
 
 

ด่วนท่ีสุด 
ที่ ตง ๐๐๑๘.๑/ว๕๓๓๗        ศาลากลางจังหวัดตรัง 
          ถนนพัทลุง ตง ๙๒๐๐๐ 
 

                       ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง  การด าเนินงานตามโครงการ “เยี่ยมถึงบ้าน เพ่ิมสุข  คลายทุกข์” 
 

เรียน   หัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายพื้นที่ฯ นายอ าเภอ  ทุกอ าเภอ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ส าเนาโครงการ “เยี่ยมถึงบ้าน เพ่ิมสุข  คลายทุกข์”   จ านวน  ๑  ชุด 
  ๒. ส าเนาค าสั่งจังหวัดตรัง ที่ ๔๒๙ / ๒๕๕๖   ลงวันที่  ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖   จ านวน ๑  ชุด  

 

  ด้วยจังหวัดตรัง  เมืองแห่งความสุข  ได้จัดท าโครงการ “เยี่ยมถึงบ้าน เพ่ิมสุข  คลายทุกข์” ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือเป็นการน้อมน าแนวทาง  “เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา” ซึ่ งเป็นแนวทางพระราชทาน                 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาใช้ในการพัฒนาจังหวัดตรัง โดยการยึดบริบทของประชาชน และพ้ืนที่เป็น     
ตัวตั้ง ด้วยการมอบหมายให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ไปปฏิบัติการมวลชนในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในจังหวัดตรัง       
เพ่ือน านโยบายของรัฐบาล  หน่วยงาน จังหวัดไปชี้แจงท าความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมกับเป็นการพบปะเยี่ยมเยียน 
รับฟังปัญหาความต้องการ ข้อเสนอแนะ ค้นหาคุณค่าสิ่งที่ดีงาม และภูมิปัญญาของท้องถิ่นน าไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเพ่ือเป็นการสร้างความรักความผูกพัน สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อระบบราชการ              
เพ่ือพัฒนาไปสู่จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 

 

เพ่ือให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงสงค์น ามาซึ่งการพัฒนาและความสุขของประชาชนในพ้ืนที่   
จังหวัดตรัง  เมืองแห่งความสุข พิจารณาแล้วเห็นว่าท่าน และบุคลากรในสังกัดเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ             
มีศักยภาพและมีความช านาญในการปฏิบัติงานด้านกิจการมวลชนเป็นอย่างดี กอร์ปกับเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน จึงมีความเหมาะสมทีจ่ะเป็นกลไกที่ส าคัญในการร่วมกันท าหน้าที่ขับเคลื่อน
โครงการฯ   ดังนั้น  จึงได้แต่งตั้งท่านและบุคลากรในสังกัดเป็นคณะท างานด าเนินโครงการ “เยี่ยมถึงบ้าน เพ่ิมสุข  
คลายทุกข์” รายละเอียดปรากฏตามค าสั่งจังหวัดตรังที่ส่งมาด้วย ๒  และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงขอให้ท่านด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๑. แจ้งให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามโครงการฯ  ไปปฏิบัติงาน  ณ  
พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายห้วงเวลาตั้งแต่วันที่  ๑๐ – ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 
  ๒. เชิญท่านและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งฯ  ร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการด าเนินโครงการฯ       
ในวันที่  ๙  พฤษภาคม ๒๕๕๖   เวลา   ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.   ณ   โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  อ าเภอเมืองตรัง 
  ๓. ขอความร่วมมือให้การสนับสนุน และอนุเคราะห์การด าเนินโครงการตามศักยภาพของหน่วยงาน
ด้วย  ทั้งนี้  เพื่อความสัมฤทธิผลของโครงการฯ และน ามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดตรัง 

๔. ส าหรับอ าเภอ ทุกอ าเภอ ขอให้แจ้งวัตถุประสงค์ และแนวทางด าเนินโครงการฯ ให้ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านฯ  ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มองค์กร และประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบด้วย    

 
 
 
 

/อนึง่.... 
 



