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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

 บทนํา 
หลักสูตรการฝกอบรมชุดนี้ไดพัฒนาขึ้นเพื่อสงเสริมประสิทธิภาพกระบวนการ

บริหารจัดการขยะที่มีพ้ืนฐานจากชุมชน ซึ่งแบงออกเปน 3 หลักสูตร  ซึ่งเมื่อแตละ
กลุมเปาหมายไดรับการอบรมตามลําดับที่จัดวางไวจะชวยสงเสริมการสราง      วิสัยทัศน
และกําหนดนโยบายที่มีประสิทธิภาพ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางมี     ประสิทธิภาพ 
และลงไปสูกิจกรรมตาง ๆ ในระดับชุมชนที่สอดประสานไปในทิศทางเดียวกันกับ
วิสัยทัศนและนโยบาย  การฝกอบรมตามชุดฝกอบรมนี้ เนนหนักการเรียนรูจาก
ประสบการณ และการฝกปฏิบัติการวิเคราะหและทํางานเปนทีม ทั้งนี้เพื่อให   ผูเขา
ฝกอบรมไดเรียนรูซึ่งกันและกันโดยการแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ 
 
ความเปนมา 
 สภาพความรุนแรงของปญหาขยะในประเทศไทยไดทวีความรุนแรงขึ้นในหลาย
พ้ืนที่ อันเปนผลมาจากการพัฒนาและความเติบโตที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ความ      
กาวหนาทางดานเทคโนโลยีไดชวยใหมนุษยมีความสะดวกสบาย แตในขณะเดียวกัน   ก็
ไดกอปญหาขยะที่ยากแกการกําจัด และไมอาจยอยสลายไดตามธรรมชาติ ขยะที่ถูกทิ้ง
ในแตละวันมีจํานวนมหาศาล ทั้งตามขางทางและรวมไปถึงตามหลุมฝงกลบแตละแหง 
กอใหเกิดมลพิษ  และอาจเปนสาเหตุของโรคภัยตาง  ๆ  ถึงแมวาในปจจุบันจะมี
เทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชในการกําจัดและทําลายขยะไดอยางปลอดภัย  แต
เทคโนโลยีที่องคกรบริหารสวนทองถิ่นใชในการจัดการและกําจัดขยะก็ไมสามารถ
รองรับปริมาณขยะที่จะถูกนํามากําจัดไดอยางยั่งยืน 
 การใช เทคโนโลยีในการกําจัดขยะมีขอจํากัดทั้งในดานอายุการใชงาน            
งบประมาณ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ดังนั้นทางออกสําหรับการแกไขปญหาใน
การจัดการขยะมูลฝอยอยางยั่งยืนไดแกการแกปญหาที่ตนเหตุ กลาวคือ การลดปริมาณ
ขยะจากแหลงกําเนิด และการยึดหลักผูกอขยะเปนผูจายคากําจัด 
 การลดปริมาณขยะจากแหลงกําเนิด จะชวยลดความตองการในการจัดการขยะ
มูลฝอย รวมไปถึงคาใชจายในการจัดเก็บและกําจัด ชวยยืดอายุการใชงานของเทคโนโลยี



 

และเพิ่มทางเลือกใหม ๆ ใหกับการจัดการขยะมูลฝอย การมีขยะนอยลงจะทําใหมี
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต และการที่ผูกอขยะเปนผูจายตามปริมาณและ
ประเภทของขยะจะทําใหเกิดความเปนธรรมในสังคม และสามารถใชเปนเครื่องมือใน
การกระตุนการสรางจิตสํานึกดานสิ่งแวดลอมใหกับผูคนไดอีกดวย 
 
ผูมีบทบาทในการแกไขปญหาขยะ 
 ในการบริหารจัดการขยะในทองถิ่นจะตองอาศัยความรวมมือกันของผูมีสวน
เกี่ยวของ ไดแก คณะผูกําหนดนโยบาย คณะผูบริหารในระดับปฏิบัติงาน ประชาชนผู
อาศัยอยูในทองถิ่นหรือชุมชน และผูประกอบธุรกิจในชุมชน โดยทั้งสามกลุมแรกตองมี
การประสานการปฏิบัติอยางใกลชิด  และตอเนื่องเปนกระบวนการ  โดยที่กลุม
ผูประกอบการจะเปนผูสรางตลาดสําหรับสินคาที่นํากลับมาแปรรูปใหม สินคาที่นํา
กลับมาใชใหม และของขายได การประสานการปฏิบัติเพื่อจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุดไดจะเกิดจากการรวมแรงรวมใจของผูมีบทบาทดังกลาวทุกฝาย และตองอาศัย
ทัศนคติและการปฏิบัติและการสนับสนุนขั้นตอนตาง ๆ ที่จําเปน  รวมถึงการมีสวนรวม
และรับรูความตองการและภารกิจประจําของทุกภาคสวนรวมกัน การลดขยะและการ
จัดการขยะที่มีประสิทธิภาพจึงจะเกิดขึ้นไดจริง 
 
กลุมเปาหมายของหลักสูตร 
 หลักสูตรชุดนี้ใหความสําคัญไปที่กลุมผูนําและผูบริหารในฝายบริหารองคกร
ทองถิ่น รวมทั้งกลุมประชาชนในชุมชนทองถิ่นเปนหลัก สวนการดํารงอยูของธุรกิจรับ
ซื้อของเกา (สินคาที่นํากลับมาแปรรูปใหม สินคาที่นํากลับมาใชใหม และของขายได) 
แมวาจะเปนพื้นฐานที่สําคัญยิ่งซึ่งขาดเสียไมไดสําหรับการจัดการขยะที่ใหความสําคัญ
กับการลดปริมาณขยะจากแหลงกําเนิด แตในหลักสูตรชุดนี้ จะพูดถึงภาคเอกชนเทาที่
จําเปนตอผูเกี่ยวของอื่น ๆ เพื่อใหตลาดสามารถเติบโตดวยตนเองไดอยางอิสระ 
 
 
วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาสูตร 



 

 ชุดฝกอบรมนี้ยึดหลักการมีสวนรวมโดยมุงใหชุมชนทองถิ่นเปนผูดําเนินการ
หรือเครื่องมือหลักในการจัดการขยะบนพื้นฐานของชุมชน (Community Based 
Management of Waste – CBM) การพัฒนาหลักสูตรขึ้นมามีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
พัฒนาศักยภาพในกาประสานความรวมมือของฝายตาง ๆ เพื่อที่จะรวมกันแกไขปญหา
ขยะภายในเมืองแบบการมีสวนรวมของทั้งภาครัฐและประชาชนในชุมชน นอกจากนั้น
ยังเปนการเสริมสรางความเขาใจและจิตสํานึกตอระบบโครงสรางที่ทุกฝายมีบทบาทและ
หนาที่ที่เชื่อมโยงสัมพันธกัน เพื่อใหเกิดการดําเนินการตามหลักการของ CBM และเพื่อ
สรางใหเกิดความรวมมือของทุกฝายตามที่จําเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 หลักสูตรการฝกอบรม 
 

การฝกอบรมชุดนี้ประกอบขึ้นดวย 3 หลักสูตร  โดยแบงกลุมเปาหมายของ     แต
ละหลักสูตรตามลักษณะหนาที่ที่จะตองปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะของชุมชน 
ไดแก  
 

 หลักสูตรที่ 1 
(สําหรับผูบรหิารในระดับนโยบาย) 

 
 หลักสูตรนี้ใชเวลาในการฝกอบรม รวม 9 ชั่วโมง (1.5 วัน) โดยมีจุดมุงหมาย
หลักเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถทั้งตอสาธารณะและสวนบุคคลของผูบริหารใน
ระดับนโยบายในการกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายในการบริหารจัดการขยะที่ใหชุมชน
เปนผูดําเนินการโดยหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสริมสรางความเปนผูนําที่เนน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการบริหารจัดการขยะในชุมชน อันจะนําไปสู
การเปนผูนําในการประสานความรวมมือของทุกฝายในการบริหารจัดการขยะที่มี
พ้ืนฐานจากชุมชน 
 เนื้อหาของหลักสูตรจะแบงหัวขอเนนหนักเปนดานความรูความเขาใจในการ
บริหารจัดการขยะ โดยการมีสวนรวมของชุมชน การพัฒนายุทธศาสตรและนโยบายการ
บริหารจัดการขยะที่มีพ้ืนฐานจากชุมชน การพัฒนาความเปนผูนําและการมี     สวนรวม
ของประชาชน การสรางทีมงานและการสื่อสารภายในและภายนอกองคกร รวมทั้ง
เครื่องมือสําหรับผูบริหารที่จะนําไปใชในการสงเสริมการบริหารจัดการขยะที่มีพ้ืนฐาน
จากชุมชน การฝกอบรมจะเนนใหผูเขาฝกอบรมไดแสดงความคิดเห็นโดยการระดม
ความคิดในกลุมยอยแลวนําเสนอผลการระดมความคิด รวมทั้งการบรรยาย     แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับหัวขอที่เนนหนักเพิ่มเติม และการแนะนํากรณีศึกษาจาก เทศบาลนคร
พิษณุโลก และการตอบขอซักถาม แตละกิจกรรมจะมีการสรุปโดยการเปดโอกาสให
ผูเขารวมการฝกอบรมและผูอบรมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ         ประสบการณที่มี
ตอกิจกรรมที่ผานมา 



 

 ผลที่คาดวาผูฝกอบรมจะไดรับจากการฝกอบรมในหลักสูตรนี้ ผูเขาอบรมจะ  
เขาใจถึงหลักการบริหารจัดการขยะที่มีพ้ืนฐานจากชุมชนโดยใชการฝกปฏิบัติตาม    
ขั้นตอนที่จะเกิดขึ้นจริง ตั้งแตการกําหนดวิสัยทัศนและนโยบาย และการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งเขาใจในบทบาทของผูนําทองถิ่นในการบริหารจัดการขยะใน
ระดับชุมชน นอกจากนั้นผู เขารวมการฝกอบรมจะไดรับการพัฒนาทักษะในการ
ดําเนินงานบริหารจัดการขยะในชุมชนในเชิงกลยุทธ และการสรางทีมงานและการ
สื่อสารสัมพันธภายในองคกร และหนวยงานภายนอก 
 

 หลักสูตรที่ 2 
(สําหรับผูบรหิารในระดับปฏิบัติ) 

 
 หลักสูตรนี้ใชเวลาในการฝกอบรม 24 ชั่วโมง (4 วัน) เปนหลักสูตรที่มีเนื้อหา 
รองรับและสานตอเนื้อหาการฝกอบรมในหลักสูตรที่ 1  โดยมีจุดมุงหมายหลักเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ ผูปฏิบัติงานใหสามารถแปลงนโยบายและ     
วิสัยทัศนที่กําหนดโดยฝายบริหารระดับนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
 เนื้อหาของหลักสูตรใหความสําคัญกับการสรางความรูความเขาใจตอพ้ืนฐานใน
การบริหารจัดการขยะ หลักการผูกอขยะเปนผูจาย การแปลงนโยบายดานการจัดการขยะ
ที่มีพ้ืนฐานจากชุมชนไปสูการปฏิบัติโดยเชิงกลยุทธที่เนนใหมีการวัดผลงาน และการ
สรางทีมงานเพื่อใหเกิดความรวมมือกันของทุกฝาย การจัดตั้งชุมชนเพื่อรวมบริหาร
จัดการขยะ และการใชเครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมของชุมชน การฝก  อบรมจะ
เนนใหผูเขาฝกอบรมไดแสดงความคิดเห็นโดยการระดมความคิดในกลุมยอย แลว
นําเสนอผลการระดมความคิด การแสดงบทบาทสมมุติตอประเด็นปญหาและการแนะนํา
กรณีศึกษา รวมทั้งการบรรยายแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหัวขอที่เนนหนัก   เพิ่มเติม แต
ละกิจกรรมจะมีการสรุปโดยการเปดโอกาสใหผูเขารวมการฝกอบรมและ     ผูอบรมได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณที่มีตอกิจกรรมที่ผานมา 
 ผลที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรมหลักสูตรนี้ ผูเขาฝกอบรมจะไดมีโอกาสใน
การทํากิจกรรมตามขั้นตอนการดําเนินการที่จะเกิดขึ้นจริง เพื่อใหเขาใจวิธีการบริหาร



 

จัดการขยะที่มีพ้ืนฐานจากชุมชน ทางเลือกและขอจํากัดในการบริหารจัดการขยะโดย
ชุมชน หลักการผูกอขยะเปนผูจายแนวความคิดการวิเคราะหสถานการณ โดยใช SWOT 
Analysis ในบริบทของการจัดการขยะที่มีพ้ืนฐานจากชุมชน และการสรางการเลือก 
นอกจากนั้นยังจะไดรับการพัฒนาทักษะในการสรางความตระหนักในการบริหารจัดการ
ขยะโดยชุมชน การแปลงนโยบายและวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติเชิงกลยุทธโดยเนนการ
สรางตัวชี้วัดผลสําเร็จ การวางแผนปฏิบัติงาน การสรางความรวมมือทั้งภายในและ
ภายนอกองคกร การสรางทีมงาน การอํานวยความสะดวกและเจรจาไกลเกลี่ยในชุมชน 
รวมทั้งทักษะในการสราเครือขายของชุมชน 
 

 หลักสูตรที่ 3 
(สําหรับผูนําชุมชน) 

 หลักสูตรนี้ใชเวลาในการฝกอบรม 18 ชั่วโมง (3 วัน) โดยมีผูแทนจากชุมชนเปน
กลุมเปาหมายหลัก หลักสูตรนี้มีเนื้อหารองรับและสานตอเนื้อหาการฝกอบรมใน
หลักสูตรที่ 1 และ 2 การฝกอบรมในหลักสูตรนี้มีจุดมุงหมายหลักที่จะสรางขีด
ความสามารถในการสรางจิตสํานึกในดานการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนของตน 
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายและวิสัยทัศน รวมทั้งแผนงานโครงการที่ผูบริหารในระดับ
นโยบายได เสนอแนวทางกวาง  ๆ  ไว   และพัฒนาใหชุมชนเปนทรัพยากรที่มี
ความสามารถในการจัดการขยะดวยตนเอง 

 เนื้อหาของหลักสูตรพัฒนาขึ้นบนจากกรณีศึกษาของเทศบาลนครพิษณุโลกและ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครฯ การอบรมตามหลักสูตรนี้จะมุงสรางทักษะในการเปนผูนํา 
ซึ่งจะเนนหนักดานความรูความเขาใจในการบริหารจัดการขยะ การสรางความตระหนัก
ในการบริหารจัดการขยะ การบริหารจัดการขยะในระดับครัวเรือน การจัดตั้งกลุมองคกร
ทํางานเพื่อสรางความรวมมือการบริหารจัดการขยะ เครื่องมือและเทคนิคในการสราง
การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ไดแก มวลชนสัมพันธและการนําเสนอ พ้ืนฐาน
ของการจัดการขยะที่มีพ้ืนฐานจากชุมชน ไดแก วิธีการคัดแยก ใชประโยชนและกําจัด
ขยะ  การทําปุยชีวภาพ การจัดการถังขยะในชุมชนและในครัวเรือน ความเขาใจตอคา
ดําเนินการในการจัดการขยะ และความรวมมือกับกลุมเปาหมายอื่น ๆ ในแนวคิดของ
การจัดการขยะที่มีพ้ืนฐานจากชุมชน การฝกอบรมจะเนนใหผูเขาฝกอบรมไดแสดงความ



 

คิดเห็นโดยการระดมความคิดในกลุมยอย แลวนําเสนอผลการระดมความคิด    กิจกรรม
การคัดแยกขยะและกิจกรรมซักถาม แตละกิจกรรมจะมีการสรุปโดยการเปดโอกาสให
ผูเขารวมการฝกอบรมและผูอบรมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ         ประสบการณที่มี
ตอกิจกรรมที่ผานมา 

 ผลที่คาดวาจะไดรับจากการฝกอบรมในหัวขอนี้ ผูผานการฝกอบรมจะมีความ
เขาใจในผลกระทบของปญหาขยะ บทบาทของแนวความคิดในการบริหารจัดการขยะ
โดยชุมชน หนาที่ที่ผูอาศัยในชุมชนจะตองรับผิดชอบรวมกัน นอกจากนั้นผูเขาฝกอบรม
จะไดรับการพัฒนาทักษะในการนําชุมชนและโนมนาวใหผูอาศัยอยูในชุมชนเห็น
ความสําคัญและรวมมือในการบริหารจัดการขยะตั้งแตระดับครัวเรือนและระดับชุมชน 
และมีทักษะในการใหคําแนะนําวิธีการจัดการขยะในครัวเรือนและชุมชน มีทักษะใน
การจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขยะ และมีทักษะในการวิเคราะห
ทางเลือกในการบริหารจัดการขยะที่ เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพ  สังคม และ
เศรษฐกิจของชุมชน 



 

กรอบเนื้อหาหลักสูตร 
 

กลุมเปาหมายที่ 1 
นักการเมืองทองถิ่นและผูมีอํานาจตัดสินใจในระดับนโยบาย 

ระยะเวลาการอบรม 1.5 วัน 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 
1. นักการเมืองทองถิ่น/ผูมีอํานาจตัดสินใจในระดับนโยบายที่มีความเขาใจใน 
    เรื่องตอไปนี้ 

- หลักการจัดการขยะมูลฝอย 
- ขอบเขตและขอจํากัดของการจัดการขยะแบบ CBM  
- การกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายที่ดีตามการจัดการขยะแบบ CBM 
- การแปรวิสัยทัศนสูแผนดําเนินการ (My CBM Plan)  
- บทบาทของผูนําตามรูปแบบการจัดการขยะแบบ CBM 

2. นักการเมืองทองถิ่นและผูมีอํานาจตัดสินใจในระดับนโยบายที่มีทักษะ 
    ดังตอไปน้ี 

- สามารถนําและปฏิบัติงานตามแนวทางกลยุทธที่วางไวได 
- สามารถสรางการมีสวนรวมจากประชาชนได 

3. นักการเมืองทองถิ่นและผูมีอํานาจตัดสินใจในระดับนโยบายที่มีทักษะในการ  
    ดําเนินการตามแนวคิดของ CBM ตอไปนี้ 

- สามารถชี้นําการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทางเดียวกันได 
- สามารถเลือกใชเครื่องมือและทางเลือกตาง ๆ อยางเหมาะสม 
- สามารถสื่อสารและสรางทีมงานเพื่อดําเนินงานได 

 
 
 
 



 

 
หัวขอ 0 

เหตุผลควรนําการจัดการขยะแบบ CBM ไปใชในเทศบาล 
 

หัวขอ 1 
การกําหนดวิสัยทัศนในการจัดการขยะมูลฝอย 

 
สิ่งที่ตองเรียนรู 

เงื่อนไขในการแปลงวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัต ิ
เหตุที่ตองเรียนรู 

เพื่อใหสามารถกําหนดกรอบนโยบายไดอยางถูกตองและสามารถเขาไปใน 
ขั้นตอนการดําเนินงานไดโดยประสบความสําเร็จ 
 
วัตถุประสงคการเรียนรู 
 1. เพื่อใหสามารถระบุความสําคัญและรูปวิสัยทัศนที่สามารถนําไปปฏิบัติใชได     
               จริง  
 2. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการกําหนดวิสัยทัศน 
 3. เพื่อใหสามารถกําหนดวิสัยทัศน 
 

หัวขอยอยที ่1 
ขอมูลเบือ้งตนวาดวยวิธีการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อใหสามารถประยุกตแนวคิดการพัฒนาอยางยั่งยืนเขากับการดําเนินการจัด 
      การขยะมูลฝอย 
2. เพื่อใหสามารถหาทางเลือกสําหรับการจัดการขยะแบบ CBM 
 
 



 

 
 

หัวขอยอยที ่2 
ความเปนผูนํา 

 
วัตถุประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อใหสามารถอธิบายไดถึงความสําคัญและบทบาทของผูนําที่ดีภายใตกรอบ
นโยบายที่กําหนดไวแลว 

2. เพื่อเพิ่มทักษะและลักษณะของผูนําภายใตแนวทางกลยุทธ 
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนโครงการและการปฏบิัติงานภายใต

วัตถุประสงคของความเปนผูนําที่ม ีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อใหเขาใจเทคนิคการโนมนาวและจูงใจสําหรับผูนํา 

 
หัวขอยอยที ่3 

การมีสวนรวมของประชาชน 
 

วัตถุประสงคการเรียนรู 
 

1. เพื่อใหเขาใจถึงความสําคัญ รูปแบบ และบทบาทของการมีสวนรวมของ 
  ประชาชน 

2. เพื่อใหเขาใจแนวคิดในการกระตุนใหเกิดการมีสวนรวม 
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกําหนดแนวคิดและนโยบายสําหรับการมี 
 สวนรวม 
 
 
 
 
 



 

 
 

หัวขอ 2 
กรอบนโยบาย 

 
สิ่งที่ตองเรียนรู 

การกําหนดกรอบนโยบายสําหรับการดําเนินการโดยผายองคกรปกครองทองถิ่น
และการมีสวนรวม 

 
เหตุที่ตองเรียนรู 

 
เพื่อใหสามารถนําการปฏบิัติงานไดรวบรวมทั้งสามารถวิเคราะหขอมูลที่

ปอนกลับมาตามกลไกและเขาวิธีการกํากับและติดตามผล 
 
วัตถุประสงคการเรียนรู 

1. เพื่อใหเขาใจความสําคัญและรูปแบบของนโยบายที่นําไปปฏิบัติไดจริง 
2. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนการกําหนดนโยบาย 
3. เพื่อใหสามารถกําหนดนโยบายได 

 
หัวขอ 3 

การดําเนินการตามนโยบายและความเปนผูนํา 
 

สิ่งที่ตองเรียนรู 
การดําเนินการภายใตการจัดการขยะแบบ CBM ในระดับผูนํา 

เหตุที่ตองเรียนรู 
เพื่อใหสามารถเขาใจทางเลือกตาง ๆ ในการกําหนดนโยบายการจัดการ       ขยะ

มูลฝอย  
(หมายเหตุ เนนที่แบบฝกหัดและกิจกรรมสถานการณจําลอง) 



 

วัตถุประสงคการเรียนรู 
1. เพื่อใหสามารถการสรางทีมงาน 
2. เพื่อใหสามารถเขาใจเทคนิคในการสื่อสารสําหรับผูนํา (ทั้งสื่อสารกับทีมงาน

และประชาชน) 



 

กําหนดการฝกอบรมหลกัสูตร 
 

รางกําหนดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการทดสอบหลักสูตร  
สําหรับผูเขารวม 15 - 20 คน 

 
กลุมเปาหมายที่ 1 

นักการเมืองทองถิ่นและผูบริหารในระดับนโยบาย 
วันที่ 1 
 09.00 –09.20 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ ความรู

พ้ืนฐานการจัดการ ขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 
09.20 – 09.25 น. การระดมความคิดเพื่อกําหนดวิสัยทัศน 
09.25 – 09.40 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การใช

วิธีการการจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการเปนสวนหนึ่ง
ของระบบการกําจัดขยะมูลฝอย 

09.40 – 10.00 น. การระดมความคิดในกลุมยอย หัวขอ การแปลงวิสัยทัศนไปสู   
                                  นโยบาย 
10.00 – 10.30 น.      การนําเสนอผลการแปลงวิสัยทัศนไปสูนโยบาย และการ 

อภิปรายผล 
10.45 – 10.55 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ ปจจัยและ

เครื่องมือหลักในการวางแผน 
10.55 – 11.25 น. การระดมความคิดในกลุมยอยเพื่อจัดทําแผนในการจัดการขยะ       

โดยชุมชนเปนฐานดําเนินงาน (ขั้นตอนที่ 1)  
11.25 – 11.30 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การกําหนด

ตัวชี้วัด 
11.30 – 12.00 น. การระดมความคิดในกลุมยอยเพื่อจัดทําแผนการจัดการขยะโดย  

ชุมชนเปนฐานดําเนินงาน (ขั้นตอนที่ 2)  
13.00 – 13.30 น. การนําเสนอผลการฝกจดัทําแผนในขั้นตอนที่ 1 และ 2 



 

13.30 – 13.40 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ เครื่องมือ
สําหรับการลงมือปฏิบัติตามแผน 

13.40 –13.55 น.  การระดมความคิดในกลุมยอย หัวขอ การวางแผนปฏิบัติการ 
13.55 – 14.05 น. การนําเสนอผลการระดมความคิดการวางแผนปฏิบัติการ 
14.05 – 14.20 น. การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง หัวขอ เครื่องมือสําหรับการ

ลงมือปฏิบัติตามแผน (ข้ันตอนที่ 1)  
14.35 – 15.10 น. การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง หัวขอ เครื่องมือสําหรับการ

ลงมือปฏิบัติตามแผน (ขั้นตอนที่ 2)  
15.10 – 15.50 น. การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ 

วันที่ 2 
09.00 – 09.10 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม: การทบทวน

ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
09.10 - 09.30 น.  การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง  ประเด็น  การทบทวน

ตรวจสอบขั้นตอนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
09.30 - 09.35 น.  การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม: การปรับแผนงาน 
09.35 - 10.05 น.  การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง ประเด็น การปรับแผนงาน 
10.05 - 10.10 น.  การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม: การพัฒนาองค

ความรูเพื่อขยายผล 
10.10 - 11.00 น.  การฝกปฏิบตัิในสถานการณจําลอง ประเด็น การพฒันาองค 

ความรูเพื่อขยายผล 
11.00 - 11. 55 น. การสรุปเนื้อหาการฝกอบรม  



 

 การเตรียมความพรอมกอนการเขาสูการฝกอบรม : 
วิทยากรควรเตรียมความพรอมของผูเขาฝกอบรม โดย 

1. สรางความคุนเคยระหวางผูเขาฝกอบรม (การแนะนําตนเอง  
               ของผูเขาฝกอบรม) 

2. กลาวนําประเด็นกรอบการพัฒาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการ 
     บริหารจัดการขยะ และการจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐาน 
           ดําเนินการ (CBM) เพือ่สรางความเขาใจเบื้องตน 

3. ชี้แจงโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมที่จะไปสนับสนุนการดําเนินงาน CBM   
    ในทองถิ่น



 

 

หลักการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลโดยอาศัย ความ
รวมมือจากชุมชน 

(วันที่ 1 เวลา 09.00 – 09.20 น.) 
 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู :  

        เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 
1. เขาใจการดําเนินการดานการบริหารจัดการขยะโดยใชพ้ืนฐานชุมชน  
2. เขาใจปญหาที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย และผลกระทบที่ไดรับจากการกําจัดขยะ
อยางไมถูกวิธี  

 
 ความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM: เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 

       หัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการปฏิบัติดังนี้ 
 สามารถใช CBM เปนทางเลือกสําหรับการแกปญหาขยะมูลฝอยภายในเขต 

     เทศบาล 
 สามารถอธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการขยะมูล 

     ฝอยกับการพัฒนาของชุมชนได 
 ทราบถึงความหมายของ CBM (การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของ 

 เทศบาลบนพื้นฐานของชุมชน) 
 ทราบถึงประโยชนและโทษของ CBM 
 ทราบถึงขอจํากัดในการประยุกตใช CBM  

 
หัวขอการฝกอบรม 

ก. ปญหาที่เกี่ยวของกับขยะมูลฝอย 
ข. ผลกระทบ / ผลที่ไดรบัจากการกําจัดขยะมูลฝอยอยางไมถูกวิธี 
ค. วงจรของขยะมูลฝอย 



 

ง. หลักการการปองกันมลพิษ และหลักการกําจัดขยะมูลฝอยโดยใชหลัก 7 R 
จ. ปญหาที่เกี่ยวกับหลุมฝงกลบขยะ 

 
เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 

 การเนนหัวขอเรื่อง หลักการการปองกันมลพิษ  ไมใชเรื่อง หลักการการควบคุม 
มลพิษ  โดยพิจารณาการใชตัวชี้วัดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 หลุมฝงกลบขยะเปนทางเลือกสุดทายสําหรับนโยบายการบริหารการจัดการขยะ 
 มูลฝอย 

 ผลกระทบของวิสัยทัศนและนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขต 
เทศบาล 



 

กิจกรรมที่ 1 
การกําหนดวิสัยทัศน 

วันที่ 1 (09.20 – 09.25 น.) 
ประเภทของกิจกรรม 
     การแบงกลุมยอยเพื่อระดมสมอง 
บทบาท 
     ผูเขารับการอบรมเปนผูพัฒนาและกําหนดวิสัยทัศน  
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
     เพื่อรวบรวมวิสัยทัศนดานการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
     การระดมสมองกลุมยอย  
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
     วิสัยทัศนที่ไดจากการระดมสมองจะถูกนําไปใชในการกําหนดนโยบายในกิจกรรม  
ที่ 2 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
     วิทยากร เพื่อนําการระดมความคิดวิสัยทัศน 
วัสดุอุปกรณ 
     กลองและกระดาน ZOPP  บัตรคํา 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.ผูฝกอบรมใหผูเขารับการอบรมเขียนวิสัยทัศนลงบนบัตรคํา ผูเขารับการอบรมเขียน
วิสัยทัศน 1 วิสัยทัศน ตอ 1 บัตรคํา ตอ 1 กลุม 
2.นําวิสัยทัศนของแตละกลุมติดบนกระดาน ZOPP  
 

  หมายเหตุ : 
  
 การกําหนดวิสัยทัศนที่มีความชัดเจนและการนําเสนอทําความเขาใจวิสัยทัศน 
เพื่อยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติจะชวยเทศบาลในหลายประเด็น ไดแก 



