
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ส่วนพฒันาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่
ส านักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง



“ก ำเนิดขึ้นตำม พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 และ
ได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำง อ ำนำจ หน้ำที่ใหม่ ตำมมำตรำ 28 ตรี แห่ง พ.ร.บ.

ลักษณะปกครองท้องที่ 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2552”

คณะกรรมการหมู่บ้าน  (กม.)

ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเป็นกรรมกำรหมู่บ้ำน กำรปฏิบัติ
หน้ำที่และกำรประชุมของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน พ.ศ. 2551



องค์ประกอบของ กม.

ผู้ทรงคุณวุฒิ 2-10oผู้ใหญ่บ้ำน 
(ประธำนกรรมกำร)

oผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน
oสมำชิก อบต./สท./สจ.
oผู้น ำหรือผู้แทนกลุม่



• คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
หรือพ้นจำกต ำแหน่งพร้อมกัน ให้นำยอ ำเภอด ำเนินกำรจัดให้มีกำร
ประชุมเลือกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิภำยใน 30 วัน 
นับแต่วันที่ครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรือพ้นจำกต ำแหน่งพร้อมกัน

*คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน จะครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งหรือพ้นจำก
ต ำแหน่งพร้อมกันภำยในวันที่ 25 ตุลำคม 2563

ปี 2563 ปีแห่งกำรเลือกคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิ



อ ำนำจหน้ำที ่ภำรกจิของ กม.



โครงสร้ำง หน้ำที่ ของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน

- อ ำนวยกำรประชุม ระเบียบวำระ จัดกำรประชุม
- งำนธุรกำร กำรเงิน เลขำนุกำร ประชุม อื่นๆคณะท ำงำนด้ำนอ ำนวยกำร



1. คณะท ำงำนด้ำนอ ำนวยกำร

โดยให้ประธำน กม. 
เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำน

และเลขำนุกำร เป็น
เลขำนุกำรคณะท ำงำน



1.1หน้ำที่ของคณะท ำงำนด้ำนอ ำนวยกำร

• งำนธุรกำร
•กำรจัดประชุม
•กำรรับจ่ำยและเก็บรักษำเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้ำน
•กำรประชำสัมพันธ์
•กำรประสำนงำนและติดตำมกำรท ำงำนของคณะท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ
•กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรในรอบปี



2. คณะท ำงำนด้ำนกำรปกครอง และรักษำควำมสงบเรียบร้อย



2.1 หน้ำที่ของคณะท ำงำนด้ำนกำรปกครองฯ

• ส่งเสริมให้รำษฎรมีส่วนร่วมในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข

• ส่งเสริมอุดมกำรณ์และวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตยให้กับรำษฎรใน
หมู่บ้ำน

• ส่งเสริมดูแลให้รำษฎรปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎระเบียบ 
ข้อบังคับของหมู่บ้ำน

• กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและประนีประนอมข้อพิพำท



2.1 หน้ำที่ของคณะท ำงำนด้ำนกำรปกครองฯ

• กำรตรวจตรำรักษำควำมสงบเรียบร้อย กำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพย์ติดภำยในหมู่บ้ำน

• กำรคุ้มครองดูแลรักษำทรัพย์สินอันเป็น
สำธำรณประโยชน์ของหมู่บ้ำน

• กำรป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยและภยันตรำย
ของหมู่บ้ำน



3. คณะท ำงำนด้ำนแผนพัฒนำ

•กม. ที่
คณะกรรม
กำรหมู่บ้ำน
เลือก



4. คณะท ำงำนด้ำนส่งเสริมเศรษฐกิจ

•กม. ที่
คณะกรรม
กำรหมู่บ้ำน
เลือก



5. คณะท ำงำนด้ำนสังคม สิ่งแวดล้อมและสำธำรณสุข

•กม. ที่
คณะกรรม
กำรหมู่บ้ำน
เลือก



6. คณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม

•กม. ที่
คณะกรรมก
ำรหมู่บ้ำน
เลือก



7. คณะท ำงำนด้ำนอื่น ๆ

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
หมู่บ้ำน (นอ. แต่งตั้ง)



กำรเป็น กม. ของผู้น ำกลุ่มในหมู่บ้ำน



รำยชื่อกลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรม ที่ผู้น ำหรือผู้แทนกลุ่มเป็นกรรมกำรหมู่บ้ำนโดยต ำแหน่ง



รำยชื่อกลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรม ที่ผู้น ำหรือผู้แทนกลุ่มเป็นกรรมกำรหมู่บ้ำนโดยต ำแหน่ง



รำยชื่อกลุ่มหรือกลุ่มกิจกรรม ที่ผู้น ำหรือผู้แทนกลุ่มเป็นกรรมกำรหมู่บ้ำนโดยต ำแหน่ง



ระเบียบ มท. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรเป็น กม. ฯ ข้อ 6 (3)      

กลุ่มอำชีพหรือกลุ่มกิจกรรม ที่มำจำกกำรรวมตัวของสมำชิกหรือตั้งขึ้น เพ่ือด ำเนิน
กิจกรรมร่วมกันระหว่ำงสมำชิกภำยในกลุ่มและต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก) เป็นกลุ่มที่มีสมำชิกไม่น้อยกว่ำยี่สิบคน

(ข) สมำชิกของกลุ่มไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งมีภูมิล ำเนำในหมู่บ้ำน

(ค) เป็นกลุ่มที่มีกำรด ำเนินกิจกรรมในหมู่บ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง   
มำแล้วไม่น้อยกว่ำหกเดือน

(ง) เป็นกลุ่มที่มีกฎระเบียบที่ก ำหนดไว้ชัดเจน และต้องเกิดจำก
สมำชิกร่วมกันก ำหนด

* ทั้งนี้ นำยอ ำเภออำจพิจำรณำยกเว้นลักษณะตำม (ก) ได้ในกรณีที่เห็นสมควร



กรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิ... 

กรรมกำรคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้ำน เป็นประธำน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน เป็นกรรมกำร 
ปลัดอ ำเภอประจ ำต ำบล ข้ำรำชกำรในอ ำเภอ 1 คน ก ำนันหรือผู้ใหญ่บ้ำนในอ ำเภอ 
1 คน เป็นสักขีพยำน

จ ำนวน กม.ผู้ทรงคุณวุฒิ มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 คน
แต่ไม่เกิน 10 คน (ที่ประชุมรำษฎรเป็นผู้ก ำหนดจ ำนวน)

กำรเลือก กม.ผู้ทรงคุณวุฒิ  อำจใช้วิธีลับ หรือเปิดเผย 
(ที่ประชุมรำษฎรเป็นผู้ก ำหนดวิธีกำรเลือก)

กม.ผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ในต ำแหน่งครำวละ 4 ปี 
(นับแต่วันที่ นอ.ประกำศแต่งต้ัง)



คุณสมบัติกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีสิทธิเลือก

1. มีสัญชำติไทยและมีอำยุไม่ต่ ำกว่ำ 18 ปี บริบูรณ์ในวันที่ 1 มกรำคม ของปีที่มีกำร
เลือกต้ัง
2. ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวช
3. ไม่เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
4. มีภูมิล ำเนำหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจ ำ และมีชื่อในทะเบียนบ้ำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรทะเบียนรำษฎรในหมู่บ้ำนั้น ติดต่อกันมำนำนไม่น้อยกว่ำ 3 เดือน จนถึงวันเลือก
* กรรมกำรหมู่บ้ำนผู้ทรงคุณวุฒิ ครบวำระ/พ้นจำกต ำแหน่งพร้อมกัน นำยอ ำเภอจัด
ให้มีกำรประชุมเลือกใหม่ภำยใน 30 วัน
* กรรมกำรหมู่บ้ำนว่ำงลงเหลืออยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 คน และมีวำระด ำรงต ำแหน่งไม่น้อย
กว่ำ 180 วัน นำยอ ำเภอจัดให้มีกำรเลือกใหม่ ภำยใน 30 วัน เลือกแทนต ำแหน่งที่
ว่ำงโดยมีวำระเท่ำกัน





กำรประชุม กม.

1. กำรประชุมทั่วไป ให้ กม. 
ประชุมอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ภำยใน 7 วัน หลังจำกกำรประชุม
ประจ ำเดือนก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน
2. กำรประชุม : ให้กระท ำโดย
เปิดเผยและเปิดโอกำสให้รำษฎร
เข้ำฟังได้ เว้นแต่คณะกรรมกำรจะ
ลงมติให้ประชุมลับ

กำรประชุมประชำคมหมู่บ้ำน 
1. ต้องมี กม. มำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง
ของจ ำนวน กม. ทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ จึงจะ
ครบองค์ประชุม
2. กำรลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำง
มำกเป็นเกณฑ์
3. คณะกรรมกำรหมู่บ้ำนอำจมีมติให้มีกำร
ประชุมประชำคมหมู่บ้ำน เพื่อรับฟังควำม
คิดเห็น เมื่อที่ประชุมประชำคมหมู่บ้ำนลง
มติในเรื่องใดแล้ว ให้คณะกรรมกำรแจ้ง
นำยอ ำเภอและประกำศให้รำษฎรฝน
หมู่บ้ำนทรำบ
4. รำษฎรในหมู่บ้ำนผู้มีสิทธิเลือก
ผู้ใหญ่บ้ำนจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 คน อำจ
ยื่นหนังสือเสนอควำมคิดเห็นในเร่ืองที่
เกี่ยวกับกิจกรรมหรือประโยชน์สำธำรณะ
ของหมู่บ้ำนต่อคณะกรรมกำรได้



กำรบริหำรกำรเงินภำยในหมู่บ้ำน

กองทุนกลำงพัฒนำหมู่บ้ำน

มีรำยได้ จำก...

