
แผนพฒันาหมูบ่า้น/ชุมชน



ความส าคญัของแผนพฒันาหมู่บา้น

• เป็นเครือ่งมือในการสรา้งความเขม้แข็งของชุมชน เป็นรากฐานใน

การพฒันาทอ้งถิน่/การพฒันาจงัหวดั

• เป็นการส ารวจขอ้มูล เพือ่น าวางแผนแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ

• ท าใหท้ราบความตอ้งการของหมู่บา้น และสามารถก าหนดอนาคต

การพฒันาหมู่บา้นได้

• เป็นการเสริมสรา้งวิถชีีวิตประชาธิปไตย

• เป็นการพฒันาศกัยภาพผูน้ าของหมู่บา้น/ชมุชน

• เป็นการสรา้งพลงัชุมชน และใชพ้ลงัชุมชน ในการพฒันาชมุชน

• เป็นของชมุชน โดยชุมชน และเพือ่ชุมชน



1. การเตรียมการจดั

ประชมุประชาคม

2. การประชมุ

ประชาคม

3. การจดัท า

แผนพฒันาหมู่บา้น

4. การใหค้วามเห็นชอบ

และรบัรองแผนพฒันา

หมู่บา้น

5. การประสาน

และการใชแ้ผน

6.การทบทวน/ปรบัปรุง

แผนพฒันาหมู่บา้น

7. การตรวจสอบ/

ติดตามแผนพฒันาหมู่บา้น



เวทีการจดัท า

แผนพฒันา

หมู่บา้น

ประชาชน

ในหมู่บา้น/

ชุมชน

องคก์รต่างๆ 

ใน

หมู่บา้น        

กม.

2.  แผนพฒันาต าบล(บูรณาการ)

อปท.+ศอช.ต. ร่วมเสนอแผนฯ

1.  แผนพฒันาหมู่บา้น

กม.(เจา้ภาพ)

วิทยากรกระบวนการต าบล

วิทยากรกระบวนการหมู่บา้น

4. บรรจุไวใ้น

แผนพฒันาอ าเภอ
5. บรรจุไวใ้นแผนพฒันาจงัหวดั

3. บรรจุไวใ้น

แผนพฒันาทอ้งถิน่ 
แผนชุมชน+แผนทอ้งถิน่

แผนทอ้งถิน่+แผนอ าเภอ+ แผน

ส่วนราชการประจ าจงัหวดั

ของบประมาณ

สงป.

มท.

3/1 อปท.พิจารณา

จดัตั้งงบประมาณ



การเช่ือมโยงแผนพฒันาหมู่บา้น/แผนชมุชน

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(อบต. เทศบาล อบจ.) 
• บรรจุโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน ไว้ใน

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของโครงการ/กิจกรรม 
ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน

• พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของ
โครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุไว้ในแผนแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. อ าเภอ
• บรรจุโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ไว้ในแผนพัฒนา

อ าเภออย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของโครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้านของ
แต่ละหมู่บ้าน

๓. จังหวัด
• บรรจุโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ไว้ในแผนพัฒนา

จังหวัด อย่างน้อยร้อยละ ๑๐ ของโครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ของแต่ละหมู่บ้าน

•



..แนวทางการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น..

จดัประชมุ กม. เพือ่ทบทวนหรือปรบัปรุงแผนพฒันาหมู่บา้น โดยรวบรวมจาก

แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่มีในหมู่บา้น ส ารวจสภาพปัญหาของหมู่บา้นเพิ่มเติมและ

จดัล าดบัความส าคญัของปัญหาความตอ้งการของหมู่บา้น  และใหจ้ดัท าเอกสาร

ประกอบ ดงันี้

1

•การแต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น

•รายงานการประชมุ   

•ค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผน   

•การจดัประชมุประชาคมหมู่บา้นเพือ่พจิารณารบัรองแผนพฒันาหมู่บา้น

•รายช่ือผูเ้ขา้ร่วมประชาคม/บนัทึกการประชาคม



คณะกรรมการหมู่บา้น(กม.)

พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองทอ้งที ่ฉบบัใหม่ตามมาตรา ๒๘ ตรี

๑. ผูใ้หญ่บา้น        ประธานกรรมการ
๒. ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น         กรรมการ
๓. สมาชิกสภา อปท. กรรมการ
๔. ผูน้ าหรือผูแ้ทน           กรรมการ

กลุ่มหรือองคก์รในหมู่บา้น      
๕. กรรมการหมู่บา้น         กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ ๒-๑๐ คน       

• ล าดบั ๑-๔ เป็นโดยต าแหน่ง
• ล าดบั ๕ โดยการเลือกของราษฎร



www.themegallery.com

แผนหมู่บ้าน/ชุมชนทีด่ี

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง1
1) การพึง่ตนเอง 

2) มีกจิกรรมทีม่ีลกัษณะเป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั

3) มกีจิกรรมส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านเกบ็ออมเงินในรูปแบบต่าง  

4) ภูมคุ้ิมกนั

5) ภูมปัิญญาชาวบ้าน

6) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม



www.themegallery.com

การมีส่วนร่วม2
1) การมส่ีวนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  

2) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกจิ องค์กรเอกชน

3) ลกัษณะของการมส่ีวนร่วม (ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ กจิกรรม
วเิคราะห์  ด าเนินงาน ติดตามประเมนิผล และใช้ประโยชน์)



www.themegallery.com

กระบวนการเรียนรู้3

1) ใช้เวทปีระชาคมในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้

2) มกีารทบทวนและจัดการความรู้กระบวนการจัดท าแผนชุมชน
เพ่ือปรับปรุงให้แผนชุมชนทีป่ระสิทธิภาพ



www.themegallery.com

การใช้ประโยชน์4

1) จ านวนกจิกรรมทีห่มู่บ้าน/ชุมชนด าเนินการเอง

2) จ านวนกจิกรรมทีห่มู่บ้าน/ชุมชนจะด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานต่าง  

3) จ านวนกจิกรรมทีห่มู่บ้าน/ชุมชนจะต้องให้หน่วยงานต่าง   ด าเนินการ
ให้ทั้งหมด

เน้นกจิกรรมตามแผนชุมชนทีส่ามารถปฏิบัตไิด้จริง



www.themegallery.com

รูปเล่มของแผนชุมชน5

1) ข้อมูลแสดงประวตัิ ความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน

2) มข้ีอมูลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และหรือสภาพ 
ปัญหาทีห่มู่บ้าน/ชุมชนประสบอยู่

3) ข้อมูลแสดงแนวทางการแก้ไข / การพฒันาของหมู่บ้าน

4) มกีจิกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชนทีจ่ัดเป็น 2 กลุ่ม
กลุ่มตามลกัษณะการด าเนินกจิกรรม
ด าเนินการเองทั้งหมด
ด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน
ด าเนินการทั้งหมด

กลุ่มตามประเภทกจิกรรม
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ
กจิกรรมทางสังคมและวฒันธรรม
กจิกรรมทางส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

5) ปรับแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 



ตวัอยา่ง

คู่มือแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตัวอย่าง คู่มือแผนพัฒนาหมู่บ้าน.ppt
คู่มือแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ตัวอย่าง คู่มือแผนพัฒนาหมู่บ้าน.ppt


กลยุทธ์การจัดท าแผนชุมชน                
ที่มีประสิทธิภาพ



1. กลยุทธ์ = วิธีการ 
เพื่อ

 ชยัชนะ

 บรรลเุป้าหมาย

 ความคาดหวงั

 ความต้องการ

 ?



