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************************
ภาพรวมการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายสู่แผนในระดับพื้นที่ : โดยนายทรงกลด
สว่างวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วยราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่บังคับใช้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ในส่วนที่เพิ่มเติมในพระราชบัญญัติใหม่นี้ ได้แก่
ประการแรก ให้มีคณะธรรมาภิบาลจังหวัด ทาหน้าที่ในการดูแลในมิติของความโปร่งใส
ประการที่ 2 เรื่องของการมอบอานาจ จะมอบอานาจในแนวดิ่ง เน้นสายการบังคับบัญชา เมื่อปี
พ.ศ. 2551 มีการมอบหมายไปให้หน่วยบริการ เช่น หน่วยบริการรับเสียภาษี รับลงทะเบียน หรือสามารถไปตั้ง
จุดบริการในห้างสรรพสินค้าหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อมอบหมายไปถึงผู้ปฏิบัติให้มีอานาจในการอนุมัติ อนุญาต
เป็นการมอบอานาจไปถึงผู้ปฏิบัติ ทาให้การบริการประชาชนรวดเร็วขึ้น
ประการที่ 3 ให้ จั งหวั ด /กลุ่ มจั ง หวั ด สามารถมี ค าขอจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ไปบริ ห ารหรื อ
แก้ปัญหาในพื้นที่ด้วยตนเอง โดยก่อนหน้านี้การรับจัดสรรงบประมาณต้องรอแนวทางจาก กรม กระทรวง
จัดสรรให้เท่านั้น ซึ่งการบริหารงบ Function ในบางจังหวัดอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จนกระทั่ง
ปี พ.ศ. 2551 จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสามารถมีคาขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อไปพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาในพื้นที่
นอกเหนือจากแหล่งงบประมาณที่งบ Function จัดสรรให้แล้ว หมายความว่า มีแหล่งงบประมาณที่สามารถจะ
แก้ปัญหาตามบริบทในพื้นที่ได้ ในขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้นไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมด
เนื่องจากแผนการพัฒนาไม่มีความชัดเจน ขาดการเชื่อมโยงกันในระหว่างแผนตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตาบล
อาเภอ จนมาถึงจังหวัด สาเหตุมาจากต่างคนต่างทา ต่างออกแบบกลไกของตนเอง หน่วยงานต่างออกระเบียบ/
หนังสือสั่งการเพื่อกาหนดแนวทางของหน่วยงานเอง ซึ่งไม่ได้พิจารณาว่ามี ทิศทางไปในทางเดียวกันหรือไม่
โดยจะเห็น ได้ว่า แม้กระทั่งแผนพัฒนาท้องถิ่นในระเบียบกระทรวงมหาดไทยบอกว่า ให้ มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แต่ในขณะเดียวกันท้องถิ่น ก็มีอิสระอยู่ในระดับหนึ่ง รวมถึงห้วงเวลาในการ
จั ด ท าแผนของท้ อ งถิ่ น กั บ ของจั ง หวั ด ซึ่ ง ไม่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น จึ ง เป็ น ที่ ม าของการยกร่ า งระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องของการจัดทาแผนที่เรียกว่า One Plan

เหตุผลทาไมถึงใช้ข้อความว่า การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและ
ต าบล เนื่ อ งจากแผนพั ฒ นาระดั บ จั ง หวั ด ได้ มี พ ระราชบั ญ ญั ติ ร องรั บ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ก็ มี ร ะเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยรองรับ แผนพัฒนาหมู่บ้านก็มีระเบียบอยู่แล้ว สิ่งที่ขาดหายไปคือ แผนพัฒนาระดับอาเภอ
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และต าบล เพราะฉะนั้ น การจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นระดั บ อ าเภอและต าบล
จึงกาหนดขึ้นมาเพื่ออุดช่องว่าง และเกิดการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับจังหวัดและแผนพัฒนาของท้องถิ่ น
ที่มีร ะเบียบหรื อกฎหมายรองรับ ให้เป็น เนื้อเดียวกัน มีการบูรณาการเชื่อมโยงและประสานกลมเกลียวกัน
จึ ง เป็ น ที่ มาของการจั ด ทาแผนพั ฒ นาพื้น ที่ ที่ ไล่ เ รีย งกัน โดยเริ่ ม ต้ นจาก
ประเด็ น
ยุทธศาสตร์ ช าติด้านการปรับ สมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ ข้อ 4.2 กาหนดให้ ภ าครัฐ
บริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น
ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐ มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกสาคัญในการนา
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับมีการจัด สรรงบประมาณที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ
มีเป้าหมายร่ว มกัน ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทั้งมีระบบ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนาไปสู่การกาหนดประเด็น
การพัฒนา การจัดทานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
มีเจตนารมณ์ให้การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 3 หลัก คือ
1) การบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area-Based) : โดยให้ความสาคัญกับปัญหา ความต้องการของ
พื้น ที่มากาหนดเป็ น ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนา การวางแผน การกาหนดแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ
โดยบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน
2) ความสอดคล้องและเชื่อมโยง : แผนพัฒนาในแต่ละระดับต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
3) การมีส่วนร่วม : การจัดทาแผน ต้องเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เห็นชอบ เรื่อง การบูรณาการ แผนงาน/โครงการ
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แผนงาน/โครงการของทุกหน่วยงานที่จะดาเนินการในพื้นที่จังหวัด เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันตั้งแต่ระดับพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตาบล อาเภอ และไปสู่กระบวนการจัดทาแผนในระดับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
เพื่อลดปัญหาความซ้าซ้อนของแผนงาน/โครงการ งบประมาณ และพื้นที่ดาเนินการ รวมทั้ง การกาหนดห้วง
เวลาการดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และให้ส่วนราชการ/ อปท.
สามารถนาแผนงาน/โครงการที่อยู่ ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไปบรรจุไว้ในแผนคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีของส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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กาหนดให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้กาหนด
นโยบายในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด โดยใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผน
ชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุก
ระดับเป็นแผนเดียวกัน
กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่รับผิดชอบในการบูรณาการและเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่ระดับหมู่บ้าน
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน) ระดับตาบล (แผนพัฒนาตาบล/แผนพัฒนาท้องถิ่น) ระดับอาเภอ (แผนพัฒนาอาเภอ)
และระดับจังหวัด (แผนพัฒนาจังหวัด/แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนาภาค แต่เนื่องจากในปัจจุบันยังขาดกลไกและแนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงแผนตั้งแต่ระดับอาเภอไป
ยังพื้นที่ รวมทั้งยังไม่มีระเบียบ/กฎหมาย รองรับการจัดทาแผนในระดับอาเภอ
เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้าน/ชุมชน ตาบล ท้องถิ่น อาเภอ เชื่อมโยงและ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค นาไปสู่เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
ภายใต้แผนพัฒนาในแต่ละระดับที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงในทิศทางเดียวกัน
จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ
อาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อปรับปรุงกลไกการจัดทาและการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ
และครอบคลุ มทุกพื้น ที่ ตั้งแต่การใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ในการจัดทาเวที
ประชาคมร่ ว มกั น เพื่อ จั ดท าเป็ น แผนพั ฒ นาหมู่บ้ าน/แผนชุม ชน การกาหนดกลไก ก.บ.ต. ในการจั ดท า
แผนพัฒนาตาบล และกลไก ก.บ.อ. ในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
2. เพื่อยกระดับคุณภาพแผนในระดับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นแผนเดียว One Plan
3. เพื่ อ ก าหนดแนวทางการสนั บ สนุ น ควบคุ ม และก ากั บ ติ ด ตามการจั ด ท าและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพ
หลักการดาเนินงาน
หลักการดาเนินงานของระเบียบฯ มีดังนี้
1. กาหนดแนวทางการเชื่อมโยงและประสาน
แผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ ใ นลั ก ษณะ One Plan โดยไม่
ส่ ง ผลกระทบบทบาทอ านาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด ท าและ
ประสานแผนของส่วนราชการหรือขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น ที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บ กฎหมายหรื อ แนวทาง
ปฏิบัติ
2. กาหนดแนวทางการเชื่อมโยงในการทางานร่วมกันระหว่างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยไม่มีผ ลบั งคับให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการใด ๆ นอกเหนือ
จากระเบียบ/กฎหมายที่กาหนดไว้ เป็นการอาศัยระเบียบ กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผล
บังคับใช้อยู่แล้ว มากาหนดแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนมากขึ้น และไม่เป็นการแก้ไขระเบียบ กฎหมาย
ที่ส่งผลกระทบต่อบทบาทอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3. กาหนดเป้าหมายเพื่อให้การจัดทาแผนทุกระดับมาจากปัญหาความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง
4. กาหนดกลไกให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดทาแผนในทุกระดับ และมีแนวทางการปฏิบัติใน
การเชื่อมโยงประสานแผนเพื่อให้การดาเนินงานไม่เกิดความซ้าซ้อน และเกิดความคุ้มค่ากับประชาชนมาก
ที่สุด
5. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centric) ในการบริหารราชการ โดยความร่วมมือ จาก
ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ผลที่ค าดว่า จะได้ รั บตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้ วยการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 มีดังนี้
1. มีกลไกการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ชัดเจน
2. แผนพัฒนาในระดับพื้นที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างแท้จริง
3. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดทาแผน และนาแผนงาน/โครงการ ไปบรรจุไว้ในแผนของส่วน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. มี การกากับ ติดตามการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และการประเมินผล
คุณภาพแผน เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่
การจัดทาแผนพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการภาพรวมของประเทศ
การจัดทาแผนพัฒนาในปัจจุบันมีกลไกการบริหารงานรองรับในแต่ละระดับ คือ ก.บ.จ ก.บ.ก. ก.น.จ. และ
ก.บ.ภ อยู่แล้วตามลาดับ
แต่ในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ตาบล มีระเบียบแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน
ขาดการบูรณาการเชื่อมโยงแผน รวมถึงในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ยังไม่มีระเบียบ/กฎหมายหรือกลไก
รองรับการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทา
แผนพัฒนาในรูปแบบหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทาให้การจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ตั้งแต่หมู่บ้านไปถึงระดับอาเภอ ขาดการบูรณาการและความเชื่อมโยงในลักษณะเป็น
แผนเดียวกัน (One Plan)
ดังนั้น จึงทาให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ดังนี้
(1) ระดั บ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน : ขาดการบู ร ณาการเกี่ ย วกั บ การจั ด เวที ป ระชาคม และการประสาน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอื่น ๆ ในพื้ นที่ รวมทั้งขาด
การสนับสนุนข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพื้นที่
(2) ระดับ ตาบล : บทบาทและอานาจหน้าที่ในการจัดทาและประสานแผนชุมชนระดับตาบลของ
คณะกรรมการศูน ย์ป ระสานงานองค์การชุมชนระดับตาบล (ศอช.ต.) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการดาเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 ไม่ชัดเจน ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชน
ยังไม่สามารถสนับสนุนให้ ศอช.ต. จัดทาแผนได้ครอบคลุมทุกตาบล
(3) ระดับอาเภอ : การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอยังไม่มีระเบียบ/กฎหมายรองรับ ทาให้ภาคส่วนต่าง ๆ
ไม่ให้ความสาคัญในการจัดทาแผน และสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาอาเภอ รวมทั้งขาดแนวทางปฏิบัติ
ในการประสานแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตาบลมาใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
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แนวทางการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
(แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอาเภอ)
จากข้อจากัดในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ดังกล่าวมาข้างต้น ประกอบกับนโยบายคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ที่ต้องการให้แผนพัฒนาระดับพื้นที่มาจากปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง โดยผ่านกลไกการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ ในลักษณะเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) จึงได้กาหนดแนวทางในการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนพัฒนาอาเภอ) เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาใน
ระดับพื้นที่
เริ่มจากการจัดเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่นเพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของ
ประชาชนมาจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนายอาเภอกาหนด วัน เวลา
และสถานที่ในการจัดทาเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และ
อาจประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดาเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้ และส่งต่อ
ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้คณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) เพื่อใช้
วิเคราะห์ กลั่ น กรอง และใช้ป ระกอบในการจัด ทาแผนพั ฒ นาตาบล โดย ก.บ.ต. ส่ งแผนพัฒ นาตาบลให้
คณะกรรมการบริหารอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ใช้ประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และส่งต่อให้
คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ใช้ประกอบในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
สาหรับการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ
อาเภอ จาแนกแผนงาน/โครงการที่ อบต. เทศบาล เมืองพัทยา และแผนงาน/โครงการที่ ก.บ.อ. ขอรับการ
สนับสนุน รวบรวมจัดทาเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทาบัญชี
ประสานโครงการพั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาในพื้ น ที่ อ าเภอ ส่ ง ให้ ก.บ.อ. รวมทั้ ง ส่ ง ให้
คณะกรรมการประสานแผนท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด โดยพิ จ ารณาโ ครงการที่ อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขอรับการประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ
โครงการที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พร้อมทั้งตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพื่อไม่ให้โครงการซ้าซ้อนกับแผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่ น และให้จัดทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา เพื่อจัดส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ

การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผน
ชุมชน ให้ดาเนินการในห้วงระยะเวลาระหว่างเดือนมกราคม – เดือน
กุมพาพันธ์ โดยให้นายอาเภอกาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัด
เวที ป ระชาคมหมู่ บ้ านและชุ มชน ตามที่ คณะกรรมการหมู่ บ้ านและ
คณะกรรมการชุมชนเสนอ รวมทั้ง การประสานงานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่ดาเนินการในพื้นที่ เข้าร่วมประชาคม
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คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นองค์กรหลักที่รับผิด ชอบในการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือให้
คณะกรรมการชุมชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องช่วยดาเนินการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
ก็ได้ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดทาแผนฯ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้ องการต่าง ๆ ของหมู่บ้าน
และชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงและ
ความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการ หรืออื่น ๆ
2. จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน โดยนาข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน ข้อมูล
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญ เพื่อรองรับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายสาคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา และพัฒนาระดับหมู่บ้านและชุมชน ของรัฐบาล
3. ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้คณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น
4. ประสานจัดทาโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
5. ติดตามผลการดาเนิ น งานตามแผนพัฒ นาหมู่บ้า นและแผนชุมชนให้ เป็นปัจจุบั น โดยให้ ที่ทาการ
ปกครองอาเภอประเมินผลแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแบบที่กรมการปกครองกาหนดรายงานให้ที่ทาการปกครอง
จังหวัด เพื่อรวบรวมและรายงานให้กรมการปกครองทราบ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินผลแผน
ชุมชนรายงานให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อรวบรวมและรายงานให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นทราบ
6. ทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนทุกปี เพื่อให้แผนงานหรือโครงการระดับหมู่บ้าน
และชุมชน เป็นปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของประชาชน
เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้อาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน และให้สานักงานพัฒนา
ชุมชนอาเภอ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน
ทั้งนี้ ให้นายอาเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
หมู่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการและประสานงานในการจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน

ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณา
การ (ก.บ.ต.) ให้นายอาเภอลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง เพื่อให้ ก.บ.ต. เป็นกลไกหลักรับผิดชอบในการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาตาบล
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบลให้ดาเนินการในห้วงระยะเวลาระหว่างเดือนมีนาคม
– เดือนเมษายน โดยกลไก ก.บ.ต. ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดทาแผนฯ 6 ขั้นตอน ดังนี้
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1. รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล
2. รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นในตาบล เพื่อใช้ประกอบการ
จัดทาแผนพัฒนาตาบล
3. จัดทาแผนพัฒนาตาบล ให้นาข้อมูลจาก 1. และ 2. มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ กลั่นกรอง
ประมวลผล เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาตาบล และจัดลาดับความสาคัญของแผนงานหรือโครงการระดับ
ตาบล รวมทั้งจัดทาแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือ
สองชุมชนขึ้นไป เพื่อรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบายสาคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาใน
ตาบล
4. จ าแนกแผนงานหรื อ โครงการระดั บ ต าบลที่ส อดคล้ อ งกั บทิ ศ ทางการพั ฒ นาขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตาบล และจัดทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
5. จัดส่งแผนพัฒนาตาบล ให้คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เพื่อใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และแผนความต้องการระดับอาเภอ
6. ทบทวนการจั ดท าแผนพัฒ นาตาบลทุกปี เพื่อให้ แ ผนงานหรือโครงการระดับตาบล เป็ น
ปัจจุบัน โดยให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประเมินผลแผนพัฒนาตาบล และรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชน
ทราบ
ทั้ ง นี้ ให้ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาต าบล และ
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ก.บ.ต. ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบล

ให้อาเภอเสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ให้นายอาเภอลง
นามในคาสั่งแต่งตั้ง เพื่อให้ ก.บ.อ. เป็นกลไกหลักรับผิดชอบในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาอาเภอ
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาอาเภอ ให้คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณา
การ (ก.บ.อ.) เป็นกลไกหลักในการจัดทาและประสานแผนพัฒนาอาเภอ ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดทาแผนฯ 6
ขั้นตอน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ระยะที่ 1 ช่วงเดือน มกราคม – พฤษภาคม
1. น ากรอบทิศทางการพัฒ นาอาเภอและยุท ธศาสตร์ การพัฒ นา
จังหวัดมาเป็น แนวทางในการจั ดทาแผนพัฒ นาอาเภอ และแผนความต้องการ
ระดับอาเภอ โดยกาหนดให้แผนพัฒนาอาเภอมีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลา
ของแผนพัฒนาจังหวัด
2. จาแนกและจัดทาบัญชีแผนงานหรือโครงการระดับอาเภอในความ
รั บผิ ดชอบขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น และจั ดส่ งให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระยะที่ 2 ช่วงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน
3. ประสานและรวบรวมข้อมูล จากปัญหาและความต้องการของประชาชน (Bottom-up) จาก
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาของส่ วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ เพื่อจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้
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ความเห็นชอบโดยผ่านกลไกคณะทางานกลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอ และนาเข้าสู่การประชุม ก.บ.จ. เป็นวาระเพื่อ
ทราบ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแผนพัฒนาอาเภอแล้ว ให้ ก.บ.อ. ประกาศใช้ และจัดส่งแผนพัฒนา
อาเภอให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทราบและร่ว มกัน
ขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. จัดทาแผนความต้องการระดับอาเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยโครงการที่
อยู่ในแผนความต้องการระดับอาเภอจะต้องเป็นโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาอาเภอ โดยให้อาเภอจั ดส่ง
แผนความต้องการระดับอาเภอให้ ก.บ.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ๆ
5. ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาอาเภอและแผนความต้องการระดับอาเภอทุกปี โดยให้ที่ทาการ
ปกครองจังหวัดประเมินผลแผนพัฒนาอาเภอ และรายงานให้กรมการปกครองทราบ
ทั้ ง นี้ ให้ อ าเภอเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ในการสนั บ สนุ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาอ าเภอ และ
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพของ ก.บ.อ. ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาอาเภอ

การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน : โดยนายนนทภพ เจริญขวัญ เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
สานักบริหารการปกครองท้องที่ ผู้แทนกรมการปกครอง

