนที่ที่มีปัญหาคือความคาดหวังเดียวกัน 

  3.สรุปภาพรวมปัญหาและความคาดหวังในภาพรวมต าบล และให้ทีมงานปรับแก้ 
ให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

 

ตัวอย่าง แบบประมวลปัญหาและความคาดหวังจากแผนชุมชน 
ปัญหาและความคาดหวัง หมู่บ้าน หรือชุมชนที่ประสบปัญหาร่วมกัน 

1.ด้านการผลิตพืช 
1.1 …………………………………. 
1.2 …………………………………. 
 

 
หมู่ที่ ................ 
หมู่ที่ ................ 

2.ด้านปศุสัตว์ 
2.1 …………………………………. 
2.2 ………………………………… 
 

 
หมู่ที่ ................ 
หมู่ที่ ................ 



ขั้นตอนที่ 3 การจัดเวทีต าบล 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือร่วมกันประมวลและก าหนดความคาดหวัง ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

วิธีด าเนินการ 1.ทีมงานเสนอผลการประมวลปัญหาและความคาดหวังจากขั้นตอนที่ 2 
  2.ร่วมกลุ่ม หาความคาดหวังร่วมกันของต าบล สิ่งที่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน 

แล้วเขียนให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางร่วมกัน 
3.รวมกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาที่ก าลังร่วมกันเผชิญในต าบล และจัดล าดับความส าคัญ 
และความเร่งด่วน 
4.ประมวลแนวทางแก้ไขปัญหาที่แต่ละชุมชนเสนอมาในแผนชุมชน 
5.ร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาของต าบล  โดยพิจารณาคัดเลือก 
แนวทางแก้ไขปัญหาและแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณา 

ประโยชน์ที่ได้จากแผนงานโครงการ 
 -  ใครได้รับผลประโยชน์ จ านวนเท่าใด 
 -  ความคุ้มคา่ทางเศรษฐกิจ 
 -  ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 -  ใครเป็นผู้ด าเนินการ 
 -  ความรู้ในการด าเนินงาน 
 -  ทรัพยากรในการด าเนินงาน เงินทุน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
 -  การบริหารจัดการ 

  ความเสี่ยง 
   -  ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ เงินทุน ภาระหนี้สิน 
   -  ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม  
   -  ความเสี่ยงทางสังคม ความขัดแย้ง แตกแยก 
   -  ภัยธรรมชาติ 

  ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง 
   -  สามารถด าเนินการได้ด้วยตัวเอง 
   -  มีกระบวนการการท างานท่ีต่อเนื่องยั่งยืน 

  การคัดเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา 
   -  แนวทางหรือแผนงานที่มีประโยชน์มากที่สุดและกระจายตัวมากที่สุด 
   -  มีความเป็นไปได้สูงในทางปฏิบัติ 
   -  ความเสี่ยงต่ าในทุกๆด้าน 

 



ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ 

วัตถุประสงค์  เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับความคาดหวังและการแก้ไขปัญหาของต าบล 

วิธีการ  1.คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล ร่วมกันจัดท าแผนงาน/โครงการระดับ 
ต าบล 5 ปี โดยน าข้อมูลจากขั้นตอนที่ 2 – 4 ประกอบการพิจารณา พร้อมลงรายละเอียดดังนี้ 

  ชื่อโครงการ/วัตถปุระสงค/์เป้าหมาย ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จาการสรุปปัญหา 
และความคาดหวังของต าบล 

  กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ ให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมของต าบล 

  งบประมาณ/สถานที ่ปริมาณงาน ช่วงเวลาด าเนินการ ให้คณะท างานร่วมกัน 
  วิเคราะห์ และหาข้อตกลงร่วมกัน 

  2.น าเสนอแผนงาน/โครงการที่ได้ ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ พร้อมเสนอขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าเอกสารแผนพัฒนาการเกษตร 

วัตถุประสงค ์ เพ่ือประมวลผลการจัดท าแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบลทั้งหมดเป็นรูปเล่ม 

วิธีด าเนินการ เมื่อสังเคราะห์แผนชุมชนตามข้ันตอนต่างๆแล้ว ให้น าผลที่ได้มาประมวลและจัดท าเป็น 
เอกสารแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล โดยเรียงเนื้อหาดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของต าบล 
  (สรุปจากการด าเนินงาน ขั้นตอนที่ 1) 
ส่วนที่ 2  สภาพปัญหาและความคาดหวังของแต่ละชุมชน 
  1.การประมวลปัญหาและความคาดหวังของแต่ละชุมชน 
  (สรุปจากการด าเนินงาน ขั้นตอนที่ 2) 
  2.วิสัยทัศน์หรือความคาดหวังร่วมกันของต าบล 
  (สรุปจากการด าเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 วิธีการที่ 2) 
  3.การก าหนดปัญหาร่วมกันของต าบล 
  (สรุปจากการด าเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 วิธีการที่ 3) 

ส่วนที่ 3  แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการเกษตรของต าบล 
  (สรุปจากการด าเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 วิธีการที่ 4) 

ส่วนที่ 4 บัญชีสรุปแผนงาน/โครงการ/งบประมาณ 
  (จัดท าบัญชีสรุปโครงการ/งบประมาณ ตามข้ันตอนที่ 4) 

ส่วนที่ 5 ภาคผนวก 
  การรวบรวมแผนชุมชนของแต่ละชุมชน 
 
 
 
 
 

 

 


