สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรูค
้ วามเข้าใจเคร ือข่าย
คณะกรรมการบร ิหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด
(ศอช.จ.)

สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรูค
้ วามเข้าใจเคร ือข่าย
คณะกรรมการบร ิหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด
(ศอช.จ.)

ความเป็นมา
ยุ ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) มุ่ งเน้ นให้ ประเทศไทยสามารถยกระดั บ การพั ฒ นาให้

บรรลุ ตามว ิสั ยทัศน์ "ประเทศที่มีความมั่ นคง มั่ งคง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้ วยการพั ฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และมีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ชาติไว้ทั้งหมด 6 ด้าน โดยมียุทธศาสตร์
ที่สอดคล้ องและเกี่ ยวกั บภารกิ จของกรมการพั ฒนาชุ มชน ได้ แก่ ยุ ทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสั ง คม เป้าหมายยุ ทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒.๓ เพิ่ มขี ดความสามารถของชุ มชนท้องถิ่ นในการ
พัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ ซึง่ ได้กาหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔.๔ การเพิ่ม
ขี ดความสามารถของชุ ม ชนท้ อ งถิ่ นในการพั ฒ นา การพึ่ ง ตนเองและการจัดการตนเอง และประเด็ นแผน
แม่บท การสร้างพลังทางสังคมเป้าหมายทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ ในระดั บอาเภอ

และต าบล พ.ศ. 2562 (One Plan) ท าให้ การจัดท าแผนและประสานแผนระดั บต่ าง ๆ ต้ องมี ความชั ดเจน
เป็นรูปธรรม โดยต้ องมีบทบาทและหน้าที่ในการจัดทาแผนทุกระดั บมี ความชัดเจน เป็นรูปธรรม มีการเชือ
่ มโยง
และประสานแผนระดั บต่ าง ๆ ให้ มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยห้ วงระยะเวลาในการจัดทาแผนทุกระดั บ
มีความเชือ
่ มโยงและสอดคล้องกัน

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน โดยส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอได้ ร บ
ั มอบหมายให้ เ ป็ นหน่ ว ยงานหลั ก

ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาต าบลและด าเนิ น การพั ฒ นาศั ก ยภาพ ก.บ.ต.ในการจั ด ท าแผนและประสาน

แผนพั ฒ นาต าบล รวมทั้ ง องค์ ก รภาคเอกชนและประชาชนที่ ด าเนิ น การในพื้ น ที่ ใ ห้ มี ค วามเชื่อ มโยงและ
สอดคล้ อ งในทุ ก ระดั บ เป็ น แผนเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ส ะท้ อ นปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชนในพื้ นที่

และสอดคล้ องกั บแนวทางตามแผนพั ฒนาจังหวัด แผนพั ฒนากลุ่ มจังหวัด และแผนพั ฒนาภาคที่เป็นการ

บูรณาการการทางานของทุกหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562

ดั งนั้ น กรมการพั ฒนาชุ มชนจึงได้ ดาเนิ นกิ จกรรมประชุ มเชิงปฏิ บัติการสร้างความรู ้ ความเข้ าใจ

เคร ือข่าย คณะกรรมการบร ิหารศู นย์ประสานงานองค์การชุ มชนระดั บจังหวัด (ศอช.จ ) ขึ้น เพื่อสร้างความรู ้ ความ
เข้าใจ แก่ คณะกรรมการบร ิหารศู นย์ประสานงานองค์การชุ มชนทุกระดั บ ให้ สามารถขับเคลื่อนงานในการบูรณา
การแผนพัฒนาตาบลในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1) คณะกรรมการบร ิหารศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บ จัง หวั ด (ศอช.จ.) คณะส่ ง เสร ิม
(ศอช.จ.) 76 จังหวัดๆ ละ 5 คน รวม 380 คน
2) คณะกรรมการบร ิหารศู นย์ประสานงานองค์ การชุ มชนระดั บอาเภอ (ศอช.อ.) 878 อาเภอๆ ละ 1 คน
รวม 878 คน
3) นักว ิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอที่รบ
ั ผิดชอบงานแผนตาบล 878 อาเภอๆ ละ 1 คน รวม 878 คน
4) นักว ิชาการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง จานวน 9 คน

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ ก าหนดขั้ น ตอนการด าเนิ น กิ จ กรรมประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสร้า งความรู ้