 

   การจัดสรรทรัพยากรในการบริหาร 
  การกําหนดทิศทางในการดําเนินงาน 
  การปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายของแตละหวงเวลาเพื่อหลีกเลี่ยง 
ความลาชา หรือการปฏบิัติที่ออกนอกกรอบการดาํเนินงาน 

  สรางความมั่นใจในการดําเนินงานของผูปฏิบัติงาน 
 
การดําเนินงานในทุกประเด็นของเทศบาลควรจะมุงไปยังผลงานซึ่งจะนําไปสูการ บรรลุ
วิสัยทัศน เพราะวิสัยทัศนจะเปนตัวกําหนดเปาหมายหลัก แตอยางไรก็ตาม การบรรลุ
วิสัยทัศนมิใชการสิ้นสุดการดําเนินงาน 
 
 



 

การจัดการขยะแบบ CBM 
(วันที่ 1 เวลา 09.25 - 09.40 น.) 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู :   

        เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 
1. เขาใจความหมายของการจัดการขยะของเทศบาลโดยพื้นฐานของชุมชน และ

องคประกอบของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
2.  เขาใจถึงโอกาสนําหลักการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลโดย 

พ้ืนฐานของชุมชนไปใชในงานทางเทศบาล 
3.  เขาใจวิธีการประยุกตใชหลักการและเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาล โดยพื้นฐานของชุมชน และสามารถนําหลักการและ       
เครื่องมือดังกลาวไปใชในการกําหนดวิสัยทัศน 

 
 ความเชือ่มโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM:  

      ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการฝกปฏิบัติดังนี้  
 
CBM เปนกระบวนการที่สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขต

เทศบาล (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ไดอีกทั้งหลักการและแนวความคิดดังกลาวยัง
เปนการลดคาใชจายใหกับเทศบาล  

หลักการและเครื่องมือของ CBM สามารถเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารเทศบาลใน 
การนํานโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไปสูภาคปฏิบัติ 

ดังนั้น หัวขอการอบรมสามารถสงเสริมใหผูบรหิารฯ และผูมีอํานาจตัดสินใจ
สามารถเขาใจหัวขอที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย 
 ขอจํากัดในการนํา CBM ไปสูการปฏิบัติ 
 ความแตกตางระหวางนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 

     อ่ืน ๆ เมื่อเทียบกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลกที่ใช 



 

          พ้ืนฐานการมีสวนรวมของชุมชน 
 เครื่องมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลโดยพื้นฐานของชุมชน 
 การประยุกตใช CBM ในการกําหนดวิสัยทัศน, นโยบาย และการนํานโยบายไปสู 

     การปฏิบตัิ 
 
หัวขอการฝกอบรม 

ก. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยเทศบาลบนพื้นฐานของชุมชนในแงมุมของ  
    การนําขยะกลับมาใชใหม, การลดปริมาณขยะมูลฝอย ฯลฯ 
ข. การนําหลักการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยเทศบาลบนพื้นฐานของชุมชนไป 

         ปฏิบัติจริงในเทศบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ 
ค. ขอเสียในการนํา CBM ไปสูภาคปฏิบัติ 
ง. ขอจํากัดในการนํา CBM ไปสูภาคปฏิบัติ 
จ. เครื่องมือและทางเลือกตาง ๆ ของ CBM ในแงมุมทางการกําหนดวิสัยทัศน 
ฉ. ความพึงพอใจในการจายคาบริการขยะมูลฝอย (WTP) และหลักการผูกอขยะมูล   
    ฝอยเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  (PPP) 
 

เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 
 แนวทางการดําเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาล 
นครพิษณุโลก 

 บทเรียนจากประสบการณการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร 
 พิษณุโลก 

 การกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายที่มีประสิทธิผล 
 วิธีการแปลงวิสัยทัศนดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไปสูการปฏิบตัิ 

 
รายละเอียดหัวขอการเรยีนรู 

ก. การใช CBM ในการบริหารจัดการขยะ 
CBM เปนแนวความคิดในการจัดการปญหาโดยชมุชนเปนฐานในการดําเนินงาน

โดยที่หนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของเปนผูใหการสนับสนุน ในประเด็นการบริหารจัดการ



 

ขยะ ปริมาณขยะของเทศบาลขึ้นอยูกับปริมาณขยะที่ทิ้งจากชุมชนเปนหลกั การสงเสริม
ใหประชาชนในชุมชนผลิตขยะใหนอยลงจะเปนการลดปริมาณขยะ ณ แหลงกําเนิด ซึ่ง
การลดปริมาณขยะอาจดําเนินการไดโดยการนําวัสดุกลับมาใชใหม การคัดแยกขยะเพื่อ
แยกวัสดุที่สามารถนําไปใชประโยชนใหมไดออกมาใชประโยชน การจัดทาํปุยหมัก 
ฯลฯ การใชแนวทาง CBM ในการบริหารจัดการขยะเปนการรวมมือรวมใจของ
ประชาชนในชุมชน 

 
ข. การนํา CBM ไปสูการปฏิบัติในเทศบาล 
 การนํา CBM ไปสูการปฏบิัติในเทศบาลจะตองไดรับการสนับสนุนในระดับ
นโยบายอยางตอเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้การสนับสนุนจะตองเปนทั้งลักษณะการบริหาร
จัดการภายในองคกรเทศบาล การประสานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
การปฏิบัติในภาคสนามรวมกับชุมชน เพื่อเปนการจุดประกายใหเกิดความตระหนัก และ
เกิดกิจกรรมอยางตอเนื่องจนกวาจะเกิดจิตสํานึกในการดําเนินงานทั้งในสวนของ
พนักงานและเจาหนาที่เทศบาล และประชาชนในชุมชน 
 
ค. ขอพึงระวงัในการนํา CBM ไปประยุกตใช 
 1. จะตองมั่นใจวาผูที่เกี่ยวของเขาใจแนวทางหลักการ CBM จริง 
 2. จะตองมีวิสัยทัศนและนโยบายที่ชดัเจน และดําเนินการตามวิสัยทัศนและ 
               นโยบายอยางจริงจังและตอเนื่อง 

3. จะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติผูมีสวนเกี่ยวของกอนตั้งเปาหมายเชิงพฤติกรรม 
4. ยึดหลักการมีสวนรวมและคอยเปนคอยไปตามศักยภาพของชุมชน 
5. CBM จะตองใชรวมกับแนวทางการบริหารจัดการและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
เพื่อให   
    เกิดการประสานแนวทางและประสิทธิภาพสูงสุด 
6. ยึดหลักการเรียนรูควบคูกับการพัฒนาที่ตอเนื่อง 

ง. ขอจํากัดของการใช CBM ในการบริหารจัดการขยะ 
1. CBM สามารถลดปรมิาณขยะได แตไมสามารถกําจัดขยะไดเองทั้งหมด ทั้งนี้ 
     เนื่องจากมีขยะบางจําพวกที่จะตองอาศัยเทคโนโลยีในการกําจัด 



 

2. CBM จะสามารถดําเนินการไดดีหากมีผูนําชุมชนที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อ  
    สวนรวม 
3. CBM เปนลักษณะของความรวมมือโดยสมัครใจจากการตระหนักถึง   
    ประโยชนที่ประชาชนและชุมชนจะไดรับรวมกัน ทั้งนี้การดําเนินงานจะมิใช  
    ลักษณะของการบังคับดวยกฎระเบียบ 
4. CBM จะไดผลดีหากชุมชนมีขนาดไมใหญเกินไปกวาที่ผูนําชุมชนจะประสาน 
    ไดทั่วถึง 

จ. เครื่องมือและแนวทางเลือกของ CBM  
 1. วิสัยทัศนและนโยบาย เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินงาน 
 2. แผนงานโครงการ เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงานและเปาหมาย 
 3. การประสานงาน โดยเนนทั้งการประสานงานทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง 
 4. การมีสวนรวม โดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 5. กิจกรรมทางเลือก ไดแก การคัดแยกขยะ การทําปุยหมัก การทอดผาปาขยะ  
               การจัดตั้งธนาคารขยะ การจัดตลาดนัดขยะ การรณรงคทําความสะอาดประ     
              จําป การจัดตั้งถนนปลอดถงัขยะ การจัดสัปดาหสิ่งแวดลอมชุมชน  
ฉ. หลักความพึงพอใจที่จะจายคากําจัดขยะ และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
 ผลลัพธสูงสุดของนโยบายดานการจัดการขยะประการหนึ่งที่ควรคํานึงถึง ไดแก 
การที่ประชาชนมีความพึงพอใจที่จะเปนผูจายคาใชจายในการกําจัดขยะที่ตนเปนผูกอ
ขึ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับเปนหลัก 
 หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย จะสะทอนใหเห็นถึงตนทุนในการรักษาสิ่ง-    
แวดลอม ซึ่งหมายรวมถึงทั้งการกําจัดขยะและปรับปรุงฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลาย 
 



 

กิจกรรมที่ 2 
การแปลงวสิัยทัศนไปสูนโยบาย 
(วันที่ 1 เวลา 09.40 - 10.00 น.) 
(วันที่ 1 เวลา 10.00 - 10.30 น.) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
     แบงกลุมยอยระดมความคิด 
บทบาท 
     ผูเขารับการอบรม เปลีย่นบทบาทจากผูพัฒนาวิสัยทัศนเปนผูกําหนดนโยบาย 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
     1. เพื่อใหผูเขารับการอบรมามารถรวบรวมวิสัยทัศนทั้งหมดไปสูนโยบายภาครวมได  
ทั้งนี้นโยบายที่กําหนดตองสอดคลองกับวิสัยทัศนที่ตั้งไว 
     2. เพื่อแลกเปลี่ยนนโยบายที่ไดกําหนดไวของแตละกลุมพรอมทั้งเรียนรูจากกลุมอื่น 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
     แบงกลุมยอยระดมความคิด 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
       นโยบายที่ไดกําหนดไวจากกิจกรรมนี้สามารถนําไปใชในการวางแผนขั้นตอนการ
ดําเนินงาน 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
     เมื่อไดนโยบายที่กําหนดไวแตละกลุมตองออกไปนําเสนอ 
วัสดุอุปกรณ 
     กลองและกระดาน ZOPP    แผนพลิก    ตารางที่ 1 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 1 
     1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนของแบบฝกหัด 
     2. ผูฝกอบรมใหผูเขารับการอบรมรวบรวมวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวเพื่อเขียนลงบน
แผนพลิก 
     3. ผูเขารับการอบรมเติมวิสัยทัศนลงในตารางที่ 1 
     4. ผูเขารับการอบรมกําหนดนโยบายรวมกันโดยใชวิธีการระดมสมอง และเทคนิค 
และบัตรคํา 
     5. ผูเขารับการอบรมเขียนนโยบายทั้งหมดที่รวบรวมไดลงในตารางที่ 1 (สดมภ) 
ขั้นตอนที่ 2 
     1.ผูดําเนินการฝกอบรมใหแตละกลุมออกมานําเสนอผลงาน (กลุมละไมเกิน 5 นาที) 
     2.ผูดําเนินการฝกอบรมกระตุนให ผูเขารับการอบรม แสดงความคิดเห็น 
 

ตารางที่ 1 
วิสัยทัศน  นโยบาย 

 
 
 

 

 
 

  หมายเหต ุ: 
สิ่งที่สําคัญในการฝกอบรม คือ ผูเขารับการฝกอบรมตองหัดทําการกําหนดนโยบาย    
ทั้งนี้ ในระหวางการฝกเรื่องการนําแผนไปสูภาคปฏิบัตินั้น  ผูเขารับการฝกอบรมจะ
ประสบปญหามากมายในการนํานโยบายไปปฏิบัติจริง ซึ่งสวนที่สําคัญในการฝกอบรม
จะแสดงใหเห็นถึงแนวทางในการแกไขปญหา และหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อมาปรับใช
ตอไป 
 



 

ในฝกอบรมนี้ ผูเขารับการฝกอบรมตองนําเสนอผลของวิสัยทัศนและนโยบายที่กําหนด
ไว ในการนี้ผูเขารับการฝกอบรมจะไดมีโอกาสไดรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมการ
ฝกอบรมอื่น ๆ  เพื่อนําไปพิจารณา และปรับปรุง แกไข ตอไป  ทั้งนี้ ผูบรรยายและ
วิทยากรกระบวนการรวมใหความคิดเห็นตอกลุมตาง ๆ ที่ไดนําเสนอวิสัยทัศนและ
นโยบายดวยอีกทางหนึ่ง 

 
 



 

ปจจัยหลักสําหรับการวางแผนและเครื่องมือที่ใชสําหรับการวางแผน 
(วันที่ 1 เวลา 10.45 - 10.55 น.) 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู :   

        เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 
  1. เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงคของการวางแผนยุทธศาสตร 

2. เพื่อใหเขาใจขั้นตอนและกระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร 
3. เพื่อสามารถประยุกตใชแผนงาน CBM เชิงยุทธศาสตร 
4. เพื่อสามารถเขาขั้นตอนการวางแผนแบบ CBM  

 
 ความเชือ่มโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM:  

      ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการฝกปฏิบัติดังนี้  
   เขาใจภาพรวมของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
   ความสําคัญของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 

 
หัวขอการฝกอบรม 

ก. วัตถุประสงคของการวางแผน 
ข. แนวทางการกําหนดวัตถุประสงค 
ค. ยุทธศาสตร   นโยบาย  และการวางแผน 
ง. การวิเคราะหสถานการณโดยใช SWOT และ Stakeholder Analysis 

 
เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 

 เครื่องมือที่ใชในการวางแผน 
 ความเชื่อมโยงระหวางวิสัยทัศน   นโยบาย   และผลหลักทีค่าดหวัง 

 
 
 
 



 

ก. การวางแผน 
 การวางแผน คือกระบวนทางการพิจารณาตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร ทํา
อยางไร ทําเมื่อใด และใครเปนผูกระทําการวางแผนเปนสะพานเชื่อมชองวางจาก
ปจจุบันไปสูอนาคตตามที่ตองการ และทําใหสิ่งตาง ๆ เกิดขึ้นตามความตองการ
 ดังนั้น องคประกอบทางการวางแผน คือ การเลือกพันธกิจวัตถุประสงคและแนว
ทางการดําเนินการเพื่อใหบรรลุผลตามตองการ ซึ่งสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับการวางแผน 
คือ การตัดสินใจ  ทั้งนี้ ผูวางแผนตองตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติเพื่อใหไดผลตาม
แผนที่ไดตั้งไว  
 
องคประกอบทางการวางแผน มี 7 ประการคือ 
1. การวางแผนเปนกระบวนการ (Process) 
2. การจัดเตรียม (Preparing) 
3. ความสัมพันธกันเปนระบบ (A set) 
4. การตัดสินใจเพื่อการกระทํา (Decisions for action) 
5. การมุงเพื่ออนาคต (In the future)  
6. การมุงสูการทําใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค (Directed at achieving goals) 
7. ใชวิธีการที่ใหผลงานสูง (By optimal means) 

ดังนั้น จึงพอสรุปไดวา การวางแผนก็คือ การตัดสินใจลวงหนาในการเลือก 
เกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ ไมวาจะเปนวัตถุประสงคหรือวิธีการกระทํา โดยทั่วไปจะเปนการตอบ
คําถามตอไปนี้ คือ จะทําอะไร (what) ทําไมจึงตองทํา (why) ใครบางที่จะเปนผูกระทํา 
(who) จะกระทําเมื่อใด (when) จะกระทํากันที่ไหนบาง (where) และจะกระทํากัน
อยางไร (how) 
 การตอบคําถามทั้งหาประการแรกสามารถทําไดโดยบุคคลทั่ว ๆ ไป หรือบุคคลที่
เปนผูบริหารซึ่งมีความรูและประสบการณกวาง ๆ เพราะทําไดโดยใชความสามารถทั่ว ๆ 
ไป สวนการตอบคําถามสุดทาย คือ ทําอยางไร จําเปนตองมีผูความรูเฉพาะดาน หรือ
ผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นโดยตรง เชน วิศวกร แพทย หรือนิติกร เปนตน ผูที่ไมมีความรู
และประสบการณเฉพาะดานจะไมสามารถบอกไดอยางถูกตอง ดังนั้น การวางแผนโดย
ทั่ว ๆ ไปจึงตองอาศัยความรวมมือจากคณะทาํงาน 



 

 
กิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมกลุมยอย  การพัฒนาแผนการดําเนินงาน My CBM Plan I 
(วันที่ 1 เวลา 10.55 - 11.25 น.) 

ประเภทของกิจกรรม 
     การแบงกลุมยอยระดมความคิดและการนําเสนอผลงาน 
บทบาท 
     ผูเขารับการอบรมตองพัฒนาแผน CBM ของตัวเอง (รวมถงึนโยบายและผลหลักที่
คาดหวัง) 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
     เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกําหนดผลหลัก 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
       การระดมความคิด 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
     นโยบายที่ไดรับตองนําไปขยายผลเพื่อสามารถนําไปสูการปฏิบัติได 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
         วิทยากรเพื่อนําการระดมความคิด 
วัสดุอุปกรณ 
      ตารางที่ 2, กลองและกระดาน ZOPP 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
     1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนของกิจกรรม โดยใหกําหนดนโยบาย จากกรอบ
วิสัยทัศนที่ไดจัดทําไว 
     2. ผูเขารับการอบรมกรอกนโยบายใสในตารางที่ 2 
 

 
 
 



 

 
 

ตารางที่ 2 
นโยบาย ผลหลักท่ีคาดวาจะไดรับ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 

  

 
  หมายเหต ุ: 

1. ในกิจกรรมนี้ผูเขารับการฝกอบรมตองดําเนินการการวางแผนตลอดกระบวนการ
วางแผนตั้งแตตนจนจบ โดยใชวิสัยทศันและนโยบายที่ไดกําหนดเอาไวจาก
กิจกรรมกอนหนานี้ ซึ่งผูเขารับการฝกอบรมจะสามารถเขาใจถึงขั้นตอนและ
กระบวนการวางแผนที่สมบูรณ ผลสาํเร็จของกิจกรรมนี้ คือ การวางแผน CBM 
ที่นําไปใชปฏิบัติไดจริง  ทั้งนี้ แผนที่ไดในกิจกรรมนี้จะถูกนําไปปฏิบัติใน
กิจกรรมตอไป รวมทั้งจะมีการกํากับติดตามประเมินผลและการวิเคราะหแผน 
ในชวงที่สองของการฝกอบรมจะเสนอประเด็นเรื่องตัวชี้วัด และบทบาทที่สําคัญ
ของตัวชี้วัดตอกระบวนการการจัดทําแผน ซึ่งตัวชี้วัดจะทําหนาที่ประเมิน
ความสําเร็จของแผน CBM วาประสบความสําเร็จหรือไมอยางไร 

2. ชองตัวชี้วัดในตารางจะถูกนไปใชในกิจกรรมที่ 7  ของการฝกอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมเร่ืองตัวช้ีวัด 
(วันที่ 1 เวลา 11.25 - 11.30 น.) 

 
 ตัวช้ีวัดที่ดีประกอบดวย : 

1. ตรงประเด็นและวัดได 
2. ตัวชี้วัดแบงออกเปน 3 ระดับ ดังนี้ : 
 2.1 ตัวชี้วัดสาํหรับภาพรวม (ใชวัดวิสัยทัศน) 
 2.2 ตัวชี้วัดสาํหรับโครงสราง (ใชวัดผลหลักที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม) 
 2.3 ตัวชี้วัดสาํหรับกิจกรรม (ใชวัดแนวทางการดําเนินงาน) 
3. ไมมีความซับซอน คือสามารถใชตัวแปร 1 ตัว ในการวัดผล 
4. ใชขอมูลที่มีอยู (ไมจําเปนตองเก็บขอมูลเพิ่มเติม) 
5. เขาใจงาย 
6. มีคาที่วัดไดในความเปนจริง 

 
 ลักษณะคาของตัวชี้วัด 

1. วัดเปนรอยละ 
2. วัดเปนอัตราสวน 
3. วัดเปนสัดสวน 
4. วัดเปนอัตรา 
5. วัดเปนจํานวน (ตัวเลข) 
6. วัดเปนคาเฉลี่ย 

 
 ตัวชี้วัดที่ใชโดยทั่วไป คือ 2Q, 3T 

Quantity : ปริมาณ 
Quality : คณุภาพ 



 

Time : เวลา 
Target Group : กลุมเปาหมาย 
Test : การทดสอบ 

 
  หมายเหต ุ: 

 ตัวชี้วัดมีบทบาทที่สําคัญอยางยิ่งในกระบวนการวางแผน เนื่องจากตัวชี้วัดที่ดี
สามารถนําไปใชในการประเมินผลของแผนงานและโครงการที่อยูระหวางการ
ดําเนินการไดในหัวขอการบรรยายแบบสั้นนี้ ผูบรรยายจะอธิบายถึงลักษณะของตัวชี้วัด
ที่ดี ประเภทของตัวชี้วัดตาง  ๆ และการจัดทําตัวชี้วัดในกระบวนการวางแผน 



 

กิจกรรมที่ 4  
การพัฒนาแผนการดําเนินงาน My CBM Plan II 

(วันที่ 1 เวลา 11.30 - 12.00 น.) 
(วันที่ 1 เวลา 13.00 - 13.30 น.) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
     การแบงกลุมยอยระดมความคิดและการนําเสนอผลงาน 
บทบาท 
     ผูวางแผน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
     เพื่อเพิ่มทักษะในการกําหนดตัวชี้วัด 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
       การระดมความคิดในกลุมยอย 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
     นโยบาย ผลผลิต และตัวชี้วัด ที่ไดกําหนดจํานําไปสูการการวางแผนในรายละเอียด 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
       1. วิทยากรเพื่อชี้แจงขั้นตอนการทํากิจกรรม 
       2. วิทยากรกระบวนการเพื่อนําการนําเสนอผลการฝกปฎบิัติตามกิจกรรม 
วัสดุอุปกรณ 
     ตาราง 2,   กลองและกระดาน ZOPP 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
     1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนของกิจกรรม โดยใหผูเขาฝกอบรมกําหนดตัวชี้วัด จาก
ขอมูลผลผลิต 
     2. ใชตารางที่ 2 จากกิจกรรมที่แลวเพื่อกําหนดตัวชี้วัด 
     3. เขียนตัวชี้วัดลงในตารางที่ 2 (ในชอง ”ตัวชี้วัด”) 
 



 

การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม 
หัวขอ เคร่ืองมือสําหรบัการลงมือปฏิบัติตามแผน 

(วันที่ 1 เวลา 13.30 - 13.40 น.) 
 

 วัตถุประสงคการเรียนรู :   
        เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 

1. เขาใจแนวทาง / วิธีการในการทํางานรวมกับชุมชนและผูนําชุมชนได 
2. สามารถประสานงานภายในองคกรระหวางกอง / สํานักภายในเทศบาลเพื่อ

รวมกันดําเนินงานได 
3. เขาใจและสามารถอธิบายแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 ความเชือ่มโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM:  
      ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการฝกปฏิบัติดังนี้  
  บทบาทที่สําคัญของผูนํา ไดแก โนมนาวและชักจูงใหทุกสวนที่เกี่ยวของ
รวมทั้ง ผูนําชุมชนจะตองอาศัยทักษะ ความรู และวิธีการจูงใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งวิธีการ
ทํางานเปนทีมและการสื่อสารทําความเขาใจ เพื่อนําเสนอวิสัยทัศน เปนทักษะที่สําคัญที่
ผูนําจะตองมีนอกจากนั้น การมอบหมายงานใหฝายตาง ๆ ดําเนินงานจะตองอาศัยการ
สื่อสารที่เหมาะสมถูกตองทั้งภายในและภายนอกองคกรรวมทั้งผูที่มีสวนไดเสียดวย 
  การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการที่สําคัญที่จะนํามาซึ่งผลสําเร็จ
ของแผนงานโครงการซึ่งดําเนินการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประชาชนจะตอง
เขามามีสวนรวมตั้งแตการวิเคราะหสภาพพื้นที่และปญหา การตั้งวัตถุประสงค การ
กําหนดกลยุทธ การตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร การลงมือปฏิบัติ การตดิตามและ
ประเมินผลตลอดจนการบํารุงรักษา 
 

หัวขอการฝกอบรม  
ก. ภาวะผูนําและการสรางทีมงานในการสรางองคกรในเทศบาล 
ข. แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการมีสวนรวมของประชาชน 
ค. ภาวะผูนําและเทคนิคการสื่อสารอยางมีประสิทธิผล 



 

ง. ปจจัยของการบริหารจัดการที่ดี 
 
เครื่องมือ / ทักษะ / ประเด็นที่เนนหนัก 

 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผูนํา 
 ความเขาใจในบทบาทของผูนํา 
 ความรวมมือที่เริ่มจากใจ (heast) , ความคิด (head) และความรวมมือ (haed) 
 หลักการของ AIC 

 
ก. ผูนําเสนอสรางทีมงานภายในองคการ 
หนาที่หลักของผูนํา (หลักการ 4 E) 
• Energy คือการสรางพลังความรวมมือในองคการ  
•  Energize คือการสนับสนุนใหทุกคนทุมเทการทํางาน  
• Edge คือการมุงเพื่อที่จะบรรลุเปาหมายรวมกัน 
• Execution คือการลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

 
ข. วิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการมสีวนรวมของประชาชน 
สิ่งจําเปนสําหรับภาวะความเปนผูนําที่จะสงเสริมการดําเนินงานของชุมชน 
  
  หลักการมีสวนรวมของสาธารณะ (พิจารณาจากเอกสารประกอบ) 
  ในหลักปฏิบตัิ รัฐบาลคงไวซึ่งอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ
สาธารณะเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานทั้งในระดับทองถิ่น ในภูมิภาค และในระดับชาติ 
อยางไรก็ตาม ในภาวะที่ประชากรเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประกอบ
กับการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้น การยอมรับหรือตอตานของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ที่เสนอโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกลายเปนองคประกอบที่สําคัญ
อยางมากตอการดําเนินโครงการ 
 
 



 

 
  หลักเกณฑทีจ่ะกลาวตอไปนี้อธิบายถึงสวนประกอบสําคัญที่จําเปนตอการ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหบรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 การกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
 ระบุสิ่งที่หนวยงานตองการดําเนินการใหสําเร็จ 
 กําหนดผูที่ควรจะเขามามีสวนรวม 
 เสริมสรางความรวมมืออยางจริงจังและตอเนื่อง 
 การใหมีแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนอยางหลากหลาย 
 การเปดใจกวาง ความซื่อตรง และตอบสนองที่ดี  
 ความเขาใจในความหลากหลายของการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน  
 ใชการชวยเหลือจากบุคคลภายนอก 
 สรางชองทางสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล 
 การประสานการเขามามีสวนรวมของประชาชน 
 การเรียนรูอยางตอเนื่องโดยการติดตอสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 

 
 การเขามามสีวนเกี่ยวของของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม 
  ในการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดลอมจําเปนตองพิจารณาถึงเปาหมาย 
ผลประโยชนของสวนรวม ผูมีสวนไดเสีย และกระบวนการทางการเมืองเปนหลัก 
เนื่องจากปญหาทางสิ่งแวดลอมมีความซับซอนและยากตอการใหคําอธิบายที่ครอบคลุม 
ดังนั้นขอขัดแยงเกี่ยวกับการประเด็นความขัดแยงทางดานสิ่งแวดลอมอาจกลายเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานได  จากความซับซอนของประเด็นปญหา   การวางแผน
จัดการสิ่งแวดลอมจะตองพิจารณาทั้งในประเด็นทางดานการเมืองและภูมิศาสตร กรอบ
เวลาในการรวบรวมขอมูล การทํากิจกรรม และการติดตามประเมินผล  
  การจัดการสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนขึ้นอยูกับหลักความสมดุลและผสมผสานระหวาง
การใหความสําคัญตอธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่ดี  ตลอดจนอนาคตของคน
รุนหลัง การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายจึงจะสําเร็จ
ได แตอยางไรก็ตามองคกรปกครองทองถิ่นมีบทบาทในฐานะผูใหคําปรึกษาแนะนําใน



 

การดูแลจัดการสิ่งแวดลอม ชวยเหลือชุมชนในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการผสมผสาน
ระหวางการมีสวนรวมของประชาชน กับผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรและทางเทคนิค 
 
 
ค. ภาวะความเปนผูนําและเทคนิคการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
ภาวะความเปนผูนําและการติดตอสื่อสาร 

 มีศิลปะการพูดตอสาธารณะ 
 สามารถชักจูงประชาชนโดยการสนทนาและการเลาเรื่อง 
 ตองนําเสนอวิสัยทัศนและเนนย้ําอยางตอเนื่อง 

 
ง. องคประกอบของการบริหารจัดการที่ดี (good governance) 

1. ความโปรงใสและมีเหตุผลสามารถอธิบายได (accountability) 
2. พิจารณา คุณคาขององคกรในภาพรวม / ไมละเลยนโยบายขององคกร 
3. มีความรับผิดชอบตอองคกร 
4. มีความรวมมือและสวนรวมจากทุก ๆ สวนขององคกร 
5. การพัฒนาองคกรตองมีความสมดุลยในทั่วทุกแผนก/ฝาย 
6. ยึดบรรทัดฐานที่ดีงามของสังคม 



 

กิจกรรมที่ 5 
การระดมความคิดในกลุมยอย  

หัวขอ การวางโครงรางสําหรับแผนปฏิบัติการ 
(วันที่ 1 เวลา 13.40 - 13.55 น.) 
(วันที่ 1 เวลา 13.55 - 14.05 น.) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมยอยระดมความคิดและนําเสนอผลงาน 
บทบาท 
ผูเขาฝกอบรมมีหนาที่ในการกําหนดแผนงาน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อเสริมสรางทักษะการวางแผนปฏิบัติการ 
2.เพื่อสามารถสื่อสารและนําเสนอแผนปฏิบัติการใหบุคคลในองคกรเขาใจไดรวมทั้ง  
   เรียนรูจากขอเสนอแนะของผูอ่ืน 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดโดยอาศัยผลกิริยาจากกิจกรรมที่ผานมาในการกําหนดแผน 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
โครงรางแผนปฏิบัติการจะเปนตัวกําหนดแบบฝกหัดของสถานการณจําลอง 
หมายเหตู แตละกลุม ตองนําเสนอผลที่ไดรับ พรอมทั้งระบุ ขั้นตอน แนวทาง และ
วิธีดําเนินการในการนําแผนไปสูภาคปฏิบัติ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1. ผูบรรยายนําเสนอเนื้อหาเครื่องมือ 
2. วิทยากรเพื่อบรรยายเนื้อหากิจกรรม 
3. วิทยากรกระบวนการเพื่อสรุปผล  
 



 

วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP    ตาราง 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูบรรยายนําเสนอเครื่องมือ 
2. วิทยากรบรรยายเนื้อหาของกิจกรรม 
3. ผูเขาฝกอบรมคัดลอกผลผลิตจาก ตารางที่ 2 ลงในชองผลผลิต ตารางที่ 3 
4. ผูเขาฝกอบรมกําหนดหนวยดําเนินงาน บทบาท และเครื่องมือในการดําเนินงานให
สอดคลองกับผลผลิต แลวบันทึกลงในชองที่กําหนดใหตามตารางที่ 3 
5. วิทยากรกระบวนการสรุปผลการฝกปฏิบัติ  

 
ตารางที่ 3 

 
ผลผลิต หนวยดําเนินงาน บทบาท เครื่องมือ 

 
 

   

 

  หมายเหตุ : 
การจัดทําแผนปฏิบัติการจะตองสะทอนถึงแผนงานของเทศบาลและคํานึงถึงความ    
เขาใจเกี่ยวกับปญหาของชุมชนของผูเขาฝกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
กิจกรรมที่ 6 

การฝกปฏบิัติในสถานการณจําลอง  
หัวขอ เคร่ืองมือสําหรบัการดําเนินงาน 

(วันที่ 1 เวลา 14.05 - 14.30 น.) 
(วันที่ 1 เวลา 14.30 - 15.20 น.) 
(วันที่ 1 เวลา 15.20 - 16.00 น.) 