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นผู้จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านโดยตรง ซึ่ง กม. กาเนิดขึ้นตาม
พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 และได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง อานาจ หน้าที่ใหม่ ตาม
มาตรา 28 ตรี แห่ง พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552 กาหนดให้ กม. มีหน้าที่ในการ
จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน และบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน รวมถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551
ที่ได้กาหนดถึงโครงสร้าง หน้าที่ อานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ในภารกิจของ กม. ได้อย่างคลอบคลุมและ
ชัดเจนขึ้น
องค์ประกอบของ กม. มี 2 องค์ประกอบ
กม. โดยตาแหน่ง ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ( ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต./สท./สจ.
ผู้นาหรือผู้แทนกลุ่ม
กม. โดยการเลือก ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 2-10 คน
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตาแหน่ งคราวละ 4 ปี นับแต่
วันที่นายอาเภอได้มีประกาศแต่งตั้ง
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อานาจหน้าที่ ภารกิจของ กม.
ช่วยเหลือแนะนา ให้คาแนะนา
ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
ทางานตามที่นายอาเภอมอบหมาย
ทางานตามที่ผู้ใหญ่บ้านร้องขอ
บูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
บริหารจัดกิจกรรมในหมู่บ้านร่วมกับทุกภาคส่วน
โครงสร้าง หน้าที่ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน มี 6 ด้าน
คณะทางานด้านอานวยการ ทาหน้าที่เกี่ยวกับอานวยการประชุม ระเบียบวาระ จัดการประชุม งานธุรการ
การเงิน เลขานุการ ประชุม และอื่นๆ
คณะทางานด้านการปกครอง และรักษาความสงบเรียบร้อย ทาหน้าที่เกี่ยวกับส่งเสริมการมีส่วนร่ วมใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ราษฎรปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้าน
การสร้างความเป็นธรรมและประนีประนอมข้อพิพาท
คณะทางานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ทาหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และกิจกรรมที่ดาเนินการในหมู่บ้าน ปรับแผนพัฒนาร่วมกับองค์กรอื่นทุกภาคส่วน และจัดทาข้อมูลของ
หมู่บ้าน
คณะทางานด้านสั งคม สิ่ งแวดล้ อม และสาธารณสุ ข ทาหน้าที่เกี่ยวกับ การพัฒ นาสตรี เด็ก เยาวชน
ผู้สูงอายุ และผู้พิการ การจัดสวัสดิการในหมู่บ้าน การสงเคราะห์ผู้ยากจน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
คณะทางานด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ทาหน้าที่เกี่ยวกับ ส่ งเสริมการศึกษา ศาสนา การ
บารุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมของหมู่บ้าน
คณะทางานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ ทาหน้าที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การ
ผลิต การตลาด
นอกจาก
ปัญหาในระดับพื้นที่ในการจัดทาแผนพัฒนาและประสานแผนพัฒนาแล้ว ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทาแผนและประสานแผนฯ มีวัตถุประสงค์ สาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1) ปรับปรุงกลไกการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้ นที่ ให้เกิดประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทุกพื้นที่
2) ยกระดับคุณภาพแผนในระดับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นแผนเดียว One Plan
3) กาหนดแนวทางการสนับสนุน ควบคุม และกากับติดตามการจัดทาและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ระเบียบ มท. ฯ
ได้แบ่งออกเป็น 6 หมวด ซึ่งแต่ละหมวดมีเนื้อหาสาระและความสาคัญแตกต่างกัน ดังนั้น เราควรจะเข้าใจถึง
ภาพรวมว่าแต่ละหมวดนั้นกล่าวถึงเรื่องใดไว้บ้าง ก่อนที่จะศึกษาถึงรายละเอียด
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หมวดที่ 1 การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน กล่าวถึง การจัดทาและประสานแผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนชุมชน การจัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
หมวดที่ 2 การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบล กล่าวถึง การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ต.) เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบการจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล และมีการทบทวนการจัดทาแผนพัฒนา
ตาบลทุกปีเพื่อให้ข้อมูลปัญหาความต้องการระดับตาบลเป็นปัจจุบัน
หมวดที่ 3 แผนพัฒนาอาเภอ กล่าวถึง การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับอาเภอ ตลอดจนการนาแผนงาน/โครงการที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขอประสาน มาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
หมวดที่ 4 การบูรณาการและประสานแผนฯ กล่าวถึง หลักการบูรณาการและประสานแผนในระดับพื้นที่ ว่าควร
ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น การใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การรวบรวมและจัดระดับความสาคัญของ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้ นที่ผ่านการจัดทาแผนฯหมู่บ้าน แผนฯท้องถิ่น แผนฯตาบล และแผนฯอาเภอ
รวมทั้งการบูรณาการการบริหารงบประมาณ
หมวดที่ 5 การสนับสนุนการดาเนินการ กล่าวถึง การสนับสนุนการดาเนินงาน งบประมาณ รวมทั้งกาหนดให้
จังหวัด ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณานาโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนา
อาเภอ แผนความต้องการระดับอาเภอ แผนงานโครงการระดับตาบล และแผนงานโครงการระดับหมู่บ้านและชุมชน ไป
ประกอบการจัดตั้งคาของบประมาณรายจ่ายประจาปีตามอานาจหน้าที่และตามความเหมาะสม
หมวดที่ 6 การกากับและติดตาม กล่าวถึง อานาจหน้าที่ของนายอาเภอในการติดตามและให้คาแนะนาในการ
ประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอานาจหน้าที่กากับและติดตามพร้อมให้คาแนะนากระบวนการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ อีกทั้ง ผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายอาเภอ กากับดูแลให้องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ดาเนินการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ สอดคล้องกั บ
แผนพัฒนาระดับจังหวัด

สาหรับหมวดที่เกี่ยวข้องกับ กม. คือ หมวด 1 เกี่ยวกับแผนพัฒนาหมู่บ้าน เช่น
จัดเวทีประชาคม บูรณาการจัดทาแผน ส่งแผนพัฒนา ประสานโครงการฯ
ติดตามผลการดาเนินงาน ทบทวนแผนฯ

11

แผนพั ฒ นาหมู่ บ้า น หมายถึ ง กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ จัด การตนเองที่ กม. และ ปชช. ร่ ว มคิ ด
วิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพหมู่บ้าน ภายใต้ข้อมูลของหมู่บ้าน เพื่อจัดทาแผนงาน/โครงการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริง และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
ความส าคั ญ ของแผนฯ เป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการก าหนดแนวทางการพั ฒ นาของหมู่ บ้ า น ผ่ า น
แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ของหมู่บ้ านที่ผ่านการร่ว มคิดร่วมทาของประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งแผนพัฒนา
หมู่บ้าน จะเป็นสิ่งที่สะท้อนความต้องการ สภาพปัญหา ศักยภาพ ของหมู่บ้าน อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องมือกาหนดวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมศักยภาพของหมู่บ้าน ต้องดาเนินการใดก่อนหลัง ซึ่งถ้าหากหมู่บ้านไม่มีแผนพัฒนาฯ
แล้ว ก็จะไม่ทราบว่าควรนาหมู่บ้านไปในทิศทางใด
เป้าหมายของการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาหมู่บ้านมิใช่จัดทาขึ้นเพียงเพื่อศึก ษาปัญหา ความต้องการของหมู่บ้านแล้วนามากาหนด
เป็นแผนงาน/โครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านเพียงเท่านั้น แต่แผนพัฒนาหมู่บ้านเป็น
กระบวนการสาคัญที่ทาให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในหมู่บ้าน และนาศักยภาพนั้นมาปฏิบัติให้
เป็นรูปธรรม ซึ่งกล่าวได้ว่าแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีเป้าหมายสาคัญ ดังนี้
1) เพื่อทราบถึงปั ญหาความต้องการของหมู่บ้าน และเพื่อค้นหาศักยภาพของหมู่บ้าน โดยใช้ข้อมู ล
ของหมู่บ้านที่ได้จัดเก็บ และสามารถนาไปกาหนดวิธีการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง
2) เพื่อจั ดทาแผนงาน/โครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
และนอกพื้นที่ ตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประสานแผนการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น
3) เพื่อปรั บ เปลี่ ย นแนวคิด ให้ ป ระชาชนได้รู้จักคิด รู้จั กทา รู้จักแก้ ไขปัญหา ภายในหมู่บ้านโดย
ประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งจะนาไปสู่การลดการพึ่งพาภาครัฐและการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
4) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน เกิดความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอัน
เดี ย วกั น ซึ่ ง เป็ น การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาในระบอบประชาธิ ป ไตย ตลอดจนสร้ า งจิ ต ส านึ ก สาธารณะ
ในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม

อย่างไรก็ตามการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านในหลายพื้นที่ยังไม่อาจประสบความสาเร็จ อันเกิด
มาจากปัญหาหลายประการ ดังนี้
1) ด้านความเข้าใจในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
พบว่าหมู่บ้านจานวนมากยังไม่เข้าใจถึงความสาคัญในการ
จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยเข้าใจว่าการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านเป็นการ
จั ด ท าโครงการเพื่ อ ของบประมาณเท่ า นั้ น แต่ ใ นความเป็ น จริ ง แล้ ว
แผนพัฒนาหมู่บ้านมีจุดประสงค์เพื่อให้หมู่บ้านได้รวบรวมข้อมูลที่สาคัญของ
หมู่บ้าน แล้วนาข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์สภาพความเป็นจริง เพื่อนาไปสู่การ
จัดการปัญหา หรือพัฒนาจุดแข็งของหมู่บ้าน ผ่านโครงการที่ใช้ งบประมาณ
และไม่ใช้งบประมาณ ตลอดจนกาหนดกิจกรรมของหมู่บ้านในรอบปี
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2) ด้านความทับซ้อนของแผนงานต่างๆ
ในพื้นที่บางหมู่บ้านได้มีหน่วยงานเข้าไปส่งเสริมให้หมู่บ้านจัดทาแผนชุมชน เช่น กรมการ
พัฒนาชุมชน (พช.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล อบจ.) ในพื้นที่ สานั กงานคณะกรรมการ
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยน (กศน.) เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค เป็นต้น จึงทาให้หมู่บ้านนั้นๆ มีแผนพัฒนา
มากกว่า 1 แผน ซึ่งแผนพัฒนาส่วนใหญ่อาจเป็นการทาภารกิจที่ซ้าซ้อนกันและขาดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
และอาจท าให้ ป ระชาชนในหมู่ บ้ า นเกิ ด ความสั บ สนในการใช้ แ ผนฯ เนื่ อ งจากขาดความแน่ ใ จว่ า จะต้ อ ง
ดาเนินการตามแผนพัฒนาฉบับใด
3) ด้านองค์ความรู้ในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒ นาหมู่บ้ านจ านวนมากที่จัดทาขึ้นโดยขาดความรู้ความเข้า ใจในเครื่องมือพื้นฐาน
ในการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของหมู่บ้าน เนื่องจากการจัดทาแผนฯ นั้นต้องอาศัยองค์ความรู้ ซึ่งหมู่บ้าน
จ านวนมากยั ง ขาดบุ ค ลากรในการด าเนิ น การดั ง กล่ า ว อี ก ทั้ ง ขาดที่ ป รึ ก ษาในระดั บ พื้ น ที่ ที่ ส ามารถให้
ความช่วยเหลือในเรื่องแผนฯ โดยเฉพาะได้ อีกทั้ งบางพื้นที่ไม่เข้าใจในเรื่องการจัดทารูปเล่มแผนฯ พื้นฐาน
โดยไม่ทราบว่าจะเรียงลาดับ และใส่ข้อมูลต่างๆ อย่างไร
4) ด้านการเชื่อมโยงของแผนพัฒนา
พบว่าการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านในระดับพื้นที่ มิได้มีการ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น เช่น การนาสภาพปัญหา โครงการ/
กิจกรรม ความต้องการของประชาชนในหมู่บ้านไปปฏิบัติ ซึ่งส่งผลอย่างยิ่งต่อ
แรงจูงใจในการจัดทาแผนพัฒ นาและการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนใน
หมู่บ้าน เนื่องจากเมื่อดาเนินการจัดทาแผนแล้วแต่มิได้ถูกนาไปใช้จริงได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ
5) ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านในบางพื้นที่เป็นการจัดทาแผนฯ โดยขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในหมู่บ้าน เป็นเพียงงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ยิ่งไปกว่านั้นในบางพื้นที่ยังขาดการมีส่วนร่วม
และสนับสนุนของส่วนราชการที่จะต้องเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทาแผนพัฒนาทั้งกระบวนการ ซึ่งส่งผลอย่าง
ยิ่งต่อคุณภาพของแผนพัฒนาหมู่บ้าน
จากปั ญ หาในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาและการน าแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
กระทรวงมหาดไทย จึงได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผน
และประสานแผนพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นระดั บ อ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 โดยมี
จุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น
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ขั้นตอนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ได้กาหนดขั้นตอนไว้ 8 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเก็บข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลหมู่บ้าน มีขั้นตอน ดังนี้
1) ข้อมู ล ครั ว เรื อน คณะกรรมการหมู่บ้ าน ออกแบบการจั ดเก็ บข้อ มูล และมอบหมายให้ หั ว หน้ า
คุ้มบ้าน หัว หน้ ากลุ่ มบ้าน หรื อเขตบ้านแล้ว แต่กรณี เป็นผู้รับผิ ดชอบจัดเก็บ สารวจข้อมูลครัว เรือนในคุ้ม
กลุ่ ม หรื อ เขตที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยข้ อ มู ล ครั ว เรื อ นอาจประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล รายรั บ รายจ่ า ย หนี้ สิ น พาหนะ
จานวนเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยจาแนกตามโรค เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลครัวเรือน กม. สามารถกาหนดเพิ่มเติม
ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
2) ข้อมูลหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน โดย
รวบรวมจากข้อมูลครัวเรือน และจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ของหมู่บ้าน เช่น ถนน ป่า
ที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน คลอง หนอง บึง ซึ่งควรจะระบุ
ขนาด กว้าง ยาว ลึก ของแหล่งน้าด้วย ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้ว กม. มีหน้าที่สรุป รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนจัดทาร่าง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน นาเสนอในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งการเตรียมร่างแผนพัฒนาก่อนจะทาให้มีแนวทาง
ในการรับฟังความคิดเห็น ถ้าหากไม่มีการจัดทาร่างไว้ล่วงหน้าอาจทาให้
การประชุมประชาคมล่าช้า และไม่ประสบความสาเร็จได้ ในขั้นตอนการ
เตรียมการประชุมประชาคมหมู่บ้าน กม. ควรดาเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประชุมกาหนด วัน เวลา และ
สถานที่ในการประชุมประชาคมหมู่บ้านตามความเหมาะสม แล้วแจ้งให้
ประชาชนในหมู่บ้านและอาเภอทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
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2) เมื่ออาเภอรับทราบวันประชุมประชาคมหมู่บ้านแล้ว อาเภอดาเนินการแจ้งหมู่บ้านให้เตรียมความ
พร้อมในการจั ดประชุม และมีหนังสือ แจ้ง ส่วนราชการและหน่ว ยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบถึงวันจัด
ประชุมประชาคม พร้อมส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สานักงานท้องถิ่นอาเภอ
สานักงานเกษตรอาเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เป็นต้น
3) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) กาหนดการประชุมย่อยเพื่อจัดทาร่างแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดย
ประชาสัม พันธ์เชิญชวนให้ป ระชาชน ผู้นาศาสนสถาน สถานศึกษา องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และส่ว น
ราชการในพื้นที่ เข้าร่วมระดมความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้านเบื้องต้น การกาหนดโครงการ/กิจกรรม
และเรียงลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม โดยที่ทาการปกครองอาเภอ และสานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอเป็นพี่เลี้ยงในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน
4) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จัดทาร่างแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียดแผนงาน/โครงการ
เบื้องต้นตามแนวทางในขั้นตอนที่ 4 การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อเตรียมเสนอต่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ขั้นตอนที่ 3 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน
1) ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะประธานกรรมการหมู่บ้าน ตรวจสอบผู้มีสิทธิเข้าร่วมลงคะแนนในการประชุม
ประชาคม คือ ต้องเป็นราษฎรที่มีภูมิลาเนาในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้หลักการราษฎรคนหนึ่ง
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และในกรณีที่มีเสียงเท่ากัน ให้ผู้ใหญ่บ้ านมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด พร้อมทั้งให้ราษฎรผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมทุกคนลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง
ทั้งนี้ แม้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมมิได้มีสิทธิ์เลือกผู้ใหญ่บ้าน แต่ที่ประชุมควรให้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นใน
ฐานะผู้เข้าร่วมประชุมได้
2) การประชุมประชาคมหมู่บ้านจะต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง
ซึ่งเป็ นผู้ มีสิ ทธิ์เลื อกผู้ ใหญ่ บ้ านอย่ างน้ อย ครั วเรื อนละ 1 คน จ านวนไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ 50 ของครั วเรื อน
ที่มีผู้อาศัยอยู่จริง กรณีในการประชุมครั้งแรก มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 50 ให้คณะกรรมการหมู่บ้านเรียก
ประชุมครั้งที่ 2 ใหม่อีกครั้ง ภายใน 7 วัน นับจากประชุมครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งที่ 2 นี้ หากมีตัวแทน
ครัวเรือนเข้าร่วมประชุมไม่ถึงร้อยละ 50 ก็ให้ถือว่าเป็นการประชุมประชาคมและให้ดาเนินการประชุมต่อไปได้
3) เมื่อที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านลงมติในเรื่องใดแล้ว ให้คณะกรรมการหมู่บ้านประกาศให้ราษฎรใน
หมู่บ้านทราบโดยทั่วกัน และปฏิบัติตามมติของที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ มติประชาคมต้อง
ไม่ขัดต่อกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ
4) คณะกรรมการหมู่บ้านจะต้องจัดทาสรุปการประชุม ลงนามรับรองโดยประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน
ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบล ผู้แทนส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมในการประชุมประชาคม และ
แจ้งให้อาเภอทราบ
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5) ราษฎรในหมู่บ้านผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านจานวนไม่น้อยกว่าสิบคนอาจลงลายมือชื่อทาหนังสือเสนอ
ความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมหรือประโยชน์สาธารณะของหมู่บ้านต่อคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อให้มีการ
พิจารณาในคณะกรรมการก็ได้ และคณะกรรมการจะต้องนาเรื่องดังกล่าวบรรจุเข้าวาระการประชุมในคราวต่อไป