ความเข้าใจเคร ือข่ายคณะกรรมการบร ิหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด ศอช.จ.) ดังนี้
 การเตร ียมความพร้อม

สานักเสร ิมสร้างความเข้มแข็งชุมชนได้ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกลางศู นย์ประสานงานองค์การ

ชุ ม ชน เมื่ อ วั นพฤหั ส บดี ที่ ๑๘ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่ า นระบบ Zoom cloud Meeting
เพื่ อ เตร ียมความพร้อ ม ในการด าเนิ น กิ จ กรรมประชุ ม เชิง ปฏิ บั ติ ก ารสร้า งความรู ค
้ วามเข้ า ใจเคร ือข่ า ย
คณะกรรมการบร ิหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)

ที่ประชุ ม ได้ รว่ มกั นหาร ือและระดมความคิ ดเห็ นในการจัดทาสรุปผลการดาเนินงานของ ศอช. ที่ผ่าน

มา และจัดทาเป็นประเด็ น การนาเสนอต่ ออธิบดี กรมการพัฒนาชุ มชน /ที่ประชุ ม เชิงปฏิ บัติการสร้างความรู ้
ความเข้าใจเคร ือข่ายคณะกรรมการบร ิหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ)

 ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

ดาเนิ นการประชุ ม ฯ เมื่ อวั นศุ ก ร์ที่ ๒๖ พฤศจิก ายน ๒๕๖๔ ณ ศู นย์ข้ อ มู ล กลางเพื่ อ การตั ด สิ น ใจ

(War Room) ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุ มชน และถ่ ายทอดผ่านระบบว ิดี ทัศน์ ทางไกล (Video Conference)
และระบบ TV พช.

 รูปแบบการจัดกิ จกรรม

รู ป แบบการจัด ประชุ ม ฯ เป็ น ไปในลั ก ษณะของการบรรยายให้ ค วามรู ้ และอภิ ป รายแลกเปลี่ ย น

ความคิดเห็น โดยดาเนินการตามกาหนดการ ดังนี้
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.

- ลงทะเบียน/รายงานตัว

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙..๐๐ น.

- ปฐมนิเทศ โดย นางสาวนิภา ทองก้อน
ผู้อานวยการสานักเสร ิมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

- พิธเี ปิด
- กล่าวรายงาน โดย ผู้อานวยการสานักเสร ิมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
- นาเสนอผลการดาเนินงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
โดย นายธนภัทร บารุงเขตต์ ประธานสานักงานกลาง ศอช.
- กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประชุมฯ
โดย อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

- บรรยาย “การขับเคลื่อนและเชือ
่ มโยงแผนพัฒนาตาบล (One Plan)
โดย นายทรงกลด สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์
ช่วยราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

- รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.

- อภิปราย “การเสร ิมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้ วยกระบวนการแผนชุมชน”
โดย นายรังสรรค์ หังสนาว ิน ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการบร ิหาร
จัดการชุมชน และคณะ

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

- อภิปราย “การจัดทาแผนปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานจัดทา
และประสานแผนพัฒนาตาบล” โดย นางสาววรางคณา อินทรเจร ิญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมผู้นาชุมชนและองค์กรชุมชน และคณะ

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

- สรุปผล /ปิดการฝึกอบรม (เดินทางกลับ)

นายสมคิ ด จันทมฤก อธิบดี กรมการพั ฒนาชุ มชน เป็นประธานในพิ ธเี ปิดการประชุ ม เมื่ อวันศุ กร์ที่

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการตัดสินใจ (War Room) ชัน
้ ๕ กรมการพัฒนาชุมชน และ
ถ่ายทอดผ่านระบบว ิดี ทัศน์ทางไกล (Video Conference) และระบบ TV พช. โดยมี นางสาวนิภา ทองก้อน
ผู้อานวยการสานักเสร ิมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการจัด

กิ จกรรม และนายธนภั ทร บารุงเขตต์ ประธานสานั กงานกลาง ศอช. เป็นผู้ นาเสนอผลการดาเนิ นงานของ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนที่ผ่านมา

นายสมคิ ด จันทมฤก อธิบดี กรมการพั ฒนาชุ มชน ประธานในพิ ธฯี ได้ ก ล่ าวทั ก ทายผู้ เข้ าร่ว มประชุ มฯ

พร้อมระบุว่า การประชุมในครัง้ นี้ มีความสาคัญที่จะทาให้ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชนในการขับเคลื่อนให้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและ

ตาบล พ.ศ. 2562 หร ือ One plan สาเร็จตามเป้าหมาย ซึง่ ในการขับเคลื่อน One plan นี้ มีบุคคลที่มีส่วน
สาคั ญในการขั บเคลื่ อนทั้งภาครัฐ และเคร ือข่ ายองค์ กรภาคประชาชน นั่ นก็ คือ ศู นย์ประสานงานองค์ ก าร
ชุ ม ชน (ศอช.) ระดั บตาบล อาเภอ และจัง หวั ด ทาหน้ าที่ ส นั บสนุ นให้ เ กิ ดความร่ว มมื อ ระหว่ างผู้ นา กลุ่ ม

องค์กรทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ทางานประสานสัมพันธ์กับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อสร้างพลังชุมชน
และพั ฒ นาศั ก ยภาพ ผู้ น าชุ ม ชน และกลุ่ ม องค์ ก รชุ ม ชนให้ เข้ ม แข็ ง และพึ่ ง ตนเองได้ ด้ ว ยการบู ร ณาการ

กิจกรรมต่าง ๆ ตามบร ิบทของชุมชน พร้อมเน้นย้า ภารกิจที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การขับเคลื่อนการขจัด
ความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง วัตถุประสงค์ เพื่อ
1) แก้ไขปัญหา ความยากจนให้กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตามแนวทางที่คณะกรรมการขจัดความยากจนและ

พั ฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง (ศจพ.) กาหนด 2) เพื่ อบู รณาการ
ความร่วมมือกั บทุกภาคส่ วนในระดั บพื้นที่ ตรวจสอบข้อมูลบุคคล/ครัวเร ือนเป้าหมายในระบบ TPMAP กลุ่ม
คนที่ ต กหล่ น จากระบบ TPMAP และกลุ่ ม คนเปราะบาง รวมทั้ ง จั ด ท าแผนงาน/โครงการ การให้ ค วาม

ช่ว ยเหลื อ ในเบื้ อ งต้ น และการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การให้ ค วามช่ว ยเหลื อ ในระบบ Logbook 3) เพื่ อ ให้ บุ คคล/
ครัวเร ือนเป้าหมาย ได้รบ
ั ความช่วยเหลือใน 5 มิติ ประกอบด้วย (1) มิติด้านสุขภาพ (2) มิติด้านความเป็นอยู่
(3) มิ ติด้านการศึ ก ษา (4) มิ ติด้านรายได้ (5) มิ ติด้านการเข้ าถึ งบร ิการภาครัฐ ส าหรับรายละเอี ยดในการ
ดาเนิ นงานขอให้ ท่ า นพั ฒ นาการจัง หวั ด และเจ้าหน้ าที่ พั ฒ นาชุ ม ชนทุ ก คน ไปสร้างความรู ค
้ วามเข้ า ใจใน

กระบวนการทางาน ประสานงานและบูรณาการงานกั บหน่วยงาน ภาคี ที่เกี่ ยวข้องต่ อไป ขอความร่วมมือกั บ
ศอช.ระดับตาบล อาเภอ จังหวัด ขับเคลื่อนภารกิจนี้ให้บรรลุเป้าหมาย

กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนได้ เ ร ียนเชิ ญ ว ท
ิ ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ให้ ค วามรู ้แ ก่ ผู้ เ ข้ า ร่ว มประชุ ม ฯ

ประกอบด้ วย ตั วแทนจากกระทรวงมหาดไทย และผู้อานวยการกลุ่มงานจากสานักเสร ิมสร้างความเข้มแข็งชุ มชน
ดังนี้

นายทรงกลด สว่างวงศ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ ์
ช่วยราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
บรรยายในหัวข้อ “การขับเคลื่อนและเชือ
่ มโยง
แผนพัฒนาตาบล (One Plan)”

นายรังสรรค์ หังสนาว ิน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการบร ิหาร
จัดการชุมชน และคณะ บรรยายในหัวข้อ
“ การเสร ิมสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้ วย
กระบวนการแผนชุมชน”
”

นางสาววรางคณา อินทรเจร ิญ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมผู้นาชุมชนและองค์กร
ชุมชน และคณะ บรรยายในหัวข้อ
“ การจัดทาแผนปฏิบัติการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล”

สรุปผลการประเมิน
ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรูค
้ วามเข้าใจเคร ือข่าย
คณะกรรมการบร ิหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมจานวน ๒,๑๔๕ คน โดยจาแนกผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้