(ก)เงินที่กลุ่มหรือองค์กรภำยในหมู่บ้ำนจัดสรรให้

(ข) เงินที่ได้รับกำรอุดหนุนจำกส่วนรำชกำร
หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น

(ค) เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้อุทิศให้

(ง) รำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมของหมู่บ้ำน



กำรใช้จ่ำยเงิน

(ก) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดประชุม

(ข) ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

(ค) กำรจัดสวัสดิกำรภำยในหมู่บ้ำน

(ง) กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ของหมู่บ้ำน

(จ) ค่ำใช้จ่ำยอื่น ๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนด

กำรบริหำรกำรเงินภำยในหมู่บ้ำน



การควบคุมดูแล

นายอ าเภอ มีอ านาจหน้าท่ีควบคมุดแูลการปฏิบติัหน้าท่ี 
ของ กม.  โดยมีปลดัอ าเภอประจ าต าบลเป็นผูช่้วยเหลือ
นายอ าเภอในการปฏิบติัหน้าท่ีตามอ านาจหน้าท่ีของ
นายอ าเภอในต าบลท่ีรบัผิดชอบ ตามระเบียบ มท. ว่าด้วย
หลกัเกณฑก์ารเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบติัหน้าท่ี 
และการประชมุของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. 2551

กำรบริหำรกำรเงินภำยในหมู่บ้ำน



อ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย ของ กม.
กำรก ำหนดค่ำเช่ำนำ

• ใหค้  ำปรึกษำและเสนอแนะค่ำเช่ำนำรำยปีต่อ คชก. ต ำบล
• พ.ร.บ. กำรเช่ำท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559

กำรช้ีและระวงัแนวเขตทีส่ำธำรณะประโยชน์

• กม. ผูท้รงคุณวฒิุอยำ่งนอ้ย 1 คน ร่วมเป็นเจำ้หนำ้ท่ีออกไปช้ีและรับรองแนวเขต
• หนงัสือ มท. ท่ี มท 0310.1/ว 19233 เร่ือง กำรช้ีและระวงัแนวเขตฯ

กำรปฏิบัติงำนประนีประนอมข้อพพิำท

• ขอ้พิพำททำงแพง่และอำญำอนัเป็นควำมผดิอนัยอมควำมได้
• ขอ้บงัคบั มท. วำ่ดว้ยกำรปฏิบติังำนประนีประนอมขอ้พิพำทของ กม. พ.ศ. 2530





พฒันาการสนับสนุนการ

ปฏบิตังิาน

เพิม่ประสทิธภิาพ 

กม.
สรา้งความเขม้แข็งหมู่บา้น

ประชาชนในหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง ท้ังทางจิตใจ ร่างกาย สังคม และเศรษฐกิจ

หมู่บ้านเข้มแข็งโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง”
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เป้าหมาย

การด าเนินการ

กร
ะบ

วน
งา

น
แผ

นง
าน

/ก
ิจก

รร
ม

ตัว
ชี้วั

ด ตวัชีว้ดั

หมู่บ้านเป้าหมายได้รับการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตวัชีว้ดั

หมู่บ้านมีความเข้มแข็งตามเกณฑ์ที่ ปค. ก าหนด

ให้รางวัล

- สร้างการรับรู้แก่ทุกภาค

ส่วน
- จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนงบประมาณ
- จัดท าระบบรายงาน
- ปรับปรุงโครงสร้าง กม. 
ให้มีประสิทธิภาพ

- จัดท าโครงสร้าง กม. 
ให้ชัดเจน

- ปรับปรุงแผนหมู่บ้าน
- จัดตั้งกองทุนกลางฯ
- ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปฎิบัติหน้าที่แก่ กม.

- ด าเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนา
หมู่บ้าน ตลอดจนภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ และภารกิจที่ได้รับหมอบ
หมายจากทุกส่วนราชการ
- บริหารกองทุนกลางฯ 
- ประชุม กม. เป็นประจ าทุก
เดือน

- ก าหนดกิจกรรม
เป้าหมาย

- สร้างการรับรู/้เรียนรู้
- ด าเนินการ
- ติดตาม ประเมินผล

ปค. จังหวัด  อ าเภอ กม. กม. และภาคีเครือข่ายตาม
แนวทาง”บวร”

กม. และภาคีเครือข่าย
ตามแนวทาง “บวร”

- ก าหนดรางวัลตั้งแต่
ระดับต าบล จนถึงระดับ
ภาค

- จัดท าหลักเกณฑ์การ
พิจารณา

- ตรวจและประเมินผล
งาน

- มอบรางวัล

ส่วนพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องที่ ส านักบริหารการปกครองท้องที่  กรมการปกครอง



การเตรียมความพร้อม (ปค.แจ้ง จ./อ. แล้ว) 
การจัดท าโครงสร้าง กม. ให้อ าเภอ
ตรวจสอบองค์ประกอบ กม.

ปรับปรุงและทบทวนแผนพฒันา
หมู่บ้านตามแนวทาง One Plan

การจัดตั้งกองทุนกลางพฒันาหมู่บา้น

การส ารวจการครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง กม. ผู้ทรงคุณวุฒ ิ(รายงาน
ภายใน 17 ก.พ.63)



เป้าหมายส าคัญที่ต้องพัฒนาของหมู่บ้าน

โครงการ
พระราช

ด าริ

การ
ส่งเสริม

เศรษฐกิจ

การ
พัฒนา
สังคม

การ
จัดการสิ่ง

แวด

ล้อม

การ
พัฒนา
คนและ
สร้าง
เสริม

สุขภาพ
กายใจ



วิธีการก าหนดเป้าหมายและกิจกรรม

1. ก.บ.ต. ร่วมกับทุกภาคส่วน ท าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยง ให้ค าแนะน า ปรึกษา
แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  

2. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.).รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการ
จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน รวมท้ังข้อมูลต่างๆ ท่ีจ าเป็น

3. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประกาศก าหนดให้มีการประชาคม
หมู่บ้าน เพื่อร่วมกันพิจารณาก าหนดและให้ความเห็นชอบเป้าหมายและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการ พร้อมท้ังก าหนดปฏิทินการด าเนินงานหมู่บ้าน.ท้ังน้ี การประชุมประชาคม
หมู่บ้านให้ยึดหลักเสียงข้างมากและการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยน าแนวทางการ
ประชาคมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นคณะกรรมการ
หมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าท่ีและการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2551

4. คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประกาศเป้าหมายและกิจกรรมท่ี
ด าเนินการในหมู่บ้าน แล้วบันทึกในระบบรายงาน ตามแบบรายงาน



เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การบริหาร
องค์กร

• ภาวะความเป็นผู้น า 
ของ กม.

