
การจัดทําแผนชมุชน 
1. บทนํา 
 

แนวคิด 
(1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดกําหนดการกระจายอํานาจให

ทองถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง และใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

(2) การแกไขปญหาความยากจน จึงตองมุงเสริมสรางความสามารถในการจัดการ
ปญหาชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน โดยใชทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากรและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนศักยภาพของชุมชนมาสรางกระบวนการพัฒนา การเรียนรูของชุมชนรวมกัน 
โดยการจัดทําแผนชุมชนเพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหา ซึ่งจะนําไปสูการสรางชุมชน
ท่ีเขมแข็งและเอาชนะความยากจน  
 
หลักการ 

การบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน       
มีหลักการสําคัญ คือ 

(1) ใชพ้ืนที่เปนตัวต้ัง ชุมชนเปนศูนยกลาง ชาวบานเปนเจาของ ทําการพัฒนาให 
เปนไปตามความตองการของชุมชนมากกวาการตอบสนองวัตถุประสงคของหนวยงานสนับสนุน
ภายนอก 

(2) รวมพลังทุกภาคสวนของสังคม ท้ังภาครัฐ  ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและ
ภาคีการพัฒนาอื่นๆ สนับสนุนกระบวนทัศนและการบริหารการพัฒนารูปแบบใหม 

(3)  การบูรณาการกระบวนการ บุคลากร แผนงาน และงบประมาณของหนวยงาน 
สนับสนุน มุงสูการแกไขปญหาแบบองครวม โดยมีกลุมคนเปาหมายและพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน 
 
ความหมายการบูรณาการแผนชุมชน 

แผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกัน 
เพ่ือจัดทําแผนขึ้นมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง ใหเปนไปตามที่
ตองการและสามารถแกปญหาที่ชุมชนเผชิญอยูรวมกันได โดยคนในชุมชนไดมารวมกันคิด              
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รวมกําหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิง
ภายนอก ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
ในทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชนไมสามารถทําเองได ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกได โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเขาเปนแผนขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
หรือแผนงาน/โครงการของราชการได แผนชุมชนมีชื่อเรียกแตกตางกันตามความเขาใจของแต
ละทองถิ่น อาทิ แผนแมบทชุมชน แผนชุมชนพึ่งตนเอง แผนชีวิต เปนตน 
 

การบูรณาการแผนชุมชน หมายถึง วิธีการรวมมือกันทํางานของหนวยงานสนับสนุน
การพัฒนาภายนอกชุมชนทุกภาคสวน โดยยึดหลักการใชพ้ืนที่เปนตัวต้ัง ชุมชนเปนศูนยกลาง ชาวบาน
เปนเจาของเรื่อง โดยใชกระบวนการจัดทําแผนชุมชนเปนเครื่องมือดําเนินกิจกรรมพัฒนาใหเปนไป
ตามความตองการของชุมชน มากกวาวัตถุประสงคของหนวยสนับสนุน การบูรณาการ มีท้ังบูรณาการ
ดานกลไก/บุคลากร กระบวนการและเครื่องมือ แผนงานและงบประมาณ 
 
วัตถุประสงคของการบูรณาการแผนชุมชน 

(1) เพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรู และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนใน 
การจัดการพัฒนาและแกไขปญหาในทองถิ่นของตนเองในทุกๆ ดาน ตามความตองการของชุมชน 
โดยใชกระบวนการจัดทําแผนชุมชนเปนเครื่องมือ นําไปสูชุมชนเขมแข็ง พ่ึงตนเองและเอาชนะ
ความยากจน 

(2) เพ่ือบูรณาการการทํางานในแนวดิ่งและแนวราบระดับพ้ืนที่ของภาครัฐ  
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือขายองคกรชุมชน ในการสนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชน
เพ่ือความเขมแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน โดยใชพ้ืนที่เปนตัวต้ัง ชุมชนเปนศูนยกลาง
และคนในชุมชนเปนผูรับผิดชอบการพัฒนาและแกไขปญหาของตนเอง  

(3)   เพ่ือประสานเชื่อมโยงความตองการของชมุชน ภายใตแผนชุมชนกับแผนพัฒนา
ทองถิ่น  แผนพัฒนาอําเภอ  และแผนพัฒนาจังหวัด 