-๒- 
 
 

 
อนึ่ง  หากบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายให้ปฏิบัติงานในพ้ืนที ่ มีข้อขัดข้องใดที่ไมส่ามารถ 

ปฏิบัติงานได้หรือมีความจ าเป็น จะขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน สามารถกระท าได้โดยการขอสับเปลี่ยนกับผู้ที่
ได้รับมอบหมายตามค าสั่งฯ นี้ และต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน แล้วให้แจ้งที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง  
(กลุ่มงานปกครอง)  ทราบภายในวันที่   ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๖  ส าหรับสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑-๒ และเอกสารมอบหมาย
พ้ืนที่รับผิดชอบประกอบค าสั่งฯ ขอให้ดาวน์โหลดจาก www.dopatrang.go.th / หนังสือสั่งการที่ท าการปกครองจังหวัด  
ทั้งนี ้ หากเลยก าหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าการมอบหมายพื้นที่ปฏิบัติงานชอบแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  และขอขอบคุณมา   ณ  โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

 
            (นายธีระยุทธ  เอ่ียมตระกูล) 

                                                            ผูว้่าราชการจังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีท่ าการปกครองจังหวัด 
กลุ่มงานปกครอง 
โทร. ๐-๗๕๒๑-๘๐๔๓  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
                           สิ่งท่ีมาด้วย  ๒                          

 
 

 
      ค าสั่งจังหวัดตรัง 

                  ที่ ๔๒๙/๒๕๕๖ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานด าเนินโครงการ “เยี่ยมถึงบ้าน เพ่ิมสุข  คลายทุกข์” 

     ...................................................... 
  ด้วยจังหวัดตรัง  เมืองแห่งความสุข  ได้จัดท า “เยี่ยมถึงบ้าน เพ่ิมสุข  คลายทุกข์”  ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน้อมน าแนวทาง “เข้าใจ  เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นแนวทางพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ  มาใช้ในการพัฒนาจังหวัดตรัง โดยการยึดบริบทของประชาชนและพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ซึ่งจะได้มอบหมายให้
ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้ร่วมกันไปปฏิบัติการในพ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในจังหวัด ด้วยการน านโยบายของ
รัฐบาล  หน่วยงาน จังหวัดไปชี้แจงท าความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมกับพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังปัญหาความต้องการ 
ข้อเสนอแนะ ค้นหาคุณค่าสิ่งที่ดีงามในพื้นที่และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งเป็นการสร้าง
ความรักความผูกพัน สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อระบบราชการ เพ่ือพัฒนาไปสู่จังหวัดตรัง      เมืองแห่งความสุข 
ต่อไป  ฉะนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว  จังหวัดตรัง  เมืองแห่งความสุข   จึงได้แต่งตั้งคณะท างาน
ด าเนินโครงการ “เยี่ยมถึงบ้าน เพ่ิมสุข  คลายทุกข์”  ดังนี้ 
  

   ๑) คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย  
   ๑.๑ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง    ประธานคณะกรรมการ 
   ๑.๒ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง    รองประธานคณะกรรมการ 
   ๑.๓ ผู้บังคับการต ารวจภูธรจงัหวัดตรัง   กรรมการ 
   ๑.๔ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง                            กรรมการ 
   ๑.๕ หัวหน้าส านักงานจังหวัดตรัง    กรรมการ 
   ๑.๖ พัฒนาการจังหวัดตรัง    กรรมการ  
   ๑.๗ เกษตรจังหวัดตรัง     กรรมการ 
   ๑.๘ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง    กรรมการ 
   ๑.๙ ผอ. สนง. ส่งเสริมการศึกษานอกระบบ   กรรมการ 

                            และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง      
   ๑๐. ผอ. สนง. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑,๒ กรรมการ  
   ๑๑. ปลัดจังหวัดตรัง     กรรมการ/เลขานุการ 
   ๑๒. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง    กรรมการ/ผช. เลขานุการ 

      (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
๑๓. จ่าจังหวัดตรัง              กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
๑๔. ผู้ชว่ยจ่าจังหวัดตรัง     เจ้าหน้าที่ 
๑๕. นายประพันธ์ วรรณบวร พัฒนาการอ าเภอรัษฎา เจ้าหน้าที่ 
๑๖. บุคลากรของที่ท าการปกครองจังหวัดตรังทุกคน  เจ้าหน้าที่ 
๑.๗ นายมานิตย์ ท่าจีน      จพง.ปค.ช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
๑๘. นายเชาวลิต สิทธิฤทธิ์  จพง.ปค.ช านาญการ  เจ้าหน้าที่ 
๑๙. น.ส. รุ่งทิวา หนักเพ็ชร์ จพง.ปค.ปฏิบัติการ  เจ้าหน้าที่ 

      
/มีหน้าที่    ...    