 



 

ประเภทของกิจกรรม 
บทบาทสมมุติและสถานการณจําลอง  
สถานการณจําลอง ขั้นตอนที่ 1  25 นาที  
สถานการณจําลอง ขั้นตอนที่ 2  35 นาที 
การนําเสนอผลงาน  40  นาที 
บทบาท 
บทบาทตาง ๆ กันในการฝกสถานการณจําลอง อาทิเชน นักการเมืองทองถิ่น  ผูบริหาร
ทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น  และภาคเอกชน บทบาทของนักการเมือง
ทองถิ่น ในการปฏิบัติงานดาน CBM 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
เพื่อเพิ่มความเขาใจถึงเครื่องมือที่ใชดําเนินงานดาน CBM 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม  
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
เครื่องมือที่ใชในสถานการณจําลองจะนําไปสูขั้นตอนการติดตามผล 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1. วิทยากรเพื่อนําการปฏิบัติกิจกรรม  
2. วิทยากรกระบวนการเพื่อนํากิจกรรมการนําเสนอ  
วัสดุอุปกรณ 
แผนพลิกและกลอง ZOPP 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. วิทยากรแนะนําวิธีการฝกปฏิบัติกิจกรรม โดยมอบทบาทใหผูเขารับการฝกอบรม     
ใหเปน 4 กลุม ไดแก นักการเมืองซึ่งมีหนาที่ในการประสานการดําเนินงาน CBM         
ขาราชการและพนักงานมีหนาที่ในการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ, ชุมชนมีนหาที่ใน
การรักษาชุมชนใหสะอาด และภาคเอกชนมุงเนนใหมีกําไรจากการดําเนินงานคาของเกา 
2. ผูมีบทบาทตางกันเหลานี้ แตละกลุมประชุมหารือจุดยืนหรือจุดสนใจเพื่อดําเนินงาน
ใหเปนไปตามบทบาทที่กําหนดใหตามขอ 1 
3. นักการเมือง (ผูไดรับบทบาท) นําเสนอวิสัยทัศนโครงการ CBM แกขาราชการ / 
พนักงานชุมชน แ ละภาคเอกชน 
4. นักการเมืองเชิญชวนใหทุกฝายนําเสนอ CBM ในการจัดการขยะวาแตละฝายมี
แนวความคิดอยางไร 
5. วิทยากรกระบวนการนําการนําเสนอและสรุปผล 

 
  หมายเหตุ : 

กิจกรรมนี้ใหเนนการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการ CBM กิจกรรมนี้จะแสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมาย
ของการประสานความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ (ทั้งในและนอกเทศบาล) 
หลังจากทําแบบฝกหัดสถานการณจําลองแลว ผูเขารับการฝกอบรมจะมีโอกาสได     
นําเสนอผลที่ไดจากกิจกรรม ภายในเวลา 40 นาทีที่กําหนดไว จะเปดโอกาสใหผูเขารับ
การฝกอบรมไดอภิปรายและเสนอความคิดตางทรรศนะในแงมุมของแตละกลุมตอ     
แตละบทบาท 



 

 สรุปผลที่ไดรับจากวันที่ 1 และเชื่อมโยงเขากบัเนื้อหาในวันที่ 2 
(วันที่ 2 เวลา 08.45 - 09.00 น.) 

 
 ในการฝกอบรมวันแรก ไดฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการกําหนดวิสัยทัศนนโยบายการ
แปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ การจัดทําแผนปฏิบัติการและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
ในวันที่ 2 จะมีการฝกปฏิบัติการติดตามผล การปรับเปลี่ยน และการเชื่อมโยงกิจกรรม
เพื่อใหเกิดเครือขายการดําเนินงาน



 

 
กระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานของโครงการ CBM 

(วันที่ 2 เวลา 09.00 - 09.10 น.) 
 

 วัตถุประสงคการเรียนรู :   
      เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 

1.อธิบายขั้นตอนการติดตามและประเมินผลได 
2. สามารถประยุกตแนวทางการรับฟงผลสะทอนกลับในการดําเนินงานได 
3.สามารถอธิบายกระบวนการตรวจสอบโครงการ CBM ได 

 
 ความเชือ่มโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM:  

      ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการฝกปฏิบัติดังนี้  
  ในการออกแบบระบบการติดตามผล ผูบริหารจะตองระลึกอยูเสมอวา การ
ติดตามผลจะตองยึดการจัดตามโดยอยางยิ่งยุทธศาสตร แตอยางไรก็ตามถึงแมวาการ
ติดตามจะเปนการสรางความมั่นใจในการดําเนินงานวาเปนไปตามยุทธศาสตร แตภายใต
จุดหมายนั้น ๆ อาจจะมีจุดออนในการดําเนินงานที่อยูนอกเหนือระบบการติดตามได 
 
หัวขอการฝกอบรม: 

ก. แนวทางการติดตามผล 
ข. กระบวนการตรวจสอบ   
ค. การติดตามผลและการวิเคราะหขอมูลสะทอนกลับ 

 
เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก: 
   ทักษะในการกําหนดตัวชี้วัด 
 
 
 
 



 

ก. แนวทางสําหรับการตดิตาม 
 แนวทางที่สําคัญสําหรับการติดตามที่ควรคํานึงถึง 2 ประการ 
 กอนมีการติดตามจะตองกําหนดตัวชี้วัด 
 การติดตามเปนการ “ชวย” มิใช “การจับผิด” 

 
กระบวนการติดตาม : โดยใชระบบในจราจรปดขั้นตอนการดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติ
การกิจกรรมไวบนกระดานในระหวางการปฏิบัติตามแผนงานปดเครื่องหมายสีเขียว 
สําหรับการดําเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายปดเครื่องหมายสีเหลือง สําหรับการ
ดําเนินงานที่คลาดเคลื่อนจากเปาหมายเล็กนอยปดเครื่องหมายสีแดง สําหรับการ
ดําเนินงานที่ไมทันตามกําหนดการและลาชา 
 
ข. กระบวนการตรวจสอบ : 
1. ตั้งคามาตรฐานหรือตัวชี้วัดผลสําเร็จ 
2. เปรียบเทียบคาผลการดําเนินงานกับตัวชี้วัด 
3. ปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสภาพปญหา 
 
ค. การตอบสอนตอขอมลูท่ีไดจากการติดตามโดยใชระบบไฟจราจร 
1. ดําเนินการตอไปตามกําหนดการหากขั้นตอนไดสีเขียว 
2. เรงดําเนินการใหไดตามเปาหมายถาไดสีเหลือง 
3. หยุดดําเนินการและทบทวนขั้นตอนการดําเนินงานถาไดสีแดง 



 

กิจกรรม 7 
การฝกปฏบิัติในสถานการณจําลอง  

ประเด็น การตรวจสอบผลการดําเนินงานของ CBM 
(วันที่ 2 เวลา 09.10 - 09.20 น.) 

ประเภทของกิจกรรม 
บทบาทสมมุติและสถานการณจําลอง 
บทบาท  
ผูเขาฝกอบรมจะตองกําหนดตัวชี้วัด , แผนดําเนินงาน , บทบาท 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
เพื่อเพิ่มทักษะการติดตามผลและการกาํหนดตัวชี้วัดในการวางแผน 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมสอง 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ตัวชี้วัดและบทบาทมีความเชื่อมโยงกับการติดตามประเมินผลการปรับแผนงาน  
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
ผูฝกอบรมเปนผูใหคําแนะนําถึงขั้นตอนสําหรับกิจกรรม  
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาษ ZOPP   แผนพลิก , ตารางที่ 2 และ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. วิทยากรอธิบายขั้นตอนแนะแนวทางดําเนินกิจกรรม  
2. ผูรวมบทบาทนักการเมืองเชิญผูฝกอบรมในกลุมยอยรวมกัน 
3. กําหนดวิสัยทัศน บทบาทของแตละกลุม ในตารางที่ 2 และ 3 
4. ผูเขาฝกอบรมบันทึกผลการระดมความคิด 
 

  หมายเหตุ 



 

กิจกรรมนี้เปนการเสริมความสามารถในการตรวจสอบความสามารถในการแปลง
แผนงานไปสูการปฏิบัติ โดยยึดตัวชี้วัดเปนกรอบในการดําเนินงาน ในกิจกรรมนี้ผูเขา
รับการฝกอบรมตองคํานึงสถานการณที่ประสบจริงในการดําเนินงานของเทศบาล 
 
บทนําเรื่องการไปสูการออกแบบ / การปรับแผนโครงการ CBM ใหม 

(วันที่ 2 เวลา 09.30 - 09.35 น.) 
 

ในการดําเนินการตามโครงการ CBM ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเปน
สิ่งที่   ผูดําเนินงานจะตองคํานึงถึงผูบรรยายจะตองเนนย้ําใหผูเขาฝกอบรมเพื่อใหเกิด
ทักษะการวิเคราะหปญหา และการกําหนดแนวทางแกไขในการดําเนินงานโครงการ ซึ่ง

ผูเขาฝกอบรมจะไดฝกปฏิบัติในกิจกรรมตอไป



 

กิจกรรมที่ 8 
การตรวจสอบผลการดาํเนินงานของโครงการ CBM  

(วันที่ 2 เวลา 09.35 - 10.05 น.) 
 

ประเภทของกิจกรรม 
บทบาทสมมุติและสถานการณจําลอง 
บทบาท 
ผูเขาฝกอบรมจะตองทบทวนแผนการดําเนินงาน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
เพื่อเพิ่มทักษะของ ผรอ. ในการวิเคราะหและแกไขปญหา 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดาความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให   
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดจากกิจกรรมนี้จะนําไปรวบรวมเปนองคความรูและเผยแพร 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
วิทยากรเพื่ออธิบายขั้นตอนกิจกรรม 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP   แผนพลิก , ตาราง 1 , 2 และ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. วิทยากรแนะนําขั้นตอนของกิจกรรม 
2. ผูเขาฝกอบรมทบทวนแผนการดําเนินงานจากตารางที่ 1 , 2 และ วานาจะมีปญหา  
   ใดบาง 
3. บันทึกปญหาลงในแผนผลิก 
4. ปรับปรุงแผนงานในตารางที่ 1 , 2 และ 3 (ถามี) 

  หมายเหตุ



 

การฝกกิจกรรมนี้เนนย้ําใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา การ
เปลี่ยนแปลงจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานโครงการซึ่งในบางครั้งจะตองมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนงานเพื่อใหเหมาะสมกับสภาพปญหาและการเปลี่ยนแปลง 
 

ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับการทํากิจกรรมกลุม  
การรวบรวมโครงการกิจกรรมการ  จัดการขยะแบบ CBM 

วันที่ 2 (เวลา 10.05 – 10.10 น.) 
 
 เพื่อเปนการขยายองคประกอบของโครงการ CBM ใหกวางขึ้น ภาพรวมของการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยตองรวมถึง 
  การนํากลับมาใชใหม 

 การทําปุยหมัก 
 การจัดการถังขยะ รวมถึงการคัดแยกขยะ (ภายในและภายนอกครัวเรือน) 
 การขนถายขยะมูลฝอย 

  หมายเหตุ 
 หัวขอหลักทั้ง 4 ขอขางตน คือ ภาพรวมของการบริหารจัดการขยะ     มูล
ฝอยแบบ CBM  ทั้งนี้ ผูบรรยายหรือวิทยากรกระบวนการตองสั่งใหผูเขารับการ
ฝกอบรมเขาใจถึงองคประกอบทุกดานของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 



 

 

กิจกรรม 9 
การฝกปฏบิัติในสถานการณจําลอง  

ประเด็น การพัฒนาองคความรูเพ่ือขยายผล 
(วันที่ 2 เวลา 10.10 - 11.00 น.) 

 



 

ประเภทของกิจกรรม 
สถานการณจําลอง 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรมทําหนาที่ระบุหนวยดําเนินการ บทบาทของหนวยดําเนินการ และ
ทําความเชื่อมโยงระหวาง แผน โครงการ และการนําโครงการไปสูการปฏิบัติ 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
เพื่อเพิ่มทักษะของ ผูเขารับการฝกอบรม ในการรวบรวมและขยายผลโครงการ CBM   
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การฝกปฏิบตัิงานตามบทบาทที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
รวบรวมโครงการตางๆที่เกี่ยวกับ CBM เพื่อเปนตัวอยางใหชุมชนอื่นไดเรียนรูแบบใน
ลักษณะโครงการนํารองพรอมกับการขยายผลของโครงการในชุมชนตางๆ  
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีการสําหรับกิจกรรม 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP   แผนพลิก 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินกิจกรรม 
2. นักการเมืองทองถิ่นเชิญชวนบุคคลแตละฝายหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเสนอแนวทาง
หรือวิธีการทดลองทําโครงการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปนฐาน
ดําเนินการ 

 
 

  หมายเหตุ 
 การรวบรวมองคประกอบของการบริหารจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการจะ
เปดโอกาสใหองคกรไดขอมูลเพิ่มเติมดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งองคกร  
(เทศบาล) สามารถนําขอมูลที่ไดเพิ่มเติมไปใชในการเผยแพรความรูหรือสรางความ



 

ตระหนักดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใหบุคลากรในองคกรและชุมชนไดทราบ   
ตอไป 



 

 
การเตรียมความพรอมสําหรับการสรุปเนื้อหาการอบรม 

โดยวิทยากรกระบวนการ 
(วันที่ 2 เวลา 11.00 - 11.05 น.) 

 
 วิทยากรกระบวนการทบทวนหัวขอการฝกอบรมโดยชี้ใหเห็นวงจรของโครงการ 
CBM อยางคราว ๆ และทบทวนโดยสรุปถึงกิจกรรมซึ่งไดดําเนินการฝกมาตลอด 1 วัน
ครึ่ง วามีประเด็นใดบาง 

 
บทเรียนที่ไดรับ 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู :   

        เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 
1. ผูเขารับการอบรมสามารถเรียนรูจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
2. ผูเขารับการอบรมสามารถอธิบาย แนวความคิด และผลที่ไดรับจากแบบฝกหัดตาง ๆ  
3. ผูเขารับการอบรมสามารถแกไขปญหาได 
 
องคความรู 

 หลักการการบริหารขยะมูลฝอย 
 การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลบนพื้นฐานของชุมชน 
 การกําหนดวิสัยทัศนที่ดี 
 การกําหนดนโยบายที่ดี 
 ทักษะของภาวะผูนํา  (โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ ) 

 เทคนิคการสื่อสาร 
 การสรางเครือขายและทีมงาน 

 



 

ทักษะสวนบคุคล 
 วิธีการกําหนดวิสัยทัศนที่ดี 
 วิธีการกําหนดนโยบายที่ดี 
 การนํานโยบายไปสูภาคปฏิบัติ 
 ทักษะในการนําและการนําแผนไปสูภาคปฏิบัติภายใตกรอบเชิงกลยุทธ 
 ทักษะในการสรางการมีสวนรวมของประชาชน 

 
ทักษะ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ   

 ทักษะในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 ทักษะในการใชเครื่องมือและทางเลือกของ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  ใหเหมาะสม 

 ทักษะในการสื่อสารและสรางทีมงาน 
 
ทัศนะคติ 

 การสรางจิตสํานึกในปญหาขยะมูลฝอย 
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปนเรื่องที่งาย 
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเปนแนวคิดที่งายที่สุดที่มนุษยพึงกระทํา 
 การประยุกตใชแนวความคิดของ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชน
เปนฐานดําเนินการ  ตามความเหมาะสมของแตละองคกรปกครองสวน   
ทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมเปาหมายที่ 2



 

 

กรอบเนื้อหาหลักสูตร 
 

กลุมเปาหมายที่ 2 
ผูบริหารเทศบาลและผูปฏิบัติการ 

ระยะเวลาการอบรม 4 วัน 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
1. ผูบริหารในทองถิ่นที่มีความเขาใจในเรื่องตอไปน้ี 

- หลักการการจัดการขยะมูลฝอย 
- ขอบเขตและขอจํากัดของการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดย

ชุมชนเปนฐานดําเนินการ   
- แนวคิดของหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principles-PPP) และ

ความพึงพอใจในการชําระคาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (Willingness to Pay 
for Cleanliness)  

- หลักการวิเคราะหแบบ SWOT 
2. ผูบริหารในทองถิ่นที่มีทักษะดังตอไปนี้ 

- สามารถสรางความตระหนักและจิตสํานึกในกลุมตนเองและชุมชนที่เขารวมการ
ดําเนินการตามการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปน
ฐานดําเนินการ   

- การวางแผนกลยุทธโดยใหความสําคัญกับตัวชี้วัด 
- สามารถแปลงกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการและแผนกิจกรรมได 
- ความรวมมือและการประสานงานกับผูมีอํานาจตัดสินใจในระดับนโยบาย

ผูรวมงานและชุมชน 
3. ผูบริหารในทองถิ่นที่มีทักษะในการดําเนินการตามแนวคิดของ การบรหิารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  ตอไปนี ้



 

- การดําเนินงานตามแนวทางการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ   

- การใหความรูกับชุมชน 
- การติดตามตรวจสอบการดําเนินงานภายใตกรอบการจัดการขยะแบบ การบริหาร

จัดการขยะมูลฝอยโดยชมุชนเปนฐานดําเนินการ   
- การสรางทีมงาน 
- การสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมและการเจรจาไกลเกลี่ยในการดําเนินงานตามการ

จัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  
- การจัดตั้งองคกรและการคัดเลือกสรรชุมชนเพื่อดําเนินงานตามการจัดการขยะ

แบบ การบรหิารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  
- การประยุกตใชการวิเคราะหแบบ SWOT เพื่อดําเนินงานตามการจัดการขยะแบบ 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  
- การสรางเครือขายเพื่อดําเนินงานตามการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  
 

หัวขอ 0 
ขอมูลท่ัวไปวาดวยการจัดการขยะมูลฝอยและกรณีศึกษาจากเทศบาลนครพิษณุโลก 

 
หัวขอ 1 

การดําเนินโครงการตามนโยบาย (พันธกิจและความเปนผูนํา) 
 
สิ่งที่ตองเรียนรู 
แนวคิดพื้นฐานในการจัดการสําหรับการดําเนินกลยุทธภายใตกรอบนโยบาย 
เหตุที่ตองเรียนรู 
เพื่อใหสามารถแปลงวิสัยทัศนของผูบริหารไปสูขั้นตอนตาง ๆ ของพันธกิจไดอยาง
สัมฤทธิ์ผล 
 
วัตถุประสงคการเรียนรู 



 

1. เพื่อใหทราบถึงความสําคัญของแผนปฏิบัติการและแผนกิจกรรม 
2. ขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการและแผนกิจกรรม การวิเคราะหตัวชี้วัดและ

ผลกระทบ 
3. การดําเนินกลยุทธตามกรอบนโยบาย 
4. หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย (Polluter Pays Principles-PPP) และความพึง

พอใจในการชําระคาบริการเพื่อรักษาความสะอาด (Willingness to Pay for 
Cleanliness) 

 
หัวขอ 2 

การสรางทีมงาน รวมท้ังความรวมมอืและการประสานงานภายในองคกร  
(ที่เกี่ยวของกับพันธกิจ) 

 
สิ่งที่ตองเรียนรู 
ขั้นตอนดําเนินการตามนโยบาย/พันธกิจโดยยึดหลักการสรางทีมงานและกระบวนการ
ภายในองคกร 
เหตุที่ตองเรียนรู 
เพื่อใหสามารถนําพันธกิจที่กําหนดไปสูขั้นตอนการดําเนินงานได 
วัตถุประสงคการเรียนรู: เพื่อผูเขาฝกอบรมผานการฝกอบรมแลวจะสามารถ 

1. เขาใจถึงผลลัพธของการดําเนินงานเปนทีม 
2. เขาใจและยอมรับความแตกตาง 
3. เลือกใชการทํางานเปนทีมเปนเครื่องมือ/ทางเลือกในการดําเนินงาน 
4. ประสานแผนงานภายในทีมเพื่อใหเกิดการปฏิบัติและความรวมมือกับโครงการ

อ่ืน 
 
 
 
 
 



 

 
หัวขอ 3 

การดําเนินงาน การเอื้ออาํนวยการ และการเจรจาไกลเกลี่ย 
(พันธกิจ/ชุมชน/ภาคเอกชน) 

 
สิ่งที่ตองเรียนรู 
ขอควรปฏิบัติและขอควรหลีกเลี่ยงในการดําเนินงาน 
เหตุที่ตองเรียนรู 
เพื่อใหเกิดความรวมมือไปสูความสําเร็จระหวางผูบริหารและประชาชน 
วัตถุประสงคการเรียนรู: เมื่อผูเขาฝกอบรมผานการฝกอบรมหัวขอนี้แลวจะสามารถ 

1. จัดตั้งองคกร/คัดเลือกชุมชนเพื่อดําเนินงานตามการจัดการขยะแบบ การบรหิาร
จัดการขยะมูลฝอยโดยชมุชนเปนฐานดําเนินการ  

2. วิเคราะหขอมูลโดยใชหลัก SWOT 
3. เขาใจระบบและรูปแบบของการจัดการและการประสานงาน 
4. จัดทําตารางการปฏิบัติการในระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
5. ทํางานรวมกับชุมชนตามแนวทางการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  
6. สรางจิตสํานึกในสังคม 
7. มีทักษะผูนํา 

 
 
 



 

 การเตรียมความพรอมกอนการเขาสูการฝกอบรม : 
วิทยากรควรเตรียมความพรอมของผูเขาฝกอบรม โดย 

1. สรางความคุนเคยระหวางผูเขาฝกอบรม (การแนะนําตนเองของผูเขา          
    ฝกอบรม) 
2. กลาวนําประเด็นกรอบการพัฒาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะ  
    และการจดัการขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ (CBM) เพื่อสรางความ    
     เขาใจเบื้องตน 
3. ชี้แจงโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมที่จะไปสนับสนุนการดําเนินงาน CBM  
     ในทองถิน่ 

 



 

 

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 2 

วันที่ 1 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น.  การชี้แจงโครงสรางและกําหนดการการฝกอบรม 
09.00 – 09.20 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ ความรู 
  พ้ืนฐานการจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 
09.30 – 10.10 น. การระดมความคิดในกลุมยอย ประเด็น วิสัยทัศนสวนบุคคล 
  ดานการจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 
10.10 – 10.30 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ นโยบาย    
                                 ของผูบริหารที่จะนําไปสูการปฏิบัติ 
10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 11.25 น. การระดมความคิดในกลุมยอย ประเด็น นโยบายและประเด็นที่ 
  ทาทายในการปฏิบัติ การสนับสนุนที่ตองการในการปฏิบัติ 
11.25 – 12.00 น. การนําเสนอผลการระดมความคิด 
12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 13.15 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ ความ  
                                 สัมพันธระหวางผูมีบทบาทการจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐาน  
                                 ดําเนินการ 
13.15 – 13.55 น. การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง: บทบาทที่แตกตางกันของผูที่

มีสวนเกี่ยวของในการจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 
13.55 – 14.30 น. การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.10 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การวาง 
                                 แผนและกําหนดตัวชี้วัด 
15.10 – 16.00 น. การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง: การวางแผน (ขั้นตอนที่ 1)  
 



 

 

วันที่ 2 
09.00 – 09.15 น.  การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ ขั้นตอน 
  การวางแผนปฏิบัติการ 
09.15 – 10.00 น. การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง: การวางแผน (ขั้นตอนที่ 2  
  การวางแผนปฏิบัติการ)  
10.00 – 10.30 น. การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง ประเด็น 
  การวางแผน 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. การระดมความคิดในกลุมยอย ประเด็น การทบทวนบทบาท 
  ที่เหมาะสมตอศักยภาพของผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของตามแผน 
  ปฏิบัติงาน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.10 น. การนําเสนอผลการระดมความคิด: บทบาทที่เหมาะสมตอ

ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 
14.10 – 14.30 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การวิเคราะห 
  เชิงเปรียบเทียบ 
14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.25 น. การระดมความคิด: การวิเคราะหทางเลือกในการแกไขปญหา 
15.25 – 16.00 น. การนําเสนอผลการระดมความคิด: การวิเคราะหทางเลือก 
  ในการแกไขปญหา 

วันที่ 3 
09.00 – 09.20 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม: ความรวมมือของ 
  ฝายตางๆ ในการดําเนินงานจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐาน        
                                 ดําเนินการ 
09.20 – 10.10 น. การระดมความคิดในกลุมยอย: ความรวมมือในการดําเนินงาน 
  จัดการขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 



 

10.10 – 10.30 น. การนําเสนอผลการระดมความคิด 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 12.00 น. การระดมความคิด: การเตรียมการเพื่อลงมือปฏิบัติ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.15 น. การนําเสนอผลการระดมความคิด: การเตรียมการเพื่อลงมือ 
                                 ปฏบิัติ 
14.15 – 14.30 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การ

วิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในการลงมือปฏิบัติ 
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.30 น.       การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง: การลงมือปฏิบตัิ (ขั้นตอนที่ 1)  
15.15 – 16.00 น. การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง 

วันที่ 4 
09.00 – 09.45 น. การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง: การลงมือปฏิบัติ (ขั้นตอนที่ 2)  
09.45 – 10.00 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ เครื่องมือ 
  ในการปฏิบัติงาน 
10.00 – 10.30 น. การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง: การลงมือปฏิบัติ (ขั้นตอนที่ 3)  
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 10.55 น . การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การ       
                                  ปรบัปรุงแผนการดําเนินงาน 
10.55 – 11.45 น. การฝกปฏิบตัิในสถานการณจําลอง: การปรับปรุงแผนการ      
                                  ดําเนินงาน 
11.45 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ 
13.30 – 13.40 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การรวบรวม

แนวทางการพัฒนาองคความรูการจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐาน
ดําเนินการ 



 

13.40 – 14.30 น. การระดมความคิด: การรวบรวมพัฒนาองคความรูการจัดการขยะ
โดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 15.15 น. การนําเสนอผลการระดมความคิด 
15.15 – 16.00 น. การสรุปผลการฝกอบรม 



 

การเตรียมความพรอมกอนการเขาสูการฝกอบรม : 
วิทยากรควรเตรียมความพรอมของผูเขาฝกอบรม โดย 

1. สรางความคุนเคยระหวางผูเขาฝกอบรม (การแนะนําตนเอง  
               ของผูเขาฝกอบรม) 

2. กลาวนําประเด็นกรอบการพัฒาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการ 
       บริหารจัดการขยะ และการจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐาน 
          ดําเนินการ (CBM) เพื่อสรางความเขาใจเบื้องตน 

3. ชี้แจงโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมที่จะไปสนับสนุนการดําเนิน 
    งาน CBM ในทองถิ่น



 

 

หลักการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลโดยอาศัย ความ
รวมมือจากชุมชน 

(วันที่ 1 เวลา 09.00 – 09.20 น.) 
 