 
ผลประโยชนที่จะไดรับ 

(1) เกิดกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนเพื ่อความเขมแข็งของชุมชนและ
เอาชนะความยากจน ครอบคลุมทุกตําบลทั้ง 75 จังหวัด  
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(2) เกิดเวทีชุมชนที่มีความตอเนื่อง เพ่ือรวมกันพัฒนาและแกไขปญหาความยากจน
ในชุมชนของตนเอง 

(3) คนในช ุมชนได พ ัฒนากระบวนการเร ียนรู  ประสบการณ และพัฒนา         
ขีดความสามารถในการจัดการการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนที่ผานกระบวนการบูรณาการ     
แผนชุมชน เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชน การพึ่งตนเองของชุมชน และเอาชนะความยากจน  
โดยอาศัยฐานทุนทางสงัคม ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรในทองถิ่นชุมชน 

(4) มีการขยายและเชื่อมโยงเครือขายภาคีการพัฒนาในทุกระดับ ซึ่งเปนทุนทาง
สังคมที่จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน 

(5) มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเนน
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และเนนบทบาทของชุมชนในการจัดการพัฒนา
และแกไขปญหาตามความตองการของตนเอง 

(6) หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคีการพัฒนา ใชแผน
ชุมชนเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณสนับสนุน เพ่ือท่ีจะสามารถ
แกไขปญหาความยากจนไดอยางเปนรูปธรรม 

(7) มีฐานขอมูลแผนชุมชน ท่ีหนวยงานภาครัฐ ภาคีการพัฒนาตางๆ  และ
ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลได 
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2. กระบวนการจัดทาํแผนชุมชน 
 

กระบวนการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม ควรมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
1. การเตรียมวิทยากรกระบวนการ 

   2. การเตรียมชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน 
3. การประเมินศักยภาพของชุมชน 
4. การกาํหนดวิสัยทัศน แนวทางและจุดมุงหมายในการพัฒนาชุมชน 
5. การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชน 
6. การกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

 7. การเปดเวทีประชาพิจารณแผนชุมชน 
 
1. การเตรียมวิทยากรกระบวนการ 
 

 วัตถุประสงค  เพ่ือเตรียมวิทยากรกระบวนการ และจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ 
 

 แนวทางดําเนินงาน  
  เตรียมทีมวิทยากรกระบวนการ  โดยคนหาบุคคลที่อยูในพื้นที่ เปาหมาย จาก
หลากหลายหนวยงาน/องคกร/เครือขาย โดยจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถและเขาใจใน
กระบวนการจัดทําแผนชุมชน เปนผูมีประสบการณในการเปนวิทยากรแผนชุมชน รูเทคนิคการจัดเวที
กระบวนการจัดทําแผนชุมชน 
  ออกแบบการเปดเวทีในแตละขั้นตอน ดวยการกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอน
กระบวนการและเทคนิคที่ใช รวมทั้งวิทยากรหลัก และวิทยากรผูชวย 

   ซักซอมแนวคิด กระบวนการ เทคนิค วิธีการ ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับวิทยากร
กระบวนการแผนชุมชน 

   เตรียมประเด็นการพูดคุยในเวที เชน แนวคิดของแผนชุมชน เนื้อหาของการจัดทําแผน
ชุมชน เตรียมขอมูลท่ัวไปของชุมชนลวงหนา เชน ขอมูลสภาพของพื้นที่ของชุมชน อาณาเขตของ
ชุมชน ประชากรและครัวเรือน การประกอบอาชีพ รวมทั้งประเด็นปญหาที่สําคัญๆ ของชุมชนนั้นๆ  

   เตรียมพ้ืนที่ เชน เตรียมคน  เตรียมสถานที่ ท่ีมีความพรอมสําหรับการจัดเวที          
เตรียมอุปกรณและสื่อท่ีใชในการจัดทําเวที 
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 ผลที่ไดรับ ไดทีมวิทยากรกระบวนการแผนชุมชน ท่ีประกอบดวยบุคลากรจากหลากหลาย
หนวยงานซึ่งมีทักษะและประสบการณจัดทําแผนชมุชนที่อยูใกลชิดกับพ้ืนที่เปาหมาย (ตําบล/อาํเภอ) 
 
2. การเตรียมชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน 
 

วัตถุประสงค เปนการเตรียมความพรอมใหกับประชาชน กลุมแกนนําชุมชน องคกร
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละพ้ืนที่ ใหมีความเขาใจในแนวความคิด กระบวน
ทัศน และกระบวนการจัดทําแผนชุมชน บทบาทความรับผิดชอบของฝายตางๆ ตลอดจนการสราง
ความผูกพันและการคนหาบุคคลที่อาสามาเปนกลุมแกนในการดําเนินงาน 

 

 แนวทางดําเนินงาน  
  จัดเวทีชี้แจงใหประชาชน กลุมแกนนําชุมชน องคกรชุมชน และองคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นมีความเขาใจแนวความคิด กระบวนทัศน และแนวทางการจัดทําแผนชุมชนแบบองครวม         
โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ท่ีมุงสรางความเขมแข็งใหชุมชน ท่ีเนนกระบวนการ
เรียนรูรวมกันของทุกฝายและมีการกระทํารวมกัน 

   คนหา กําหนดตัวบุคคล กลุมอาสาสมัครที่จะเปนผูนําหรือแกนในการผลักดัน 
ดําเนินการตาง ๆ ตามกระบวนการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาตางๆ โดยเนน
ความสมัครใจและใหชุมชนเปนผูเสนอแนะ 

   การจัดเวทีทําไดท้ังในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ เชน การเปดเวที
อยางเปนทางการ การพูดคุยภายหลังการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การพูดคุยในรานกาแฟ และการ
พูดคุยในกิจกรรมรวมตางๆ ของชุมชน 

   ควรใหเวลากับชุมชนในการทําความเขาใจ ดังนั้นการจัดเวทีทําความเขาใจและ
กระตุนสํานึกของชุมชน จึงมักจะตองทําหลายครั้ง และหลายรูปแบบตามที่มีโอกาส 
 

ผลที่ไดรับ  ประชาชน กลุมแกนนําชุมชน องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นมี
ความเขาใจและมีแนวคิดตามกระบวนทัศนใหม พรอมที่จะเขารวมในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน
และการพัฒนาของชุมชน และมีกลุมแกนอาสาเขารวมในกระบวนการ 
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3. การประเมินศักยภาพของชุมชน 
 

วัตถุประสงค เพ่ือประเมินศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน (หมูบาน ตําบล) ในแงของ
โอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็งและขอจํากัดในการพัฒนาของชุมชน เพ่ือท่ีจะกําหนดปญหาสําคัญของ
ชุมชนทางเลือกการพัฒนาของชุมชนรวมทั้งทุนทางสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาต ิ และ
สิ่งแวดลอมของชุมชน 

 

 แนวทางดําเนินงาน  
  จัดเวทีชี้แจงใหประชาชนกลุมแกนนําชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีความเขาใจในการประเมินศักยภาพของชุมชน 

 กําหนดแนวทางและขั้นตอนในการดําเนินงานและทําความเขาใจรวมกับผู ท่ี
เกี่ยวของทุกฝาย 

 กําหนดประเด็นของขอมูลท่ีจะทําการศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญไดแก ประวัติ
หมูบานหรือชุมชน ทรัพยากรที่มีอยูท้ังที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ เชน ท่ีดิน ท่ีทํากิน ปาไม แมน้ํา 
ฯลฯ ทรัพยากรที่คนสราง เชน โรงเรียน โบสถ ศาลา  หอกระจายขาว ฯลฯ และทรัพยากรบุคคล เชน ผูรูหรือ
ปราชญชาวบาน ผูประกอบพิธีกรรม ผูเชี่ยวชาญดานการอาชีพ ผูนําตามธรรมชาติอื่น ๆ ผูนําทางการ 
รวมถึงกลุมองคกรตาง ๆ จารีตประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจชุมชน เชน กลุมอาชีพตางๆ กองทุน
ชุมชน รายรับ-รายจาย หนี้สิน คนยากจน ผูดอยโอกาส สวัสดิการชุมชน รวมทั้งความสัมพันธระหวาง
สิ่งตางๆ สถานการณของชุมชนในปจจุบัน เชน ภัยคุกคาม จุดแข็ง ขอจํากัด และปญหา 