       -๒- 
 
   มีหน้าที่     
    ๑) อ านวยการ สนับสนุน ประสานงานให้คณะท างานด้านต่างๆ ได้มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
    ๒) ให้ข้อเสนอแนะ ค าแนะน า และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการฯ 

   ๒.  คณะท างานด้านปฏิบัติการระดับพื้นที่หมู่บ้าน ประกอบด้วย บุคคลที่ได้รับมอบหมายตาม
ผนวก  ๑. 
         มีหน้าที่ 
    ๑. ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นรายพ้ืนที่ตามผนวก ๑  โดยยึดหลักแนวทาง
พระราชทานฯ   “ เข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนา”  
    ๒. ปฏิบัติงานโดยยึดบริบทของประชาชนและพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง  และให้น าแนวนโยบายของ
รัฐบาล  หน่วยงาน จังหวัดไปชี้แจงท าความเข้าใจแก่ประชาชน 
    ๓. พบปะเยี่ยมเยียนผู้น าหมู่บ้าน กลุ่มองค์กร ประชาชน และค้นหาคนดีต้นแบบ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ในพ้ืนที่หมู่บ้านที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งรับฟังปัญหาความต้องการ ปัญหาความขัดแย้ง         
การสร้างความคุ้นเคย สร้างความสนิทสนม และรับฟังข้อเสนอแนะ ค้นหาคุณค่า สิ่งที่ดีงาม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  
    ๔. จัดท ารายละเอียดข้อมูลผลการปฏิบัติงานจากข้อ ๓  เป็นเอกสารตามแบบที่ก าหนด 
แนบท้ายโครงการฯ  แล้วจัดส่งให้ คณะท างานด้านประมวลผลข้อมูลจากการปฏิบัติการระดับพื้นที่ ภายใน   ๗  วัน  
นับแต่วันที่ด าเนินการแล้วเสร็จ หากมีปัญหาอุปสรรคประการใด ให้รายงานคณะกรรมการอ านวยการทราบโดยด่วน 
    ๕. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๓. คณะท างานประมวลผลข้อมูลจากการปฏิบัติการระดับพื้นที่  ประกอบด้วย 

            ๓.๑ สถิติจังหวัดตรัง     หัวหน้าคณะท างาน 
    ๓.๒ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง   ผู้ช่วยหัวหน้าคณะท างาน  
          (ด้านเวชกรรมป้องกัน) 
    ๓.๓ เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติจังหวัดตรัง    คณะท างาน 
          ที่ได้รับมอบหมาย ตามที่เห็นสมควร  
    ๓.๔ เจ้าหน้าที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  คณะท างาน 
          ที่ได้รับมอบหมาย ตามที่เห็นสมควร 
    ๓.๕ อาจารย์ผู้รับผิดชอบงานความสุข    คณะท างาน 
          จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง           
    ๓.๖ เจ้าหน้าที่ส านักงานสถิติที่ได้รับมอบหมาย  คณะท างาน/เลขานุการ 
    ๓.๗ นางศรุตยา  สิทธิฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ   คณะท างาน/ผช. เลขานุการ 
          ช่วยราชการ สนง. สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
       มีหน้าที่ 
    ๑) รวบรวมเอกสารข้อมูลการปฏิบัติงานของโครงการฯ จากคณะท างานปฏิบัติการ 
ระดับพ้ืนที่หมู่บ้าน   ทั้ง  ๗๒๓  หมู่บ้าน 
    ๒) ประมวลผลข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลปฏิบัติการระดับหมู่บ้านให้เป็นไปตามหลักวิชาการ  
    ๓) น าเสนอข้อมูลจากผลการประมวล 
    ๔) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย        
     
            /๔. คณะท างาน… 



        -๓- 

 

   ๔. คณะท างานด้านประชาสัมพันธ์โครงการฯ  ประกอบด้วย 

    ๔.๑ ประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง    หัวหน้าคณะท างาน 
    ๔.๒ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ผู้ช่วยหัวหน้าคณะท างาน 
          จังหวัดตรัง 
    ๔.๓ ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คณะท างาน 
          จังหวัดตรัง 
    ๔.๔ นายสถานีวิทยุ  อ.ส.ม.ท. จังหวัดตรัง   คณะท างาน 
    ๔.๕ หัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทย ทีวีสี ช่อง ๙ อ.ส.ม.ท. คณะท างาน 
          จังหวัดตรัง 
    ๔.๖  ผูช้่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง   คณะท างาน/เลขานุการ 