1) คณะกรรมการบร ิหารศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บ จัง หวั ด (ศอช.จ.) คณะส่ ง เสร ิม

(ศอช.จ.) 76 จังหวัดๆ ละ 5 คน รวม 380 คน

2) คณะกรรมการบร ิหารศู นย์ประสานงานองค์การชุ มชนระดั บอาเภอ (ศอช.อ.) 878 อาเภอๆ ละ 1

คน รวม 878 คน

3) นักว ิชาการพัฒนาชุมชนอาเภอที่รบ
ั ผิดชอบงานแผนตาบล 878 อาเภอๆ ละ 1 คน รวม 878 คน
4) นักว ิชาการพัฒนาชุมชนส่วนกลาง จานวน 9 คน

โดยคิดเป็นสัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถาม ชาย หญิง ได้ ดังนี้

ผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกั บการประเมินความรูค
้ วามเข้าใจทางว ิชาการ ปรากฏว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความรูค
้ วามเข้าใจในระดั บมากที่สุด คือ การจัดทาแผนปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
จัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล รายละเอียดตามตาราง
ประเด็น

มากที่สุด
(ร้อยละ)

มาก

(ร้อยละ)

ปานกลาง
(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

การขั บเคลื่ อนและเชื่อมโยงแผนพั ฒ นา

22.44

64.55

12.52

0.48

การเสร ิมสร้างความเข้ ม แข็ ง ชุ ม ชนด้ วย

23.58

65.04

10.89

0.48

การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารสนั บ สนุ น การ

25.20

63.57

10.89

0.32

ตาบล (One Plan)

กระบวนการแผนชุมชน

ขั บ เ ค ลื่ อ น ง า น จั ด ท า แ ล ะ ป ร ะ ส า น
แผนพัฒนาตาบล

น้อย

น้อยที่สุด
(ร้อยละ)

ผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ ยวกั บการประเมิ น การนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ ปรากฏว่า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามมีความเชือ
่ มั่นว่าจะสามารถนาความรูท
้ ี่ได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานในระดับมาก

ถึ ง มากที่ สุ ด และเห็ นด้ วยที่จะจัดกิ จกรรมนี้ ในครัง้ ต่ อไปเป็นระยะ ๆ อย่างต่ อเนื่ อง ในระดั บมากถึ งมากที่สุด
รายละเอียดตามตาราง

ประเด็น

มากที่สุด
(ร้อยละ)

มาก

(ร้อยละ)

ปานกลาง
(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

สามารถน าความรู ้ที่ ไ ด้ ร ับ ไปใช้ ใ นการ

26.18

62.60

10.89

0.32

สามารถให้คาแนะนาแก่ผู้เกี่ยวข้องได้

25.37

61.95

12.19

0.48

มั่ นใจว่ าจะสามารถน าความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ป

26.18

61.62

11.70

0.48

เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครัง้ ต่อไปเป็น

28.94

58.53

11.87

0.66

ปฏิบัติงานได้

ประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน
ระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง

น้อย

น้อยที่สุด
(ร้อยละ)

ผลจากการตอบแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การประเมิ น การน าความรู ้ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ปรากฏว่ า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการบร ิหารโครงการในระดับมาก ใน ๓ อันดับแรก ได้แก่
๑. การประสานงานของเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๗

๒. การถ่ายทอดความรูข้ องว ิทยากร มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๙๖
๓. อาหาร มีความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๔๗

นอกจากนี้ ผู้ ตอบแบบสอบถาม ไม่ พึงพอใจในระดั บน้ อย ในประเด็ น การจัดทาเอกสารการประชุ ม

การประสานงานของเจ้าหน้ าที่ การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้ าที่ อาหารว่าง และการมี ส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น ตามลาดับ รายละเอียดตามตาราง
ประเด็น

พึงพอใจ

พึงพอใจ

พึงพอใจ

มาก

ปานกลาง

การประสานงานของ

ไม่พึง

ไม่พึงพอใจ

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

น้อย

(ร้อยละ)