2. ต้องรู้จุดมุ่งหมาย
 เราจะท าอะไร 

 ท ากบัใคร

 ท าท่ีไหน

 ท าเมื่อใด

 ท าอย่างไร

 ท าเพื่ออะไร



3. แผนชุมชน คือ อะไร ?
 แผนชวีติ ของคนในชุมชน ทีต่อ้งการก าหนด
ชะตาชวีติของตนเอง

 แผนทีก่ าหนดทศิทางการพฒันาชุมชน                   
ทีค่รอบคลุม  สภาพปัญหาและความตอ้งการไว ้           
ทุกดา้นในชว่งระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง

 แผนทีก่ าหนดกจิกรรมรว่มกนัของคนในชุมชน 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของคนในชุมชนเป็นหลกั



4.  แนวคิดการจัดท าแผนชุมชน

การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน

ใชแ้ผนชุมชนเป็นกลไกการขบัเคลือ่นกจิกรรมชุมชน

การเสรมิสรา้งความเขม้แขง้ของชุมชนไมส่ามารถท า
ไดด้ว้ยการประชุม ฝึกอบรม แต่ท าไดด้ว้ยการเรยีนรู้
รว่มกนัของคนในชมุชน



5. ท าแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
 ท าไดด้ว้ยกระบวนการมสีว่นรว่ม

1.รว่มคดิวเิคราะห ์ระบบขอ้มลู

1.1 ขอ้มลูจปฐ.

1.2 ขอ้มลูกชช.2ค.

1.3 ขอ้มลูของสว่นราชการ

1.4 ขอ้มลูจากการประชาคม



5. ท าแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
 ท าไดด้ว้ยกระบวนการมสีว่นรว่ม

2. รว่มสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลู

2.1 ปัญหาของชุมชน

2.2 ความตอ้งการของชุมชน

2.3 จดักลุ่ม/แยกประเภทปัญหา/ความตอ้งการ



5. ท าแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
 ท าไดด้ว้ยกระบวนการมสีว่นรว่ม

3. รว่มก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา
ก าหนดกจิกรรม/โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

1.  กจิกรรม/โครงการทีด่ าเนินการไดเ้อง
2.  กจิกรรม/โครงการทีข่อรบัการสนบัสนุน  

จากทอ้งถิน่
3.  กจิกรรม/โครงการทีข่อรบัการสนบัสนุน

จากสว่นราชการ
การก าหนดแนวทางการแกไ้ขสามารถแบ่งออกเป็น
ชว่ง 3-5 ปี และรายปีได้



5. ท าแผนชุมชนให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร

 ท าไดด้ว้ยกระบวนการมสีว่นรว่ม
4. รว่มด าเนินงานตามกจิกรรม/โครงการ

- การสนบัสนุนการด าเนินงาน
- การเขา้รว่มกจิกรรม

5. รว่มประเมนิผลกจิกรรม/โครงการ
- วดัผลส าเรจ็ของกจิกรรม/โครงการ

6. รว่มรบัผลจากโครงการ



6. ใครเป็นผู้จัดท าแผนชุมชน?
1. ขัน้ยกรา่งแผนชุมชน

กม./ผูแ้ทนกลุม่องคก์ร/สมาชกิอบต.
ทมีปฏบิตักิาร(วทิยากรกระบวนการ)

2. ขัน้ประชาคมรบัแผนชมุชน
รอ้ยละ 70 ของตวัแทนครวัเรอืนในชุมชน

3. ขัน้น าแผนชุมชนไปใช้
ประชาชน/ผูน้ าชมุชน/กลุม่
สมาชกิอบต.



7.ตัวชีว้ัดแผนชุมชนที่มีคุณภาพ
7.1 มกีารน าขอ้มลูจปฐ./กชช.2ค.มาใช้

7.2 ตวัแทนครวัเรอืนมสีว่นรว่มไมน้่อยกวา่ 70%

7.3 สมาชกิอบต.เขา้มามสีาวนรว่มทุกขัน้ตอน

7.4 มกีจิกรรม/โครงการคามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

7.5 มกีจิกรรม/โครงการทีพ่ึง่ตนเองไมน้่อยกวา่รอ้ยละ 30

7.6 แผนชมุชนเป็นรปูเลม่



แผนชุมชน ท าแลว้ ท าครัง้เดยีวหรอื?

ต้อง ทบทวนทุกปี
เพราะ

-เวลาเปล่ียน
-ข้อมูลเปล่ียน
-สถานการณ์เปล่ียน
-สภาพปัญหา/ความต้องการเปล่ียน



ส ำนกังำนพฒันำชุมชนจงัหวดันครสวรรค์