    มีหน้าที่     
     ๑) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการ แนวทาง วิธีการด าเนินโครงการฯ 
ให้ผู้น าทอ้งที่ ผู้น าท้องถิ่น เยาวชน ประชาชนทั่วไป กลุ่มองค์กรต่างๆ ได้รับทราบเพ่ือน ามาซึ่งความร่วมมือในการให้ 
ข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน 
     ๒) ก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ  รวมทั้งเชิญชวน 
สื่อมวลชนทุกประเภทเข้ามีส่วนร่วม  โดยประสานการปฏิบัติกับคณะกรรมการอ านวยการ และท างานด้านต่างๆ 
หากมีปัญหาอุปสรรคประการใด ให้รายงานคณะกรรมการอ านวยการทราบโดยด่วน 
     ๓) งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
          

    ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

       สั่ง   ณ   วันที่  ๑๗    เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

                                            
 

(นายธีระยุทธ  เอ่ียมตระกูล) 
   ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการงบพัฒนาจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

............................................................................ 
           โครงการ“เยี่ยมถึงบ้าน เพิ่มสุข คลายทุกข์”วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐ -  บาท  
หน่วยด าเนินการหลัก : ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
หน่วยด าเนินการร่วม  : ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ : นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ  ต าแหน่ง ปลัดจังหวัดตรัง  

        สถานที่ติดต่อ  ที่ท าการปกครองจังหวัดตรัง  โทรศัพท์. ๐๗๕-๒๑๘๐๔๓ 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

   (๑.๑) ที่มา :  
         ๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙) ได้ให้ความส าคัญ 

กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ในการสร้างประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ 
"สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง"  เพ่ือเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม 

๒. วันความสุขสากล The International Day of Happiness ตรงกับวันที่ ๒๐ มีนาคม ของทุกปี  
ซึ่งสหประชาชาติ ได้ส ารวจระดับความสุขใน 156 ประเทศทั่วโลก ระบุว่า ความร่ ารวยเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งของ
ความสุขเท่านั้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่น เสรีภาพทางการเมือง ความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคม การไม่มีคอร์รัปชั่น ส่วน
ความสุขในระดับบุคคล การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพการงานและครอบครัวเป็นปัจจั ย
ส าคัญของการมีความสุข โดยประเทศไทยมีความสุขอยู่ในล าดับที่ 52 ของโลก เป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียนรองจาก
สิงคโปร์ อยู่ที่ล าดับ 33 และมาเลเซียอยู่ที่ 51โดยจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จ.นครพนม 
36.70 คะแนน, จ.พิจิตร 36.39 คะแนน, จ.ตรัง 36.15 คะแนน, จ.ชัยภูมิ 35.92 คะแนน และ จ.กระบี่ 35.79 
คะแนน 

ทั้งนี้ จังหวัดตรังในฐานะท่ีเป็นองคาพยพหนึ่งของการพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องพัฒนาประชาชนใน 
พ้ืนที่ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และเพ่ิมความสุขของประชาชนให้มีคะแนนความสุขที่มากขึ้น เพ่ือเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลักการพัฒนาพ้ืนที่ภารกิจ 
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัดตรัง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(๑.๒) สภาพปัญหา / ความต้องการ :   
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั้น จ าเป็นต้องท าควบคู่กันไป ทั้งการพัฒนาระดับมหภาคและ 

ระดับจุลภาค เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน  ซึ่งในการพัฒนาที่ผ่านมา ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ความเหลื่อมล้ าในสังคมยังคงเป็นประเด็นปัญหาส าคัญที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ซึ่งจังหวัดตรังได้พิจารณาเห็นว่าถ้า
สามารถพัฒนา ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ และสามารถปรับตัวให้ทันกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะเป็นหนทางต่อการแก้ไขปัญหาและเป็นแรงหนุนต่อการพัฒนาในทุกด้าน โดยใช้
กระบวนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่หรือใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  

การพัฒนาเชิงพ้ืนที่หรือใช้พื้นที่เป็นตัวต้ัง (Area Based Approach) จึงเป็นเป้าหมายและทิศทาง 
หลักในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งจ าเป็นต้องอาศัยการบูรณาการทรัพยากร ความร่วมมือ 
และความรู้ทางวิชาการจากทุกภาคส่วนในพื้นท่ี ทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

/ภาคเอกชน... 
 