 รวบรวมขอมูลตามประเด็นที่กําหนด โดยอาจแบงเปนกลุมๆ ทําการเก็บขอมูลจาก        
แหลงตางๆ เชน ขอมูลท่ีมีอยูแลว (ขอมูล กชช.2 ค จปฐ.) บันทึกรายงานของหนวยงานตางๆ                
การสอบถามจากผูรู การประชุมกลุมยอย แลวจึงนํามารวมกัน ชวยกันตรวจสอบ ปรับปรุงให
สมบูรณ 

 การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลท่ีไดมาแยกแยะและหาความสัมพันธในมิติตาง  ๆ
และนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับ ปญหา จุดออน ขอจํากัด ความเขมแข็ง และศักยภาพของชุมชน ซึ่งสามารถ
บันทึกในรูปของแผนที่การตั้งถิ่นฐานของชุมชน พรอมแสดงแหลงทรัพยากรตาง  ๆแผนผังความสัมพันธ
ขององคกร สถาบันตาง  ๆเปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้ จะเปนพ้ืนฐานสําคัญในกระบวนการทํางานขั้นตอไป 
  ขอมูลในเชิงศักยภาพของการพัฒนาและแนวโนมของสภาพแวดลอมตางๆ  

   ประชาชน กลุมแกนนํา องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขาใจ
สภาพที่แทจริงของชุมชนทั้งในแงปญหา ขอจํากัด และศักยภาพ 
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 ประชาชน องคกรชุมชนและกลุมแกนนําตางๆ เกิดความตระหนักและสํานึกรวมใน 
การที่จะชวยแกปญหาของชุมชนและมีความเชื่อมั่นในศักยภาพที่ชุมชนมีอยู 

 เปนการเริ่มกระตุนใหประชาชน กลุมองคกรชุมชน และที่เกี่ยวของตางๆ ไดคิดถึง 
ชุมชน และเห็นความสัมพันธของตัวเอง ครอบครัว กลุม กับชุมชน ในแงมุมตางๆ มากขึ้น มากกวาที่จะ
คิดถึงแตเรื ่องราวของตนเอง ครอบครัว หรือกลุมที่ตัวเองสังกัดเทานั้น อันจะนําไปสูการเกิด
ความตระหนักและสํานึกรวมในการพัฒนาของชุมชนตอไป 
 
4. การกําหนดวิสัยทัศน แนวทางและจุดมุงหมายในการพัฒนาชุมชน 
 

วัตถุประสงค เปนการระดมพลัง ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และความรักที่ประชาชน 
และครอบครัวมีตอกันและกัน และตอพ้ืนที่ชุมชน หมูบาน ตําบล มาสราง กําหนดความมุงหวังใน       
การพัฒนาของชุมชน 

 

แนวทางดําเนินงาน โดยการจัดเวทีนําผลการวิเคราะหศักยภาพชุมชนและปญหา เพ่ือให
ชวยกันกําหนดเปน 

 วิสัยทัศนการพัฒนาชุมชน 
 แนวทางในการพัฒนาของแตละชุมชน 
 จุดมุงหมายในการพัฒนาที่เปนรูปธรรม 
        ชุมชนมีวิสัยทัศนการพัฒนา โดยมีกรอบแนวทาง และจุดมุงหมายการพัฒนาที่ชัดเจน 

ของชุมชน ท่ีใหทุกฝายยึดมั่นรวมกัน 
 ประชาชน องคกรชุมชน กลุมแกนนํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน

ภาครัฐและภาคเอกชน มีจุดมุงหมายการพัฒนาของชุมชนรวมกัน 
 

5. การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชน 
วัตถุประสงค   เพ่ือใหการพัฒนาของชุมชนเปนไปตามวิสัยทัศน และบรรลุตามจุดมุงหมายของ

การพัฒนา ชุมชนจะตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ ขีดความสามารถ และ
ความพรอมของชุมชน โดยกลยุทธการพัฒนาจะเปนตัวเชื่อมระหวางวิสัยทัศน และจุดมุงหมาย            
การพัฒนากับการกําหนดกิจกรรมการพัฒนา ในแงของการกําหนดขอบเขตและลักษณะของการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ของการพัฒนา 
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แนวทางดําเนินงาน  ระดมความคิดเห็นมีแนวทางการดําเนินงานอยางไรบางที่จะนําไปสู          
การบรรลุวิสัยทัศน และจุดหมายการพัฒนาชุมชน โดยพิจารณาความเปนไปไดของทางเลือกตอไปนี้ 