ขั้นตอนที่ 4 การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ขั้ น ตอนการจั ด ท าแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น เป็ น ขั้ น ตอนที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการประชุ ม ประชาคมหมู่ บ้ า น
ซึ่งเป็นการกาหนดแนวทาง แผนงาน/โครงการ ตลอดจนรายละเอียดต่างๆ ที่ปรากฏภายในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
โดยขั้นตอนแรกจะต้องพิจารณาถึงโครงสร้างของรูปแบบแผนพัฒนาหมู่บ้านก่อน เพื่อให้เห็นว่าควรจะใช้ข้อมูล
และจัดเรียงลาดับข้อมูลอย่างไร สาหรับโครงสร้างของแผนพัฒนาหมู่บ้าน มีรูปแบบแผนพัฒนาหมู่บ้านที่ได้
ปรับปรุงใหม่ ตามประกาศ มท. ว่าด้วยการจัดทาและประสานแผนพัฒนาฯ ประกอบด้วย 6 ส่วนสาคัญ ได้แก่
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน (จุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม)
ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน
ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ส่วนที่ 5 การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ส่วนที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ในที่นี้ จะกล่าวถึงการจัดทาแผนพัฒ นาหมู่บ้านในรายละเอียด โดยเรียงล าดับในแต่ ละส่วนพร้อม
ยกตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน ส่วนนี้จะกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน อาทิ แผนที่
ของหมู่บ้าน อาณาเขต ขนาดพื้นที่ ประวัติความเป็นมา แหล่งธรรมชาติ ข้อมูลสาธารณูปโภคพื้นฐาน สถานที่
ราชการต่างๆ นอกจากนีย้ ังต้องบรรจุข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ตาม จปฐ. และ กชช.2ค. เช่น ข้อมูลประชากร
ตามช่วงอายุ ข้อมูลผู้พิการ ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ และการว่างงาน เป็น
ต้น โดยข้อมูลดังกล่าวหมู่บ้านสามารถสืบค้น ได้จาก http://ebmn.dd.go.th/ ของกรมการพัฒนาชุมชน หรือ
สามารถขอความอนุเคราะห์ข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค. ได้จากสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ ทั้งนี้หมู่บ้าน
สามารถเพิ่มเติมข้อมูลอื่นๆ ที่เห็นว่ามีประโยชน์ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่
ส่ ว นที่ 2 การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
การประเมินศักยภาพของหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุด
แข็ ง โอกาส ภั ย คุ ก คาม) ในส่ ว นนี้ ห มู่ บ้ า น
จะต้องน าข้อมูลที่ ได้รวบรวมไว้มาวิเคราะห์ ถึง
สภาพความเป็ น จริ ง ของหมู่ บ้ า น ผ่ า นการ
วิเคราะห์ SWOT หรือการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ง โอกาส และภัยคุกคาม
เป็นวิธีการวิเคราะห์สภาพขององค์กรพื้นฐาน ซึ่งในอดีตถูกเริ่มใช้ในภาคเอกชน
เนื่องจากการวิเคราะห์ SWOT สามารถเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก จึงถูกนามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยการวิเคราะห์สภาพ
ความเป็นจริงของหมู่บ้าน ต้องเริ่มจากแยกองค์ประกอบของ SWOT ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ S คือ จุดแข็ง
(Strength) W คือ จุดอ่อน (Weakness) O คือ โอกาส (Opportunity) และ T คือ ภัยคุกคาม (Threat)
ในแผนพัฒนาหมู่บ้านนั้น ได้กาหนดให้ SWOT มาใช้เป็นวิธีการพื้นฐาน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่หมู่บ้าน
เก็บรวบรวมไว้ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์
คือ ปัจจัยที่หมู่บ้านมีอยู่แล้วสามารถนาพาหมู่บ้านไปสู่ค วามสาเร็จได้ โดย
ปัจจัยเหล่านี้อาจเป็นความสาเร็จเดิมของหมู่บ้านซึ่งมีส่วนช่วยให้ภารกิจต่างๆ บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ตัวอย่างการวิเคราะห์หาจุดแข็งของหมู่บ้าน เช่น มีผู้นาที่มีความรู้ความสามารถ มี ประชาชนที่พร้อมให้ความ
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ร่วมมือ มีกลุ่มเยาวชนที่เข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด เป็นต้น โดยจุดแข็งนี้เป็นปัจจัยภายใน ซึ่งหมายถึง เป็นสิ่งที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ให้ดีขึ้นหรือแย่ลงได้ เช่น หมู่บ้านที่ประชาชนพร้อมให้ความร่วมมือดี เมื่อเวลาผ่านไป
หากไม่มีการรักษาความร่วมมือไว้ อาจทาให้ความร่วมมือที่มีเสียไปได้จนนาไปสู่การขาดความร่วมมือในอนาคต
คือ ปัจจัยที่ขัดขวางไม่ให้หมู่บ้านบรรลุผลตามภารกิจหรือไม่สามารถใช้
ศักยภาพของหมู่บ้านได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทาให้หมู่บ้านไม่ประสบความสาเร็จและไม่สามารถพัฒนาได้ ตัวอย่าง
การวิเคราะห์หาจุดอ่อนหรือข้ อบกพร่องของหมู่บ้าน เช่น เป็นหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ขาด
ผู้นาที่เข้มแข็ง ขาดความร่วมมือจากประชาชน ขาดองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี โดยจุดอ่อนนี้เป็นปัจจัยภายใน
ซึ่งหมายถึงเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือแย่ลงได้ เช่น การที่หมู่บ้านมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ถ้าหากผู้นาและประชาชนจัดหามาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพก็จะทาให้ปัญหาการแพร่
ระบาดของยาเสพติดหมดไปได้
คือ สภาพแวดล้อมที่สร้างให้เกิดโอกาสให้กับหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านสามารถ
ใช้ประโยชน์ จากสภาพแวดล้ อมที่เป็ นโอกาสนี้โดยมีการวางแผนกิจกรรม โครงการที่ส อดคล้ องกับโอกาส
ที่เกิดขึ้น ตัวอย่างการวิเคราะห์ห าโอกาสของหมู่บ้าน การที่รัฐ บาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ซึ่ง ถือ ว่า เป็ น โอกาสที่ เ กิด ขึ้น ดั งนั้ น หมู่ บ้ า นที่ มี ความพร้ อมอาจดาเนิ น โครงการเปิ ดรั บนั กท่ อ งเที่ย วเพื่ อ
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้โอกาส ถือเป็นปัจจัยภายนอก
ซึ่งหมายถึงเป็นสิ่งที่หมู่บ้านไม่สามารถควบคุมให้เกิดขึ้นได้ หรือนอกเหนือการควบคุมของหมู่บ้าน เช่น การ
กาหนดนโยบายของรัฐบาลว่าจะส่งเสริม สนับสนุน หรืออุดหนุนกิจการใด เป็นสิ่ งที่หมู่บ้านแทบจะไม่สามารถ
กาหนดได้
คือ ปัจจัยที่ส่งผลร้ายต่อการประสบความสาเร็จของหมู่บ้าน ซึ่งอุปสรรคเป็นสิ่ง
ที่ไม่สามารถควบคุมได้นาไปสู่ความเสี่ยงของความมั่นคงและการอยู่รอดของหมู่บ้าน ตัวอย่างการวิเคราะห์
อุปสรรค เช่น การที่ราคาสินค้าการเกษตรตกต่า ราคาปัจจัยการผลิตสูงขึ้น การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ
เป็ น ต้ น ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ หมู่ บ้ า นที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง อาทิ หมู่ บ้ า นที่ พึ่ ง พาการเกษตร
จะได้รั บ ผลกระทบอย่ างมากเมื่อสิ น ค้าเกษตรบางชนิดตกต่าเนื่องจากปัจจัยของตลาดโลก ทั้งนี้อุปสรรค
ถือเป็น ปัจ จัยภายนอกเช่นเดีย วกับโอกาส หมายถึง หมู่บ้านไม่สามารถควบคุมการเกิดขึ้นของอุปสรรคได้
ซึ่งสิ่งที่หมู่บ้านทาได้คือการเตรียมการรับกับปัญหาหรือมีการดาเนินโครงการ/กิจกรรมที่ช่วยลดผลกระทบจาก
อุปสรรค เช่น การที่ราคาสินค้าเกษตรบางชนิดตกต่า หมู่บ้านอาจส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
แทนที่การขายผลผลิตทางการเกษตรโดยตรง เป็นต้น
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นอกจากการวิเคราะห์สภาพความเป็นจริงของหมู่บ้านโดย SWOT แล้ว ลาดับต่อไปหมู่บ้านจะต้อง
กาหนดเป้ าหมายการพัฒ นา หรื อ เรี ย กอี กอย่ างหนึ่ง ว่า วิสั ย ทัศ น์ โดยเป้ า หมายการพั ฒ นา นั้ นหมาย ถึ ง
เป้าหมายขององค์กรในช่วงเวลาระยะกลางและระยะยาว สะท้อนถึงจุดหมายที่องค์กรต้องการจะไปถึง สาหรับ
หมู่บ้านแล้วเป้าหมายการพัฒนาของหมู่บ้าน ก็คือ จุดหมายในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งอาจจะเป็นระยะ
กลาง 3 - 5 ปี หรือระยะยาว 30 ปี ที่หมู่บ้านกาหนดไว้เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรับทราบและปฏิบัติให้
เป้ า หมายนั้ น บรรลุ ผ ล อย่ า งไรก็ ต ามการก าหนดเป้ า หมายการพั ฒ นา อาจจะถู ก เข้ า ใจไม่ ต รงกั น และ
บางหมู่บ้านอาจจะไม่ทราบว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ดีจะต้องเป็นอย่างไร จึงขออธิบายดังนี้
1) การกาหนดเป้าหมายการพัฒนาควรมองภาพไปในอนาคต คือ เป้าหมายการพัฒนาต้องเป็นการคิด
เพื่อทาให้หมู่บ้านดีขึ้น โดยกาหนดจุดหมายที่หมู่บ้านต้องการจะเป็น ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เป็นในปัจจุบัน
2) เป้ าหมายการพัฒนาที่ดีจะต้องถู กพิสู จน์ โดยการที่ผู้ ก าหนดต้ องจาลองตัวเองเป็นบุคคลภายนอก
หมู่บ้าน ว่าหากเป็นนอกมองแล้วเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนดนั้นมีความเป็นไปได้หรือไม่
3) ระยะเวลาที่ ก าหนดเพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก รควรอยู่ ใ นระยะที่ ไ ม่ สั้ น หรื อ ยาวเกิ น ไป
อาจจะ 3 - 5 ปี ข้ า งหน้ า การก าหนดระยะเวลาที่ สั้ น เกิ น ไปการปฏิ บั ติ ง านตามเป้ า หมายการพั ฒ นา
เกิดความสาเร็จได้ยาก และการกาหนดระยะเวลาที่ยาวเกิน ไปอาจจะไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา
4) การกาหนดเป้าหมายการพัฒนา ควรสั้น กระชับ ครอบคลุม เข้าใจง่าย ซึ่งในบางครั้งการกาหนด
เป้าหมายการพัฒนา มักจะเป็นการบรรจุทุกความต้องการของหมู่บ้านมาไว้รวมกัน ซึ่งอาจทาให้เป้าหมาย
มีถ้อยคาที่ฟุ่มเฟือย ดังนั้น ควรกาหนดเป้าหมายโดยเลือกรายละเอียดเพียงที่จาเป็นและสาคัญที่สุด
5) เป้าหมายการพัฒนาที่ดีจะต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาของหน่วยงานบังคับ
บัญชา กรณีเป้าหมายการพัฒนาของหมู่บ้านควรจะสอดคล้องกับอาเภอ จังหวัด เป็นต้น
โปรแกรมวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ชุ ม ชนในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ บู ร ณาการวางแผน
(Community Information Radar Analysis)
1.) วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วย โปรแกรม CIA
โปรแกรม Community Information Radar Analysis หรือ CIA เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศอย่างง่าย พัฒนาโดยกรมการพัฒนาชุมชน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel โดยมุ่ง
หมายให้หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถนาไปวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้านที่มีการจัดเก็บ อาทิ ข้อมูล จปฐ.
กชช.2ค. และข้อมูลอื่นๆ ของหมู่บ้าน เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5
ด้าน ได้แก่
1.1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ
1.2) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน
1.3) สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงชุมชน
1.4) สารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
1.5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน
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2.) การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Radar Analysis
2.1) ดาวโหลดโปรแกรม Community Information Radar Analysis จากเว็บไซต์ของ
กรมการพัฒนาชุมชน หรือสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด โดยโปรแกรมแบ่งการใช้งานเป็น 4 ส่วน ได้แก่
2.1.1) Data : ข้อมูล
2.1.2) Radar Diagram : วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละประเภท
2.1.3) Radar Analysis : วิเคราะห์ข้อมูลภาพรวม
2.1.4) Logic Model : แผนบูรณาการการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.2) คลิกเลือกส่วนที่ 1. Data ป้อนข้อมูลชุมชน
2.2.1) ข้อมูล จปฐ. ป้อนข้อมูลเฉพาะร้อยละที่ไม่ผ่านเกณฑ์ (เฉพาะข้อที่ตกเกณฑ์)
ตามข้อคาถาม จปฐ. ทั้ง 31 ตัวชี้วัด
2.2.2) ข้อมูล กชช.2ค. ป้อนค่ าคะแนนระดับปัญหา คือ 1 หรือ 2 หรือ 3 ตามข้อ
คาถามของ กชช.2ค. ทั้ง 33 ตัวชี้วัด
2.2.3) หากหมู่บ้าน/ชุมชน มีข้อมูลอื่น ๆ ให้วิเคราะห์ข้อมูลนั้น เป็น 5 ประเภท ตาม
ประเด็นการพัฒนาหมู่บ้าน แล้วเพิ่มข้อมูล 2 ช่อง คือ
(1) ช่องสีเหลือง กรอกรายละเอียดชื่อข้อมูลนั้น เช่น 1. ข้อมูลภูมิปัญญา
(2) ช่องสีส้ม ให้กรอกระดับของปัญหาของข้อมูลนั้น โดย
3 = ปัญหาน้อย
2 = ปัญหาปานกลาง
1 = ปัญหามาก
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2.2.4) การกรอกข้อมูลพื้นฐานสาคัญของหมู่บ้านในโปรแกรม CIA
การกรอกค่าคะแนนระดับปัญหาลงในช่องที่กาหนดคือ 1, 2, 3 หากมีการ
กรอกข้อมูลผิดพลาดหรือคาดเคลื่อนไปจากรูปแบบที่กาหนด ระบบจะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนเพื่อให้แก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้อง