-2- 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตลอดจนภาควิชาการเพ่ือให้สามารถดูแลทุกข์สุขของประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาในหลายปีที่ผ่านมานั้นเป็นการพัฒนาที่ยึดการท างานแบบส่วนราชการเป็นตัวตั้ง  
(Function Based Approach) กล่าวคือการยึดภารกิจของกรมและหน่วยงานเป็นตัวตั้ง ท าให้เกิดการท างานใน
ลักษณะต่างคนต่างท า เกิดการท างานที่ซ้ าซ้อนอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน
ได้ ดังนั้นผลลัพธ์หรือบริการที่ให้ประชาชนอาจจะไม่ตรงตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างแท้จริง 
ดังนั้นถ้าสามารถพัฒนาพื้นที่โดยใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเป็นตัวตั้ง ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้
น าไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้เป็นทิศทางเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถส่งมอบบริการภาครัฐได้ตรงตามความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง  

 (๑.๓) ความเร่งด่วน :  
          เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดตรังทั้งหมด ๑๐ อ าเภอ ๘๕ ต าบล ๗๒๓ 
หมู่บ้าน โดยใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เป็นตัวตั้ง ให้ทุกภาคส่วนราชการได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
และพัฒนา ให้จังหวัดตรัง เป็นเมืองแห่งความสุข ตามด าริของผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นการปฏิบัติตามกระแสพระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง “ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” จึงได้จัดท าโครงการ “เยี่ยมถึงบ้าน    
เพิ่มสุข คลายทุกข์”ขึ้น 
(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ 
           (๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  : 

(๑) เพ่ือเป็นการน้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง “ เข้าใจ  
เข้าถึง พัฒนา” เป็นบริบทหนึ่งในการน ามาปรับใช้ในการบริหารพัฒนาจังหวัดตรัง 

(๒) เพ่ือเป็นการเยี่ยมเยียน ผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่น กลุ่มผู้น าตามธรรมชาติ องค์กร และประชาชน 
ในพ้ืนที่ 

(๓) เพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชน และรับทราบปัญหา ความความขัดแย้งในพ้ืนที่ เพ่ือให้ส่วน 
ราชการทุกภาคส่วนสามารถพัฒนาพื้นที่ โดยใช้ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นตัวตั้ง และตรงตาม
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง          

(๔) เพ่ือค้นหาคนดีต้นแบบของคนในชุมชนและสังคม และค้นหาผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้ได้รับการ 
ช่วยเหลือ 

(๕) เพ่ือค้นหาคุณค่าและสิ่งที่ดีงามในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
น ามาเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นตัวอย่างต่อไป 

(๖) เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการและเชื่อมโยงการพัฒนาในระดับพ้ืนที่แบบบูรณาการ โดยใช้ข้อมูล 
เป็นเครื่องมือในการก าหนดเป้าหมายแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา 
           

 (๒.๒) ประเด็นยุทธศาสตร์  
การพัฒนาการผลิตภาคเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานอย่างยั่งยืน 

   การส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้มีคุณภาพ 
   การเสริมสร้างความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 

(๒.๓) ลักษณะโครงการ 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม          ด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ    

  
/(๒.๔) สถานภาพโครงการ... 



-๓- 
(๒.๔) สถานภาพของโครงการ          โครงการเดิม     โครงการใหม่ 
    (๒.๕) ประเภทของโครงการ         พัฒนา               ด าเนินการปกติ 
 (๒.๖) ระยะเวลาด าเนินโครงการ     เริ่มต้น เมษายน   ๒๕๕๖      สิ้นสุด กรกฎาคม ๒๕๕๖ 
 (๒.๗) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ)    
  - หมู่บ้านทั้ง ๗๒๓ หมู่บ้าน ในจังหวัดตรัง 
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 (๓.๑)  กลุ่มเป้าหมาย : 

หมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ในจังหวัดตรังทั้งหมู่บ้านตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่และ 
หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 
  (๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : 

(๑) ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังทุกคน 
(๒) ส่วนราชการทุกภาคส่วน ในจังหวัดตรัง 

 
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ              
   (๔.๑) เป้าหมายโครงการ 

 
 (๔.๒) ผลลัพธ์ : ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดตรัง มีคะแนนความสุขที่เพ่ิมมากข้ึน และส่วนราชการทุกภาคส่วน
ยกระดับการแก้ปัญหาของพ้ืนที่ทั้งด้านอาชีพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากร ด้านสังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

/(๔.๓) ผลกระทบ... 

ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ   ปี ๒๕๕๖   

ปี 
๒๕๕๗   

ปี 
๒๕๕๘   

ปี 
๒๕๕๙   

ปี 
๒๕๖๐   

       แผน   แผน   แผน   แผน   แผน   
         (ผล)*                   
   ๑. ชุมชนและสังคม
ในจังหวัดตรังมีความ
เข้มแข็งเพ่ือการพัฒนา
และแก้ปัญหาอย่าง
ยั่งยืน 
                      

ร้อยละ   ๘๐   ๙๐   

             
   ๒.กลไกการบริหาร
จัดการในระดับพื้นที่
สามารถขับเคลื่อนไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเชื่อมโยงกันอย่าง
เป็นระบบ  โดยภาค
ส่วนต่างๆสามารถ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่มี
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้น   

ร้อยละ   ๗๐   ๘๐ 

              



-๔- 
(๔.๓) ผลกระทบ :   

             เชิงบวก  :  ประชาชนในจังหวัดตรังทุกคน มีความสุขเพ่ิมขึ้น 
     ส่วนราชการทุกภาคส่วน ปฏิบัติงานบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 
          เชิงลบ   :   -ไม่มี- 
(๕) แนวทางการด าเนินงาน 
     (๑) จังหวัดจัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย   ๑) 

(๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโดยพิจารณาจากผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ทุก
ภาคส่วนราชการ โดยก าหนดให้ ๑ คน รับผิดชอบ ๑ - ๒ หมู่บ้าน (รายละเอียดตามค าสั่งแนบท้าย  ๒) 

(๓) ประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการ ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านผ่านทางช่องทาง 
วิทยุกระจายเสียง ,การจัดงานแถลงข่าวโครงการ,ป้ายไวนิล,เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

(๔) ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการให้คณะท างานทราบ(รายละเอียดตามเอกสาร  ๓) 
(๕) คณะท างาน ตามโครงการลงพ้ืนที่ตามพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ตามข้อ (๒) 
(๖) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  วิเคราะห์ สรุปผลเอกสารการลงพ้ืนที่ และประเมินผลโครงการ 

(๖) วิธีการด าเนินงาน   ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ ๑๔๐,๐๐๐  .-  บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย   ๔) 

ปีงบประมาณ   เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ 
๒๕๕๕   
๒๕๕๖ ๑๔๐,๐๐๐    
๒๕๕๗  -  
๒๕๕๘  -  -  
๒๕๕๙  -   - 
รวมทั้งสิ้น                      - 

 
(๘) เงินของโครงการจ าแนกตามงบรายจ่าย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  ๔) 
(๙) ความพร้อมของโครงการ  

(๙.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
               ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาต 
                       ตามกฎหมายแล้ว และสามารถด าเนินการได้ทันที 
  อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการแล้ว  
  อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพ้ืนที่ หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตาม    
                      กฎหมายอยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพ้ืนที่ด าเนินการ  

 (๙.๒) แบบรูปรายการ / แผนการปฏิบัติงาน 
          มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)    
            มี  แต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) 
  ไม่มี   

 
 
 
 

/(๙.๓) ความพร้อม... 



-๕- 
(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 

  ๏ บุคลากรมีประสบการณ์ทั้งหมด บางส่วน ไม่มีประสบการณ์ 
  ๏ เครื่องมือด าเนินการ  มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 
                                                           มีบางส่วนและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 
      ไม่มี ต้องจัดหาเพ่ิมเติม   

๏ เทคนิคในการบริหารจัดการ  
      มีประสบการณ์สูง 
                                                      มีประสบการณ์ปานกลาง 
      ไม่มีประสบการณ์  

(๙.๔) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม       ไม่มีผลกระทบ 
 (๙.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
                ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา                     ต้องท ารายงานการศึกษา 

(๙.๖) ผลตอบแทน 
                            มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR              ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ/สังคม IRR 
(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เม่ือโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความย่ังยืนของโครงการ: 
 - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานตามโครงการ  
(๑๑) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด :  - 
(๑๒) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ ฯลฯ ) – 
(๑๓) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 (๑๓.๑) ผู้รับผิดชอบหลัก     ปลัดจังหวัดตรัง , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง 
 (๑๓.๒) ผู้รับผิดชอบร่วม      จ่าจังหวัดตรัง และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 
(๑๔) ผู้เสนอโครงการ  
        

   อมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ 
      ( นายอมรเศรษฐ์  สุวรรณมาศ ) 
                ปลัดจังหวัดตรัง 
(๑๕) ผู้เห็นชอบโครงการ
 ............................................................................................................................. ..............................................
 ............................................................................ ...............................................................................................  