 

 วัตถุประสงคการเรียนรู :  
        เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 

1. เขาใจการดําเนินการดานการบริหารจัดการขยะโดยใชพ้ืนฐานชุมชน  
2. เขาใจปญหาที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย และผลกระทบที่ไดรับจากการกําจัดขยะ 
    อยางไมถูกวิธี  

 
 ความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM: เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 

       หัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการปฏิบัติดังนี้ 
 สามารถใช CBM เปนทางเลือกสําหรับการแกปญหาขยะมูลฝอยภายในเขต 

     เทศบาล 
 สามารถอธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการขยะมูล 

     ฝอยกับการพัฒนาของชุมชนได 
 ทราบถึงความหมายของ CBM (การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของ 

 เทศบาลบนพื้นฐานของชุมชน) 
 ทราบถึงประโยชนและโทษของ CBM 
 ทราบถึงขอจํากัดในการประยุกตใช CBM  

 
หัวขอการฝกอบรม 

ก. ปญหาที่เกี่ยวของกับขยะมูลฝอย 
ข. ผลกระทบ / ผลที่ไดรบัจากการกําจัดขยะมูลฝอยอยางไมถูกวิธี 
ค. วงจรของขยะมูลฝอย 



 

ง. หลักการการปองกันมลพิษ และหลักการกําจัดขยะมูลฝอยโดยใชหลัก 7 R 
จ. ปญหาที่เกี่ยวกับหลุมฝงกลบขยะ 

 
เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 

 การเนนหัวขอเรื่อง หลักการการปองกันมลพิษ  ไมใชเรื่อง หลักการการควบคุม 
มลพิษ  โดยพิจารณาการใชตัวชี้วัดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 หลุมฝงกลบขยะเปนทางเลือกสุดทายสําหรับนโยบายการบริหารการจัดการขยะ 
 มูลฝอย 

 ผลกระทบของวิสัยทัศนและนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขต 
เทศบาล 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

กิจกรรมที ่1 
วิสัยทัศนสวนบุคคลดานการจัดการขยะโดยชุมชนเปนผูดําเนินการ 

วันที่ 1 (เวลา 09.30 - 10.10 น.) 
ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมระดมความคิด 
บทบาท 
ผูเขารับการอบรมตองแสดงวิสัยทัศนหรือความคิดเห็นสวนบุคคล แลวนํามา
เปรียบเทียบกับวิสัยทัศนของผูบริหาร 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
เพื่อเขาใจปฏิกิริยาของขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นตอวิสัยทัศนของผูบริหาร 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
บทบาทที่สําคัญของ ผูเขารับการอบรมคือสามารถนําวิสัยทัศนไปสูภาคปฏิบัติได 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
วิทยากรเพื่ออธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, แผนพลิก 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2. ผูเขารับการอบรมเขียนวิสัยทัศนของตัวเองลงบนบัตรคํา 
3. ผูเขารับการอบรมนําวิสัยทัศนที่เขียนไปติดบนกระดาน 
4. ผูเขารับการอบรมเปรียบเทียบวิสัยทัศนสวนตัวกับของผูบริหารฯ 
 

  หมายเหตุ  



 

กิจกรรมนี้ผูเขารับการฝกอบรมจะไดแสดงออกถึงแนวความคิดของตนเองและมีการ
เปรียบเทียบกับวิสัยทัศนของผูบริหาร เพื่อใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติใหสอดคลองกัน



 

หัวขอ  นโยบายของผูบริหารที่จะนําไปสูการปฏิบัติ 
วันที่ 1 (เวลา 10.10 - 10.30 น.) 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู : เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะ

สามารถ 
  1. เขาใจนโยบายของนักการเมืองทองถิ่นที่มีตอ CBM 

 2. พิจารณาและไตรตรองนโยบายของนักการเมืองทองถิ่น โดยคํานึงถึงขั้นตอน 
     การนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

 ความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM: เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 
       หัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการปฏิบัติดังนี้ 

 CBM เปนงาน / กิจกรรมที่ทุกคนในองคกรตองปฏิบัติ CBM หมายรวมถึง 
                มาตรการสนับสนุนและการประสานความรวมมือจากปจจัยภายใน (ภายใน 
                องคกรฝายตาง ๆ  ภายในเทศบาล) และปจจัยภายนอก (ชุมชนตาง ๆ และ 
                ภาคเอกชน) 
 
หัวขอการฝกอบรม 

ก. การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ข. แนวทางเชิงยุทธศาสตรของเทศบาล 

 
เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 

 วิเคราะหนโยบายในระดับความยากและขอทาทายในการนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติการวิเคราะหนโยบายชวยในการจัดลําดับความสําคัญของนโยบาย
ดําเนินการ และสามารถกําหนดไดวาควรจะดําเนินนโยบายอันใดกอนหรือ
หลังอยางไร 

 
ก. ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง การตอบสนองตอความตองการในปจจุบัน โดยไม
สงผลกระทบตอความสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการของคนรุนตอ ๆ ไป  การ



 

พัฒนาที่ยั่งยืนตองอาศัยความรวมแรงรวมใจของผูคน ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต
สําหรับลูกหลานและคนรุนหลัง หลักการตอไปนี้จะชวยใหทานเกิดความเขาใจ และ
ทราบวาจะตองทําอะไรบางเพื่อใหเกิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
การเกี่ยวของกัน : สํารวจประเด็นทุกประเด็นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม  

และการบรหิารจัดการ 
การพิทักษรกัษา : รักษาสิ่งแวดลอม อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดปริมาณขยะ และ 

ปองกันมลภาวะ 
การพึ่งตนเอง : ใชทรัพยากรในทองถิ่นซึ่งสามารถจัดการดูแลได และอยูไดดวยตัวเอง  

แทนที่จะพึ่งทรัพยากรการบริหารจากภายนอก ซึ่งอยูนอกเหนือการควบคุม 
การอาศัยผลท่ีงอกเงย : อาศัยดอกผลแทนที่จะใชตนทุนใหหมดไป เชน ใชทรัพยากร 

หมุนเวียนไมเกินขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะผลิตขึ้นทดแทนใหใชใหม
ได เปนตน 
การมีสวนรวม : ใหโอกาสแกทุกสวนของสังคมในการรวมตัดสินใจและรวมทํา 
การคํานึงถึงคนรุนหลัง : คํานึงถึงผลกระทบของการกระทําทุกอยาง ที่จะสงผลตอคน 

รุนตอไปในอนาคต 
 
ข. แนวทางเชิงยุทธศาสตรของเทศบาล 
แนวทางเชิงยุทธศาสตรเปนเครื่องมือซึ่งทําใหเทศบาลสามารถจัดการพื้นที่เขตเมือง    
แนวทางเชิงยุทธศาสตรแสดงใหเห็นวา เทศบาลตองการใหเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบ
เปนอยางไรในอนาคต และตองดําเนินการอยางไรบางเพื่อใหบรรลุตามจุดมุงหมายนี้ 
 
สวนตาง ๆ ของแนวทางเชิงยุทธศาสตรกําหนดใหทานตองดําเนินการตอไปนี้ 

 เตรียมความพรอมของเทศบาล 
 กําหนดทิศทางในอนาคตสําหรับเขตเทศบาล 
 วิเคราะหสภาพการณในเขตเทศบาล 
 กําหนดและจัดลําดับประเด็นการพัฒนา 
 จัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับประเด็นการพัฒนาที่มีความสําคัญลําดับตน 
 นําแผนปฏิบัติการมาปฏิบัติ 



 

 ติดตามผล ประเมินผล และรายงานทบทวน 
 

ขอเสนอแนะ 
หลังจากการใชแนวทางเชิงยุทธศาสตรเพื่อการจัดการเมืองไดดําเนินมาระยะหนึ่ง      
ขอมูล ขอเท็จจริง และความคิดเห็นจะมีมากขึ้นตามลําดับ ทานควรนําขอมูลที่ได

รวบรวมมาเพื่อใชในการทบทวนขอสรุปเบื้องตน ที่ไดทําไวในขั้นตอนแรกเปนระยะ ๆ



 

กิจกรรมที่ 2 
นโยบายและประเด็นที่ทาทายในการปฏิบัติการสนับสนุน 

ที่ตองการในการปฏิบัติ 
วันที่ 1 (เวลา 10.45 - 11.25 น. : กลุมระดมสมอง) 

วันที่ 1 (เวลา 11.25 - 12.00 น. : การนําเสนอผลงาน) 
 

ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมระดมสมอง 
1. แบบฝกหัด 40 นาที 
2. นําเสนอผลงาน 35 นาที 
บทบาท 
บทบาทของผูเขารับการอบรมคือ ตอบสนองนโยบายของผูบริหารฯ แตในขณะเดียวกัน 
ผูเขารับการ    อบรมตองระบุสภาพปญหาหรือขอทาทายในการนํานโยบายไปสู
ภาคปฏิบัติ 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
เพื่อเพิ่มทักษะของผูเขารับการอบรมในการวิเคราะหนโยบาย 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ขอมูลสภาพปญหาและขอทาทายที่ระบุจากกิจกรรมนี้ จะนําไปใชในการกําหนด
แผนปฏิบัติการ (กิจกรรมที่ 5) 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1. วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2. วิทยากรกระบวนการสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, ตารางที่ 1 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2. ผูเขารับการอบรมตอบสนองนโยบายทางผูบริหาร แตในขณะเดียวกันตองระบุสภาพ 
    ปญหาหรอืขอทาทายในการนํานโยบายไปสูภาคปฏิบัติ 
3. ผูเขารับการอบรมเขียนขอสรุปที่ได (ขอทาทาย) ลงบนบัตรคําและนําไปติดในตาราง 
    ที ่1 
4.วิทยากรกระบวนการสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
 
ตารางที่ 1 

นโยบาย สิ่งทาทาย มาตรการสนับสนุน 
 
 
 

 
 

 

 
  หมายเหต ุ 

วิทยากรกระบวนการจะตองอธิบายความเชื่อมโยงผลที่ไดจากการระดมความคิดโดยชี้ใหเห็นวา
นโยบายแตละประเด็น มีส่ิงทาทายใดบาง (ส่ิงทาทายหมายถึงความยากและซับซอนตอการปฏิบัติ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หัวขอ ความสัมพันธระหวางผูมีบทบาทการจัดการขยะ 
โดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 

วันที่ 1 (เวลา 13.00 - 13.15 น.) 
 

 วัตถุประสงคการเรียนรู : เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะ
สามารถ 

1. เขาใจวิสัยทัศนที่นักการเมืองทองถิ่นกําหนด 
2. ประเมินแนวทางและวิธีการในการนํานโยบายดาน CBM ไปสูทางปฏิบัติ 

 
 ความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM: เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 

       หัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการปฏิบัติดังนี้ 
 บทเรียนที่ไดรับคือ การริเริ่มแนวความคิดการใช CBM และการประยุกตจริง 

                ในชุมชน 
 
หัวขอการฝกอบรม 
การวิเคราะหวิสัยทัศนและนโยบาย 
 
เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 

การเพิ่มความเขาใจในการตอบสนองวิสัยทัศนและนโยบายของนักการเมือง
ทองถิ่น 



 

กิจกรรมที่ 3 
บทบาทที่แตกตางกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของในการจัดการขยะ 

โดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 
วันที่ 1 (13.15 - 13.55 น. : สถานการณจําลอง) 
วันที่ 1 (13.55 - 14.30 น. : การนําเสนอผลงาน) 

 

ประเภทของกิจกรรม 
สถานการณจําลอง  
แบบฝกหัด 40 นาที 
การนําเสนอผลงาน 35 นาที 
บทบาท 
ผูเขารับการอบรมแตละคน/กลุมจะไดรับบทบาทเปนผูมีสวนเกี่ยวของในโครงการ 
CBM ที่แตกตางกัน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
เพื่อใหเกิดความเขาใจระหวางความสัมพันธที่แตกตางกันระหวางกลุมคนตาง ๆ ที่รวม
ดําเนินการในโครงการ CBM 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการ CBM มีบทบาทและจุดยืนที่แตกตางกันไป ดังนั้นการ
เขาใจจุดยืนดังกลาวสามารถเพิ่มความเขาใจในกระบวนการวางแผน 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1. ผูฝกอบรมเพื่ออธิบายข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
2. วิทยากรกระบวนการเพื่อสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, โตะกลมและเกาอี้ 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ และใหมอบบทบาทเฉพาะใหผูเขาฝก 
    อบรมแตละคนภายในกลุม 
2. เริ่มสถานการณจําลองจากใหนักการเมืองทองถิ่นแนะนําวิสัยทัศนและนโยบายดาน  
    CBM ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นเสนอแนวทางและมาตรการสนับสนุนตาง ๆ  
    เพื่อใหนโยบาย CBM ดําเนินการไปไดอยางราบรื่น, ฝายชุมชนและภาคเอกชนเสนอ 
    ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานตามนโยบาย CBM 
3. ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นเขียนขอเสนอแนะ และแนวทางการดําเนินงานลงบน 
    ตารางที่ 1 ชองมาตรการสนับสนุน 
4. วิทยากรกระบวนการสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
 
 

  หมายเหตุ
1. วิทยากรกระบวนการตองอธิบายความเชื่อมโยงผลที่ไดจากการระดมความคิดโดยชี้ 
    ใหเห็นวา สิ่งที่ทาทายตอผลสําเร็จแตละประเด็นมีมาตรการที่จะตองสนับสนุนใดบาง 
2. มาตรการหมายถึงแนวทางหรือสิ่งที่สนองตอสิ่งทาทายหรือสนับสนุนตอการดําเนิน 
    งานเพื่อใหบรรลุนโยบาย 



 

หัวขอ การวางแผนและกําหนดตัวช้ีวัด 
วันที่ 1 (เวลา 14.45 - 15.10 น.) 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู : เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะ

สามารถ 
1. ระบุเปาหมาย ตัวชี้วัดผลสําเร็จ กิจกรรม ผลหลัก และตัวชี้วัดสําหรับกิจกรรม 
2. เขาใจขั้นตอนและกระบวนการกําหนดตัวชี้วัด 

 
 ความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM: เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 

       หัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการปฏิบัติดังนี้ 
 บทเรียนที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชในกระบวนการวางแผน การกํากับ 

     ติดตามผล และการประเมินผล 
 

หัวขอการฝกอบรม 
ขั้นตอนและแนวทางการวางแผน  

 
เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 
ทักษะในการกําหนดเปาหมาย / ผล และ ตัวชี้วัด 
 
ขั้นตอนและแนวทางการวางแผน 
กระบวนการการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรมีทั้งหมด 4 องคประกอบ ไดแก  
1. การสํารวจสภาพแวดลอม 
  ในการจัดทําแผนเชิงยุทธศาสตรตองพิจารณาสิ่งแวดลอมภายนอก อันไดแก 
โอกาสและอุปสรรค และพิจารณาสิ่งแวดลอมภายในองคการ ไดแก จุดแข็ง และจุดดอย
ขององคกร สิ่งที่สําคัญที่สุด คือ ตองพิจารณาหรือคาดการณสถานการณในอนาคตของ  
องคกรใหได โดยใชเครื่องมือ SWOT  
 
 



 

2. การกําหนดยุทธศาสตร  
ในขั้นตอนนี้จะเปนการพัฒนาแผนระยะยาว โดยคํานึงถึงโอกาสและภัยคุกคาม

ขององคกร การกําหนดยุทธศาสตรประกอบดวย การระบุพันธกิจหลักขององคกร การ
กําหนดวัตถุประสงค การพัฒนายุทธศาสตร และการกําหนดแนวทางนโยบาย 

 
3. การนํายุทธศาสตรที่ไดกําหนดไวไปสูภาคปฏิบัติ 

ในขั้นตอนนี้จะเปนการนํายุทธศาสตรและนโยบายที่กําหนดไว ลงสูภาคปฏิบัติ 
โดยอาศัยโครงการ แผนงาน และงบประมาณ  ทั้งนี้ อาจจะตองมีการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมองคกร โครงสราง และระบบการบริหารจัดการ  

 
4. การกํากับติดตามและประเมินผล 

ในขั้นตอนนี้เปนการกํากับและติดตามผลงานขององคกร โดยนําไปเปรียบเทียบ
กับเปาหมายที่ตั้งเอาไว ฝายบริหารควรจะนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเพื่อปรับปรุง
แผนงาน/โครงการตอไป สิ่งที่สําคัญในขั้นตอนนี้คือการปรับยุทธศาสตรตามกระแสและ
สภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 



 

กิจกรรมที่ 4 
การวางแผน (ข้ันตอนที่ 1) 

วันที่ 1 (เวลา 15.10 - 16.00 น.) 
 

ประเภทของกิจกรรม 
สถานการณจําลอง 
บทบาท 
บทบาทของ ผูเขารับการอบรมคือ ผูวางแผน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อกําหนดแผนเกี่ยวกับโครงการ CBM 
2.เพื่อเขาใจกระบวนการวางแผน 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
แผน CBM ที่กําหนดไดในกิจกรรมนี้จะถูกนําไปพัฒนาแผน CBM ในรายละเอียดอีก
ครั้งในชวงตอไป 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, ตารางที่ 2 โดยเขียนลงในกระดาษชารต 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  
2.ผูเขารับการอบรมจะไดรับบทบาทที่แตกตางกันไป (บทบาทเดิมตามกิจกรรมที่ 3) 
3.ผูเขารับการอบรมตองระบุเปาหมาย, ผลผลิตของกิจกรรม  และตัวชี้วัดสําหรับ
กิจกรรม ในตารางที่ 2 
 
 



 

 
 
 
ตารางที่ 2 

เปาหมาย/ 
ผลท่ีไดรับ 

ตัวชี้วัดสําหรบั 
เปาหมาย 

กิจกรรม ผลผลิตของ 
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดสําหรบั 
กิจกรรม 

 
 

    
 
 
 

 
  หมายเหตุ 

1. เปาหมาย หมายถึงผลที่จะใหบรรลุซึ่งกําหนดไวในนโยบายโดยเปาหมายจะตองบอก 
    ปริมาณงานและเวลาแลวเสร็จใหชัดเจน 
2. ตัวชี้วัดสําหรับเปาหมาย หมายถึงตัวที่บงวานโยบายประสบผลสําเร็จ 
3. กิจกรรม หมายถึงการดําเนินการเพื่อที่จะสนับสนุนใหบรรลุเปาหมายของนโยบาย 
4. ผลผลิตของกิจกรรม หมายถึง สิ่งที่ไดจากกิจกรรมโดยใหบอกปริมาณ 
5. ตัวชี้วัดกิจกรรม หมายถึงตัวที่บงวากิจกรรมประสบผลสําเร็จ 

 



 

สรุปบทเรียนสําหรับวันที่ 1 เพื่อเชื่อมโยงใหเขากบัหลักสูตรในวันที่ 2 
วันที่ 2 (เวลา 08.45 – 09.00 น.) 

 
 ในวนัแรกไดศกึษาและฝกปฏิบัติการกําหนดแผนงานเพือ่ใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
นโยบาย ซ่ึงจะนําไปสูการฝกปฏิบัติในวันที่สอง ซ่ึงเปนการฝกจัดทําแผนปฏิบัติการ และปรับปรุง
แผนงาน 
 



 

การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม  
หัวขอ ข้ันตอนการวางแผนปฏิบัติการ 
วันที่ 2 (เวลา 09.00 – 09.15 น.) 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู :  

เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 
1. ระบุและกาํหนดแผนปฏิบัติการได 
2. กําหนดขั้นตอนของกิจกรรมได  

 

 ความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM: เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 
หัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการปฏบิัติดังนี้ 

 บทเรียนที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชในกระบวนการวางแผน  
 
หัวขอการฝกอบรม 

ก. แผนปฏิบตัิการ 
ข. กระบวนการปฏิบัติการ 

 

เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 
  ความสําคัญของแผนปฏิบัติการ 
  กระบวนการของแผนปฏิบัติการที่ดี 

  
ก. แผนปฏิบตัิการ 
แผนปฏิบัติการแตละแผนประกอบดวย 

 วัตถุประสงคของการพัฒนาเฉพาะเรื่อง 
 นโยบายการพัฒนา 
 ตัวชี้วัด 
 เปาหมาย 



 

แผนปฏิบัติการควรมีรายละเอียดเพียงพอที่จะมอบหมายความรับผิดชอบใหแก
บุคลากรหรอืหนวยงานในเทศบาลไปปฏิบัติตามแผนได  
ข. กระบวนการปฏิบัติการ 

ในขั้นตอนนี้ ทานตองเปลี่ยนจากการ คิด เรื่องอนาคตที่ดีขึ้นและยั่งยืน ไปสู การ
ปฏิบัติ เพื่อทําใหเรื่องเหลานั้นเกิดขึ้นจริง การจัดทําแผนปฏิบัติการเปนเพียงจุดเริ่มตน 
กลาวคือ เปนเพียงวิธีการเพื่อนําไปสูจุดหมายที่ตั้งใจไว ตามที่กลาวมาแลวในขางตน วา 
การใช แนวทางเชิงยุทธศาสตรเนนเรื่องการปฏิบัติเปนสําคัญ 
 
 

รายการซึ่งชวยใหกระบวนการปฏิบัติเปนไปอยางราบรื่น 
สิ่งที่ตองทํา การดําเนินการ 

มอบหมายงานและ 
ตองรายงานตอใครใน
เทศบาล 
 
 
สรางความมีสวนรวม
ในแผนปฏิบัติการ 
 
 
 
 
หาแหลงเงินทุนสํารอง 
หาการสนับสนุนจาก
ภายนอก 

1. ตัดสินใจ วาใครจะตองรับผิดชอบเรื่องอะไร ตองระบุความ   
รับผิดใหชัดเจน 

2. เลือก หนวยงาน/บุคลากร ใหเขากับประเภทของงาน โดย
คํานึงถึงทรัพยากรการบริหาร (เวลาและงบประมาณ) 
ความสามารถ และความตั้งใจในการทํางาน 

3. กระจาย ขาวสารเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการทั้งภายในเทศบาล 
กับสาธารณชน และหนวยงานในจังหวัดและหนวยงาน       
สวนกลาง 

4. พยายาม หาการสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียหลัก ๆ ใน      
ทองถิ่น 

5. ใช วิธีการสรางจิกสํานึกที่หลากหลาย เชน โปสเตอร การ
นําเสนอสื่อมวลชน แผนพับ แถลงขาว จดหมายขาว และ
นิทรรศการ เปนตน 

6. แสวงหา แหลงเงินทุนอื่น หากแหลงเงินทุนปกติไมเพียงพอ 
(หรืออาจจะไมมี) 

7. ทําการ วิเคราะหผูมีสวนไดเสีย และประเมินวาใครสนับสนุน
หรือคัดคานแผนปฏิบัติการ 

8. มอง ใหไกลกวาชองทางปกติ และพยายามหาแนวรวมกับกลุม



 

ตาง ๆ เชน องคการชุมชน องคกรพัฒนาเอกชน และ    
หอการคา เปนตน 



 

กิจกรรมที่ 5 
การวางแผน (ข้ันตอนที่ 2 : การวางแผนปฏบิัติการ) 
วันที่ 2 (เวลา 09.15 - 10.00 น. : สถานการณจําลอง) 
วันที่ 2 (เวลา 10.00 - 10.30 น. : การนําเสนอผลงาน) 

 

ประเภทของกิจกรรม 
สถานการณจําลอง 
แบบฝกหัด 45 นาที 
นําเสนอผลงาน 30 นาที 
บทบาท 
บทบาทของ ผูเขารับการอบรมคือ ผูวางแผน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อฝกกําหนดการวางแผนปฏิบัติการ 
2.เพื่อให ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูวิธีทํางานเปนกลุมโดยผานกระบวนการวางแผน 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดจากกิจกรรมนี้จะนําไปสูการลงมือปฏิบัติ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1. วิทยากรเพื่ออธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2. วิทยากรกระบวนการเพื่อสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, ตารางที่ 3 (โดยเขียนลงในกระดาษชารต) 
 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2. ผูเขารับการอบรมจะไดรับมอบบทบาทที่ตางกัน (บทบาทเดิมตามกิจกรรมที่ 3) 
3. ผูเขารับการอบรมตองกําหนด กิจกรรม ผลผลิต ผูดําเนินการ ระยะเวลาและ
งบประมาณ ในตารางที่ 3 โดยใชขอมูลกิจกรรมและผลผลิตจากตารางที่ 2  
4. ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็นความสัมพันธระหวาง กิจกรรม 
ผลผลิต ผูดําเนินการ ระยะเวลาและงบประมาณ 
 

  หมายเหตุ 
วิทยากรจะตองอธิบายเนนหนักถึงความสอดคลองของกิจกรรม ผลผลิต ผูดําเนินงาน    
(ใหตรงกับอํานาจหนาที่) ระยะเวลา และงบประมาณที่จะตองใขในแตละกิจกรรม 

 
ตารางที่ 3 

 
กิจกรรม ผลผลิต ผูดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

     
 

 
ตารางที่ 4 

 
กิจกรรม ขั้นตอน ความคาดหวัง/ความ

ตองการ 
แนวทางการแกไข

ปญหา 
    

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

กิจกรรมที่ 6 
การบทบาทที่เหมาะสมตอศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 

วันที่ 2 (10.46 - 12.00 น. : กลุมระดมสมอง) 
วันที่ 2 (13.00 - 14.10 น. : การนําเสนอผลงาน) 

 



 

ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมระดมสมอง 
แบบฝกหัด 75 นาที 
การนําเสนอผลงาน 70 นาท ี
บทบาท 
ผูเขารับการอบรมคือ ผูวางแผน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1. เพื่อกําหนดและทบทวนขั้นตอนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน
ของ 
    ผูบริหารและตัวชี้วัดที่ไดกําหนด 
2.เพื่อวิเคราะหจุดออนในการนําแผนปฏิบัติการไปสูภาคปฏิบัติการไปสูภาคปฏิบัติ 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การแบงกลุมยอยรวมปรึกษาปญหา 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดจากกิจกรรมนี้จะถูกนําไปใชในขั้นตอนการนําแผนไปสูภาคปฏิบัติ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2.ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, ตารางที่ 4 (โดยเขียนลงในกระดาษชารต) 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2. ผูเขารับการอบรมกําหนดขั้นตอน ทบทวนและปรับขั้นตอนการนําแผนไปสูภาค 
    ปฏิบัติในตารางที่ 4 
3. ผูเขารับการอบรมระบุสิ่งจําเปน/ความตองการในการนําแผนไปสูการปฏิบัติใน       
    ตารางที่ 4 
4. วิทยากรกระบวนการจัดกระบวนการนําเสนอผลงานกลุมยอยและสรุป 
 

  หมายเหตุ 
1. ใหผูเขาฝกอบรมกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานของแตละกิจกรรมคราว ๆ กอน แลว   
     จึงกําหนดรายละเอียด และทบทวนใหสมบูรณ (วิทยากรจะตองคอยใหคําแนะนํา    

แนวทางและชี้จุดควรปรับปรุงให) 
2. ใหผูเขาฝกอบรมระบุสิ่งที่จําเปนที่จะตองนํามาใชในการลงมือปฏิบัติ



 

หัวขอ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ 
วันที่ 2 (เวลา 14.10 - 14.30 น.) 

 
 

 วัตถุประสงคการเรียนรู : เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะ
สามารถแนวทางแกไขปญหาระหวางการนําแผน /    กิจกรรม / โครงการ ไปสูการ
ปฏิบัติได 
 

 ความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM: เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 
หัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการปฏบิัติดังนี้ 

 บทเรียนที่ไดรับสามารถนําแนวทางการแกไขปญหาที่ไดไปประยุกตใชแกปญหา       
ในระหวางการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 
หัวขอการฝกอบรม 
วิธีระบุ “ทางออก” หรือ แนวทางแกไข 
 
เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 

ความสัมพันธระหวางความตองการหรือความจําเปนกับแนวทางแกไข (ปญหา) 
 
วิธีการกําหนดแนวทางแกไขปญหา 
 1. ระดมความคิดรวมกันเพื่อรวบรวมแนวความคิดในการแกไขปญหาทั้งหมด 
 2. เปรียบเทียบคาใชจายและประโยชนที่จะไดรับ ศักยภาพขององคกร ความ 
               ยากงายของการปฏิบัติ ระยะเวลาดําเนินงาน ความคุมคาที่จะดําเนินงาน  
               หรือ อ่ืนๆ ที่ผูเขาประชุมเห็นวาสมควรนํามากําหนดเปนขอเปรียบเทียบ 

3. อภิปรายเพื่อคัดเลือกแนวทางที่เหมาะสมที่สุด



 

กิจกรรมที่ 7 
การวิเคราะหทางเลือกในการแกไขปญหา 

วันที่ 2 (14.45 - 15.25 น. : กลุมระดมสมอง) 
วันที่ 2 (15.25 - 16.00  น. : การนําเสนอผลงาน) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
การแบงกลุมระดมสมอง 
แบบฝกหัด 40 นาที 
การนําเสนอผลงาน 35 นาที 
บทบาท 
ผูเขารับการอบรมคือ ผูวางแผน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อระบุทางเลือกหรือแนวทางตาง ๆ ในการแกปญหาของแตละฝาย 
2.เพื่อแลกเปลี่ยนทางเลือกและแนวคิดคิดของกลุมตาง ๆ 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
สถานการณจําลองโดยอาศัยกรณีสมมุติ 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ทางเลือกตาง ๆ ที่ไดเสนอโดยกลุมตาง ๆ จะถูกนําไปใชในการหาสรางความรวมมือใน
การดําเนินงานตามโครงการ CBM 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2.ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, ตารางที่ 4 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2. ผูเขารับการอบรมในกลุมตาง ๆ ระบุทางเลือกหรือแนวทางตาง ๆ (โดยคํานึงถึงความ
ตองการและความจําเปนของกลุมตาง ๆ) เพื่อระบุในตารางที่ 4 ชองแนวทางแกไข 
3. วิทยากรกระบวนการสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
 

  หมายเหตุ 
ในการจัดทํากิจกรรมวิเคราะหทางเลือกนี้จะเปนการเสริมทักษะในการกําหนดทางเลือก
ในการแกไขปญหาและความตองการตอการปฏิบัติตามแผนงาน 



 

สรุปบทเรียนสําหรับวันที่ 2 เพ่ือเช่ือมโยงใหเขากับหลักสูตรในวันที่ 3 
วันที่ 3 (เวลา 08.45 – 09.00 น.) 