2.3) คลิกเลือกส่วนที่สอง Radar
Diagram หรือกด เพื่อดูผังเรดาร์
ที่แสดงให้เห็นถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลหมู่บ้าน ซึ่งบ่งชี้ปัญหาและระดับของปัญหาที่ได้ถูกจัดแบ่ งไว้ 5 ด้าน
เพื่อใช้ข้อมูลดังกล่าวในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
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2.4) คลิกเลือกส่วนที่สาม Radar Analysis หรือไอคอน
เพื่อดูภาพรวมของ
ผลการวิเคราะห์ทั้งหมด โดยผัง Radar Analysis จะเป็นการรวมข้อมูลทุกส่วนที่เราได้กรอกลงไปในโปรแกรม
ได้แก่ ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค. และข้อมูลอื่น ๆ เข้าด้วยกัน แล้ววิเคราะห์ออกมาในภาพรวม

หมายเหตุ: หมู่บ้านสามารถใช้ผลการวิเคราะห์จาก Radar Diagram ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพียงตัวใดตัวหนึ่ง
หรือ Radar Analysis ที่ใช้การวิเคราะห์แบบรวมข้อมูลทั้งหมด ได้โดยขึ้นอยู่กับเวทีประชาคมของหมู่บ้าน
3.) เทคนิคการแปลความข้อมูล
3.1) การแปลความ Radar Diagram และ Radar Analysis
จากการกรอกข้อมูล จะเห็นได้ว่าร้อยละไม่ผ่านเกณฑ์ของข้อมูล จปฐ. และระดับปัญหา
ของข้อมูล กชช.2ค. มีค่าคะแนนที่ต่างกันระหว่างสองชุดข้อมูล และโปรแกรมได้ทาการแปลงข้อมูลเชิงคุ ณภาพ
เป็นข้อมูลเชิงปริมาณเรียบร้อยแล้ว เพื่อการนาเสนอผลการวิเคราะห์ด้วยผังเรดาร์ห้าเหลี่ยม ซึ่งจะสะท้อนภาพ
ของผลการวิเคราะห์ทั้งหมดออกมาพร้อมกันได้อย่างชัดเจน
3.1.1) ผังเรดาร์ห้าเหลี่ยม หมายถึง หัวข้อการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ เพื่อแสดงถึงผลการวิเคราะห์ปัญหาแต่ละด้าน ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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3.1.2) ค่าคะแนนใน มีกาหนดค่าตั้งแต่ 0, 1, 2, และ 3 หมายถึงระดับปัญหาในแต่ละ
ด้านของหมู่บ้าน
3.1.3) กราฟเส้น แสดงข้อมูลแต่ละกลุ่มที่นามาวิเคราะห์ให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น และ
คาอธิบายกากับตามสีของกราฟเส้นนั้น ๆ เช่น สีน้าเงิน = ข้อมูล จปฐ., เส้นสีแดง = ข้อมูล กชช.2ค, เส้นสีเขียว =
ข้อมูลอื่น ๆ และเส้นสีฟ้า = ข้อมูลในภาพรวม
3.1.4) การแปลค่า เพื่อให้ง่ายในการวิเคราะห์ สามารถจัดกลุ่มค่าคะแนนในสเกล
ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 0-1 แสดงถึงสถานะปัญหาว่า มีปัญหามาก
กลุม่ ที่ 2 ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 1-2 แสดงถึงสถานะปัญหาว่า มีปัญหาปานกลาง
กลุ่มที่ 3 ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 2-3 แสดงถึงสถานะปัญหาว่า มีปัญหาน้อย หรือไม่มีปัญหาเลย
3.1.5) ผลการวิเคราะห์ การเลือกประเด็นในการพัฒนาทั้ง 5 ด้านนั้น หมู่บ้านควรเลือก
ด้านที่มีระดับปัญหามากที่สุด หรือค่าคะแนนในสเกลอยู่ใกล้ 0-1 เป็นอันดับแรก หรือประเด็นที่มีค่าคะแนนช่วงที่
1-2 เป็ นอันดั บสอง และค่ าคะแนนช่วง 2-3 เป็นอั นดับสาม ตามล าดับ จากปัญหามากไปจนถึงปั ญหาน้อย
นอกจากนั้นหมู่บ้านยังสามารถเลือกประเด็นในการพัฒนาตามความสาคัญของข้อมูลที่มีผลกระทบโดยตรงกับ
หมู่บ้านได้อีกรูปแบบหนึ่ง
ส่วนที่ 3 สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน ในส่วนนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชน
ในหมู่บ้าน เมื่อผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลสาคัญของหมู่บ้านผ่านการวิเคราะห์ SWOT และใช้โปรแกรม CIA แล้ว
สามารถนาข้อมูลนั้นมาระบุปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านได้ โดยปัญหาความต้องการของหมู่บ้านนั้น
ประชาชนจะต้องกาหนดว่าในหมู่บ้านมีปัญหาอะไร สาเหตุของปัญหานั้นเกิดขึ้นจากอะไร และจะสามารถแก้ไข
ปัญหานั้นได้อย่างไร โดยจะต้องเรียงลาดับปัญหาความต้องการตามความสาคัญเพื่อให้ง่ายต่อการที่ส่วนราชการ
จะหยิบยกปัญหาเหล่านั้นเพื่อดาเนินการแก้ไข หากนอกเหนือจากศักยภาพของหมู่บ้าน นอกจากนี้หมู่บ้านอาจ
แบ่งกลุ่มปัญหาความต้องการ ออกเป็นแต่ละด้าน เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 4 โครงการ/กิจกรรมการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในส่วนนี้หมู่บ้านจะต้องนา
ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน หรือศักยภาพของหมู่บ้านที่ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลมาแล้ว ดาเนินการเพิ่มเติม
ดังนี้
1) กาหนดรายละเอียดชื่อโครงการ งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ และผู้รับผิดชอบเบื้องต้น
2) จัดประเภทของโครงการ/กิจกรรมดังกล่ าว 3 ประเภท ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้าน
ดาเนินการเอง โครงการ/กิจกรรมที่หมู่บ้านจะดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น และโครงการ/กิจกรรมที่ให้หน่วยงานอื่น
ดาเนินการแทน
3) จัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรฯ ด้านความมั่นคง และด้านบริหารจัดการ
4) นาโครงการ/กิจกรรม นั้ นบรรจุลงในปฏิทินการปฏิบัติงานโดยกาหนดระยะเวลาส าหรับการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ โดยแยกปฏิทินเป็น 3 ส่วน ตามประเภทของโครงการ/กิจกรรม คือ ทาเอง ทาร่วม
และทาให้
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ตัวอย่างโครงการทาเอง
เช่น โครงการธนาคารขยะบุญ
โครงการปรับปรุ งภู มิ ทัศน์หมู่ บ้าน โครงการอบรมการประกอบอาชีพโดย
ปราชญ์ชาวบ้าน โครงการปฏิบัติธรรมประจาเดือน เป็นต้น
ตัวอย่างโครงการทาร่วม
เช่น โครงการส่งเสริมการแปร
รูปขยะรีไซเคิล โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าขนาดกลางเพื่อสาธารณะ โครงการ
ขุดลอกคลองส่งน้าเพื่อการเกษตรในหมู่บ้าน เป็นต้น
ตัวอย่างโครงการทาให้
เ ช่ น โ ค ร ง ก า ร จั ด ส ร้ า ง
ถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน โครงการอบรมการผลิตสินค้าอินทรีย์ โครงการ
จัดสร้างแหล่งน้าขนาดใหญ่ เป็นต้น
ส่ว นที่ 5 การทบทวนแผนพัฒ นาหมู่บ้ า น โดยกาหนดให้ เ มื่อ หมู่บ้ านด าเนิ นโครงการ/
กิจกรรม ตามปฏิทินการปฏิบัติงานครบรอบปีแล้ว ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อ
แจ้งสรุปผลการดาเนินงานในรูปปีที่ผ่านมาแก่ประชาชนในหมู่บ้านทราบ ถึงความสาเร็จ ปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นในปี ที่ ผ่ า นมา ตลอดจนรั บฟั ง ความคิด เห็ น ข้ อ เสนอแนะจาก
กรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ส่วนราชการ และภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการปรับปรุง
แก้ไขแผนพัฒนาหมู่บ้าน โครงการ/กิจกรรม ที่จะดาเนินการในปีต่อไป ซึ่งการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านนั้น
กาหนดให้จัดทาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านควรพิจารณาถึงการดาเนินการ ดังนี้
1) ประธานคณะกรรมการหมู่ บ้ า น เรีย กประชุม คณะกรรมการหมู่บ้ า นเพื่ อ สรุ ป ผลการ
ปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมา และรับฟังความคิดเห็นก่อนจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน
2) คณะกรรมการหมู่บ้านจัดประชุมย่อยโดยเชิญชวน ประชาชน ส่วนราชการ สถานศึกษา และภาค
ส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านเบื้องต้น สรุปปัญหาอุปสรรค ความสาเร็จของหมู่บ้าน
ข้อสังเกตต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมที่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า ตลอดจนโครงการที่ต้องการดาเนินการต่อ
หรือโครงการใหม่ที่จะดาเนินการในปีถัดไป เพื่อประกอบการพิจารณาทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านประจาปีใน
ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน
3) คณะกรรมการหมู่บ้านจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านตามแนวทางที่กรมการปกครองกาหนด
เพื่อน าเสนอผลส าเร็ จ ปั ญหาอุป สรรค ข้อเสนอแนะ ข้อมูล เพิ่มเติ มของหมู่ บ้าน โครงการ/กิจกรรมที่จ ะ
ดาเนินการต่อเนื่อง และโครงการ/กิจกรรมใหม่ที่จะดาเนินการในปีถัดไปให้ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านรับทราบ
และลงมติรับรองการทบทวนแผน
4) คณะกรรมการหมู่บ้านสรุปมติที่ประชุม และจานวนผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนรายมือชื่อ
ของผู้เข้าร่วมประชุมไว้เป็นหลักฐาน และประธานคณะกรรมการหมู่บ้านลงนามรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้าน
หลังจากผ่านการทบทวนแล้ว
ส่วนที่ 6 เรื่องอื่นๆ เป็นส่วนที่สามารถบรรจุข้อมูลเพิ่มเติมของหมู่บ้านได้ตามที่คณะกรรมการ
หมู่บ้านและประชาชนเห็นสมควร เช่น ภาพถ่ายหลักฐานการปฏิบัติงาน หลักฐานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
ข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ทาเนียบคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นต้น