 มีแนวทางใดบางที่ชุมชนสามารถดําเนนิการเองไดตามศักยภาพที่ชุมชนมีอยู 
 มีแนวทางใดบางที่มีปจจัยหรือการสนับสนุนจากภายนอกเอื้ออาํนวยและสนับสนุนให

ชุมชนทําไดตามศักยภาพของชุมชนที่มีอยู 
 มีแนวทางใดบางที่ชุมชนจะตองการดําเนินการ แตชุมชนยังไมพรอม หรือมีขอจํากัด จะ

มีทางเสริมความพรอมหรือลดขอจํากัดของชุมชนไดหรือไม และตองทําอะไร 
 

ผลที่ไดรับ   ชุมชนมีกลยุทธการพัฒนาที่เหมาะสม ชัดเจน สําหรับใชในการวางกรอบทางเลอืก
ดําเนินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ  

 
6.  การกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
 

วัตถุประสงค เปนการรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เหมาะสม เปนไปได
และสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและกลยุทธท่ีวางไว เพ่ือสานตอ เสริมสราง สิ่งที่ชุมชนทําไดดี 
อยูแลวใหดีย่ิงขึ้น หรือเพ่ือบรรเทาขอจํากัดและแกไขปญหาในดานตาง ๆ ของชุมชน 

 

แนวทางดําเนินงาน  
      ตรวจสอบวามีกิจกรรม โครงการอะไรบางที่คน ครอบครัวและองคกรชุมชนทําอยู

และเปนประโยชน นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาชุมชน และสอดคลองกับ      
กลยุทธการพัฒนาของชุมชน ก็ใหเลือกไว 

 พิจารณากิจกรรม โครงการวามีเพียงพอที่จะแกไขปญหาของชุมชน หรือบรรลุ
วิสัยทัศนและจุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชนหรือไม ยังมีกิจกรรม โครงการใดอีกหรือไมท่ีควรทํา
เพ่ือชวยแกไขปญหาของชุมชน โดยกิจกรรมที่จะทําเพิ่มเติมนั้นควรจะสอดคลองกับศักยภาพของ
ชุมชน หรือเปนไปเพื่อมุงแกไขจุดออนและขอจํากัดในการพัฒนาชุมชน 

       แยกกิจกรรมออกเปนสามกลุม คือ 
(1) กิจกรรมที่ครอบครัว กลุมองคกรในชุมชน สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง 

กําหนดเปนกิจกรรมที่ชุมชนทําเอง 
(2)   กิจกรรมที่ชุมชนไมสามารถดําเนินการไดเอง แตสามารถไดรับการสนับสนุนจาก 

อบต. กําหนดขอรับการสนับสนุนจาก อบต. 
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(3) กิจกรรมที่ชุมชน และ อบต. ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง ทั้งหมด
หรือบางสวน หรือกําหนดเสนอขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคกรเอกชน 

 พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมใหชัดเจน 
 
 

ผลที่ไดรับ   มีรายการกิจกรรม เพ่ือการพัฒนาแบบองครวมของชุมชน เปนแผนชุมชน 
 
7. การจัดเวทีประชาพิจารณแผนชุมชน 

วัตถุประสงค เพ่ือใหประชาชนทั้งชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ภาครัฐ ไดมารวมกันพิจารณาความเหมาะสม และความเปนไปไดของการนําไปสูการปฏิบัติ รวมทั้ง
ใหความเห็นชอบ และรวมมือกันสงเสริมสนับสนุนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมในแผนชุมชน 

 

แนวทางดําเนินงาน   เปดเวทีเพ่ือใหชุมชน และหนวยงานสนับสนุนที่ไมไดมารวมเวทีจัดทํา
แผนชุมชนตั้งแตตน ไดมารวมในการแสดงความเห็น ใหขอเสนอแนะ หรือเพ่ิมเติมขอมูลตางๆ 
เพ่ือใหแผนชุมชนที่ไดจัดทําขึ้นเปนแผนชุมชนที่สมบูรณ และเปนที่ยอมรับของทุกฝาย และ
นําไปใชประโยชนไดจริง 

 

ผลที่ไดรับ ไดแผนชุมชนที่ชุมชนใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมท้ังหนวยงานราชการใชเปนขอมูลในการสนับสนุน
ตอไป 
 
 
 

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