• การมีส่วนร่วม
• ความสัมพันธ์ระหว่าง

หมู่บ้านกับหน่วยงาน
ภายนอก

• การสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์

การพัฒนา
หมู่บ้าน

• แผนพัฒนาหมู่บ้าน
• โครงการพระราชด าริ
• การส่งเสริมเศรษฐกิจ
• การพัฒนาสังคม
• การจัดการสิ่งแวดล้อม

ผลสัมฤทธ์ิฯ

• การด าเนินการส าเร็จ
ตามนโยบาย

• การลดอุบัติเหตุบนท้อง
ถนน

• การลดอาชญากรรม
• รายได้ประชาชน

เพิ่มขึ้น
• การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
• การเข้าร่วมประชาคม



• ก.บ.ต. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
โดยหมู่บ้านที่ผ่านการประเมินต้องมีคะแนนผลการปฏิบัติงาน
โดยรวม เกินร้อยละ 70

กลไกและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน





บทบำทของคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน
ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน



1.คกก.หมู่บ้าน รวม (กม.+คกก.กลาง อพป.)

2.หมู่บ้านที่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (กม./ อพป.)    
ท าแผนใช้ชื่อแผนพัฒนาหมู่บ้าน – โดย คกก.
หมู่บ้านรับผิดชอบจัดท าแผนตามแนวทางปฏิบัติ
ของ ปค. หมู่บ้านที่ไม่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้ชื่อ
แผนชุมชน –โดยคณะกรรมการชุมชนรับผิดชอบ
จัดท าแผนตามแนวทางปฏิบัติของ สถ.

ข้อสังเกตในกำรจัดท ำแผน

















หมวดที่ 1 (แผนพัฒนำหมู่บ้ำน)

จัดเวที
ประชาคม

บูรณาการ
จัดท าแผน

ส่งแผนพัฒนา
ประสาน
โครงการฯ

ติดตามผลการ
ด าเนินงาน

ทบทวนแผนฯ



ควำมหมำยและควำมส ำคัญของแผนพัฒนำหมู่บ้ำน

แผนพัฒนาหมู่บ้าน หมายถงึ กระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองที่ 
กม. และ ปชช. ร่วมคดิ วิเคราะห์ปัญหา ศักยภาพหมู่บ้าน ภายใต้ข้อมูล
ของหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ ที่ตอบสนองความต้องการที่
แท้จริง และสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาในระดับที่สูงขึน้

ความส าคัญของแผนฯ เป็นเคร่ืองมือหลักในการก าหนดแนวทางการ
พฒันาของหมู่บ้าน ผ่านแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของหมู่บ้านที่ผ่านการ
ร่วมคดิร่วมท าของ ปชช. เป็นสิ่งที่สะท้อนความต้องการ สภาพปัญหา 
ศักยภาพของหมู่บ้าน อีกทัง้ ยังเป็นเคร่ืองมือก าหนดวิธีการแก้ไขปัญหา
และส่งเสริมศักยภาพหมู่บ้าน ต้องด าเนินการใดก่อนหลัง



ปัญหำในกำรจัดท ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน

ความเข้าใจ
ในการจัดท า
แผนพฒันา

ความทบั
ซ้อนของ
แผนพฒันา

องค์ความรู้
ในการ
จัดท า

แผนพฒันา

การมีส่วน
ร่วมของ
ประชาชน

การ
เช่ือมโยง
ของแผนใน
ระดับต่างๆ



1) เพื่อทราบถึงปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน และเพื่อค้นหาศักยภาพของหมู่บ้าน 
โดยใช้ข้อมูลของหมู่บ้านที่ได้จัดเก็บ และสามารถน าไปก าหนดวิธีการในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาของหมู่บ้านได้อย่างถูกต้อง

2) เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพ้ืนท่ี ตลอดจนเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการประสานแผนการพัฒนาในระดับท่ี
สูงขึ้น ตลอดจนเป็นแผนงาน/โครงการที่หมู่บ้านด าเนินการในแต่ละปี

3) เพื่อปรับเปลี่ยนแนวคิด ให้ประชาชนได้รู้จักคิด รู้จักท า รู้จักแก้ไขปัญหา ภายใน
หมู่บ้านโดยประชาชนในหมู่บ้าน ซึ่งจะน าไปสู่การลดการพึ่งพาภาครัฐและการพึ่งพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน

4) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน เกิดความสามัคคี 
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนสร้าง
จิตส านึกสาธารณะในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม

เป้ำหมำยของกำรจัดท ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
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กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน



ต.ค. –
ธ.ค. 

ม.ค. –
ก.พ.

ม.ีค. เม.ย. –
ก.ย.

พ.ค. –
ก.ย.