24

ขัน้ ตอนที่ 5 การให้ความเห็นชอบและรับรอง
แผน
1) เมื่ อ คณะกรรมการหมู่ บ้ า น (กม.) ร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นจั ด ท าแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นตามรู ป แบบ
ที่กาหนดเรียบร้อยแล้ว ให้ประธานคณะกรรมการหมู่บ้าน จัดให้มีการลงมติรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้านดังกล่าว
จากประชาชนผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ที่สามารถลงมตินั้นได้ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเลือกผู้ใหญ่บ้านตามที่กล่าว
มาแล้ ว โดยใช้ห ลั กการหนึ่ ง สิ ท ธิ์ ห นึ่ ง เสี ย งและให้ ถื อ หลั ก การเสี ย งข้ างมาก ในกรณีที่ มี การลงมติ รับ รอง
แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น แล้ ว มี ค ะแนนเสี ย งรั บ รองไม่ ถึ ง ร้ อ ยละ 50 ของผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ประชาคม ให้
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้านตามที่ที่ประชุมประชาคมเสนอ แล้วให้กาหนดวัน
ประชุมประชาคมอีกครั้งหนึ่งภายใน 7 วัน และหากมีการลงมติอีกครั้งหนึ่งแล้ว มีคะแนนเสียงรับรองไม่ถึง
ร้อยละ 50 ให้ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านมีอานาจชี้ขาดในการลงนามรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้านได้
2) ให้ คณะกรรมการหมู่ บ้ าน (กม.) จั ดท าสรุ ปการประชุ มประชาคมหมู่ บ้ าน ข้ อเสนอแนะต่ าง ๆ
ในที่ประชุม รวมถึงหลักฐานในการร่วมประชุมอื่น ๆ อาทิ ภาพถ่าย ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น พร้อมติด
ประกาศสรุปการประชุมประชาคมหมู่บ้านให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ และจัดส่งให้กับที่ทาการปกครองอาเภอ
ขั้นตอนที่ 6 การประสานและการใช้แผน
ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและระดับตาบล พ.ศ. 2562 ซึ่งกาหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแผนพัฒนาแต่ละ
ระดับอย่างชัดเจน โดยได้กาหนดให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
โดยเมื่อมีการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ต้องดาเนินการ ดังนี้
1) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จะต้องประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้กับ ก.บ.ต. เพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ตาบลภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุ กปี และหมู่ บ้านอาจจัดส่ งแผนฯ ให้ แก่หน่วยงานอื่นที่เห็ นสมควร เช่ น
ภาคเอกชนในพื้นที่ สถานศึกษา และส่วนราชการอื่น ๆ เป็นต้น
2) คณะกรรมการหมู่ บ้ าน (กม.) ร่ ว มกั บประชาชนในหมู่ บ้ านด าเนิ นการตามโครงการ/กิ จกรรม
ที่สามารถดาเนินการได้เอง และหรือโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมกับหน่วยงานภายนอกร่วมดาเนินการ แล้วเก็บ
รวบรวมผลการดาเนินการไว้เป็นข้อมูลผลงานของ กม. และผลงานของหมู่บ้าน
ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบและติดตามผล
1) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ติดตามผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ในส่วนที่
หมู่บ้านดาเนินการเอง ทั้งที่ใช้งบประมาณและไม่ใช้งบประมาณ ในด้านความร่วมมือของประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ ในหมู่บ้าน ความคืบหน้าของการดาเนินการตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ดังกล่าว
2) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ติดตามผลการประสานเชื่อมโยงแผนฯ กับหน่วยงาน/องค์กร ที่ได้จัดส่ง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ให้ว่า กิจกรรม/โครงการดังกล่าว ได้รับการตอบสนองหรือไม่อย่างไรรวมทั้งติดตามผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอกเข้ามาดาเนินการในหมู่บ้านว่าเป็นอย่างไร

25

ขั้นตอนที่ 8 การทบทวนและปรับปรุงแผน
1) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) สรุปผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้านหลังจาก
ที่ดาเนินการแล้วเสร็จแล้วในรอบปี
2) คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จัดทาร่างปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ตามข้อมูลที่ได้จากการสรุปผลการ
ด าเนิ น การของแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นปี ก่ อ นหน้ า ในประเด็ น ความส าเร็ จ ปั ญ หา อุ ป สรรค พร้ อ มเสนอ
แนวทางแก้ไข ทั้งนี้หมู่บ้านอาจเพิ่มเติมข้อมูลอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการจัดทาร่างแผนพัฒนาหมู่บ้านประจาปี
ต่อไปได้ตามสมควร โดยใช้แนวทางการตามกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
3) คณะกรรมการหมู่ บ้ าน (กม.) น าร่ างแผนพั ฒนาหมู่ บ้ านที่ ผ่ านการทบทวนแล้ ว เข้ าสู่ ที่ ประชุ ม
ประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และลงมติรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้านของปีถัดไป

การจั ด ท าแผนชุ ม ชนและแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น : โดยนายช านาญ มี ข า ผู้ อ านวยการกลุ่ ม งาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
การจัดทาแผนชุมชน
กลไกการจัดทาแผนชุมชน
แผนชุ ม ชน จั ด ท าในชุ ม ชนของ
เทศบาลตาบล (ที่ไม่มีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน) เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร และเมืองพัทยา ผ่านคณะกรรมการชุมชน
ซึง่ แต่งตัง้ โดยผูบ้ ริหารท้องถิน่
กร ะบ วน กา ร แ ล ะรู ปแ บ บก าร จั ด ท า
แผนพัฒนาและแผนชุมชน
คณะกรรมการชุม ชน พิจ ารณาก าหนดวั น ที่
เหมาะสมในการจัดเวทีประชมคมชุมชน โดยขอความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ
ผู้บริหารฯ อนุมัติแล้วให้แจ้งคณะกรรมการชุมชน และส่ วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้า
ร่วมเวทีประคมด้วย ตามแนวทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกาหนด
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แนวทางการจัดประชุมประชาคมชุมชนเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการจัดทา/ทบทวนแผนชุมชน
1. คณะกรรมการชุมชนประชุมพิจารณากาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมประชาคมเพื่อ
กาหนดแนวทางการพั ฒนาชุมชนฯ เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน ก่อนการประชุมประชาคม
2. เมื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เห็นชอบวันเวลาในการจัดประชุมประชาคมฯ ให้แจ้ง
ประธานกรรมการชุมชน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการจัดประชุม และมีห นังสือแจ้งส่ วนงานราชการและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมประชาคมชุมชนพร้อมส่งผู้แทนเข้า
ร่วมประชุม
3. ในการประชุ ม ประชาคมชุ ม ชนเพื่ อ ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาชุ ม ชนฯ เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการจั ดท า/ทบทวนแผนชุ มชนให้ ประธานกรรมการชุมชนจัดให้ มีการลงชื่ อในวันประชุม พร้อ ม
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะประชาชนในชุมชน โดยพิจารณาจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปี
บริบูรณ์ในวันประชุมประชาคมชุมชน) และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนหรืออาศัยอยู่ในชุมชนนั้นไม่น้อย
กว่า 6 เดือน กรณีที่ผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณา
จัดทา/ทบทวนแผนชุมชน
4. ในการประชุมประชาคมชุมชนเพื่อกาหนดแนวทางพัฒนาชุมชนฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบใน
การจัด/ทบทวนแผนชุมชนให้มีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ประธานกรรมการชุมชนเรียกประชุมใหม่
อีกครั้งภายใน 5 วัน นับจากครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งที่ 2 หากมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ถือว่า
ครบองค์ประชุมและดาเนินการประชุมประชาคมในชุมชนต่อไป
5. นอกจากการประชุม ประชาคมในการกาหนดแนวทางการพัฒ นาชุมชนฯ เพื่อใช้เป็นข้อมู ล
ประกอบในการจัดทา/ทบทวนแผนชุมชน เมื่อประชุมลงมติในเรื่องใดแล้วให้ประธานกรรมการชุมชนแจ้งให้
ประชาชนในชุมชนทราบโดยทั่วกัน และถือปฏิบัติตามมติของการประชุม ทั้งนี้ มติดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้ง
ต่อระเบียบกฎหมายของทางราชการ
6. ให้คณะกรรมการชุมชนจัดทาสรุปรายงานประชุมและลงนามรับรองโดยประธานกรรมการชุมชน
พร้อมแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการจัดทาแผนชุมชน
1. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชุมชนยกร่างแผนชุมชนจากข้ อมูลแนวทางการพัฒนาชุมชน ซึ่ง
พิจารณาจากการทราบปั ญหา ความต้องการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพชุมชนที่ได้จากการจัด
ประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการชุมชนและประชาคมชุมชน ทั้งนี้ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการจัดทาและ
ประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน การจัดทาและประสานแผนพัฒนาตาบล การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการ
จั ด ท าและประสานแผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด แผนพั ฒ นากลุ่ ม จั ง หวั ด ตามรู ป แบบที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนดและเสนอคณะกรรมการชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. คณะกรรมการชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนชุมชนและเสนอประธานกรรมการชุมชน
3. ประธานกรรมการชุ ม ชนอนุ มั ติ แ ละประกาศใช้ แ ผนชุ ม ชนภายใน 15 วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
คณะกรรมการชุมชนเสนอ และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันไม่น้อยกว่า 30 วัน
4. ให้ประธานกรรมการชุมชนแจ้งแผนชุมชนที่ประกาศใช้ แล้วไปยังคณะกรรมการบริหารงาน
ตาบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
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รูปแบบการจัดทาแผนชุมชน ให้นาข้อมูลจากเวทีประชมคมชุมชนข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.) และข้อมูลพื้นที่ฐานระดับหมูบ้าน (กชช.2ค) มาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนชุมชน
พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญแผนงาน/โครงการตามรูปแบบการจัดทาแผนชุมชนที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกาหนด
การประสานแผนและห้วงระยะเวลาในการจัดทาแผนพัฒนา
แผนชุ ม ชน คณะกรรมการชุ ม ชนด าเนิ น การจั ด ท าแผนชุ ม ชนส่ ง ให้ ป ระธานคณะกรรมการ
บริหารงานตาบลแบบบูรณาการ (ประธาน ก.บ.ต.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ขอรับการประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการของ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( ก.บ.จ.) เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด พร้อมทั้งตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพื่อไม่ให้โครงการซ้าซ้อนกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติงาน
ของส่ ว นราชการหรื อหน่ ว ยงานอื่น และให้ จัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒ นา เพื่ อจั ดส่ งให้ ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม
การบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
1. ให้ร วบรวมและจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผ่าน
กระบวนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการระดับ
อาเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน
2. องค์ปกครองท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ก.บ.อ. เพื่อจัดทาแผนพัฒนาตาบล และ ก.บ.อ. เพื่อ
จัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และความต้องการระดับอาเภอ
3. ให้นาแผนพัฒนาอาเภอ แผนความต้องการระดับอาเภอ และแผนพัฒนาพื้นที่ระดับจังหวัด ไป
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
การสนับสนุนการดาเนินงาน
1. การดาเนินการของคณะกรรมการชุมชน ให้หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบในการจัดทาแผนในแต่ละ
ระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณานาโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาอาเภอ
และแผนความต้องการระดับอาเภอ แผนงานหรือโครงการระดับตาบล แผนงานหรือโครงการระดับชุมชน ไป
ประกอบการจั ดตั้ ง คาของงบประมาณหรื อจั ดท างบประมาณรายจ่ ายประจาปีต ามอานาจหน้ าที่ โดยให้
ความสาคัญเป็นลาดับต้น เนื่องจากเป็นแผนงานโครงการที่ผ่านกระบวนการประชาคมของประชาชนในพื้นที่
การกากับดูแล
1. ให้นายอาเภอมีหน้ากากับดูแล และให้คาแนะนาในการประสานแผนพัฒนา หมู่บ้าน ชุมชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ เพื่อให้การดาเนินการตามระเบียบนี้เกิดผลสัมฤทธิ์
2. ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแล และให้คาแนะนาเพื่อให้ องค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาใน
ระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมายว่าด้วยการ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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การประเมินแผนพัฒนา
แผนชุมชน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการประเมินผลแผนชุมชนตามแบบที่กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นกาหนด และรายงานให้สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ

การจัดทาแผนพัฒนาตาบล : โดยนายธนโชติ จันทร์ดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ สานัก
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน
การจัดทาแผนพัฒนาตาบล ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ ข้อ 9 ความว่า ในตาบลหนึ่ง
ให้มีคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ต. โดยประกอบด้วย
ประธานกรรมการ ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบลที่นายอาเภอมอบหมาย
กรรมการ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตาบล ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตาบลที่นายอาเภอ
แต่งตั้งจานวนไม่เกิน 3 คน กานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบล และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายอาเภอแต่งตั้งจานวนไม่เกิน 5 คน
กรรมการและเลขานุการ พัฒนากรผู้รับผิดชอบตาบล
การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฯ ให้คานึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนในระดับตาบล หรือมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับตาบล
ข้อ 10 ให้ ก.บ.ต. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
• รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรมการพัฒนาชุมชน ได้แก่ ข้อมูลความ
จาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทา
แผนพัฒนาตาบล
• รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นในตาบล เพื่อใช้ประกอบการ
จัดทาแผนพัฒนาตาบล
• จัดทาแผนพัฒนาตาบล ให้นาข้อมูลจาก 1) และ 2) มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ กลั่นกรอง ประมวลผล
เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาตาบล และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน หรือโครงการระดับตาบล รวมทั้ง
จัดทาแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือสองชุมชนขึ้นไป
เพื่อรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบาย สาคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในตาบล
• จาแนกแผนงานหรือโครงการระดับตาบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตาบล และจัดทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
• จั ดส่ งแผนพัฒ นาตาบล ให้ ก.บ.อ. ใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒ นาอาเภอ และแผนความ
ต้องการระดับอาเภอ
• ทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาตาบลทุกปี เพื่อให้แผนงานหรือโครงการระดับตาบล เป็นปัจจุบัน
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ข้อ 11 ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาแผนพัฒนาตาบลและดาเนินการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพ ก.บ.ต. ในการจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาต าบล ทั้ ง นี้ แนวทางในการจั ด ท า
แผนพัฒนาตาบล ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
กลไกในการจั ด ทาแผนพัฒนาต าบล ให้ กบต.
เป็ น กลไกหลั ก ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาต าบล โดยให้
สานั กงานพัฒ นาชุมชนอาเภอ จั ดทาคาสั่ งแต่งตั้ง กบต.
เสนอนายอาเภอลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
กระบวนการและรูปแบบการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
- ให้ กบต.ด าเนิ น การจั ด ท าแผนพั ฒ นาต าบล จ านวน
7,036 ตาบล
- กรณี ไ ม่ มี ก านั น ผู้ ใหญ่ บ้ า น อี ก 2 19 ต าบล ให้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นการจัดทาแผนเช่นเดียวกับแผนพัฒนา
ตาบล
- ส่วนรูปแบบการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ให้ กบต.จัดทา
แผนพัฒนาตาบลตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด

การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ : โดยนายนพรัตน์ ศรีพรหม ผู้อานวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ กอง
วิชาการและแผนงาน ผู้แทนกรมการปกครอง

ส่วนกลาง
 เป็นหน่วยกาหนดยุทธศาสตร์
 เป็นหน่วยสนับสนุนความรู้ทางวิทยาการใหม่
 รับผิดชอบการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายการพัฒนาที่กาหนด
ส่วนภูมิภาค (อาเภอ)
 ปรับบทบาทการบริหารจัดการ
 กาหนดทิศ ทางเชิ งกลยุ ทธ์ของอาเภอเชื่ อมโยงระหว่างแผนพัฒ นาระดับชาติและแนวทาง
การพัฒนาจังหวัด
 สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ผ่านแผนฯ ระดับต่าง ๆ
 อาศัยเครื่องมือและกลไกระดับอาเภอ ได้แก่ กม. / ก.บ.ต. / ก.บ.อ. / ส่วนราชการ และ อปท.
ในอาเภอ
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ส่วนท้องถิ่น
 เป็นหน่วยที่ได้รับการกระจายอานาจให้ ตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการต่างๆ ที่เป็นสาธารณะของ
ท้องถิ่นด้วยตนเอง
คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)

ผู้ทรงคุณวุฒิ นอ.แต่งตั้งจากผู้มีความสามารถด้านการพัฒนาระดับอาเภอ (เช่น ป.ชมรมกานันฯ ส.สภาเกษตร ป.สภาวัฒนธรรม
ด้านการศึกษา(ป.กลุ่มโรงเรียน) หรือมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ รวมทั้งด้านภาคประชาสังคมและ
ภาคเอกชน (ผู้แทนหอการค้า NGO)
องค์ประชุมและการประชุม ก.บ.อ. (อนุโลมตามหมวด 5 ม.79 กม.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง) ต้องมา
ประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม นัดประชุมแจ้งหนังสือ ไม่น้อยกว่าสามวัน

หมวด 3 การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาอาเภอ
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กระบวนการและรูปแบบการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
ก.บ.อ. นากรอบทิศ ทางการพัฒนาอาเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และแผนความต้องการระดับ
อาเภอ โดยมีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด ต้องดาเนินการ
ในช่วงระหว่างเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน
ในกระบวนการนั้ น จะต้ อ งเสนอผู้ ว่ า ราชการจั ง หวัด พิ จ ารณาให้ ค วามเห็น ชอบก่อ นการ
ประกาศใช้ โดยที่ทาการปกครองจังหวัดยกร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานกลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอ เสนอ
ให้ ร องผู้ ว่าราชการจั งหวัดที่รั บ ผิ ดชอบเรื่ องแผนพัฒ นาจังหวัดพิจารณาก่อนเสนอ ให้ ผู้ ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบและลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง ซึ่งมีรองผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับ
จังหวัด จานวนไม่เกิน 5 คน เป็นคณะทางาน โดยเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกลุ่มภารกิจ ด้านเศรษฐกิจและ
โครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลุ่มภารกิจด้านการเกษตรกลุ่ม
ภารกิจด้านสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวกลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง จ่าจังหวัดเป็นคณะทางานและ
เลขานุการ ทาหน้าที่หลักในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะทางานฯ และผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์
และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สานักงานจังหวัด เป็นคณะทางานและเลขานุการร่วม และให้นายอาเภอเข้า
ชี้แจงข้อมูลแผนพัฒนาอาเภอต่อคณะทางานกลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอ และเมื่อคณะทางานฯ ได้ พิจารณา
กลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอแล้ว จะนาเข้าการประชุม ก.บ.จ. เพื่อทราบ ห้วงเวลาของการเสนอแผนพัฒนา
อาเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบผ่านคณะทางานกลั่นกรองแผนพัฒนาอาเภอ ให้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนมิถุนายน
ในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
อาเภอโดย ก.บ.อ. ต้องจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
ด้วยการนากรอบทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด (Top-down) จากแผนพัฒนา
จังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561-2565) พร้อมกับรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน (Bottom-up) จากแผนพัฒนาระดับต่างๆ ในพื้นที่อาเภอ มาจัดทา
แผนพัฒนาอาเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และให้ ก.บ.อ. มีมติที่
ประชุ ม รั บ รองและจั ด ส่ ง ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด พิ จ ารณาเห็ น ชอบ
จากนั้น ก.บ.อ. จึงประกาศใช้แผน โดย นายอาเภอ เป็นผู้ลงนามในประกาศ พร้อมจัดส่ง
แผนพัฒนาอาเภอให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง อปท. ในพื้นที่ทราบ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน
การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

32

ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
อาเภอโดย ก.บ.อ. ต้องพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ
ที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณหรือสนับสนุนการ
ดาเนินงานจากจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จัดทาเป็น

แผนความต้องการระดับอาเภอ
จัดส่งให้




จัดกลุ่มโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ

แผนพัฒนาจังหวัด



โครงการดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กาหนด
จัดส่งให้จังหวัดภายในเดือนมิถุนายน







แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ
แบบฟอร์มสารวจความต้องการเฉพาะของอาเภอ
แบบสารวจความคิดเห็นของประชาชน

คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.)
จัดส่งให้

อาเภอจัดทาโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และต้อง
เสนอโครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีงบประมาณของจังหวัด
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