 
ในการฝกอบรมวันที่ 2 ไดฝกปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการและการปรับปรุงแผนงาน   
ซึ่งในการปฏิบัติตามแผนจะตองมีความรวมมือกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ การฝก  
อบรมในวันที่ 3 จะเนนหนักประเด็นความรวมมือกันระหวางหนวยงาน / สวนที่เกี่ยวของ



 

หัวขอ ความรวมมือของฝายตาง ๆ โดยการดาํเนินงานจัดการขยะ 
โดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 
วันที่ 3 (เวลา 09.00 - 09.20 น.) 

 
 

 วัตถุประสงคการเรียนรู :  
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 
 เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม สามารถเขาใจบทของฝาย / หนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับ CBM 
 

 ความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM: เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 
หัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการปฏบิัติดังนี้ 

 บทเรียนที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชในการกําหนดบทบาทของผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับ CBM ทุกฝาย 
 
หัวขอการฝกอบรม 
การประสานความรวมมือระหวางผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ CBM 
 
เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 
ความรวมมือของทุกฝายที่มีสวนรวมในโครงการ CBM 



 

กิจกรรมที่ 8 
ความรวมมอืในการดําเนินงานจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 

วันที่ 3 (เวลา 09.20 - 10.10 น. : กลุมระดมสมอง) 
วันที่ 3 (เวลา 10.10 - 10.30 น. : การนําเสนอผลงาน) 

 

ประเภทของกิจกรรม 
การแบงกลุมระดมสมอง 
แบบฝกหัด 50 นาที 
การนําเสนอผลงาน 20 นาที 
บทบาท 
บทบาทของ ผูเขารับการอบรมคือ ผูวางแผน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อใหสามารถระบุบทบาทของทุกฝายที่เกี่ยวของตอการนําโครงการ CBM ไปสูภาค 
    ปฏิบัติ 
2.เพื่อฝกการสรางและประสานความรวมมือในระหวางการดําเนินโครงการ CBM 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
สถานการณจําลองโดยอาศัยกรณีสมมุติ 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดจากกิจกรรมนี้สามารถนําไปใชเปนประสบการณประกอบการนําโครงการ CBM 
ไปสูภาคปฏิบัติ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2.ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, ตารางที่ 5 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2. ผูเขารับการอบรมระดมความคิดบทบาทหนาที่ของทุกฝายที่รวมดําเนินงานตามโครง  
    การ CBM ซึ่งฝายดําเนินการโครงการ CBM ไดแก นักการเมอืงทองถิ่น , ขาราชหรือ 
   พนักงานทองถิ่น , ชุมชน , ภาคเอกชน (ในและนอกเขตเทศบาท) ทั้งนี้ใหบันทึก      
    บทบาทแตละฝายในแตละกิจกรรมลงในตาราง 5 
3.วิทยากรกระบวนการสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
 
 

ตารางที่ 5 
ชื่อกิจกรรม ........................................................................... 

ผูดําเนินการ บทบาทหนาที่ 
นักการเมืองทองถิ่น  
ขาราชการ/พนักงาน  
ภาคเอกชน  
ชุมชน  

 



 

กิจกรรมที่ 9 
การเตรียมการเพื่อลงมือปฏิบัติ 

วันที่ 3 (10.45 - 12.00 น. : กลุมระดมสมอง) 
วันที่ 3 (13.00 - 14.15 น. : การนําเสนอผลงาน) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
การแบงกลุมระดมความคิด 
แบบฝกหัด 75 นาที 
การนําเสนอผลงาน 75 นาที 
บทบาท 
บทบาทของ ผูเขารับการอบรมคือ ผูวางแผน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อให ผูเขารับการอบรมสามารถฝกการกําหนดแผนปฏิบัติการ 
2.เพื่อให ผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกําหนด
แผนปฏิบัติการ 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
สถานการณจําลองโดยอาศัยกรณีสมมุติ 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
แผนการปฏิบัติการที่ไดในกิจกรรมนีจ้ะนําไปใชในแบบฝกหัดสถานการณจําลอง เรื่อง 
การนําแผนไปสูภาคปฏิบัติ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2.ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, ตารางที่ 6 (โดยเขียนลงในกระดาษชารต) 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2. ผูเขารับการอบรมตองระบุสิ่งที่ตองดําเนินการในการนําโครงการ CBM โดยอาศัย   
    ขอมูลจากตารางที่ 3 และ  ตารางที่ 5 ไปสูภาคปฏิบัติสิ่งที่ตองดําเนินการไดแก ผู 
    ปฏิบัติ งานที่ตองปฏิบัติระยะเวลาอุปกรณ/วัสดุที่ตองใช เขียนทุกอยางลงในตาราง    
    ที ่6 ลงในชองที่กําหนดให 
3. วิทยากรกระบวนการสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
 

ตารางที่ 6 
ชื่อกิจกรรม…………………………………………………. 
 
ผูดําเนนิการ บทบาท/งานที่

จะตองปฏิบตั ิ
ผลผลิตท่ี 
คาดวาจะ
ไดรับ 

ระยะเวลาที่ใช
ดําเนินงาน 

อุปกรณท่ีใช
ดําเนินงาน 

แนวทาง
ดําเนินงาน 

 
 
 

     

 
  หมายเหตุ  

ผลผลิตที่คาดวาจะไดรับ ไดแก ผลของการปฏิบัติงานตามบทบาท



 

หัวขอ การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบในการลงมือปฏิบัติ 
วันที่ 3 (เวลา 14.15 - 14.30 น.) 

 
 เพื่อใหผูเขาฝกอบรมไดทบทวนและเกดิจินตนาการเชื่อโยงในบทบาทของผูมีสวน
เกี่ยวของกับ CBM จากฝายตาง ๆ ในการไปประยกุตในการปฏิบัติงานจริง การเรียนรูจาก
สถานการณจําลองเปนอีกแนวทางหนึ่งทีจ่ะเสริมความรูความเขาใจได 



 

กิจกรรมที่ 10 
การลงมือปฏิบัติ (ข้ันตอนที่ 1 ) 

วันที่ 3 (เวลา 14.45 - 15.30 น. : แบบฝกหัด) 
วันที่ 3 (เวลา 15.30 – 16.00 น. : การนําเสนอผลงาน) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
สถานการณจําลอง 
แบบฝกหัด 45 นาที 
การนําเสนอผลงาน 30 นาที 
บทบาท 
บทบาทของ ผูเขารับการอบรมคือ ผูปฏิบัติโครงการ CBM 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อให ผูเขารับการอบรมไดเรียนรูวิธีการนําแผนไปสูภาคปฏิบัติ 
2.เพื่อให ผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสไดแลกเปลีย่นประสบการณที่ไดรับระหวางการ
ฝกแบบฝกหัดสถานการณจําลอง 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
สถานการณจําลองโดยอาศัยกรณีสมมุติ 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดรับจากกิจกรรมนี้จะถูกนําไปใชในกิจกรรมการกํากับติดตามผล 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2.ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2.ทุกกลุมแสดงบทบาทของผูมีสวนที่เกี่ยวของในโครงการ CBM (โดยนาํบทบาทจาก 
   กิจกรรมที ่8 โดยแสดงกลุมละ 10 นาที ทั้งนี้ใหกลุมพิจารณาผูกเรื่องและกําหนด    
   บทบาทเองภายในกลุมยอย) 
3.วิทยากรกระบวนการสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
 

  หมายเหตุ
กิจกรรมนี้กําหนดขึ้นเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมตระหนักถึงบทบาทของผูที่มีสวน
เกี่ยวของกับ CBM ทุกสวนในการลงมือปฏิบัติ 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

สรุปบทเรียนสําหรับวันที่ 3 เพ่ือเช่ือมโยงใหเขากับหลักสูตรในวันที่ 4 
วันที่ 4 (เวลา 08.45 – 09.00 น.) 

 
 ในวันที่ 3 ไดฝกอบรมเกี่ยวกับการสรางความรวมมือระหวางสวนที่เกี่ยวของใน
การฝกอบรม สวนในวันที่ 4 จะเนนความตอเนื่องของความรวมมือในการลงมือปฏิบตัิ
และการปรับปรุงแผนงาน 
 



 

กิจกรรมที่ 11 
การลงมือปฏิบัติ (ข้ันตอนที่ 2) 
วันที่ 4 (เวลา 09.00 - 09.45 น.) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
สถานการณจําลอง 
บทบาท 
บทบาทของ ผูเขารับการอบรมคือ ผูปฏิบัติโครงการ CBM 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อให ผูเขารับการอบรมสามารถยกตัวอยางประเด็นปญหาในการนําโครงการ CBM  
   ไปสูการปฏิบัติ 
2.เพื่อแนะนําให ผูเขารับการอบรมไดรูจักกับเครื่องมือที่ใชในการนําโครงการ CBM 
ไปสู 
    การปฏิบัติ 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
สถานการณจําลองโดยอาศัยกรณีสมมุติ 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ประเด็นปญหาในการนําโครงการ CBM ไปสูการปฏิบัติที่พบในกิจกรรมนี้จะสามารถ
ทําให ผูเขารับการอบรมตระหนักถึงการหาแนวทางและเครื่องมือที่สามารถแกปญหาใน
การดําเนินการได 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณ 
ตารางที่ 5 
 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2.ผูเขารับการอบรมแตละกลุมจะไดรับทบาท 4 บทบาท ที่แตกตางกัน 
3.แตละฝายจะมีบทบาทและจุดยืนที่แตกตางกัน และแตละฝายมีความขัดแขงกัน ยก 
   ตัวอยางเชน นักการเมืองทองถิ่นตองการนําวิสัยทัศน CBM ไปปฏิบัติ ขาราชการหรือ 
   พนักงานทองถิ่นไมเขาใจวิสัยทัศนของผูบริหาร ชุมชนไมไดตระหนักถึงปญหาการจัด 
   การขยะมูลฝอย และในขณะเดียวกันภาคเอกชนยังไมอยากใหความรวมมือกับภาครัฐ 
4.ประเด็นสําคัญคือ ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นตองทําหนาที่ประสานความรวมมือ 
   กับบุคคลทุกฝาย และดําเนินการเพื่อใหโครงการ CBM ดําเนินการไปอยางราบรื่น 
 

  หมายเหตุ 
1. เปนกรณีสมมติการประชุมชี้แจงการลงมือปฏิบัติโครงการ CBM ตามบทบาท 
    ในตาราง ที่ 5 
2. ผูไดรับบทบาทนักการเมืองใหเลือกวิสัยทัศนในกรรดําเนินงาน CBM เพื่อเปน 
    นโยบายในการปฏิบัติ 
3. ผูไดรับบทบาทขาราชการ/พนักงานพยายามเสนอขอจํากัดและหาทางประสาน  การ 
     ปฏิบัติใหเกิดผลตามนโยบาย 
4. ผูไดรับบทบาทผูนําชุมชนมองไมเห็นความสําคัญและผูไดรับบทบาทภาคเอกชนยัง 
    ไมเห็นประโยชน 
 
 



 

หัวขอ เคร่ืองมือในการปฏิบัติการ 
วันที่ 4 (เวลา 09.45 - 10.00 น.) 

 
 

 วัตถุประสงคการเรียนรู :  
เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 

1.  เขาใจเครื่องมือตาง ๆ ที่ใชดําเนินการ CBM 
2. นําเครื่องมือ CBM ไปประยุกตใชในการนําโครงการ CBM ไปสูการปฏิบัติ 

 

 ความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM: เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 
หัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการปฏบิัติดังนี้ 

 บทเรียนที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชระหวางการนําโครงการ CBM ไปสูการ
ปฏิบัติ 
 
หัวขอการฝกอบรม 
การติดตามและประเมินผล 
 
เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 
เครื่องมือ CBM และการประยุกตใช 
 
การติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพเปนหัวใจของกระบวนการที่มีความ
ตอเนื่องของการใชแนวทางเชิงยุทธศาสตร การติดตามผลเปนกิจกรรมที่ตองทํากันอยาง
ตอเนื่อง เพื่อติดตามเหตุการณและบันทึกวาเกิดอะไรขึ้นในภาคปฏิบัติ อันเปนผลจาก
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการพัฒนาเฉพาะเรื่อง และเพื่อปฏิบัติ
ตามนโยบายการพัฒนา และเปาหมายของแผนปฏิบัติการ  อนึ่ง การติดตามผลไม
เหมือนกับการตรวจสอบภายใน การติดตามผลเนนเรื่องผลกระทบและกระบวนการ 
สวนการตรวจสอบในเนนเรื่องการควบคุมการใชจายตามงบประมาณ 



 

การติดตามผล  ตัวชี้วัดและเปาหมายอยางสม่ําเสมอจะชวยใหทาน 
1. สามารถเฝาดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเปรียบเทียบกับ

สมมติฐานที่เคยตั้งไวในแผน เชน ความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประชากร 
เปนตน 

2. สามารถหาแนวโนมจากตัวชี้วัด เพื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดไว 
และใหหลักสําหรับแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นระหวางการปฏิบัติไดตาม
ความจําเปน 

3. สามารถจัดระบบเตือนลวงหนา กลาวคือ การลากเสนแนวโนมไป
ขางหนาทําใหเห็นถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

4. สามารถมีพ้ืนฐานสําหรับการประเมินวา จะบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคตามแผนหรือไม 

การประเมินผล  ใหโอกาสในการสํารวจผลที่ไดจากการติดตามผลและระบุปญหา      
พ้ืนฐาน ผูมีอํานาจตัดสินใจ สมาชิกสภาทองถิ่น พนักงานเทศบาล และสาธารณชน 
ตองการรูวาการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลจากการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการไดรับผล
เปนที่นาพอใจและบรรลวัุตถุประสงคตามแผนหรือไม 
ถาการวิเคราะหผลของการติดตามผลแสดงใหเห็นวา ความพยายามที่นําแผนปฏิบัติการ
มาดําเนินการไมไดผลตามที่คาดไว การประเมินผลก็จะเปนการเปดโอกาสใหทบทวนวา 

 การปฏิบัติ มคีวามเหมาะสมหรือไม 
 วัตถุประสงคที่กําหนดไวแตแรก สมเหตุสมผลและสามารถบรรลุผล
ไดจริงหรือไม 

 สาเหตุที่ไมสามารถบรรลุไวตามเปาหมาย 
 ตัวชี้วัดที่นํามาใชวัดความเปลี่ยนแปลงมีความเหมาะสมเพียงไร 
 มีเรื่องอะไรที่ประสบความสําเร็จและควรสานตอบาง 
 ไดเรียนรูปญหาซึ่งอาจหลีกเลี่ยงไดในอนาคต 
 ควรปรับวัตถุประสงคและเปาหมายในแผนอยางไร 



 

กิจกรรมที่ 12 
การลงมือปฏิบัติ (ข้ันตอนที่ 3) 
วันที่ 4 (เวลา 10.00 - 10.30 น.) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
สถานการณจําลอง 
บทบาท 
บทบาทของ ผูเขารับการอบรมคือ ผูปฏิบัติโครงการ CBM 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อให ผูเขารับการอบรมสามารถระบุเครื่องมือที่ใชในการนาํแผนไปสูภาคปฏิบัติ 
2.เพื่อให ผูเขารับการอบรมสามารถนําเครื่องมือ CBM ไปประยุกตไวในการดําเนินการ 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
สถานการณจําลองโดยอาศัยกรณีสมมุติและการระดมความคิด 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดรับจากกิจกรรมนี้จะนําไปสูการปรับเปลี่ยนแผนในอนาคต 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, แผนพลิก 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ (จากผลความแตกตางที่พบในกิจกรรม
กอนหนานี้ ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบาย CBM    
ไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลในเชิงประจักษ ทั้งนี้ อาจจะใชการประยุกตใชเครื่องมือ CBM 
ตาง ๆ หรือการเรียกประชุมระหวางแตละฝายที่มีสวนเกี่ยวของในโครงการ CBM) 
2. ผูเขาอบรมระดมความคิด แนวทางการประสานความรวมมือตอประเด็นความ     
แตกตางทางดานความคิดในกิจกรรมที่ 11 (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ใหประยุกตใชเครื่องมือซึ่งได
เรียนรูกอนกจิกรรมนี ้
3. บันทึกแนวทางประสานความรวมมือลงในแผนพลิก 
 
 
 



 

หัวขอ การปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 
วันที่ 4 (เวลา 10.45 - 10.55 น.) 

 
 เมื่อการดําเนินงานมีขอขัดของจะตองหาสาเหตุใหพบแลวจึงปรับแผนงานให   
สอดคลองกับสภาพปญหาและศักยภาพกอนจึงจะลงมือดําเนินการตอไป 



 

กิจกรรมที่ 13 
การปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 

วันที่ 4 (เวลา 10.55 - 11.45 น. : สถานการณจําลอง) 
วันที่ 4 (เวลา 13.00 - 13.30 น. : การนําเสนอผลงาน) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
สถานการณจําลอง 
แบบฝกหัด 50 นาที 
การนําเสนอผลงาน 30 นาที 
บทบาท 
บทบาทของ ผูเขารับการอบรมคือ ผูปฏิบัติโครงการ CBM 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อให ผูเขารับการอบรมไดฝกการปรับปรุงแผนการดําเนินงาน 
2.เพื่อให ผูเขารับการอบรมไดแลกเปลี่ยนประสบการณที่ไดจากการเขารวมทํา
แบบฝกหัดสถานการณจําลอง 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
สถานการณจําลองโดยอาศัยกรณีสมมุติ 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดรับจากกิจกรรมนี้จะถูกนําไปใชในการพัฒนาองคความรูดานการบริหารจัดการ
ขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2.ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, แผนพลิก 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2.จากกิจกรรมกอนหนานี้ ขาราชการหารือพนักงานทองถิ่นไดเรียกประชุมผูมีสวน
เกี่ยวของกับโครงการ CBM ดังนั้นในกิจกรรมนี้ ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นตอง
ปรับปรุงแผนการดําเนินงานตามโครงการ CBM ใน      ตารางที่ 6 กิจกรรมที่ 9 โดย
อาศัยขอคิดและขอเสนอแนะที่ไดจากฝายตาง ๆ จากกิจกรรมที่ 12 

 

 หมายเหตุ
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมทีป่รับปรุงแผนการดําเนินงานซึ่งไดฝกปฏิบัติแลวในกิจกรรมที่ 9 
เนื่องจากมีความคิดเห็นที่แตกตางในกิจกรรมที่ 11 จึงจะตองปรับปรุงแผนการ
ดําเนินงานในกิจกรรมที่ 9 ใหม 
 
 



 

หัวขอ การรวบรวมพัฒนาองคความรูการจดัการขยะ 
โดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 
วันที่ 4 (เวลา 13.30 - 13.40 น.) 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู : เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะ

สามารถ 
             1. เขาใจในความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อพัฒนาองคความรู 
              ในการพัฒนา 
          2. ทราบในแนวทางปฏิบัติของการมีสวนรวมของประชาชนในการพฒันาองค 
               ความรู 
  
 

 ความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM: เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 
หัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการปฏบิัติดังนี้ 

 บทเรียนที่ไดรับสามารถนําไปประยุกตใชระหวางการนําโครงการ CBM ไปสูการ
ปฏิบัติ และการสรางองคความรูในการพัฒนา 



 

กิจกรรมที่ 14 
การรวบรวมพัฒนาองคความรูการจัดการขยะ 

โดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 
วันที่ 4 (เวลา 13.40 - 14.30 น. : กลุมระดมสมอง) 

วันที่ 4 (เวลา 14.45 - 15.15 น. : การนําเสนอผลงาน) 
 

ประเภทของกิจกรรม 
การแบงกลุมระดมสมอง 
แบบฝกหัด 50 นาที 
การนําเสนอผลงาน 30 นาที 
บทบาท 
บทบาทของ ผูเขารับการอบรมคือ ผูวางแผน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
เพื่อรวบรวมกิจกรรมที่เกีย่วกับ CBM ทั้งหมด และนํากิจกรรมเหลานั้นมาเชื่อมโยงและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
สถานการณจําลองโดยอาศัยกรณีสมมุติ 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดรับจากกิจกรรมนี้คือ ภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ CBM 
เพื่อพิจารณาดูวาโครงการ CBM สามารถนําไปปฏิบัติไดตอไปอยางไร 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2.ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, แผนพลิก 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
2. ทุกกลุมยอยนําเสนอโครงการ CBM โดยยอ โดยเขียนหัวขอโครงการบนแผนพลิก 
3. ผูเขารับการอบรมรวมกันระดมสมองเพื่อหาจุดเชื่อมโยงระหวางกิจกรรม CBM 
4. ผูเขารับการอบรมเขียนความเชื่อมโยงและความสัมพันธระหวางกิจกรรม CBM ตาง 
ๆ ลงบนกระดาน สําหรับการนําเสนอผลงาน 
5. ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็นใหเขากับเนื้อหาการฝกอบรม 
 

  หมายเหตุ
 
กิจกรรมนี้เปนการรวมโครงการ CBM ของทุกกลุมยอยแลวนํามาประกอบใหเชื่อมโยง
กันเปนองคความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผลที่คาดวาจะไดรับหลังการฝกอบรมหลักสูตร ที่ 2 
(ตามหลักแนวคิดของ KSA) 

 
องคความรู 
• การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
• CBM 
• ขอจํากัดในการใช CBM ในการดําเนินงาน 
• หลักการ PPP และ WTP 
• การวิเคราะห SWOT 
•  หลักการประสานความรวมมือ 
ทักษะสวนบคุคล 
• สามารถสรางความตระหนักและจิตสํานึกดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

ใหกับตัวเอง และสื่อสารใหกับชุมชนได 
• สามารถวางแผนยุทธศาสตรและกําหนดตัวชี้วัด 
• แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูแผนงาน / โครงการ 
• เปนตัวกลางในการประสานความรวมมือทั้งในระดับบน (ผูบรหิารและ

นักการเมืองทองถิ่น) และระดับลาง (ชุมชน) 
• มีทักษะการเจรจาไกลเกลี่ย 
 
ทักษะดาน CBM 
• สรางทีมงานในองคกร 
• การเจรจาไกลเกลี่ยภายใตการนํา CBM ไปสูภาคปฏิบัติ 
• การประยุกตใชเครื่องมือ SWOT ในการดําเนินโครงการ CBM 
• การสรางเครือขายความรวมมือภายใตโครงการ CBM 
 
 
 



 

ดานทัศนะคติ 
• ประสานงานสรางความตระหนักและจิตสํานึกระหวางผูบริหาร / นักการเมือง

ทองถิ่น และชุมชน ยึดถือบทบาทผูสานงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

กลุมเปาหมายที่ 3



 

กลุมเปาหมายที่ 3 
ชุมชน 

ระยะเวลาการอบรม 3 วัน 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
1. ผูแทนชุมชนที่มีความเขาใจในเรื่องตอไปนี้ 

- ผลกระทบของขยะมูลฝอย 
- บทบาทของผูแทนชุมชนภายใตการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  
- สิทธิและความรับผิดชอบของผูแทนชุมชนและของชุมชน 

2. ผูแทนชุมชนที่มีทักษะดังตอไปนี้ 
- ความสามารถในการเปนผูนํา 
- ความสามารถในการเปนตัวแทนชุมชนของตนได (เครือขายภายในองคกร) 
- ความสามารถในการรวมมือและประสานงานกับองคกรอื่น ๆ  

3. ผูแทนชุมชนที่มีทักษะในการดําเนินการตามแนวคิดของ การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย โดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  ตอไปนี้ 

- ใหความรูเรื่องการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปน
ฐานดําเนินการ  ไดอยางถูกตอง 

- หาความรวมมือและความสนับสนุนสําหรับการดําเนินงานตามการจัดการขยะ
แบบ การบรหิารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการได 

- รูและตระหนักถึงทางเลือกตาง ๆ ตามการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  

 
 
 
 
 



 

 
หัวขอท่ี 1 

การจัดการขยะแบบ บรหิารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  
 
สิ่งที่ตองเรียนรู 

- การจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  
ตองทําอยางไร และทําแลวจะไดอะไร 

- การคัดแยกขยะ 
เหตุที่ตองเรียนรู 
เพื่อประสานความตองการและการทํางานของทุกฝายที่เกี่ยวของมากระตุนใหชุมชนของ
ตนดําเนินกิจกรรมภายใตโครงการตาง ๆ ตามการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  
วัตถุประสงคการเรียนรู : เมื่อรูเขาฝกอบรมผานการฝกอบรมในหัวขอนี้แลวจะสามารถ 

1. เขาใจแนวคิดและโครงสรางของ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปน
ฐานดําเนินการ  (ความปรารถนาและความหวังที่มีตอความสะอาดภายในชุมชน
และครัวเรือน) 

2. ทราบขั้นตอนการดําเนินการโดยชุมชนภายใตการจัดการขยะแบบ การบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยโดยชมุชนเปนฐานดําเนินการ  (เราตองทําอยางไรบางถา
ตองการดําเนินโครงการของชุมชนภายใตการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  และเราจะทําไดอยางไร) 

3. เขาใจทางเลือกของชุมชนตามการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โดย 

      ชุมชนเปนฐานดําเนินการ  (มาตรการปองกันปญหาภายใตการจัดการขยะมูล
ฝอย) 

 
 
 
 



 

หัวขอท่ี 2 
การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมสําหรับผูนาํชุมชน 

 
สิ่งที่ตองเรียนรู 
การแปลงความปรารถนาและความหวังที่มีตอความสะอาดภายในชุมชนไปสูกิจกรรม
ของชุมชน 
เหตุที่ตองเรียนรู 
เพื่อเตรียมชุมชนและผูนําของชุมชนตาง ๆ ที่เขารวมใหเกิดความเขาใจอยางถองแทถึง
ทางเลือกและกิจกรรมตาง ๆ ตามการจัดการขยะแบบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดย
ชุมชนเปนฐานดําเนินการ  รวมถึงผลที่ไดรับจากการดําเนินการ 
วัตถปุระสงคการเรียนรู : เมื่อผูเขารับการอบรมผานการฝกอบรมในหัวขอนี้แลวจะ
สามารถ 

1. เขาใจถึงหลักการประชาสัมพันธและหลักการมีสวนรวมของประชาชนรวมถึง
ใหเกิดทักษะความเปนผูนํา 

2. เขาใจการใชการประชาสัมพันธและหลักการมีสวนรวมของประชาชนเปน
เครื่องมือในการจัดตั้ง/จัดหาการสนับสนุน 

3. เขาใจขั้นตอนในการใชการประชาสัมพันธและหลักการมีสวนรวมของ
ประชาชนใหเกิดประสิทธิผล 

4. เขาใจเทคนิคการนําเสนอ 
5. สามารถสรางความตระหนักและจิตสํานึกเรื่องขยะภายในชุมชน 

 
หัวขอท่ี 3 

การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชน 
สิ่งที่ตองเรียนรู 
การดําเนินการเพื่อใหกิจกรรมของชุมชนดําเนินไปไดอยางยั่งยืนภายใตกรอบนโยบายที่
กําหนด 
 
 



 

เหตุที่ตองเรียนรู 
เพื่อใหสามารถทําใหโครงการการจัดการขยะมูลฝอยแบบ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ  ในชุมชนตนเองเกิดความยั่งยืน 
วัตถุประสงคการเรียนรู : เมื่อผูเขารับการฝกอบรมผานการฝกอบรมหัวขอนี้แลวจะ
สามารถ 

1. ทราบถึงสิทธิและหนาที่ของประชาชนตอชุมชน 
2. เขาใจการสงเสริมกิจกรรมของชุมชนและการสรางเครือขายสําหรับชุมชนตาง ๆ 
3. มีทักษะประสานงานภายในชุมชน 
4. เขาใจแนวทางการแกไขปญหาของชุมชนและทักษะในการรับรูและเปลี่ยน

ปญหาเปนโอกาส 
 



 

กําหนดการฝกอบรมหลักสูตรที่ 3 

วันที่ 1 
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน 
08.45 – 09.00 น. การชี้แจงโครงสรางและกําหนดการการฝกอบรม 
09.00 – 09.15 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ ความรู 
  พ้ืนฐานการจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ 
09.15 – 09.30 น. การระดมความคิด: ชุมชนที่พึงปรารถนาของเรา  
  (ดานความสะอาด)  
09.30 – 09.50 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การจัดการ 
  ขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ ในฐานะทางเลือกหนึ่งของ 
  การจัดการขยะโดยภาพรวม 
09.50 – 10.30 น. การระดมความคิด:การกําหนดกิจกรรมเพื่อไปสูชุมชน 
  ที่พึงปรารถนา 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 – 11.30 น. การระดมความคิด: การกําหนดแผนการดําเนินงานในแตละ 
  กิจกรรม 
11.30 – 12.00 น. การนําเสนอผลการระดมความคิดการกําหนดกิจกรรมและ 
  แผนการดําเนินงาน 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง: การกําหนดบทบาทและ 
  ความรวมมือของสวนที่เกี่ยวของ 
14.45 – 16.00 น. การแขงขันเกมสเศรษฐี (คัดแยกขยะ)  

วันที่ 2 
08.45 – 08.55 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การวัด 
  ความเปลี่ยนแปลง 
08.55 – 09.15 น. การระดมความคิด: การกําหนดตัววัดการเปลี่ยนแปลง 



 

 
09.15 – 09.25 น. การนําเสนอผลการระดมความคิด การกําหนดตัววัด 
  การเปลี่ยนแปลง 
09.25 – 09.35 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การจัดทํา 
  ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
09.35 – 10.05 น. การระดมความคิด: การจัดทําขั้นตอนการดําเนินงานตาม 
  แผนงาน 
10.05 – 10.15 น. การนําเสนอผลการระดมความคิด 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 – 10.40 น. การแนะนําแนวทางการริเริ่มกิจกรรมในชุมชน 
10.40 – 11.45 น. การฝกปฏิบัติในสถานการณจําลอง: การริเริ่มกิจกรรมในชุมชน 
11.45 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
12.45 – 13.25 น. การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ 
13.25 – 14.15 น. การระดมความคิด: การวิเคราะหทบทวนเพื่อทราบปญหาของ 
  การดําเนินงานตามกิจกรรม 
14.30 – 14.35 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การติดตาม 
  การดําเนินงานตามขั้นตอน 
14.35 – 15.05 น. การระดมความคิด: การแกปญหาการดําเนินงานตามกิจกรรม  
  (ขั้นตอนที่ 1)  
15.05 – 15.15 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ ตรวจเยี่ยม 
  การดําเนินงาน 
15.15 – 16.00 น. การระดมความคิด: การแกปญหาการดําเนินงานตามกิจกรรม 

(ขั้นตอนที่ 2)  

วันที่ 3 
08.45 – 09.15 น. การนําเสนอผลการระดมความคิดการแกไขปญหา 
09.15 – 09.20 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ  
  การปรับแผนงาน 



 

09.20 – 09.50 น. การระดมความคิดเพื่อปรับแนวทางการดําเนินงานใหเหมาะสม 
09.50 – 10.15 น. สรุปการจัดทํากิจกรรม 
10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.30 – 10.40 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ  
  การรวบรวมแนวทางการจัดการขยะในชุมชนเพื่อการเรียนรูและ 
  ขยายผล 
10.40 – 11.10 น. การระดมความคิด: การเสริมสรางความยั่งยืนของกิจกรรมใน 
  ชุมชน 
11.10 – 11.15 น. การบรรยายหลักการและเตรียมเขาสูกิจกรรม หัวขอ การสราง

เครือขายความรวมมือ 
11.15 – 11.40 น. การระดมความคิด: การสรางเครือขายความรวมมือ 
11.40 – 12.00 น. การเตรียมการเพื่อนําเสนอผลการฝกปฏิบัติของกลุมยอย 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น. การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติของกลุมยอย (2 กลุมยอย)  
14.00 – 14.20 น. การใหขอคิดเห็นของผูเขาฝกอบรม และวิทยากร 
14.20  - 14.35 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.35 – 15.35 น. การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติของกลุมยอย (2 กลุมยอย)  
15.35 – 15.55 น. การใหขอคิดเห็นของผูเขาฝกอบรม และวิทยากร 
15.55 – 16.15 น. สรุปผลการฝกอบรม 
 



 

การเตรียมความพรอมกอนการเขาสูการฝกอบรม : 
วิทยากรควรเตรียมความพรอมของผูเขาฝกอบรม โดย 

 
1. สรางความคุนเคยระหวางผูเขาฝกอบรม (การแนะนําตนเองของผูเขาฝกอบรม) 
2. กลาวนําประเด็นกรอบการพัฒาทองถิ่นที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการขยะ และ 
    การจัดการขยะโดยชุมชนเปนฐานดําเนินการ (CBM) เพื่อสรางความเขาใจเบื้องตน 
3. ชี้แจงโครงสรางหลักสูตรการฝกอบรมที่จะไปสนับสนุนการดําเนินงาน CBM ใน 
    ทองถิ่น



 

หลักการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลโดยอาศัย ความรวมมือจากชุมชน 
(วันที่ 1 เวลา 09.00 – 09.20 น.) 