      ไชยยศ ธงไชย 
        (นายไชยยศ ธงไชย) 
      รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
 
(๑๖) ผู้อนุมัติโครงการ ................................................ชอบ.....................................................................................
 ............................................................................................................................. .............................................. 
  

     ธีระยุทธ  เอ่ียมตระกูล 
        (นายธีระยุทธ  เอ่ียมตระกูล) 

  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง



เอกสาร ๑ 
แผนการด าเนนิงานตามโครงการ “เยี่ยมถึงบ้าน เพิ่มสุข คลายทุกข์” 

ที ่ กิจกรรม เม.ย. ๒๕๕๖ พ.ค. ๒๕๕๖ มิ.ย. ๒๕๕๖ หมายเหตุ 
๑. จังหวัดจัดท าโครงการและรายละเอียดการด าเนินงานรวมทั้ง

จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
 ๓  -  ๙     

๒. ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานตามโครงการทั้งในระดับจังหวัด 
ระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน ผ่านช่องทางวิทยุกระจายเสียง ,
การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์, เสียงตามสายภายในหมู่บ้าน 

                  ๑๗ เม.ย. –  ๙ พ.ค.   

๓. การจัดงานแถลงข่าวการด าเนินโครงการ                         ๒๙ เม.ย.–๙ พ.ค.   
๔. ประชุมชี้แจงการด าเนินงานตามโครงการ ใน ๒ ระดับ                             

๔.๑ ระดับจังหวัด เพื่อชี้แจงการด าเนินงานแก่ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ลงพื้นที่ปฏิบัติการ จ านวน ๒  ครั้ง 

                        ๒๙ เม.ย.–๙ พ.ค.   

      ๑) การประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจ าเดือน 
 

                        ๒๙ เม.ย.   

      ๒) ประชุมชี้แจงผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติการในพ้ืนที่ 
          ทั้งหมด 

                                 ๗ – ๙ พ.ค.   

๔.๒ ระดับพ้ืนที่หมู่บ้าน เพ่ือให้ผู้น าท้องที่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
รับทราบการด าเนินโครงการโดยนายอ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบ 

                             ๑  –  ๑๐ พ.ค.    

๕. ลงพื้นที่ด าเนินงานตามโครงการ จ านวน ๑๐ วัน                                ๑๑  - ๒๑  พ.ค.   
๖. ผู้รับผิดชอบพื้นท่ีจัดส่งคืนเอกสารฯ – ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

รวบรวม ตรวจสอบแบบส ารวจ และมอบหมายผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ 
ลงพื้นที่เก็บตกข้อมูล 

                                                ๒๑  - ๓๐  พ.ค.   

๗. สรุป และประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ                                                ๓๑ พ.ค.  – ๑๑ มิ.ย.  
 

 



-เอกสาร ๓ - 
ก าหนดการประชุมชี้แจงแนวทางด าเนินการตามโครงการ 

“เยี่ยมถึงบ้าน เพ่ิมสุข  คลายทุกข์” 
ให้แก่ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตงิานในระดับพื้นที่ 

วันที่    ๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  2556  เวลา 08.00 - 15.00 น. 
ณ  โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ าเภอเมืองตรัง  จังหวดัตรัง 

******************* 
 

เวลา กิจกรรม 
 

08.00-09.๐0 น. - ลงทะเบียนรายงานตัว (เจ้าหน้าที่โครงการ ปค.จ.ตง., สนง. สสจ.ตง) 
09.๐0-09.๑0 น. - ชี้แจงก าหนดการประชุมชี้แจงฯ  และชี้แจงความเป็นมาของโครงการฯ   (โดย

เจ้าหน้าที่โครงการฯ) 
09.๑0-09.50 น ความคาดหวังต่อการด าเนินการตามโครงการฯ และซักซ้อมการไปปฏิบัติงานในพื้นที่

ที่ได้รับมอบหมาย   (จ่าจังหวัดตรังและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
09.50–10.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
10.00-1๒.๐0 น. พิธีเปิดการประชุมฯ และการบรรยายพิเศษ 

 - ปลัดจังหวัดตรัง กล่าวรายงานการประชุม 
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  กล่าวเปิดประชุมฯ และบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ   
   พร้อมให้แนวทางในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่ 