เตรียมการ

ประชุม

ส่งแผน

ด าเนินการ

ติดตามผล

ปฏิทินและช่วงเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน

ทบทวน



ปฏิทินและชว่งเวลาในการจัดท าแผนพฒันาหมู่บ้าน

เดือน 
(ระยะเวลำ)

รำยละเอียด

1. ระหว่าง
เดือน ต.ค -
ธ.ค.

1. คณะกรรมการหมู่บ้าน จะต้องวางแผนการในการเตรียมหมู่บ้านเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนประสานงาน
หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาลต าบล) สถานศึกษา 
พัฒนากร ภาคประชาชนในพื้นที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมหมู่บ้านเพื่อร่วมกันก าหนด
รูปแบบ แนวทางและช่วงเวลาในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ทั้งในเรื่องของการจัดเก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลสรุปผลข้อมูล และการจัดการประชุมหมู่บ้านเพื่อลดความซ้ าซ้อน 
และเพิ่มประสิทธิภาพ

3. เก็บรวบรวมข้อมูลส าคัญของหมู่บ้าน ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค. ตลอดจนข้อมูลจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เพื่อจัดท าแผน

2. กบต. สนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนา
กรจะต้องเข้ามาสนับสนุนการเป็นวิทยากรกระบวนการ การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรม 
CIA ให้ความรู้ในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แก่ กม. ก่อนการประชุมประชาคม



เดือน 
(ระยะเวลำ)

รำยละเอียด

2. ระหว่างเดือน
มกราคม -
กุมภาพันธ์

1. คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดประชุมย่อยภายในหมู่บ้าน เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาความ
ต้องการเบื้องต้น เพื่อก าหนดแผนงาน/โครงการ พร้อมจัดท าร่างแผนพัฒนาหมู่บ้าน
2. คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อน าผลจากกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านของหมู่บ้านที่ได้จากการประชุมหมู่บ้านก่อนหน้า มาพิจารณากลั่นกรอง 
และปรับปรุง ร่างแผนพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้แผนพัฒนาหมู่บ้านมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น แล้วจัดแยก
ประเภทและด้านของแผนงาน/โครงการ ที่ต้องการแก้ไข ดังนี้
แยกโครงการแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ด้านการบริหาร
จัดการ และด้านความมั่นคง แล้วจ าแนกประเภทออกเป็น

- โครงการที่หมู่บ้านด าเนินการเอง
- โครงการที่หมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานอื่นด าเนินการ
-โครงการที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านและมอบหมายให้หน่วยงานอื่น

ทั้งนี้ ให้จัดเรียงล าดับตามความส าคัญ
3. คณะท างานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดท ารูปเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ฉบับสมบูรณ์เสนอประธาน กม. รับรอง พร้อมทั้งประกาศใช้แผนฯ ให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางใน
การป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านต่อไป



เดือน 
(ระยะเวลำ)

รำยละเอียด

3. มีนาคม ต้นเดือนมีนาคม คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) จัดส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ 
คือ ประธาน กบต. ณ ที่ท าการปกครองอ าเภอ เพื่อน าไปจัดท าแผนระดับต าบล 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี เพื่อพิจารณาบรรจุโครงการใน
แผนพัฒนาต าบล



เดือน 
(ระยะเวลำ)

รำยละเอียด

4. ระหว่าง
เดือน เม.ย. -
กันยายน

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านด าเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรมที่สามารถด าเนินการได้เอง และหรือโครงการ/กิจกรรมที่ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกร่วมด าเนินการ และหรือโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานด าเนินการให้
หมู่บ้าน แล้วเก็บรวบรวมผลการด าเนินการไว้เป็นข้อมูลผลงานของ กม. ผลงานของหมู่บ้าน 
และให้น าข้อมูลดังกล่าวใช้ในการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านในปีต่อไป

5. เดือน
พฤษภาคม –
ตุลาคม

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ติดตามผลการประสานเชื่อมโยงแผนฯ กับหน่วยงาน/องค์กร ที่
ได้จัดส่งแผนฯ ให้ว่าได้รับการตอบสนองหรือไม่อย่างไร
รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานภายนอก
เข้ามาด าเนินการในหมู่บ้านว่าเป็นอย่างไร สามารถตอบสนองปัญหาของหมู่บ้านได้หรือไม่ 
หรือสมควรแก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุงอย่างไร



บทบำทของ กม. ในกำรบูรณำกำรจัดท ำแผนพัฒนำ (กำรเตรียมกำร)

ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านและ
ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค.

อาณาเขต ขนาดพืน้ท่ี สาธารณปูโภค
แหลง่น า้ จ านวนประชากรแบ่งตามช่วงอาย ุ
จ านวนครัวเรือน ผู้ พิการ ปัญหาสขุภาพ 
ข้อมลูด้านการศกึษา ข้อมลูการประกอบ
อาชีพ อาชีพหลกั อาชีพรอง ผู้ว่างงาน 
รายได้หมูบ้่าน หนีส้ินของหมูบ้่าน รายได้
เฉลี่ยของประชากร กลุม่กิจกรรม/อาชีพ 
กองทนุในหมูบ้่าน ความต้องการพฒันา
ฝีมือแรงงาน คนตา่งด้าว เป็นต้น  