 
 

 วัตถุประสงคการเรียนรู : เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะ
สามารถ 

1. เขาใจการดําเนินการดานการบริหารจัดการขยะโดยใชพ้ืนฐานชุมชน  
2. เขาใจปญหาที่เกี่ยวกับขยะมูลฝอย และผลกระทบที่ไดรับจากการกําจัดขยะ 
    อยางไมถูกวิธี  

 
 ความเชื่อมโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM: เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรม 

หัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการปฏบิัติดังนี้ 
 สามารถใช CBM เปนทางเลือกสําหรับการแกปญหาขยะมูลฝอยภายในเขต 

     เทศบาล 
 สามารถอธิบายและเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการขยะ             

      มลูฝอยกับการพัฒนาของชุมชนได 
 ทราบถึงความหมายของ CBM (การบริหารการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล 

      บนพื้นฐานของชุมชน) 
 ทราบถึงประโยชนและโทษของ CBM 
 ทราบถึงขอจํากัดในการประยุกตใช CBM  

 
หัวขอการฝกอบรม 

ก. ปญหาที่เกี่ยวของกับขยะมูลฝอย 
ข. ผลกระทบ / ผลที่ไดรบัจากการกําจัดขยะมูลฝอยอยางไมถูกวิธี 
ค. วงจรของขยะมูลฝอย 
ง. หลักการการปองกันมลพิษ และหลักการกําจัดขยะมูลฝอยโดยใชหลัก 7 R 
จ. ปญหาที่เกี่ยวกับหลุมฝงกลบขยะ 

 



 

เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 
 การเนนหัวขอเรื่อง หลักการการปองกันมลพิษ  ไมใชเรื่อง หลักการ 
การควบคุมมลพิษ  โดยพิจารณาการใชตัวชี้วัดในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 หลุมฝงกลบขยะเปนทางเลือกสุดทายสําหรับนโยบายการบริหารการจัดการขยะ 
มูลฝอย 

 ผลกระทบของวิสัยทัศนและนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กิจกรรมที่ 1 
 ชุมชนที่พึงปรารถนา (ดานความสะอาด) 

วันที่ 1 (เวลา 09.15 - 09.30 น.) 
 

ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมยอยระดมสมอง 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม รวมกันกําหนดความปรารถนาหรือความมุงหวังที่มีตอชุมชนใน
การความสะอาด (ผูเขารับการฝกอบรม มีบทบาทเปนผูรวมกําหนดความมุงหวัง) 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับภูมิหลังของผูเขาฝกอบรม 
2.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม ไดแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติทึ่มีตอการรักษาความ
สะอาดภายในชุมชน 
3.เพื่อเปนการเตรียมการให ผูเขารับการฝกอบรม เขาสูกระบวนการวางแผน 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ความปรารถนาและความคาดหวังของ ผูเขารับการฝกอบรม จะถูกนํามาใชในการ
กําหนดกิจกรรม 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP     ตารางที่ 1 (เขียนลงในกระดาษชารต) 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.วิทยาการอธิบายขั้นตอนและวิธีการของกิจกรรม (แบงกลุมยอย) 
2.ผูเขารับการฝกอบรม เขียน “ความปรารถนา” หรือ “ความมุงหวัง” ของพวกเขาลงใน
บัตรคํา แลวนํามาติดบนกระดานในชองที่ 1 “ความปรารถนา” 

 
ตารางที่ 1 

ความปรารถนา / ความมุงหวัง กิจกรรม 
 

 
 

 
  หมายเหตุ : 

ในกิจกรรมนี้เปนการรวบรวมแนวความคิดเพื่อกําหนดลักษณะของชุมชนในอนาคตวา
อยูเขาฝกอบรมอยากใหชมุชนมีลักษณะอยางไร 



 

การจัดการขยะแบบ CBM 
(วันที่ 1 เวลา 09.25 - 09.40 น.) 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู :   

        เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 
1. เขาใจความหมายของการจัดการขยะของเทศบาลโดยพื้นฐานของชุมชน และ

องคประกอบของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
2.  เขาใจถึงโอกาสนําหลักการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลโดย 

พ้ืนฐานของชุมชนไปใชในงานทางเทศบาล 
3.  เขาใจวิธีการประยุกตใชหลักการและเครื่องมือตาง ๆ เพื่อการบริหารจัดการขยะ

มูลฝอยของเทศบาล โดยพื้นฐานของชุมชน และสามารถนําหลักการและ       
เครื่องมือดังกลาวไปใชในการกําหนดวิสัยทัศน 

 
 ความเชือ่มโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM:  

      ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการฝกปฏิบัติดังนี้  
♦ CBM เปนกระบวนการที่สามารถนําไปใชในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยใน

เขตเทศบาล (องคกรปกครองสวนทองถิ่น) ไดอีกทั้งหลักการและแนวความคิด
ดังกลาวยังเปนการลดคาใชจายใหกับเทศบาล  

♦ หลักการและเครื่องมือของ CBM สามารถเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารเทศบาล
ในการนํานโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไปสูภาคปฏิบัติ 

 
ดังนั้น หัวขอการอบรมจะสามารถสงเสริมใหผูบริหารฯ และผูมีอํานาจตัดสินใจ

สามารถเขาใจหัวขอที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 ประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย 
 ขอจํากัดในการนํา CBM ไปสูการปฏิบัติ 
 ความแตกตางระหวางนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล 

     อ่ืน ๆ เมื่อเทียบกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนครพิษณุโลกที่ใช 



 

          พ้ืนฐานการมีสวนรวมของชุมชน 
 เครื่องมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลโดยพื้นฐานของชุมชน 
 การประยุกตใช CBM ในการกําหนดวิสัยทัศน, นโยบาย และการนํานโยบายไปสู 

     การปฏิบตัิ 
 
หัวขอการฝกอบรม 

ก. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยเทศบาลบนพื้นฐานของชุมชนในแงมุมของ  
    การนําขยะกลับมาใชใหม, การลดปริมาณขยะมูลฝอย ฯลฯ 
ข. การนําหลกัการบริหารจัดการขยะมูลฝอยโดยเทศบาลบนพื้นฐานของชุมชนไป 

         ปฏิบัตจิริงในเทศบาลตาง ๆ ทั่วประเทศ 
ค. ขอเสียในการนํา CBM ไปสูภาคปฏิบัติ 
ง. ขอจํากัดในการนํา CBM ไปสูภาคปฏิบัติ 
จ. เครื่องมือและทางเลือกตาง ๆ ของ CBM ในแงมุมทางการกําหนดวิสัยทัศน 
ฉ. ความพึงพอใจในการจายคาบริการขยะมูลฝอย (WTP) และหลักการผูกอขยะ   
   มูลฝอยเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย  (PPP) 
 

เครื่องมือ/ทักษะ/ประเด็นที่เนนหนัก 
 แนวทางการดําเนินการตามนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในเทศบาล 
นครพิษณุโลก 

 บทเรียนจากประสบการณการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลนคร 
 พิษณุโลก 

 การกําหนดวิสัยทัศนและนโยบายที่มีประสิทธิผล 
 วิธีการแปลงวิสัยทัศนดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยไปสูการปฏิบตัิ 

 
รายละเอียดหัวขอการเรยีนรู 
 

ก. การใช CBM ในการบริหารจัดการขยะ 



 

CBM เปนแนวความคิดในการจัดการปญหาโดยชมุชนเปนฐานในการดําเนินงาน
โดยที่หนวยงานพัฒนาที่เกี่ยวของเปนผูใหการสนับสนุน ในประเด็นการบริหาร    
จัดการขยะ ปริมาณขยะของเทศบาลขึ้นอยูกับปริมาณขยะที่ทิ้งจากชุมชนเปนหลัก การ
สงเสริมใหประชาชนในชุมชนผลิตขยะใหนอยลงจะเปนการลดปริมาณขยะ ณ 
แหลงกําเนิด ซึ่งการลดปริมาณขยะอาจดําเนินการไดโดยการนําวัสดุกลับมาใชใหม การ
คัดแยกขยะเพื่อแยกวัสดุที่สามารถนําไปใชประโยชนใหมไดออกมาใชประโยชน การ
จัดทําปุยหมัก ฯลฯ การใชแนวทาง CBM ในการบริหารจัดการขยะเปนการรวมมือรวม
ใจของประชาชนในชุมชน 

 
ข. การนํา CBM ไปสูการปฏิบัติในเทศบาล 
 การนํา CBM ไปสูการปฏบิัติในเทศบาลจะตองไดรับการสนับสนุนในระดับ
นโยบายอยางตอเนื่องและจริงจัง ทั้งนี้การสนับสนุนจะตองเปนทั้งลักษณะการบริหาร
จัดการภายในองคกรเทศบาล การประสานกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึง
การปฏิบัติในภาคสนามรวมกับชุมชน เพื่อเปนการจุดประกายใหเกิดความตระหนัก และ
เกิดกิจกรรมอยางตอเนื่องจนกวาจะเกิดจิตสํานึกในการดําเนินงานทั้งในสวนของ
พนักงานและเจาหนาที่เทศบาล และประชาชนในชุมชน 
 
ค. ขอพึงระวงัในการนํา CBM ไปประยุกตใช 
 1. จะตองมั่นใจวาผูที่เกี่ยวของเขาใจแนวทางหลักการ CBM จริง 
 2. จะตองมีวิสัยทัศนและนโยบายที่ชดัเจน และดําเนินการตามวิสัยทัศนและ 
              นโยบายอยางจริงจังและตอเนื่อง 

3. จะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติผูมีสวนเกี่ยวของกอนตั้งเปาหมายเชิงพฤติกรรม 
4. ยึดหลักการมีสวนรวมและคอยเปนคอยไปตามศักยภาพของชุมชน 
5. CBM จะตองใชรวมกับแนวทางการบริหารจัดการและเทคโนโลยีอ่ืน ๆ 
เพื่อให  
   เกิดการประสานแนวทางและประสิทธิภาพสูงสุด 
6. ยึดหลักการเรียนรูควบคูกับการพัฒนาที่ตอเนื่อง 
 



 

ง. ขอจํากัดของการใช CBM ในการบริหารจัดการขยะ 
1. CBM สามารถลดปรมิาณขยะได แตไมสามารถกําจัดขยะไดเองทั้งหมด ทั้งนี้

เนื่องจากมีขยะบางจําพวกที่จะตองอาศัยเทคโนโลยีในการกําจัด 
2. CBM จะสามารถดําเนินการไดดีหากมีผูนําชุมชนที่เสียสละและอุทิศตนเพื่อ 
    สวนรวม 
3. CBM เปนลักษณะของความรวมมือโดยสมัครใจจากการตระหนักถึง 
    ประโยชนที่ประชาชนและชุมชนจะไดรับรวมกัน ทั้งนี้การดําเนินงานจะมิใช 
    ลักษณะของการบังคับดวยกฎระเบียบ 
4. CBM จะไดผลดีหากชุมชนมีขนาดไมใหญเกินไปกวาที่ผูนําชุมชนจะประสาน   
    ไดทั่วถึง 

จ. เครื่องมือและแนวทางเลือกของ CBM  
 1. วิสัยทัศนและนโยบาย เพื่อกําหนดแนวทางดําเนินงาน 
 2. แผนงานโครงการ เพื่อกําหนดวิธีการดําเนินงานและเปาหมาย 
 3. การประสานงาน โดยเนนทั้งการประสานงานทั้งในแนวราบและแนวดิ่ง 
 4. การมีสวนรวม โดยใหทุกฝายมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
 5. กิจกรรมทางเลือก ไดแก การคัดแยกขยะ การทําปุยหมัก การทอดผาปาขยะ       
               การจัดตั้งธนาคารขยะ การจัดตลาดนัดขยะ การรณรงคทําความสะอาดประ 
               จําป  การจัดตั้งถนนปลอดถงัขยะ การจัดสัปดาหสิ่งแวดลอมชุมชน  
ฉ. หลักความพึงพอใจที่จะจายคากําจัดขยะ และหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย 
 ผลลัพธสูงสุดของนโยบายดานการจัดการขยะประการหนึ่งที่ควรคํานึงถึง ไดแก 
การที่ประชาชนมีความพึงพอใจที่จะเปนผูจายคาใชจายในการกําจัดขยะที่ตนเปนผูกอ
ขึ้น โดยคํานึงถึงผลประโยชนที่จะไดรับเปนหลัก 
 หลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย จะสะทอนใหเห็นถึงตนทุนในการรักษาสิ่ง-    
แวดลอม ซึ่งหมายรวมถึงทั้งการกําจัดขยะและปรับปรุงฟนฟูสิ่งแวดลอมที่ถูกทําลาย 
 
 
 
 



 

 
 
 

กิจกรรมที่ 2 
การกําหนดกิจกรรมเพื่อไปสูชุมชนที่พึงปรารถนา 

วันที่ 1 (เวลา 09.50 - 10.30 น.) 



 

ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมระดมสมอง 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม ตองคิดริเริ่มกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อตอบสนอง “ความปรารถนา
และความคาดหวัง” ที่ไดกําหนดไวในกิจกรรมทีผ่านมา ผูเขารับการฝกอบรม คือ 
ผูพัฒนาและกําหนดกิจกรรม 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อสนับสนุนให ผูเขารับการฝกอบรม พัฒนาหรือริเริ่มกิจกรรมที่สรางสรรคใหกับชุมชน 
2.เพื่อสงเสริมให ผูเขารับการฝกอบรม มีทักษะในการคิดแบบเปนระบบ ความคิด
กอใหเกิดการพัฒนากิจกรรมที่แทจริง 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดรับจากกิจกรรมนี้จะถูกนําไปใชเพื่อพัฒนาแผนกิจกรรมอยางละเอียด 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP      ตาราง 1 (ตารางเดียวกันกับกิจกรรมที่ 1) 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.ผูเขารับการฝกอบรม ระดมความคิดเพื่อกําหนดกิจกรรมทีจ่ะนําไปสูความปรารถนา
และความคาดหวังโดยเขียนความคิดลงบนบัตรคําแลวนําไปติดบนกระดาน ในตารางที่ 
1 ชอง “กิจกรรม” 

 
 

  หมายเหต ุ:  



 

การจัดทํากิจกรรมนี้เปนการฝกปฏิบตัิกําหนดกิจกรรมเพื่อดําเนินการในชมุชน 
เพื่อที่จะสนับสนุนใหบรรลุความคาดหวัง และเปนกิจกรรมทีต่ิดเนื่องจากกิจกรรมที่ 

1



 

กิจกรรมที่ 3 
การกําหนดกิจกรรมและแผนงานดําเนินงาน 

วันที่ 1 (เวลา 10.45 - 11.30 น.) 
วันที่ 1 (เวลา 11.30 - 12.00 น.) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมระดมสมอง 
ทํารายละเอียดแผนกิจกรรม 45 นาที 
การนําเสนอผลงาน 30 นาที 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม ตองระบุผลผลิต, กลุมเปาหมาย, หนวยงานดําเนินการ และงาน
ภายใตแตละกิจกรรม 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อสงเสริมทักษะในการพัฒนาแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม โดยรายละเอียด 
2.เพื่อพัฒนาทักษะในการกําหนดขั้นตอน ในการนํากิจกรรมไปสูภาคปฏิบัติ 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
รายละเอียดของกิจกรรมจะถูกนําไปใชในแบบฝกหัดสถานการณจําลองตอไป 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.วิทยากรกระบวนการสรุปความเชื่อมโยงระหวางกิจกรรมกับเนื้อหาหลักสูตรวิชา 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP      ตาราง 2 และ 3 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.ผูเขารับการฝกอบรม ระบุผลหลักที่คาดหวัง, กลุมเปาหมาย, ผูดําเนินงาน และ       
   กิจกรรม ลงในตาราง 2 
3.ผูเขารับการฝกอบรม รางขั้นตอนและกระบวนการในการนํากิจกรรมไปสูการปฏิบัติ  
   ลงในตาราง ที่ 3 
4.วิทยากรกระบวนการสรุปความเชื่อมโยงของกิจกรรมพรอมใหขอเสนอแนะ 

 
  หมายเหต ุ: 

กิจกรรมนี้เปนการฝกการวางแผนซึ่งเปนกระบวนการที่มีความตอเนื่อง 
 

ตารางที่ 2 
กิจกรรม ผลผลิตที่

คาดหวัง 
กลุมเปาหม

าย  
รู

ดําเนินการ 
งานที่ตอง

ทํา 
 
 
 

    

 
ตารางที่ 3 

 
กิจกรรม ขั้นตอนการทํางาน 

    (วิธีการทํางาน) 
ระยะเวลา การปรับปรุง

กระบวนการ  
 

 
   

 
  หมายเหต ุ: 



 

ชองการปรับปรุงกระบวนการของตารางที่ 3 จะใชในการบันทึกผลของกิจกรรมที่ 
13  

(วันที่ 3 ของการฝกอบรม)



 

กิจกรรมที่ 4 
การกําหนดบทบาทและความรวมมือในสวนที่เกี่ยวของ 

วันที่ 1 (เวลา 13.00 - 14.00 น.) 
ประเภทของกิจกรรม 
สถานการณจําลอง 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม จะถูกกําหนดใหเลนบทบาทตาง ๆ อันไดแก นักการเมืองทองถิ่น 
ขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น ชุมชน และภาคเอกชน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อเพิ่มความเขาใจในแตละฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ CBM 
2.เพื่อเพิ่มทักษะ และพัฒนาการวางแผน 
3.เพื่อกอใหเกิดการสรางทีมงานและทํางานเปนทีม 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
แผนที่ไดกําหนดจากกิจกรรมนี้จะถกูนําไปใชในขั้นตอนการนําแผนไปสูภาคปฏิบัติ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณ 
ตาราง 2 และ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.ผูเขารับการฝกอบรม ทบทวนความเชื่อมโยงของขอมูลที่ใสไวในตารางที่ 2 
3.ผูเขารับการฝกอบรม ทบทวนขั้นตอนของแตละกิจกรรม ในตารางที่ 3 และจึงกําหนด 
   ระยะเวลาในการดําเนินงานลงในชอง “ระยะเวลา” ในตารางที่ 3 

 
  หมายเหต ุ:  



 

ในตารางที่ 3 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการ จะใชในการฝกปฏิบัติในกิจกรรมที ่11



 

กิจกรรมที่ 5 
การแขงขันเกมสเศรษฐี (คัดแยกขยะ) 

วันที่ 1 (เวลา 14.45 - 16.00 น.) 
 

ประเภทของกิจกรรม 
เกมส 
บทบาท 
ผูเลนเกมส 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อพัฒนาทักษะการคัดแยกขยะมูลฝอย 
2.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม รูคุณคาและมูลคาของการคัดแยกขยะ 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ทางเลือกที่สําคัญของ CBM คือ ทักษะการคัดแยกขยะ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีการการดําเนินการ 
2.ผูดําเนินการฝกอบรมประเมินผลที่ไดรับจากการฝกเลนเกมส และสรุปความเชื่อมโยง
ระหวางกิจกรรมและเนื้อหาการฝกอบรม 
วัสดุอุปกรณ 
1.เอกสารประกอบ : การคัดแยกขยะมูลฝอย 
2.ตัวอยางขยะมูลฝอย เชน ขวด แกว หนังสือพิมพ, กลองกระดาษ, หรือวัสดุที่ขายได 
3.เครื่องชั่งขยะ 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.ผูฝกอบรมวิธีการและขั้นตอนการเลนเกมส 
2.จัดเตรียมขยะขายไดใหแตละกลุมในจํานวนที่เทา ๆ กัน 
3.นําขยะที่ขายไดมากองรวมกัน 
4.จัดทําราคาขยะแตละประเภทที่ขายได 
5.ผูเขารับการฝกอบรม แบงออกเปนกลุมเพื่อคัดแยกขยะ 
6.นําขยะขายไดที่แตละกลุมไดคัดเอาไวมาชั่งเพื่อคํานวณราคา 
7.นําราคาที่ขายไดของแตละกลุมมาเปรียบเทียบ 
8.ผูดําเนินการฝกอบรมและ ผูเขารับการฝกอบรม รวมวิเคราะหผลที่ไดรับจากเกมส อีก
ทั้งความเชื่อมโยงกับบทเรียน 

 
 หมายเหตุ : 

จากกิจกรรมที่ผานมา ผูเขารับการฝกอบรม จะพบวาแตละกิจกรรมเนนหัวขอมาก 
พรอมกับมีการเพิ่มแนวคิดใหม ๆ ดวย ดังนั้น กิจกรรมนี้จึงมุงเนนที่ความสนุกสนาน 
ในการคัดแยกขยะแตในขณะเดียวกันไดสอดแทรกเนื้อหาสาระที่มีคุณคาและประโยชน
เพื่อใชในการดําเนินการได สิ่งที่สําคัญ คือ กิจกรรมนี้ไดมุงเนนใหประชาชนไดเกิด
ความตระหนักถึงคุณคาของขยะในการนําไปขายเพื่อกอใหเกิดรายไดอีกดวย เมื่อเสร็จ
สิ้น  กิจกรรมแลว ผูเขารับการฝกอบรม สามารถเขาใจแนวทางการคัดแยกขยะและ

วิธีดําเนินการในการคัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน



 

  หัวขอ การวัดความเปลี่ยนแปลง 
วันที่ 2 (เวลา 08.45 - 08.55 น.) 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู :   

        เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะสามารถ 
1. เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม สามารถเขาใจบทบาทของตัวชี้วัดในการวัดการ

เปลี่ยนแปลง 
2. เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม สามารถเขาใจวิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงในการ

ดําเนินงานตามโครงการ CBM 
 

 ความเชือ่มโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM:  
      ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการฝกปฏิบัติดังนี้  

การดําเนินการตามโครงการ CBM จะตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดลอมภายนอก รวมทั้งสภาพปญหาภายในชุมชน ดังนั้นการฝกเพื่อสามารถเขาใจการ
เปลี่ยนแปลงจะเปนการเตรียมพรอมสาํหรับการดําเนินงานจริงในชุมชน 
 
หัวขอการฝกอบรม 
♦ คุณลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี 
♦ บทบาทและประโยชนของตัวชี้วัด 
♦ ขั้นตอนและวิธีการในการวัดการเปลี่ยนแปลง 
♦ การนํา CBM ไปสูภาคปฏิบัติ 
 
เครื่องมือ / ทักษะ / ประเด็นที่เนนหนัก 
วิธีการกําหนดและคัดเลือกตัวชี้วัดที่ดี 



 

กิจกรรมที่ 7 
การกําหนดตัววัดการเปลี่ยนแปลง 

วันที่ 2 (เวลา 08.55 - 09.15 น.)  
วันที่ 2 (เวลา 09 - 15-09.25 น.) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมระดมสมอง 
แบบฝกหัด 20 นาที 
การนําเสนอผลงาน 10 นาที 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม คือผูวางแผนเพื่อใหไดผลลัพธตามที่ตองการ 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม สามารถวัดหรือประเมินคาการเปลี่ยนแปลงได 
2.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม รูจักการทํางานเปนทีม 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
การเปลี่ยนแปลงที่ ผูเขารับการฝกอบรม กําหนดจะถูกนําไปใชในขั้นตอนการแกไขแผน
หรือการปรบัปรุงโครงการ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP      ตาราง 2 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.ผูเขารับการฝกอบรม เขียนกิจกรรมที่ไดกําหนดไวในตารางที่ 1 ลงในตารางที่ 4 
(เขียนในกระดานชารต) 
3.ผูเขารับการฝกอบรม ระบุผลที่ตองการไดจากแตละกิจกรรม พรอมกับเขียนลงใน
ตารางที่ 4 ชอง “ผลลัพธที่พึงพอใจ” 

 
ตารางที่ 4 

กิจกรรม ผลท่ีพึงพอใจ 
  

 
 
 

 
 หมายเหตุ : 

ผลลัพธที่พึงพอใจ หมายถึง ตัวชี้วัดหรือเกณฑชี้วัดผลสําเร็จของกิจกรรม 



 

หัวขอ การจัดทําลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนงาน 
วันที่ 2 (เวลา 09.25 - 09.35 น.) 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู :  เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะ

สามารถ 
1. เขาใจความหมายและแนวความคิดของแผนปฏิบัติการและวิธีการกําหนด

ขั้นตอนตามแผนการดําเนินงาน 
2. วางแผนงานและนําไปปฏิบัติในชุมชนตามแผนการปฏิบัติงานที่กําหนดไว 

 
 ความเชือ่มโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM:  

      ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการฝกปฏิบัติดังนี้  
แผนปฏิบัติงานและแผนกิจกรรมคือ เครื่องมือที่สามารถนําใหแผนไปสู

ภาคปฏิบัติไดแผนปฏิบัติงานและแผนกิจกรรมทีไ่ดกําหนดขั้นตอนสอดคลองกับ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและกรอบงบประมาณที่ไดถูกจัดสรรไว 
 
หัวขอการฝกอบรม 
♦ ความหมายและวัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการของชุมชน 
♦ การะประยุกตใชแผนปฏบิัติการชุมชนเพื่อดําเนินงานตามโครงการ CBM 
♦ ข้ันตอนการจัดทําแผนปฏิบัติการในชุมชน 

 
เครื่องมือ / ทักษะ / ประเด็นที่เนนหนัก 
♦ การแปลงแผนทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

♦ วิธีการจัดทําแผนปฏิบัติที่เหมาะสม และใชงานไดจริง



 

กิจกรรมที่ 8 
การจัดทําขัน้ตอนการดําเนินงานตามแผน 

วันที่ 2 (เวลา 09.35 - 10.05 น.) 
วันที่ 2 (เวลา 10.05 - 10.15 น.) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมระดมสมอง 
แบบฝกหัดการกําหนดแผนปฏิบัติการ 30 นาที 
การนําเสนอผลงาน 10 นาที 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม คือผูวางแผน และมีหนาที่สําคัญในการทบทวนขั้นตอนของ
กิจกรรมที่ไดกําหนดไวในตารางที่ 3 วาตองมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
2.เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะหปรับเปลี่ยนแผนงาน 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยุยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
แผนที่ไดจากกิจกรรมนีจ้ะถูกนําไปใชในการนําแผนไปสูการปฏิบัติหรือการ
เปลี่ยนแปลงแผนงาน 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
2.ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปผลและเชือ่มโยงเขากับบทเรียน 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP      ตาราง 3 และ 4 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.ผูเขารับการฝกอบรม เปรียบเทียบแตละขั้นตอนของกิจกรรมกับผลที่พึงพอใจ 
3.ผูเขารับการฝกอบรม ทาํการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงกจิกรรมเพื่อใหไดผลตามที่  
   คาดหมาย 
4.ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็น 

 
  หมายเหตุ : 

การจัดทํากิจกรรมนี้เปนการทบทวนและตรวจสอบความเชื่อมโยงสอดคลองกันของ 
ขั้นตอนการทํางานในตารางที่ 3 และผลงานนี้พึงพอใจ ในตารางที่ 4 เพื่อใหมั่นใจวา 

วิธีการดําเนินงานจะนําไปสูผลที่ตองการไดรับ



 

กิจกรรมที่ 9 
การริเร่ิมกิจกรรมในชุมชน 

วันที่ 2 (เวลา 10.40 - 11.45 น.) 
วันที่ 2 (เวลา 12.45 - 13.25 น.) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
สถานการณจําลอง 
แบบฝกหัด 75 นาที (ภาคเชา) 
นําเสนอผลงาน 40 นาที (ภาคบาย) 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม คือ ผูประสานงาน 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม เกิดทกัษะการประสานความรวมมือ 
2.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม ไดฝกทักษะการสื่อสาร 
3.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม ไดฝกวิธีการนําชุมชนมารวมในกิจกรรมทางเทศบาล 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ประสานความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมกันหาปญหาในการดําเนินงาน 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณ 
แผนพลิก กลองและกระดาน ZOPP , ตารางที่ 5 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1. ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2. ผูเขารับการฝกอบรม 4 คน จะถูกคัดเลือกใหไดบทบาทที่แตกตางกัน คือ นักการเมือง
ทองถิ่น , ขาราชการทองถิ่น , ชุมชน และภาคเอกชน เพื่อสะทอนบทบาทหนาที่ที่จะ
สามารถสนับสนุนกิจกรรม 
3. บทบาทที่สําคัญของชุมชนคือเปนผูทําหนาที่ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของกับ
โครงการ CBM และกําหนดบทบาทในการดําเนินงานของสวนที่เกี่ยวของ แลวบันทึกลง
ในตารางที่ 5 
4. ผูดําเนินการฝกอบรมสรุปผลและเชื่อมโยงกิจกรรมเขาสูบทเรียน 
 

 หมายเหตุ : 
การจัดกิจกรรมนี้เปนเรื่องการมีสวนเชื่อมของทุกสวนในการดําเนินงานโดยเนนใหมี 
การตกลงในภาระกิจที่สนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกันในการสรุปผลการ 
ฝกอบรมใหเห็นความเชื่อมโยงในลักษณะที่สนับสนุนกันของภาระทั้งที่ผูดําเนินการ 
แตจะสอนปฏิบัติ 
 
ตารางที่ 5 ชื่อกิจกรรม………………………………………………………………. 