๑๒.๐๐–๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ชี้แจงแบบค้นหาข้อมูลฯ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลการลงปฏิบัติงานใน

พื้นที่และการส่งคืนเอกสารข้อมูลฯ (โดยนายแพทย์ไพศาล  เกื้ออรุณ รอง นพ. สส.จ.
ตรัง และนายประพันธ์ วรรณบวร พัฒนาการอ าเภอรัษฎา) 

1๔.00-15.00 น. การเสวนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่ และแนะน าเทคนิคการปฏิบัติงานในพื้นที่
หมู่บ้านโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง, ผู้อ านวยการ 
สนง. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1-2 (ด าเนินรายการโดยนายประพันธ์ 
วรรณบวร  พัฒนาการอ าเภอรัษฎา) 

 - มอบหมายภารกิจ  (โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและคณะ) 
- เสร็จสิ้นการประชุม  

  
 

หมายเหตุ    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบค้นหาข้อมูลเสริมสร้าง ตรังเมืองแห่งความสุข 
ตามโครงการ “เยี่ยมถึงบ้าน เพิ่มสุข  คลายทุกข์” 

*************** 
1. ข้อมูลพื้นที ่ท่ีเยี่ยมเยียน 
     ชื่อบ้าน..............................................หมู่ที่.........ต าบล...........................อ าเภอ......................................จังหวัดตรัง 
 

2. ข้อมูลการเยี่ยมเยียน 
2.1 บุคคล 
     2.1.1.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................ 
     2.1.2.................................................................... ต าแหน่ง........................................................................ 
     2.1.3................................................................................... .......................................................................        
     2.1.4...........................................................................................................................................................  
     2.1.5.......................................................................................................................................................... 
    2.1.6..................................................................... ...................................................................................... 
2.2 กลุ่มกิจกรรม/อาชีพ  /อื่นๆ 
      2.2.1.......................................................................................................................................................... 
      2.2.2.......................................................................................................................................................... 
      2.2.3................... ...................................................................................................................................... 
      2.2.4.......................................................................................................................................................... 

3. การค้นหา 
 3.1 กิจกรรมดีเด่นในหมู่บ้าน 

    3.1.1............................................................................................................................................................ 
    3.1.2............................................................................................................................................................ 
    3.1.3........................................................................................................................................................... 
3.2 บุคคลดี (ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น ากลุ่มอาชีพ ผู้มีจิตอาสา  ผู้น าที่ไม่เป็นทางการ อ่ืนๆ ) 
    3.2.1............................................................................................................................................................ 
    3.2.2............................................................................................................................................................ 
    3.2.3........................................................................................................................................................... 
    3.2.4............................................................................................................................................................ 

 3.3  อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................
4. ข้อด้อย/จุดอ่อนในหมู่บ้าน 

      4.1 ปัญหาของหมู่บ้าน  
 4.1.1 ปัญหาระดับบุคคล (  ผู้ด้อยโอกาส  ฯลฯ ) 
................................................................................………………………………………………………… 
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     4.1.2 ปัญหาของส่วนรวม (ระบุรายละเอียด) ..................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

     4.1.3 ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ (ระบุรายละเอียด) .......................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 4.2 ความต้องการของหมู่บ้าน......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
5.  จุดแข็งหรือโอกาสของหมู่บ้าน        
………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
6. การตรวจสอบพื้นที่ 
 6.1 สิ่งท่ีประทับใจ (ระบุ) ............................................................................................................................... 
                   เหตุผล/ข้อคิดเห็น ...................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
             6.2 สิ่งท่ีสร้างความผิดหวัง (ระบุ) .................................................................................................................. 

     เหตุผล/ข้อคิดเห็น....................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

6.2 สิ่งท่ีค้นพบโดยไม่คาดฝัน  (ถ้ามีระบุ) ...................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

7. ข้อสังเกตเพิ่มเติมในการค้นหา/เยี่ยมเยียน 
7.1................................................................................................................................................................... 
7.2................................................................................................................................................................... 
7.3................................................................................................................................................................... 
7.4................................................................................................................................................................... 
7.5................................................................................................................................................................... 

 
ลงชื่อ                                                                ผู้เยี่ยมเยียน 
      ( ..................................................................) 

    ต าแหน่ง/สังกัด…………………………………………………………… 
     วันที่  ...................เดือน....................................พ.ศ. 2556 