องคป์ระกอบพืน้ฐานของ
แผนพฒันาหมู่บา้น

• ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้านส่วนที่ 1 

• การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมนิ
ศักยภาพของหมู่บ้าน ส่วนที่ 2 

• สภาพปัญหาและความต้องการของ
หมู่บ้านส่วนที่ 3 

• โครงการ/กจิกรรมการบรูณาการแผนส่วนที่ 4

• การทบทวนแผนฯส่วนที่ 5



ตวัอย่างแผนพฒันาหมู่บ้าน

ข้อมลูทัว่ไปของหมู่บา้นส่วนท่ี1



ตวัอย่างแผนพฒันาหมู่บ้าน

ข้อมลูทัว่ไปของหมู่บา้นส่วนท่ี1



ตวัอยา่ง  

แผนพฒันาหม ูบ่า้น

สว่นท่ี 1 

ขอ้มลูพ้ืนฐานของชมุชน หรือ ขอ้มลูสารสนเทศชมุชน 

1. ประวติัชมุชน  ความเป็นมาของหมูบ่า้น..........

2. พ้ืนท่ี 2.54 ตารางกิโลเมตร 



3. ลกัษณะภมิูประเทศ พื้นที่ 1,588 ไร่ 

ลกัษณะเป็นที่ราบลุม่มแีมน่า้ไหลผา่นกลางหมู่บา้น 

มีอาณาเขตติดต่อกนัดงัน้ี 

ทิศเหนอื   ตดิตอ่กบั หมูท่ี่ 1  

ทิศใต ้   ตดิตอ่กบั หมูท่ี่ 6

ทิศตะวนัออก  ตดิตอ่กบั หมูท่ี่ 6 

ทิศตะวนัตก   ตดิตอ่กบั หมูท่ี่ 8, 9



4. จ านวนประชากร     รวมทัง้สิ้น 352 คน                         

แยกเป็น ชาย 155 คน หญิง 197 คน

4.1 ผูส้งูอาย ุ(อาย ุ60 ปี บริบรูณข์ึน้กน้ไป)          

รวมทัง้สิ้น 82 คน  

แยกเป็น  ชาย 42 คน        หญิง 40 คน 

4.2 คนพิการ รวมทัง้สิ้น 16 คน

แยกเป็น  ชาย 11 คน     หญิง 5 คน

5. จ านวนครวัเรือน

146 ครวัเรือน



6. การประกอบอาชีพ 

6.1 อาชพีหลกัของครวัเรือน

6.2 อาชพีเสริมหรืออาชพีรอง

7. ผ ูว่้างงาน จ านวน -คน แยกเป็น 

(1) กลุม่อาย ุ13-18 ปี 

(2) กลุม่อาย ุ19-24 ปี 

(3) กลุม่อาย ุ25 ปี ขึน้ไป

8. หม ู่บา้น มรีายได ้200,000 บาท/ปี 

รายจ่าย 120,000 บาท/ปี

มหีนีส้ิน 2,000,000 บาท 



9. รายไดเ้ฉลี่ยของประชากร (ตามเกณฑ ์จปฐ. ปี 2559 )                  

จ านวน 70,909 บาท/คน/ปี 

ครวัเรือนยากจน (รายไดต้า่กว่าเกณฑ ์จปฐ.) ปี   

รายไดจ้ากอาชพีหลกั  12,058  บาท/คน/ปี

รายไดจ้ากอาชพีรอง 24,932    บาท/คน/ปี 

รายไดอ่ื้นๆ 10,701 บาท/คน/ปี 

รายได ้ปลกู,เลี้ยง,หาเอง 6,373  บาท/คน/ปี 

รายไดค้รวัเรือนเฉลี่ย170,958  บาท/คน/ปี  



10. จ านวนกล ุม่กิจกรรม     มจี านวน 4 กลุม่ ดงันี้

1) กลุม่พฒันาสตรี    จ านวนสมาชกิ  151 คน 

2) กลุม่อาสาสมคัรสายารณสขุ จ านวนสมาชกิ17 คน 

3) กลุม่ฌาปนกิจหมูบ่า้น จ านวนสมาชกิ  200 คน 

4) กลุม่ชมรมผูส้งูอาย ุ   จ านวนสมาชกิ  68 คน

11. กองทนุในหม ูบ่า้น มจี านวน 13 กองทนุ

จ านวนเงนิ 11,676,240 บาท 



12. ผลิตภณัฑข์องชมุชนและทอ้งถ่ิน     

ม ี 9 ผลิตภณัฑ์

ปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยสัง่ตดั      ขา้วกลอ้ง

หอมมะลิ  ขา้วกลอ้งไรซเ์บอร่ี       

ขา้วสารหอมมะลิ        ผกัปลอดสาร    

หมวกสาน      น า้ยาเอนกประสงค ์       

สบู่เหลวน า้แร่ 

กระถางตน้ไมย้างรถยนต ์



1) การเดนิทางเขา้ชมุชน

- ถนนลาดยาง 1 เสน้      

ระยะทาง 3 กโิลเมตร 

- ถนนลกูรงั 2 เสน้     

ระยะทาง 1 กโิลเมตร 

- ถนนคอนกรีต 4 เสน้     

ระยะทาง 5 กโิลเมตร 

- ห่างจากที่ว่าการอ าเภอ

ระยะทาง  3.5 กโิลเมตร 

2)  สาธารณปูโภค 

- มไีฟฟ้าใช ้   146 ครวัเรือน 

- ประปาภมูภิาค/หมูบ่า้น

2 แห่ง 

- โทรศพัทส์าธารณะ

2 แห่ง 

13. ขอ้มลูการคมนาคม/สาธารณปูโภค 



3) แหลง่น า้ 

แหลง่น า้ตามธรรมชาติ

-ล าน า้นา่น    จ านวน 1 สาย

แหลง่น า้ที่สรา้งขึน้ในหมูบ่า้น

-บ่อบาดาล    จ านวน    3 แห่ง

-สระน า้ของชาวบา้น    จ านวน   5 ลกู

13. ขอ้มลูการคมนาคม/

สาธารณปูโภค     (ต่อ)