พอใจน้อย

58.37

38.04

2.27

1.13

0.16

การอานวยความสะดวกของ

44.88

35.61

1.95

1.13

0.16

การถ่ายทอดความรูข้ อง

54.96

40.97

2.92

0.97

0.16

ความเหมาะสมของเนื้อหา

53.17

41.78

3.73

0.97

0.32

บรรยากาศในการเร ียนรู ้

50.89

41.78

6.01

0.97

0.32

ระยะเวลาการจัดประชุม

49.11

42.60

6.82

0.97

0.16

เอกสารประกอบการประชุม

45.53

44.22

7.96

1.95

0.32

อาหาร

54.47

39.35

4.87

0.97

0.32

อาหารว่าง

53.50

39.18

5.85

1.13

0.32

การมี ส่ ว นร่ว มในการแสดง

45.10

46.17

7.15

1.13

0.32

(ร้อยละ)
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ว ิทยากร
ว ิชาการ

ความคิดเห็น

ปานกลาง

ไม่พึง

พอใจมาก
(ร้อยละ)

ด้ านการจัดกิ จกรรม

๑) เป็นโครงการที่ดีมาก เห็ นควรให้ มีการจัดรูปแบบนี้อีก กรรมการ จะได้ มีความรูม
้ ากขึ้น

๒) ควรให้ กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และควรจะมีเจ้าหน้ าที่ทุกคนที่เกี่ ยวกั บการจัดทาแผนชุ มชน
๓) ใช้เวลาในการประชุ มให้ น้อยลงนิดน้อย
๔) อยากให้ จด
ั อีกทุกปี
ด้ านการจัดทาแผนพัฒนา

๑) อยากเห็ นแผนที่เป็นรูปธรรมในทุกปีเ น้ นเป็นโครงการละปี /โครงการละปี ที่จะทา และมีเพียง

หน่ว ยงานเดี ยวที่ร บ
ั ผิ ดชอบเวทีเ ดี ย ว เพราะที่ผ่านมา อบต อปท. ปกครองต่ างคนประชาคมและจัด เวที
คนละครัง้ ห้ วงระยะเวลาที่แตกต่ างกั นไป ทาพอให้ เสร็จๆไป

๒) ควรดึ งทุกภาคส่ วนในการเข้าร่วม ในตาแหน่งต่ าง ๆ
๓) การทาแผน ควรมาจากหลายๆ หน่วยงาน

๔) ควรมีการสร้างความรูค
้ วามเข้าใจเกี่ ยวกั บกระบวนการจัดทาแผน

๕) หมู่บ้านยังไม่เห็ นความสาคัญของแผน แต่ จะยึดแต่ โครงสร้างพื้นฐาน ของ อบต เท่านั้ น

๖) ทบทวน กฎหมายที่ ล้าหลัง ไม่ส่งเสร ิมการพัฒนา ล้าหลังต้ องปรับปรุงแก้ ไข ให้ เป็นปัจจุ บัน
๗) อยากให้ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างต่ อเนื่อง งานจะได้ ไม่ขาดตอน
ด้ านการขั บเคลื่ อนงาน ศอช.

๑) ศอช. คือ แกนนาภาคประชาชน ที่มาจากหลากหลาย กรมฯ มีการประกวดกิจกรรมทุก ควรให้

ความสาคัญในการดาเนินงาน และเชือ
่ มโยงภารกิจงานใหม่ ๆ ของกรมฯ

๒) ให้นา ศอช. ร่วมเป็นคณะทางานขับเคลื่อนแผน แม้ว่าบางจังหวัดจะมีการแต่งตั้งแล้ว แต่บทบาท

การดาเนินการน้อย

๓) ให้เชิญ ศอช. เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการแผนตั้งแต่เรมิ่ ต้น และมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ
๔) ให้มีการทบทวนคาสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละระดับ
๕) ให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ ศอช. อย่างต่อเนื่อง

ด้ านงบประมาณ

๑) สนับสนุนงบประมาณดาเนินงาน

๒) ควรจัดสรรงบประมาณมาให้ จงั หวัดดาเนิ นการ เพราะเนื้อหาว ิชาการ จังหวัด สามารถนาเสนอ

และสร้างกระบวนการเร ียนรู ไ้ ด้ และจานวนกลุ่ม เป้าหมาย ไม่เ ป็นปัญ หากั บสถานการณ์โรคระบาด และ
จะเกิ ดการพูดคุย แลกเปลี่ยนเร ียนรูก
้ ั นได้ มากกว่านี้

๓) ควรจัด สรรงบประมาณมาดาเนิน การในงาน ศอช. อย่า งต่ อ เนื ่อ ง เช่น งบประชุ ม งบดาเนิน

กิ จกรรม