 
ผูดําเนินงาน ภารกิจ ระยะเวลาดําเนินงาน 

 
 
 
 
 

  

 



 

กิจกรรมที่ 10 
การวิเคราะหทบทวนเพื่อทราบปญหาทางการดําเนินการตามกิจกรรม 

วันที่ 2 (เวลา 13.25 - 14.15 น.) 



 

ประเภทของกิจกรรม 
การเปลี่ยนฐาน การนําเสนอผลงานและการรวมปรึกษาหารือ 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม เปนผูนําเสนอแผนปฏิบัติการของกลุม 
ผูเขารับการฝกอบรม เปนผูใหแงคิดกับกลุมที่ไดนําเสนอ 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อทบทวนแผนการปฏิบัติการ 
2.เพื่อเปดโอกาสให ผูเขารับการฝกอบรม ไดแลกเปลี่ยนความคิดรวมกัน 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ขอเสนอที่ไดจะถูกนํามาใชในขั้นตอนการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนและการกํากับ
ติดตามผลของโครงการ CBM 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณ 
แผนพลิก , ตาราง 3 และ 4 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 

1. ผูฝกอบรมอธิบายและแนะนําขั้นตอนการเขาสูกิจกรรม 
2. ใหแตละกลุมนําเสนอแผนที่ไดกําหนด พรอมรับฟงความคิดเห็นจากกลุมอื่น 
3. ทุกกลุมตองนําเสนอผล (ตามตาราง 3 , 4 และ 5) 
4. กลุมแรกนําเสนอผลใหกลุมอื่นไดรับทราบ หลังจากนั้นรับฟงความคิดเห็นจาก

กลุมอื่นโดยนําเสนอและรับฟงขอคิดเห็น 
5. กลุมตอไปนําเสนอ และปฏิบัติในขั้นตอนเดียวกัน 

 
  หมายเหตุ : 

1. การจัดกิจกรรมนี้เปนการฝกปฏิบตัิการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะตอแผน 



 

    การดําเนินงานเพื่อนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงาน 
2. ควรเนนย้ําใหผูเขาฝกอบรมแสดงความคิดเห็นตอผลการดําเนินงานความคิดเห็น 
    จากผูเขารวมฝกอบรมแลวการฝกปฏิบัติจะขาดสวนประกอบที่สําคัญ  



 

หัวขอ การติดตามการดําเนินงานตามขั้นตอน 
วันที่ 2 (เวลา 14.30 - 14.45 น.) 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู :  เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะ

สามารถ 
1. เขาใจบทบาทและความสําคัญของการติดตามผลงานของโครงการ CBM ใน  
    ชุมชน  
2. ใชวิธีการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานในกิจกรรมตามโครงการ CBM  
    ในชุมชน 

 
 ความเชือ่มโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM:  

      ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการฝกปฏิบัติดังนี้  
 ผูเขารับการฝกอบรม สามารถระบุปญหาที่พบในระหวางการดําเนินงานรวมทั้งเตรียม
ความพรอมในการหาแนวทางการแกไขปญหา 
 
หัวขอการฝกอบรม 
นิยามความหมายของ “การกํากับติดตามผล” การดําเนินงาน 
บทบาทและความสําคัญของการกํากับติดตามผลงานตลอดระยะเวลาการดําเนิน
โครงการ CBM 
 
เครื่องมือ / ทักษะ / ประเด็นที่เนนหนัก 
การวัดความเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยตัวชี้วัด 
ทักษะในการแกไขปญหาในระหวางการดําเนินกิจกรรม CBM ในชุมชน 
 



 

กิจกรรมที่ 11 
การแกปญหาการดําเนินงานตามกิจกรรม (ข้ันตอนที่ 1) 

วันที่ 2 (เวลา 14.35 - 15.05 น.) 
 

ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมยอยระดมสมอง 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม คือ ผูวิเคราะหแผน , ผูเขารับการฝกอบรมตองวิเคราะหปญหาใน
แตละขั้นตอนในแตละกิจกรรมโดยใชขอคิดเห็นหรือขอเสนอที่ไดรับจากกลุมอื่น (จาก
กิจกรรมที่แลว) มาพิจารณา 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อเพิ่มทักษะของ ผูเขารับการฝกอบรม ในการสังเกตปญหา 
2.เพื่อเพิ่มทักษะของ ผูเขารับการฝกอบรม ในการแกไขปญหา 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ปญหาที่พบในกิจกรรมนีจ้ะถูกนําไปใชเพื่อแกไขและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.วิทยากรกระบวนการฝกอบรมสรุป และเชื่อมโยงประเด็น 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, แผนพลิก, ตารางที่ 3 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.ในแตละกลุมยอยใหเขียนปญหาที่พบลงในบัตรคํา แลวนําไปติดบนกระดาน 
3.ผูเขารับการฝกอบรมรวบรวมปญหาทั้งหมดและเรียงลําดับปญหาลงบนแผนพลิก 
 



 

 



 

หัวขอ การริเร่ิมดําเนินงาน 
วันที่ 2 (เวลา 15.05 - 15.15 น.) 

 
 วัตถุประสงคการเรียนรู :  เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะ

สามารถ 
1. แสดงถึงทักษะภาวะผูนําในชุมชน 
2. ริเริ่มจัดเตรียมและหาแนวรวมเพื่อสนับสนุนโครงการการจัดการขยะมูลฝอย 
    ในชุมชน 
3. เขาใจและประยุกตใชหลักการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของ     
    ประชาชนในกิจกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนดําเนินการได 
4.เขาใจกระบวนการและขั้นตอนในการใชเครื่องมือตาง ๆ เพื่อสนับสนุนและ    
    สงเสริมการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 
 ความเชือ่มโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM:  

      ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการฝกปฏบิัติดังนี้  
♦ ผูนําชุมชนมีบทบาทที่สําคัญในการริเริ่มกิจกรรมในชุมชน 
♦ ผูนําชุมชนตองสามารถใชการประชาสัมพันธและแนวทางการมีสวนรวม

ของ  ประชาชนเพื่อใหประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักถึงเรื่องการ
บริหาร  จัดการขยะมูลฝอย 

♦ บทบาทที่สําคัญสําหรับผูนําชุมชนอยูที่ทักษะ, ความรู และแนวทางที่
สามารถจะจูงใจประชาชนในชุมชนมารวมกันทํางานได 



 

กิจกรรมที่ 12 
การแกปญหาการดําเนินงานตามกิจกรรม (ข้ันตอนที่ 2) 

วันที่ 2 (เวลา 15.15 - 16.00 น.) 
วันที่ 3 (เวลา 08.45 - 09.15 น.) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมระดมสมองและเวทีการสนทนา 
แบบฝกหัด 45 นาที 
การนําเสนอผลงาน 30 นาที 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม คือ ผูวิเคราะหแผน เพื่อหาทางออกสําหรับปญหาที่ไดคนพบใน
กิจกรรมที่แลว 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อเพิ่มทักษะการแกไขปญหาใหกับ ผูเขารับการฝกอบรม 
2.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม ไดฝกการทํางานเปนทีม 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดจากกิจกรรมนี้จะถูกนําไปใชในการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
1.วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.วิทยากรกระบวนการฝกอบรมสรุปและเชื่อมโยงประเด็นปญหา 
วัสดุอุปกรณ 
แผนพลิก , กลองและกระดาน ZOPP  
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.ใหกลุมแตละกลุมคนหาคําตอบสําหรับปญหาที่พบจากกิจกรรมที่แลว 
3. ผูเขารับการฝกอบรม เขียนคําตอบหรือแนวทางแกไขปญหาลงในบัตรคํา แลวนําไป  
    ติดที่กระดาน 
4.ผูเขารับการฝกอบรม รวบรวมแนวทางแกไขปญหาทั้งหมดที่ไดแลวเขียนลงบน     
   แผนพลิก 
5.วิทยากรกระบวนการสรุปและเชื่อมโยงใหเขากับบทเรียน 
 

  หมายเหตุ : 
ใหผูเขาฝกอบรมอภิปรายรวมกับเนื้อหาแนวทางแกไขปญหา / ขอเสนอแนะจาก       
กิจกรรมที่ 11 เพื่อนําไปใชในการปรบัปรุงแผนงานตอไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
หัวขอ การปรับแผนงาน 

วันที่ 3 (เวลา 09.15 - 09.30 น.) 
 

 วัตถุประสงคการเรียนรู :  เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะ
สามารถ 

1.เขาใจวิธีการปรับแผนงานและโครงการ CBM 
2.ปรับแผนงานตามปญหาที่พบไดอยางเหมาะสม 

 
 ความเชือ่มโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM:  

      ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการฝกปฏิบัติดังนี้  
  บทเรียนที่ไดรับจากกิจกรรมนี้จะสามารถนําไปใชในกระบวนการปรับปรุง
แผนงาน / โครงการ CBM ได 
 
หัวขอการฝกอบรม 

♦ การกํากับติดตามและประเมินผลงาน 
♦ การปรับเปลีย่นแผนงาน / โครงการ 

 
เครื่องมือ / ทักษะ / ประเด็นที่เนนหนัก 
กระบวนการปรับปรุงแผนงาน / โครงการ 



 

กิจกรรมที่ 13 
การปรับแนวทางการดาํเนินงานใหเหมาะสม 

วันที่ 3 (เวลา 09.20 - 09.50 น.) 
ประเภทของกิจกรรม 
การแบงกลุมระดมสมอง 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม คือ ผูวางแผนเพื่อปรับเปลี่ยนการดําเนินงานของกิจกรรม 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อเสริมทักษะของ ผูเขารับการฝกอบรม ในปรบัเปลี่ยนแผนงาน/โครงการเมื่อพบ
สภาพปญหาหรือพบสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
2.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม รูจักการทํางานเปนทีม 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดรับจากกิจกรรมนี้จะถูกนําไปใชในการรวบรวมแนวทางการจัดการขยะในชุมชน
เพื่อการเรียนรูและการขยายผล 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
ผูฝกอบรมอธิบายขั้นตอนและวิธีดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP, ตาราง 3 (จากกิจกรรมที่ 10) 
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.วิทยากรอธิบายขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 
2.วิทยากรกระบวนการ ในแตละกลุมลงมือปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติของชุมชนตามสภาพ
ปญหาที่พบ และแกไขแผนปฏิบัติการตามตารางที่ 3 

 
  หมายเหตุ : 



 

กิจกรรมนี้เปนการทบทวนความเชื่อมโยงประเด็นเนื้อหาของกิจกรรมที่ 3 และ
ผลการรับฟงความคิดเห็นจากสาธารณะในกิจกรรมที่ 10 มาเพื่อบันทึกและจัดใหเปน
ระเบียบเพื่อดําเนินการหาทางแกไขในกิจกรรมตอไป 



 

หัวขอ การรวบรวมแนวทางการจัดการขยะในชุมชน 
เพื่อการเรียนรูและขยายผล 

วันที่ 3 (เวลา 10.30 - 10.40 น.) 
 

 วัตถุประสงคการเรียนรู :  เมื่อสิ้นสุดการฝกอบรมหัวขอนี้ ผูเขาฝกอบรมจะ
สามารถ 

1. เขาใจแนวความคิดของการรวบรวมแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย 
    ในชุมชน 
2. เชื่อมโยงกิจกรรม CBM ตาง ๆ เขาดวยกันได 

 
 ความเชือ่มโยงกับแนวทางการดําเนินงาน CBM:  

      ผูเขาฝกอบรมจะสามารถเชื่อมโยงประเด็นในการฝกปฏิบัติดังนี้  
   บทเรียนที่ไดรับจากกิจกรรมนี้จะสามารถนําไปประยุกตใชในการสราง
ความรวมมือระหวางชุมชน และการสรางเครือขายตอไป 
 
หัวขอการฝกอบรม 
♦ การประสานความรวมมือระหวางชุมชน และการรวบรวมแนวทางการจัดการขยะ     

มูลฝอยในชมุชน 
♦ หลักการสรางเครือขาย 

 
เครื่องมือ / ทักษะ / ประเด็นที่เนนหนัก 
การประสานความรวมมือและการสรางเครือขาย 
 



 

กิจกรรมที่ 14 
การเสริมสรางความยั่งยืนการกิจกรรมในชุมชน 

วันที่ 3 (เวลา 10.40 - 11.10 น.) 
 

ประเภทของกิจกรรม 
แบงกลุมระดมสมอง/สนทนาปญหา 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม คือ ผูวางแผนและระบุกิจกรรมที่สามารถสรางความยั่งยืนในชุมชน
ได 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม เกิดแนวคิดแบบบูรณาการทั้งแนวตั้งและแนวราบ 
2.เพื่อรวบรวมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับ CBM ทั้งนี้แตละกิจกรรมตองมีความสอด  
   คลองตอเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
ผลที่ไดจากกิจกรรมนี้จะเปนการรวบรวมกิจกรรม CBM ทั้งหมด โดยกิจกรรมทั้งหมด
จะถูกสรางใหอยูภายใตเครือขายของชุมชน 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
วิทยากรอธิบายขั้นตอนและแนวทางการดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP  
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.วิทยากรอธิบายขั้นตอนและแนวทางการดําเนินการ 
2.ผูเขารับการฝกอบรม ในแตละกลุมชวยกันคิดหากิจกรรมที่สงเสริมแนวทาง CBM 
ภายในชุมชนของตน  
(ผลที่ไดคือรายชื่อกิจกรรมทั้งหมด) โดยใชวิธีการเขียนลงบนบัตรคํา 
3.ผูเขารับการฝกอบรม ในแตละกลุมรวมกันคิดวาแตละกิจกรรมที่ไดระบุตามขอ 2 มี
ความเชื่อมโยง และสัมพันธกันอยางไร 
 

  หมายเหต ุ: 
ผูเขาฝกอบรมจะตองอธิบายความเชื่อมโยงของกิจกรรมที่ไดวางแผนดําเนินการใน 
กลุมยอยวาแตละกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานอยางไร 
 



 

หัวขอ การสรางเครือขายความรวมมือ 
วันที่ 3 (เวลา 11.10 - 11.15 น.) 

 
  ผูนําชุมชนตองเขาใจวิธีการสรางกิจกรรมในชุมชนเพื่อใหทุกคนไดเขามามี   
สวนรวม และในขณะเดียวกันตองสรางเครือขายกิจกรรมสําหรบัชุมชนตาง ๆ ดวย   การ
สรางเครือขายระหวางชุมชนมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการนําโครงการ CBM ไปสู
ภาคปฏิบัติ เนื่องจากโครงการ CBM ตองอาศัยความรวมมือของหลายฝาย 



 

กิจกรรมที่ 15 
การสรางเครือขายความรวมมือ 
วันที่ 3 (เวลา 11.00 - 11.40 น.) 



 

ประเภทของกิจกรรม 
ระดมสมองในกลุมใหญ (ไมมีการแบงกลุม) 
บทบาท 
ผูเขารับการฝกอบรม คือ ผูวางแผนในการกําหนดวิธีการและแนวทางในการสราง
เครือขาย 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
1.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม เกิดความตระหนักในการสรางเครือขายดําเนินการ 
2.เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรม ขยายกรอบความคิดโดยคํานึงถึงการสรางเครือขายใหกับ
ชุมชน และสามารถมองในภาพกวางได 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การระดมความคิดในกลุมยอยตามสถานการณที่กําหนดให 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
แนวทางและวิธีการสรางเครือขายที่ไดในกิจกรรมนี้ จะเปนตัวอยางที่สําคัญตอการสราง
เครือขายของชุมชนในอนาคต 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
วิทยากรอธิบายขั้นตอนและแนวทางการดําเนินการ 
วัสดุอุปกรณ 
กลองและกระดาน ZOPP  
ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.วิทยากรอธิบายขั้นตอนและแนวทางการดําเนินการ 
2.ผูเขารับการฝกอบรม ทกุคนเขียนวิธีการและแนวทางในการสรางเครือขายในชุมชนลง
บนบัตรคําแลวนําไปติดบนกระดาน 
3.วิทยากรกระตุนให ผูเขารับการฝกอบรม นําแนวทางและวิธีการที่ไดในขอ 2 มา
ผสมผสานกันเพื่อใหการสรางเครือขายในชุมชนแบบบูรณาการ 
 

  หมายเหตุ : 
ผูดําเนินการฝกอบรมนําระดมสมองในกลุมใหญเพ่ือสรางเครือขายการดําเนินงาน  



 

โครงการทํากิจกรรมของทุกกลุมมาบูรณาการ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงที่สนับสนุนกัน 
 
 
 



 

กิจกรรมที่ 16 
การรายงานผลการฝกปฏิบัติ 
วันที่ 3 (เวลา 13.00 - 14.00 น.) 
วันที่ 3 (เวลา14.00 - 14.20 น.) 
วันที่ 3 (เวลา 14.35 - 15.35 น.) 
วันที่ 3 (เวลา 15.35 - 15.55 น.) 

 
ประเภทของกิจกรรม 
การนําเสนอและรับฟงขอคิดเห็น 
การนําเสนอของ 2 กลุมแรก 60 นาที 
การใหขอคิดเห็น 20 นาที 
การนําเสนอ ผูเขารับการฝกอบรม 2 กลุม 60 นาที 
การใหขอคิดเห็น 20 นาที 
บทบาท 
ผูนําเสนอและผูใหขอคิดเห็น 
วัตถุประสงคของกิจกรรม 
เพื่อเรียนรูผลการฝกปฏบิัติของกลุมยอย 
เพื่อนําเสนอผลการฝกปฏิบัติ 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
การนําเสนอผลการฝกอบรม 
ความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่น 
แผนงานที่ไดจากการฝกจะเปนตัวอยางในการจัดทําโครงการ CBM ในชุมชน 
ผูสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมและบทบาท 
วิทยากรและวิทยากรกระบวนการเพื่อนําการนําเสนอ 
วัสดุอุปกรณ 
แผนใส, แผนพลิก 
 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม 
1.วิทยากรแนะนําขั้นตอนปฏิบัติ 
2.การนําเสนอของ 2 กลุมแรก (กลุมละ 30 นาที) 
3.การใหขอคิดเห็นจากผูเขารับการฝกอบรม (20 นาที) 
4. การนําเสนอ ผูเขารับการฝกอบรม 2 กลุมหลงั 
5.การใหขอคิดเห็นจากผูเขารับการฝกอบรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทเรียนที่ไดรับสําหรับหลักสูตรที่ 3 

วันที่ 3 (เวลา 15.55 - 16.15 น.) 
 

ในดานองคความรู 
• การบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
• ความเขาใจดานผลกระทบของการบริหารจัดขยะอยางไมเหมาะสม 
• บทบาทของผูนําชุมชนในการดําเนินงานตามโครงการ CBM 
• สิทธิหนาที่และความรับผิดชอบของชุมชนตอการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

 
ในดานทักษะสวนบุคคล 
• ทักษะและความสามารถในการเปนผูนํา 
• ความสามารถในการเปนผูแทนหรือเสียงของชุมชน 
• ความสามารถในการประสานความรวมมือกับหนวยดําเนินการตาง ๆ  

 
ในดานทักษะ CBM 
• ทําหนาที่เปนวิทยากรดาน CBM 
• สามารถหามาตรการสนับสนุนในการดําเนินงานตามโครงการ CBM 
• สามารถระบุและวิเคราะหทางเลือกในการดําเนินการดาน CBM 

 
ในดานทัศนคติ 
• แตละชุมชนสามารถนําโครงการ CBM มาดําเนินการภายในชุมชนได 
• ทุก ๆ คนมีบทบาทและหนาที่ที่สําคัญในการรักษาชุมชนใหสะอาด 
• ใหความรวมมือกับทุก ๆ หนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือนําไปสูความสําเร็จของการ

ดําเนินงานดาน CBM 
 
 



 

 
เอกสารประกอบ 1 : ความหมายของวิสัยทัศน 

 
 วิสัยทัศน หมายถึง ภาพที่ตองการจะเห็นในอนาคต วิสัยทัศนของแตคนหรือ
องคกรยอมมีความแตกตางกันออกไปเพราะวาแตละคนมีเหตุผลที่แตกตางกันใน
ภาพลักษณทางอนาคตในโลกปจจุบันที่เต็มไปดวยการเปลี่ยนแปลง วิสัยทัศนองคกรที่ดี
จะมีประโยชน ดังนี้ 

1. กําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง : ยกตัวอยางเชน “องคกรของเราตองเปนผูนํา
ดานการบริหารจัดการขยะโดยอาศัยชุมชนเปนฐานดําเนินการ” จากวิสัยทัศนดังกลาว 
ผูปฏิบัติงานในองคกรยอมรูทันที่เลยวาจุดมุงหมายที่แทจริงขององคกรคืออะไร 

วิสัยทัศนที่ดีจะสามารถบอกใหผูปฏิบัติงานในองคกรรับรูไดวาแผนงาน/
โครงการโดยมีความสําคัญและควรจะดําเนินการอยางไรในอนาคต นอกจากนี้องคกร
อาจจะริเริ่มโครงการใหม ๆ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศนที่องคกรไดตั้งไวไดหรือไม อีกทั้ง
วิสัยทัศนที่ชัดเจนจะสามารถตัดสินใจไดวาโครงการใดควรระงับหรือชลอหรือโครงการ
ใดควรไดรับความสําคัญกอนในการดําเนินงาน 

2.กระตุนใหคนในองคกรมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติเพราะวิสัยทัศนของ
องคกรมีความชัดเจนทําใหการปฏิบิตงานเปนไปในทิศทางที่ถูกตองและไมจําเปนตอง
กลัววาจะทํางานไมตรงตามนโยบายขององคกร 

เมื่อบุคลากรเห็นวาวิสัยทัศนขององคกรมีความชัดเจน ผูปฏิบัติจะรูสึกสบายใจ
ในการทํางานเพราะรูแลววาสิ่งที่ไดทําลงไปมีความสอดคลองกับวิสัยทัศนขององคกร 

3. ชวยในการประสานการทํางานของแตละฝายในองคกร : เมื่อคนในองคกรรู
ทิศทางการพัฒนาองคกรแลวจะทําใหแตละฝายทํางานเปนไปในทิศทางเดียวกันแบบ
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เมื่อองคกรดําเนินไปในทิศทางเดียวกันจึงกอใหเกิดการประสานการทํางานมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น การขอความรวมมือจากแตละฝายจึงสะดวกขึ้นเพราะทุกฝายรูแลววาพวก
เขากําลังทํางานเพื่อมุงสูจุดหมายเดียวกัน 

ในการนี้วิสัยทัศนขององคกรที่กําหนดมีความสําคัญอยางยิ่งตอการปฏิบัติงาน
ของขาราชการหรือพนักงานทองถิ่น เนื่องจากทุกคนสามารถปฏิบัติงานไปในทิศทาง



 

เดียวกันได ไมมีการสับสนในงานที่ทําและไมตองคอยกังวลวางานที่ปฏิบัติอยูนั้น
สอดคลองกับนโยบายหรือวิสัยทัศนขององคกรหรือไม 
 
 วิสัยทัศน หมายถึง สภาพการพัฒนาที่องคกรตองการจะเปนและในอนาคตตาม
หวงระยะเวลาที่กําหนด โดยระบุเปนขอความที่สะทอนถึงความมุงหมั่นเกี่ยวกับทิศทาง
และจุดยืนที่ตองการพลักดันใหเกิดขึ้นเปนจุดหมายปลายทางรวมกันของทุกฝายที่
เกี่ยวของ ซึ่งเปนการตอบคําถามวาเทศบาลตองการเปนอะไรในอนาคต 
 
เอกสารประกอบ 2 : คุณลักษณะของวิสัยทัศนที่มีประสิทธิผล 
 
จินตนาการได : วิสัยทัศนที่ดีสามารถสื่อใหเห็นภาพลักษณในอนาคต 
เปนที่ตองการ : วิสัยทัศนที่ดีเปนที่ตองการของทุกคนไมวาจะเปนบุคลากร ลูกคา ผูมี
สวนไดเสียหรือบุคคลอื่น 
ที่เกี่ยวของ 
ปฏิบัติ : วิสัยทัศนที่ดีตองตั้งอยูบนความเปนจริงและมีเปาหมายที่จับตองได 
ชัดเจน : วิสัยทัศนที่ดีตองมีความชัดเจนพอที่สามารถนําไปใชพิจารณาการตัดสินใจได 
ผอนปรน : วิสัยทัศนที่ดีตองไมเฉพาะเจาะจงมากเกินไปจนมิอาจทําใหคนในองคกรมี
ความคิดริเริ่มหรือแผนงาน/โครงการใหม ๆ ได 
สื่อสารได : วิสัยทัศนที่ดีตองงายตอการสื่อสารและสามารถอธิบายวิสัยทัศนใหผูอ่ืนฟง
ไดภายใน 5 นาที 
 
ขอพึงระวังในการกําหนดวิสัยทัศน 

� การกําหนดวิสัยทัศนที่ดีตองใชทักษะทางความคิด (สมอง) และใจ ดังนั้น การ
พัฒนาวิสัยทัศนไมใชเรื่องงาย เพราะการกําหนดวิสัยทัศนตองใชการมีสวนรวม
ของหลายบุคคลหลายฝาย 

� ในบางครั้งองคกรที่ไมมีวิสัยทัศนดีกวาองคกรที่มีวิสัยทัศนที่ไมดี เพราะบอยครั้ง
ที่วิสัยทัศนที่ไมดีทําใหองคกรดําเนินการผิดทิศทาง และในบางครั้งวิสัยทัศนที่
ไมดีทําใหงานในองคกรไมเปนไปตามที่คาดหมาย 



 

 
 
เอกสารประกอบ 3 : ขอคํานึงในการกําหนดวิสัยทัศน และการนําวิสัยทัศนไปสูการ
ปฏิบัติ 
 
งาย :  

วิสัยทัศนที่ดีตองไมใชศัพทเทคนิคหรือศัพทยากที่ชาวบานไมสามารถเขาใจได
เปรียบเทียบ , อุปมาอุปไมย 