14. ขอ้มลูการเมือง/การบรหิาร

4) สถานที่ส าคญั

ในหมูบ่า้น



15. 

การศึกษา 

ไมไ่ดเ้รียนหนงัสือ  2 คน 

ประถมศึกษา  170 คน

มธัยมศึกษา  320 คน 

อนปุริญญา  16 คน

ปริญญาตรี   20 คน 

สงูกว่าปริญญาตรี  2 คน



16. ผ ูมี้ความร ู ้ภมิูปัญญาหมูบ่า้น

แพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพื้นบ้าน     

ผูอ้นรุกัษศิ์ลปวฒันะธรรม/ประเพณีทอ้งถ่ิน            

ผูม้ีความรู้ด ้านการเกษตร     ดา้นการ

ถนอม อ า ห า ร   ด้ า น ค ว า ม เ ชื่ อ ด้ า น

โหราศาสตร ์ไสยศาสตร ์           ดา้นการ

บริหารจดัการกลุม่  งานฝีมอืตา่งๆ 



17. ศิลปวฒันธรรม/ประเพณีท่ีส าคญั 

การท าบุญกลางบ้าน การท าบุญหมู่บ้านในช่วงเทศกาล 
วันขึ้นปีใหม่  ท าบุญตักบาตรทุกๆวันส าคัญของทาง
พระพุทธศาสนา ประเพณีวันสงกรานต์ แห่เทียน
พรรษา    ลอยกระทง    พิธีไหว้ครูมังคละดนตรีของ
หมู่บ้าน   และการแข่งขันกีฬาของชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของทุกปี



เป้ำหมำย
กำรพัฒนำ

ประเมิน
สิ่งแวดล้อมภำยนอก

จัดด้ำนและประเภท
ของกิจกรรม เรียงล ำดับ
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ภำพรวมกำรวำงแผนกำรพัฒนำหมู่บ้ำน

ประเมินสิ่งแวดล้อม
ภำยใน

น ำประเด็นฯ ไปใช้ 
(กิจกรรม/โครงกำร)

กำรควบคุมและ
ประเมินผล



ปัจจุบนั

อนำคต 

Strategy 1

Strategy 2

Dev Goal

ท าไมต้องมีการวางแผนส าหรับหมู่บ้าน



เป้าหมายการพัฒนา (Development Goal)

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
บอกให้รู้ถึงสิ่งที่หมู่บ้ำน
อยำกจะหรือต้องกำร
จะเป็นในอนำคต 
บอกให้รู้ถึงเส้นทำงเดิน
ในอนำคต



กำรก ำหนดค ำขวัญและเป้ำหมำยกำรพัฒนำ

M O T T O

ข้อควำมที่แต่งขึ้นเพื่อเตือนใจ เพื่อให้เกิดก ำลังใจ 
หรือเพื่อให้เป็นสิริมงคล



1. ทบทวนผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยทำงยุทธศำสตร์ 
(SWOT)

2. พิจำรณำควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เสีย
3. วิเครำะห์ควำมเชื่อมโยงกับนโยบำยต้นสังกัด
4. พัฒนำในภำพรวม ทุกคนรับรู้
5. สั้น กระชับ ชัดเจน

การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของหมู่บ้าน



ล ำดับควำมเชื่อมโยง ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
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เครื่องมือในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน

S W O T
Strengths    Weaknesses   Opportunities  Threats

SWOT เป็นเครือ่งมือในกำรตรวจสอบสภำพองค์กรทัง้ภำยในและภำยนอก 
โดยจะท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูล 4 ด้ำน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส 
และอุปสรรค เพื่อแก้ไขปัญหำภำยในและภำยนอกขององคก์ร

ให้มี ประสิทธิภำพ
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SWOT Analysis

S W O T

จุดแข็ง
- ผู้น าที่ดี
- มีแหล่งน  าที่สะอาด
- มีความสามัคคี
- มีแหล่งท่องเที่ยวมี

กลุ่มเยาวชนที่
เข้มแข็ง

- ประชากรมี
การศึกษา

จุดอ่อน
- ขาดเทคโนโลยี
- ขาดการมีส่วนร่วม

ของลูกบ้าน
- อัตราการว่างงานสูง
- เกิดโรคติดต่อ

บ่อยครั ง
- สภาพแวดล้อมถูก

ท าลาย

-

โอกำส
- การเป็นศูนย์กลาง

ตลาดสินค้าเกษตร
ของต าบล

- ได้รับการส่งเสริมให้
เป็นชุมชนท่องเที่ยว

- หน่วยงานราชการให้
ความส าคัญในการ
จัดสรรงบประมาณ

อุปสรรค
- การระบาดของ

ยาเสพย์ติดในพื นที่
ใกล้เคียง

- งบประมาณที่จัดสรร
ไม่เพียงพอ

- ผลผลิตทาง
การเกษตรล้นตลาด

- วัตถุดิบการเกษตร
ราคาแพง



• กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์ขององค์กร

• กำรวิเครำะห์เพื่อก ำหนดกลยุทธ์ 

 ตำรำง TOWS (TOWS Matrix)
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การใช้ประโยชน์จาก SWOT Analysis