ยกตัวอยางได :  
วิสัยทัศนที่ดีตองสื่อออกมาเปนภาพที่ชัดเจนและสามารถมองเห็นได 

ประชุมหลายรอบ :  
ผูบริหารตองนําเสนอวิสัยทัศนในทุกสถานที่และทุกโอกาส และตองใชสื่อตาง ๆ 

เพื่อชวยใน 
การสื่อสารเพื่อใหทุกกลุมคนเขาใจ ทั้งนี้รูปแบบการสื่อสารอาจจะเปนการ
จัดการประชุม การประกาศทางหนังสือพิมพ การพูดคุยกับชุมชน ฯลฯ ทุก
วิถีทางเปนการสื่อใหวิสัยทัศนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

นําเสนอซ้ํา :  
การประกาศหรือนําเสนอวิสัยทัศนหลาย ๆ ครั้งเปนการชวยใหทุกกลุมคน 

(ขาราชการหรือพนักงาน   
ทองถิ่น, ชุมชน, ชาวบาน และภาคเอกชน) จดจําวิสัยทัศนมากยิ่งขึ้น 

ผูนําเปนตัวอยางที่ด ี:  
ผูนําทองถิ่นหรือผูบริหารตองแสดงใหทุกคนไดเห็นวาตนนั้นปฏิบัติทุกอยางสอดคลอง
กับนโยบายที่กําหนดทั้งนี้ เมื่อผูบังคับบัญชาหรือประชาชนเห็นแลวจะไดปฏิบัติตาม 
 
 
การวางแผนยุทธศาสตรคืออะไร 

การวางแผนยุทธศาสตรเปนกระบวนการที่องคกร (เทศบาล) สามารถกําหนดได
วาเทศบาลตองการยืนอยู ณ จุดใด ในอนาคตและตองทําอยางไรเพื่อใหไปถึงจุดหมาย 



 

อีกนัยหนึ่งคือ การวางแผนยุทธศาสตรเปรียบเสมือนการกําหนดอนาคตของเทศบาล 
หรือเราสามารถคิดถึงแผนยุทธศาสตรวาเปนแผนที่หรือเสนทางเดินทางของเทศบาลเพื่อ
เดินทางไปสูจุดหมายในอนาคตได 
การวางแผนยุทธศาสตรโดยคํานึงถึงหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ตองมีกระบวนการ : ดังนี้ 

� กําหนดวิสัยทัศนของเทศบาล หรือสิง่ที่ตองการใหเทศบาลเปนในอนาคต 
� กําหนดเปาหมายแบบกวาง ๆ เพื่อการพัฒนาของเทศบาล 
� วิเคราะหขอมูล (ดานเศรษฐกิจ, สิ่งแวดลอม, สังคม และองคกร) ในแงมุมที่

เกี่ยวกับเทศบาล 
� จัดทําขอมูลเกี่ยวกับเทศบาล โดยจัดเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่

สามารถนํามาวิเคราะหได 
� วิเคราะหแนวโนมของเทศบาลในอนาคตวาจะมีทิศทางไปในลักษณะใด 
� ระบุประเด็นยุทธศาสตรของเทศบาล 
� วิเคราะห SWOT ของเทศบาล (จุดแข็ง, จุดออน, โอกาส และอุปสรรค) 
� กําหนดเปาหมายสําหรับภารกิจหลักที่เทศบาลตองดําเนินการ 
� พัฒนาแผนปฏิบัติการสําหรับภารกิจหลักที่เทศบาลตองรีบดําเนินการ 
� นําแผนไปสูภาคปฏิบัติ 
� กระบวนการกํากับติดตามผล 

 
ประโยชนของการวางแผนยุทธศาสตร 

� สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง : การวางแผนยุทธศาสตรชวยใหเกิดความเขาใจ
ในพลวัตรของการเปลี่ยนแปลง และยังเปนวิธีการที่เอื้ออํานวยใหเทศบาล
สามารถปรับเปลี่ยนแผนงานที่ไดตออนาคต 

� สามารถหาวิสัยทัศนขององคกรรวมกัน : การวางแผนยุทธศาสตรเปนการเปด
โอกาสไดทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน 

� สามารถควบคุมจุดหมายของเทศบาล : เทศบาลที่มีแผนยุทธศาสตรจะมีความ
ชัดเจนวาจะดําเนินการไปตามทิศทางใด และสามารถคาดการณไดวาในอนาคต 
(5 ป 10 ป 20 ป ….) จะไปอยู ณ จุดใด 



 

� สามารถใชทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสิทธิผล : แผนยุทธศาสตรที่ดีจะ
สามารถควบคุมการใชทรพัยากรตามชาติได เพราะแผนจะกําหนดวาจะใช
ทรัพยากรอะไร ในปริมาณที่เทาไร ดังนั้นการใชทรัพยากรธรรมชาติตามแผน
ยุทธศาสตรจึงใชหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

� สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิต : การวางแผนยุทธศาสตรรวมกันสามารถเขาถึง
ปญหาทองถิ่นไดดีที่สุด ดังนั้น คานิยมทางสังคมและวัฒนธรรมหรือภูมิปญหา
ทองถิ่นไดมีการคํานึงถึง และถูกบรรจุใหอยูในแผนยุทธศาสตร 

� สามารถเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจ : เมื่อมีแผนยุทธศาสตรเทศบาลจะทราบ
ทิศทางในการดําเนินการทันที ดังนั้น แผนยุทธศาสตรจึงเปรียบเสมือนการเปด
โอกาสใหเทศบาลดําเนินการเพราะเทศบาลไดเห็นทิศทางในอนาคต 

� สามารถกําหนดแผนงานที่มีประสิทธิภาพเมื่อดําเนินงานรวมกันการที่รวมกัน
กําหนดแผนยุทธศาสตร ทําใหทุกฝายมีกําลังใจในการดําเนินการใหบรรลุ
จุดหมายมากขึ้น ในขณะเดียวกันทุกคนที่รวมทํางานไดเห็นถึงความสําคัญของ
แผน ฯ มากขึ้น 

 
 แนวทางการกําหนดวัตถุประสงค/เปาหมาย 
 วัตถุประสงค คือ สิ่งที่คาดหวังหรือตองการหลังการดําเนินงานหรือเปน
ตัวกําหนดและเปนแนวทางของการกระทํา การกําหนดวัตถุประสงคเปนเรื่องที่ละเอียด 
เนื่องจากในการกําหนดวัตถุประสงคนั้นจําเปนตองอาศัยประสบการณ การฝกปฏิบัติ 
และการชํานาญการ สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ วัตถุประสงคที่กําหนดตองไมยาว
จนเกินไป แตในขณะเดียวกันตองครอบคลุมกิจกรรมหรืองานดังนั้น วัตถุประสงค
จะตองวัดและตรวจสอบได ในขณะเดียวกันหลังจากการปฏิบัติตามแผน นอกจากนี้ 
วัตถุประสงคตองสามารถเปนสิ่งทาทายใหกับบุคลากร การจัดลําดับความสําคัญ และ
สงเสริมใหเกิดการพัฒนาของบุคลากรในองคกร 
 
 
 
 



 

ลักษณะของวัตถุประสงคที่ดี 
     วัตถุประสงคที่ดีขององคการนั้นควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. ตองเปนที่ทราบและเขาใจในหมูบุคลากรที่เกี่ยวของ วัตถุประสงคจะมีระดับ 
วัตถุประสงคระดับสูงจะมีลักษณะขอบเขตกวางและเปนกลยุทธมากกวาวัตถุประสงค
ระดับต่ําซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะ เปนรูปธรรมและเทคนิค 
 2. ตองมีความสมดุล เพราะวัตถุประสงคเปนตัวทําใหเกิดการกระทํา ฉะนั้น
วัตถุประสงคจึงตองสามารถทําใหเกิดบูรณาการของกิจการตาง ๆ ของหนวยงาน
ทั้งหลายที่มีหนาที่แตกตางกันและกอใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดวย 
 3. ตองมีสวนชวยใหสามารถระบุถึงผลที่คาดวาจะไดรับไดอยางชัดเจนและเปน
ที่เขาใจ เมื่อทราบและเขาใจวัตถุประสงคแลวยอมทําใหสามารถบอกไดวาผลที่จะเกิด
จากการกระทําตามวัตถุประสงคนั้นจะมีอะไรบาง 
 4. ตองสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามขอจํากัดและอิทธิผลตาง ๆ ทั้งจากภายนอก
และภายในองคการเชนสภาพแวดลอมเปลี่ยนแปลงไป หรือทรัพยากรขององคการขาด
แคลนยิ่งขึ้น ยอมสามารถปรับเปลี่ยนวัตถุประสงคใหเหมาะสมได 
 5. ตองสามารถวัดได และสามารถวัดไดทั้งในดานปริมาณ คุณภาพ คาใชจาย 
และเวลาดวยแลวจะเปนการดีมาก ทั้งนี้จะไดสามารถระบุถึงผลที่คาดวาจะไดรับให
ชัดเจนได 
 6. ควรจะสามารถทําไดหรือมีความเปนไปได ไมควรกําหนดใหสูงเกินไปอันจะ
ทําใหผูปฏิบัติทอถอย หรอืประเมินผลออกมาแลวทําใหผูปฏิบัติขาดประสิทธิภาพ หรือ
กําหนดไวต่ําเกินไปจะทําใหเกิดการประเมินผลและประสิทธิภาพการทํางานตรงกันขาม 
 7. ควรไดรับการยอมรับโดยบุคลากรในองคการ ทั้งนี้เพื่อจะไดทําใหสมาชิกของ
องคกรมีพฤติกรรมทีสอดคลอง และมุงทํางานเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
 8. ควรเขียนใหชัดเจนเปนที่เขาใจไดงาย และใชคําธรรมดา โดยเขียนขึ้นตนดวย 
“เพื่อ” เสมอ เชน เพื่อผลิตบัณฑิตทางรัฐศาสตร หรือ เพื่ออบรมใหนักศึกษามีจริยธรรม 
เปนตน  
 9. การเขียนวัตถุประสงค ถามีหลายประเด็นที่เห็นวาควรแยกใหชัดเจนควรเขียน
เปนขอ ซึ่งไมควรจะมีหลายขอเกินไป และถาเปนวัตถุประสงคของโครงการเล็ก ๆ ถาไม



 

จําเปนควรมีเพียงขอเดียว แตถามีหลายขอจะตองเรียงลําดับความสําคัญ โดยขอแรกตอง
สําคัญกวาขอสอง และตอไปเรื่อย ๆ  
 อาจใชกรอบงาย ๆ ตอไปนี้พิจารณา คือวัตถุประสงคจะตองมีความเปนไปได 
(sensible) สามารถวัดได (measurable) สามารถทําได (attainable) มีเหตุผล 
(reasonable) และมีเวลาแลวเสร็จ (time) องคประกอบดังกลาวนี้ใชตัวยอวา SMART 
 ปจจัยเหลานี้สามารถนําไปใชในการวเิคราะหวัตถุประสงคได ทั้งนี้เพื่อการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหเหมาะสม 
 

การวิเคราะหสถานการณเพื่อการพัฒนาโดยใช SWOT Analysis 
 

 SWOT Analysis คือการวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
ภายในเทศบาล ในลักษณะที่เชื่อมโยงกับการวิเคราะหปจจัยภายนอกเพื่อระบุโอกาส 
(Opportunities) และภัยคุกคาม (Threats)  
 
เหตุผลที่จะตองทําตองทํา SWOT Analysis 

1. ชวยใหมองเห็นประเด็นเพื่อการพัฒนาไดอยางชัดเจน 
2. ชวยใหการกําหนดประเด็นเพื่อการพัฒนาตั้งอยูบนขีดความสามารถที่แทจริง
ของเทศบาล 
3. ชวยใหการกําหนดประเด็นเพื่อการพัฒนาเชื่อมโยงกับการใหประโยชนของ
โอกาส หรือจัดการกับภัย  
   คุกคามหรือลดจุดดอยลง 
 

 
ความหมายของ SWOT Analysis 
 
จุดแข็ง (Strengths) : คือขีดความสามารถ (Capacity) หรือทรัพยากร (Resource) ที่อยู
ภายในเขตเทศบาล 



 

ซึ่งสามารถนํามาใชจัดการเพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจหลัก และเปาหมายเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

จุดออน (Weaknesses) : คือความผิดพลาด (Fault) หรือขอดอย (Deficiency) ภายใน
เขตเทศบาลซึ่งมีผลให 

มิอาจบรรลุแนวทางการพัฒนาที่กําหนดไว 
โอกาส (Opportunity) : คือสถานการณในสิ่งแวดลอมภายนอกเขตเทศบาลที่มีลักษณะ
สงผลใหเกิดประโยชน  

หรือสงผลทางบวกตอการทํางานของเทศบาล 
อุปสรรค (Threat) : คือสถานการณในสิ่งแวดลอมภายนอกเขตเทศบาลที่มีลักษณะ
สงผลใหเกิดความเสียหาย หรือสงผลทางลบตอการทํางานของเทศบาล โดยอาจอยูในรูป
ของอุปสรรคหรือขอจํากัด 

 
วิธีการและกระบวนการที่เหมาะสมสําหรับการมสีวนรวมของประชาชน 

สิ่งจําเปนสําหรับภาวะความเปนผูนําที่จะสงเสริมการดําเนินงานของชุมชน 
  
 หลักการมีสวนรวมของสาธารณะ  
  ในหลักปฏิบตัิ รัฐบาลคงไวซึ่งอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินโครงการ
สาธารณะเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานทั้งในระดับทองถิ่น ในภูมิภาค และในระดับชาติ 
อยางไรก็ตาม ในภาวะที่ประชากรเพิ่มขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ประกอบ
กับการใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมที่เพิ่มขึ้น การยอมรับหรือตอตานของประชาชน
เกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ที่เสนอโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกลายเปนองคประกอบที่สําคัญ
อยางมากตอการดําเนินโครงการ 
 
  หลักเกณฑที่จะกลาวตอไปนี้อธิบายถึงสวนประกอบสําคัญที่จําเปนตอการ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหบรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 
  
 



 

การกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน 
  รูปแบบของการมีสวนรวมขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการมีสวนรวมวาหนวยงาน
จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่ออะไร 
 
 ระบุสิ่งที่หนวยงานตองการดําเนินการใหสําเร็จ 
  การมีสวนรวมของประชาชนจะตองจัดใหมีความเหมาะสมในแตละตอนของ
กระบวนการ    ตัดสินใจ  โดยปกติขนาดของการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ
ที่มากที่สุดเกิดขึ้นในขั้นตอนการใหคําแนะนํา การเห็นชอบ และการดําเนินโครงการ 
อยางไรก็ตาม จําเปนที่จะตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตในขั้นตอนการ
ตั้งเปาหมาย และการกําหนดปญหา จากการปฏิบัตทิี่ผานมาปรากฏวา ประชาชนมี
โอกาสการมีสวนรวมของนอยที่สุดในชวงการสํารวจขอเท็จจริง  และในขัน้ตอนของ
การกําหนดทางเลือกตาง ๆ  



 

 กําหนดผูที่ควรจะเขามามีสวนรวม 
  โดยปกติแลว การตัดสินใจควรพิจารณาถึงความเห็นของผูมีอํานาจหนาที่โดย
ชอบตามกฏหมายซึ่งจะสามารถระบุคลดังกลาวไดอยางชัดเจน แตเปนการยากที่จะระบุผู
ที่มีสวนไดเสียของการตัดสินใจทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการตัดสินใจในระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ แนวทางที่นิยมนํามาใชคือการรับฟงความคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่
มีสวนไดเสียและที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งไดแสดงความคิดเห็นตอกลุมผูที่ควรจะเขามามี
สวนรวม 
 
 เสริมสรางความรวมมืออยางจริงจังและตอเนื่อง 
  การสรางความสัมพันธจําเปนตองใชความพยายามอยางตอเนื่องเปนลําดับขั้น
และสม่ําเสมอและมีการพิจารณาใครครวญอยางดี รัฐและประชาชนจําเปนตองเพ่ิมความ
รวมมือระหวางกันเพื่อใหเกิดความยั่งยืนในการวางแผนโครงการ  เนื่องจากกระบวนการ
ที่ยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดลอมตองการความตอเนื่อง ในการวางแผน  การดําเนิน
กิจกรรมแตละอยางตองคํานึงวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนในภาพรวม 
ไมใชแยกการทํางานออกมา หรือเปนกิจกรรมเดียว แยกออกไปตางหาก ในการสราง
ความสมพันธในลักษณะความรวมมือระยะยาวระหวางตัวแทนของรัฐและประชาชน
ตองมองไปในอนาคต และมีการกําหนดวิสัยทัศน ซึ่งการสรางความรวมมืออาจจะตอง
ใชเวลาในการดําเนินงานบางพอสมควร 
 
 การใหมแีนวทางการมีสวนรวมของประชาชนอยางหลากหลาย 
  ความหลากหลายในวิธีการกระจายขอมูล เชน เปดการพบปะหารือกับรัฐบาล 
การประชุม การทําสื่อสิ่งพิมพ สื่อสารมวลชน การแสดง นิทรรศการ จดหมายขาว 
โฆษณา ประกาศ โทรศัพทสายดวน ศูนยสอบถามขอมูล  การสือ่สารทางอิเลกทรอนิกส 
การโตตอบจดหมาย การแจงดวยวาจา และความหลากหลายในรูปแบบของวิธีการ
รวบรวมขอมูล (การเปดรับฟงความคิดเห็นสาธารณะ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(workshops) การพบปะ ประชุม ปรกึษาหารือ คนควาวิจัย สังเกตการณผูที่เขารวม
กิจกรรม  สํารวจ ฯลฯ) มีความสําคัญมากตอความสําเร็จของการมีสวนรวมของ



 

ประชาชน 
 
 การเปดใจกวาง ความซื่อตรง และตอบสนองที่ดี  
  การยึดถือความเปนจริงและความซื่อตรง เปนปจจัยสําคัญตอผลสําเร็จของการมี
สวนรวมของประชาชน การขาดความซื่อตรงจะนํามาซึ่งความไมไววางใจกัน ทําใหตอง
เสียเวลาในการดําเนินงาน หรืออาจจะนําไปสูการดําเนินการทางกฎหมายดวย 
  เพื่อใหไดความรวมมือจากสาธารณะตอการดําเนินงานหรือจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ของหนวยงาน ตองทําใหประชาชนไดรับทราบวาการตัดสินใจที่จะดําเนินงานของ
หนวยงานนั้น ๆ กระทําอยางไร และดวยเหตุผลอะไร นอกจากนี้ การจัดทําและติดตาม
กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีความสําคัญตอความสําเร็จของโครงการ จะตองมีการระบุให
ชัดเจน (เปนลายลักษณอักษร) วาการรวบรวมขอมูลทําอยางไร การตัดสินใจกระทํา
อยางไร เมื่อไร และโดยใคร ทั้งนี้ตองมั่นใจวาผูที่มีสวนรวมทุกฝาย (ทั้งหนวยงานและ
ประชาชน) มีความเขาใจตั้งแตเริ่มตนกระบวนการ ในกรณีที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมในแผนงาน หนวยงานผูดําเนินการควรจะหารือกับประชาชน 
และควรใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันของทุกฝายที่เกี่ยวของกับกระบวนการดําเนินงาน
ดังกลาวกอน 
 
 ความเขาใจในความหลากหลายของการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชน  
  โดยขอเท็จจริง ประชาชน ประกอบดวยกลุมคนหลาย ๆ กลุม ประชาชนที่
เกี่ยวของกับกระบวนการดําเนินงานไมจําเปนที่จะตองเปนตัวแทนของประชาชนเสมอ
ไป เพราะบางครั้งตัวแทนมีแนวโนมวาจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อยูในความ
สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งของตนเทานั้น กระบวนการดําเนินงานควรใหมีรูปแบบของกลุม
ประชากรสวนใหญเขามามีสวนรวม ซึง่อาจอยูในรูปแบบองคกรตาง (กลุมประชาชน 
กลุมบุคคลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ กลุมผูใชบรกิารโครงการ คณะกรรมการ
ที่ไดรับแตงตั้งอยางเปนทางการ) และรวมหมายถึงปจเจกชนอื่นๆ เชนผูออกเสียง 
ผูใชบริการตามแผนงาน นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานในองคกรซึ่งเปนผูที่มีความสําคัญตอ
ความสําเร็จของการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมใน
การดําเนินงานดวย 



 

 
 
 ใชการชวยเหลือจากบุคคลภายนอก 
   บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่สาม สามารถมีบทบาทสําคัญที่ชวยในการจัดการ
และอํานวยความสะดวกในการทํากิจกรรมรวมกันระหวางฝายตาง ๆ รวมทั้งอาจชวย
เปนตัวกลาง การเจรจา หรือการระงับขอพิพาทหรือขอขัดแยง บุคคลภายนอกที่มีความ
เปนกลางและมีความกระตือรือรนในการอํานวยความสะดวกจะมีความสําคัญมากในการ
ประสานความเขาใจในกรณีกลุมตาง ๆ ซึ่งมีคานิยม ที่ตางกัน  
 
 สรางชองทางสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูล 
  ชองทางสําหรับแลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อรับทราบผลสะทอนกลับมีความสําคัญ และ
จะยังคงเปนสวนสําคัญตอแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับประชาชนในอนาคต 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดการระบบนิเวศนอยางสัมฤทธิ์ผล  หนวยงานตาง ๆ จะตอง
พิจารณาจัดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและเปลี่ยนขอมูล 
และรวมถึงการรวมในกระบวนการตัดสินใจ 
 
 การประสานการเขามามีสวนรวมของประชาชน 
  เปาหมายสําคัญควรจะเปนการสรางมุมมองหรือวิสัยทัศนรวมกัน ซึ่งรวมเอา
ความหลากหลายของกลุมประชาชน ผูเชี่ยวชาญ และผูบริหาร อันจะทําใหสามารถ
กําหนดแนวทางสําหรับการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ใหหลากหลาย มุมมองหรือวิสัยทัศน
ดังกลาวควรใหประชาชนในชุมชนมบีทบาทสําคัญในการตัดสินใจดวย 
 
 การเรียนรูอยางตอเนื่องโดยการติดตอสื่อสารและการแลกเปลี่ยนขอมลูขาวสาร 
  การพัฒนาฐานขอมูลรวมกันเปนสิ่งที่มีความสําคัญมากขึ้นในอนาคต การใช
ขอมูลพ้ืนฐานรวมกัน เชนขอมูลปริมาณการใชทรพัยากร การใชบริการ คุณภาพน้ํา 
พ้ืนที่ที่เปนที่อยูอาศัย การขยายฐานขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวควรเริ่มดวย
กิจกรรมงาย ๆ เชน การรวบรวมรายชือ่สําหรับการติดตอทางจดหมายของหนวยงานตาง 
ๆ การรวมกนัวางแผนจัดทําจดหมายขาว (newsletter) การสํารวจที่อยูหรือสถานที่



 

ติดตอทางจดหมาย หรือการจัดทําแบบตอบกลับ (response form) การใชฐานขอมูล
รวมกันจะทําใหเกิดการเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนขอมูล และมุมมองระหวางกัน แต
อยางไรก็ตาม อาจจะมีขอมูลเกี่ยวกับการเขามามีสวนรวมของประชาชนในลักษณะของ
ภาวะความขัดแยง ซึ่งอาจจะมีผลทั้งในการเสริมสรางหรือขัดขวางการเรียนรู แตประเด็น
ความขัดแยงของประชาชนดังกลาวเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรียนรูเพื่อเปนปจจัยประกอบ
ในการกําหนดความยั่งยืนในระยะยาว 
 
 การเขามามสีวนเกี่ยวของของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม 
  ในการวางแผนและการจัดการสิ่งแวดลอมจําเปนตองพิจารณาถึงเปาหมาย 
ผลประโยชนของสวนรวม ผูมีสวนไดเสีย และกระบวนการทางการเมืองเปนหลัก 
เนื่องจากปญหาทางสิ่งแวดลอมมีความซับซอนและยากตอการใหคําอธิบายที่ครอบคลุม 
ดังนั้นขอขัดแยงเกี่ยวกับการประเด็นความขัดแยงทางดานสิ่งแวดลอมอาจกลายเปน
อุปสรรคตอการดําเนินงานได  จากความซับซอนของประเด็นปญหา   การวางแผน
จัดการสิ่งแวดลอมจะตองพิจารณาทั้งในประเด็นทางดานการเมืองและภูมิศาสตร กรอบ
เวลาในการรวบรวมขอมูล การทํากิจกรรม และการติดตามประเมินผล  
  การจัดการสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนขึ้นอยูกับหลักความสมดุลและผสมผสานระหวาง
การใหความสําคัญตอธรรมชาติ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่ดี  ตลอดจนอนาคตของคน
รุนหลัง การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมจะตองอาศัยความรวมมือจากทุกฝายจึงจะสําเร็จ
ได แตอยางไรก็ตามองคกรปกครองทองถิ่นมีบทบาทในฐานะผูใหคําปรึกษาแนะนําใน
การดูแลจัดการสิ่งแวดลอม ชวยเหลือชุมชนในการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการผสมผสาน
ระหวางการมีสวนรวมของประชาชน กับผูเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตรและทางเทคนิค 
 
 ภาวะความเปนผูนําและเทคนิคการติดตอสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

ภาวะความเปนผูนําและการติดตอสื่อสาร 
 
ศิลปะการพูดตอสาธารณะ 
  - การพูดอยางเปนกันเอง เปนหนทางเขาสูมวลชน 
  - ใชการแสดงออกทางรางกาย ใหมากในขณะพูด 



 

  - เตรียมตัวใหพรอมสําหรับการพูดตอสาธารณะ 
  - อยาคิดวาขอเขียนตาง ๆ เสร็จสมบูรณ จนกวาไดมีการลงพิมพแลว หรือการ 
              กลาวสุนทรพจน จะเสร็จสิ้นเมื่อไดกลาวฯ ออกไปจริง ๆ แลว 
  - จําไววาจะมีชวงเวลาซึ่งคุณควรหยุดพูดเพื่อใหผูฟงคิด และพูดตอผูฟงวา "ผม 
              จะใหเวลาทานลองคิดประเด็นนี้ดูนะครับ" 
  - พยามไมทําความผิดพลาดเมื่อพูดตอหนาชุมชน ทุกสิ่งที่พูดผูฟงจะรับฟงดวย 
             ความตั้งใจ ถาคุณพูดผิดจะมีผลกระทบไมใชเฉพาะตัวคุณแตมีผลถึงองคกรดวย 
  - ควรจะทําการเขียนเอกสารควบคูกับการอภิปรายดวยวาจา จะสามารถไดรับ 
             ความคิดสองดาน จะทําใหจดจําสิ่งนั้นไดดีขึ้น 
 
ชักจูงประชาชนโดยการสนทนาและการเลาเรื่อง 
  - เมื่อพบปะกับใคร พยายามอยาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ไมนารื่นรมยหรือไมนา 
              ประทับใจของทั้งสองฝาย 
   - พูดดวยเรื่องราวที่งาย ๆ และเปนเรื่องที่มีความคุนเคยรวมกัน ไมมีการเสแสรง 
              วาเหนือกวาหรือดีกวา จะเปนการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดี 
  - อยาลืมวาอารมณขันเปนสวนประกอบที่สําคัญในความสามารถในการชักจูงคน 
  - การหัวเราะที่ดี มีผลดีตอทั้งการยอยอาหารและดานจิตใจ 
  - จําไววาประชาชนจะถูกชักจูงไดงายโดยการแสดงออกอยางมีอารมณขันใน 
             ขอบเขตพอประมาณ มากกวาโดยวิธีอ่ืน 
  - คุณสามารถหลีกเลี่ยงการถกปญหาหรือสนทนาที่นานและไมมีประโยชนของ 
             คนอื่น หรือการอธิบายที่ตองทุมเทมาก ๆ ของคุณเองไดโดยการพูดเรื่องสั้น ๆ  
             ที่แสดงความเห็นของคุณ 
  - การพูดในเรื่องที่เหมาะสมจะลดระดับการตอตานหรือความไมพอใจของผูฟง  
  - บอยครั้งที่การสรางศรัทธา มีชัยเหนือวิธีอ่ืน  
 
 
 



 

 
นําเสนอวิสัยทัศนและเนนย้ําอยางตอเนื่อง 
  - ใหมีการชี้แจงที่ชัดเจน รวบรัด ในทศิทางขององคกร และอธบิายกิจกรรมที่ทํา 
              ไดอยางมีเหตุผล 
  - ใหตอกย้ํา ทําใหมั่นใจ และเตือนทุกคนเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของวิสัยทัศน 
              ที่องคกรกําหนดขึ้นในทุกโอกาส เวลา และสถานที่ 
  - การนําวิสัยทัศนไปใชอยางมีประสิทธิภาพจะตองใชการโนมนาวจูงใจ มิใชการ 
             บีบบังคับ 
  - การมุงเพื่อบรรลุวิสัยทศันของทานจะเปนตัวอยางอันดีในการนําใหผูรวมงาน 
             รวมถือปฏิบัต ิ
  - เมื่อกําหนดวิสัยทัศน ไมควรซับซอนและยากแกการทําความเขาใจของทุกคน 
  - เมื่อทําอะไรขึ้นใหม  ควรยอนสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เชื่อมโยงมาถึงปจจุบัน และ 
              เชื่อมโยงทั้งคูไปยังอนาคต 
  - ตองตระหนักวากระบวนการสรางนวัตกรรม จะตองทําใหเกิดแนวความคิดที่ 
             สรางสรรค และพลังที่จําเปนตอการบรรลคุวามสําเร็จ 
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