S - จุดแขง็ W - จุดอ่อน
O 

-โ
อก

ำส
T 

-ภ
ำว
ะคุ

กค
ำม

SO WO

ST WT

TOWS Matrix



โปรแกรม Community Information Data 

Analysis (CIA)

จปฐ. 31 ตัวชีว้ัด กชช.2ค. 33 ตัวชีว้ดั ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลที่ต้องใช้

ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ 
1. Data 2. Radar Diagram 

3. Radar Analysis 4. Logic Model



โปรแกรม Community Information Data 

Analysis (CIA)



โปรแกรม Community Information Data 

Analysis (CIA)
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Community Radar Diagram: 

ผลการวิเคราะหส์ภาพปัญหาคณุภาพชึวิต

ขอ้มูล จปฐ.
ขอ้มูลกชช.2ค 
ขอ้มูลอ่ืนๆ
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Community Radar Analysis: 

ผลการวิเคราะหร์ะดบัคณุภาพชีวิต



โปรแกรม Community Information Data 

Analysis (CIA)



ดัชนีชี้วัดผลกำรด ำเนินงำน

(Key Performance Indicators - KPI)

92

ตัวชี้วัด (Indicator)



S = Specific มีควำมเฉพำะเจำะจงชัดเจน

M = Measurable  สำมำรถวัดได้

A = Attainable  สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้

R = Relevant  มีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำย

T = Timely ใช้เวลำตำมที่ก ำหนดได้
93

KPI ต้อง SMART



เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนขององค์กำรสหประชำชำติ



ตวัอย่างแผนพฒันาหมู่บ้าน

การวิเคราะหข้์อมลูส่วนท่ี2



ตวัอย่างแผนพฒันาหมู่บ้าน

การวิเคราะหข้์อมลูส่วนท่ี2



ตวัอย่างแผนพฒันาหมู่บ้าน

การวิเคราะหข้์อมลูส่วนท่ี2



ตวัอย่างแผนพฒันาหมู่บ้าน

สภาพปัญหาและความต้องการของหมู่บา้นส่วนท่ี3



กำรก ำหนดด้ำนของกิจกรรมในแผนพัฒนำหมู่บ้ำน

ด้านเศรษฐกจิ

ด้านสังคม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการบริหารจัดการ

ด้านความม่ันคง



กำรก ำหนดประเภทกิจกรรมในแผนพัฒนำหมู่บ้ำน

น า
แผนพฒันา
หมู่บา้นไป
ปฏิบติั



ตวัอย่างแผนพฒันาหมู่บ้าน

โครงการ/กิจกรรมการบรูณาการแผนฯส่วนท่ี 4



ตวัอย่างแผนพฒันาหมู่บ้าน

โครงการ/กิจกรรมการบรูณาการแผนฯส่วนท่ี 4



ตวัอย่างแผนพฒันาหมู่บ้าน

การทบทวนแผนพฒันาหมู่บา้นส่วนท่ี 5







การประเมนิแผนพฒันาหมู่บ้าน

เป็นการประเมนิความสมบรูณ์ของ
แผนพฒันาหมู่บ้าน ว่าได้ด าเนินการ
ครบถ้วนตามแบบ ประกอบด้วย 
1. การจัดประชุมประชาคม 
2. ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4. สภาพปัญหาและความต้องการ

ของหมู่บ้าน 
5. โครงการ/กจิกรรมการบรูณาการ

แผนฯ การทบทวนแผน
6. เอกสารส าคัญประกอบ



เครื่องแบบคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน (กม.)
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เครื่องแบบชุดปฏิบัติงำนปกติ (ชำย)เสื้อด้ำนหน้ำ

เสื้อด้ำนหลัง





กำงเกงด้ำนหน้ำ กำงเกงด้ำนหลัง กำงเกงด้ำนข้ำง



เครื่องหมำยคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
ปักอักษร ค ำว่ำ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  



กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509 
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เสื้อด้ำนหน้ำ

เสื้อด้ำนหลัง

กำงเกงด้ำนหน้ำ กำงเกงด้ำนหลัง กำงเกงด้ำนข้ำง
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 เคร่ืองหมำยคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  
ปักอักษร ค ำว่ำ คณะกรรมกำรหมู่บ้ำน  

เสื้อด้ำนหน้ำ เสื้อด้ำนหลัง

กระโปรงด้ำนหน้ำ กระโปรงด้ำนหลงั

กำงเกงด้ำนหน้ำ กำงเกงด้ำนหลัง
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เสื้อด้ำนหน้ำ

เสื้อด้ำนหลัง

กระโปรง
ด้ำนหน้ำ

กระโปรง
ด้ำนหลัง
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หมวกทรงหม้อตำล

หมวกแก๊ปทรงอ่อน

หมวกพับปีก

หมวกแก๊ปทรงอ่อน
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จบการบรรยาย
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