
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ

อ าเภอ และต าบล พ.ศ. 2562

ก าหนดให้มีแผนชุมชน ซึ่งการจัดท าและประสานแผนพัฒนาต าบล
และแผนพัฒนาอ าเภอ ให้องค์กรที่มีหน้าในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
คือ คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) , แผนพัฒนา
อ าเภอ คือ คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) โดย
รวบรวม แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบล 
เพื่อใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาดังกล่าว



- ข้อ 6 วรรคสอง ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนชุมชนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบใน
การบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือให้คณะกรรมการชุมชน หรือ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องช่วยด าเนินการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และชุมชนก็ได้

- ข้อ 10 ก าหนดให้คณะกรรมการบรหิารงานต าบลแบบบูรณาการ
รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบล เพื่อให้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล

- ข้อ 13 ก าหนดให้คณะกรรมการบรหิารงานอ าเภอแบบบูรณาการ
จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ และแผนความต้องการความระดับอ าเภอ โดยก าหนด
ทิศทางการพัฒนาอ าเภอ การประสานและการรวบรวมขอ้มูลของปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรอืหน่วยงานอื่นที่ด าเนิน
ในพื้นที่อ าเภอ



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าและ
ประสานแผนพฒันาพืน้ท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล 
พ.ศ. 2562 ตอ่
 ข้อ 15 วรรคสอง เมื่อผู้วา่ราชการจงัหวดัให้ความเห็นชอบ
แผนพฒันาอ าเภอตามวรรคหนึง่แล้ว ให้ ก.บ.อ. ประกาศใช้
แผนพฒันาอ าเภอและจดัสง่แผนพฒันาอ าเภอให้หน่วยงาน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ อปท. ในพืน้ท่ี เพื่อให้ทกุภาค
สว่นน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาพืน้ท่ีระดบัอ าเภอในทิศ
ทางการพฒันาอ าเภอเดียวกนั

 ข้อ 16 ให้ ก.บ.อ. จ าแนกแผนงานโครงการระดบัอ าเภอในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและจดัท าบญัชี
ประสานโครงการพฒันาสง่ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าและ
ประสานแผนพฒันาพืน้ท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล 
พ.ศ. 2562 ตอ่

 ข้อ 19 ให้ อบจ. พิจารณาโครงการท่ี อปท. ขอรับการประสาน
โครงการตามบญัชีประสานโครงการพฒันาของ อปท. หรือ
โครงการท่ี คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ 
(ก.บ.อ.) เพื่อบรรจไุว้ในแผนพฒันาของ อบจ. พร้อมทัง้
ตรวจสอบโครงการดงักลา่วเพื่อไม่ให้โครงการซ า้ซ้อนกบั
แผนพฒันาจงัหวดัและแผนปฏิบตัิงานของสว่นราชการหรือ
หน่วยงานอ่ืน และให้จดัท าบญัชีประสานโครงการพฒันาเพื่อ
จดัสง่ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาด าเนินการ



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าและ
ประสานแผนพฒันาพืน้ท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล 
พ.ศ. 2562 ตอ่

 ข้อ 22 วรรคสอง การจดัเวทีประชาคมตามวรรคหนึง่ในเขต 
อปท. ให้นายกเทศมนตรีหรือนายกเมืองพทัยาก าหนดวนั เวลา 
และสถานท่ีในการจดัท าเวทีประชาคมของชมุชน และเมือง
พทัยาและอาจประสานสว่นราชการหรือหน่วยงานท่ีด าเนินการ
ในพืน้ท่ีเข้าร่วมประชมุประชาคมด้วยก็ได้



ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าและ
ประสานแผนพฒันาพืน้ท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล 
พ.ศ. 2562 ตอ่

 ข้อ 27 จงัหวดั สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน พิจารณาน าโครงการหรือกิจกรรมท่ีอยูใ่นแผนพฒันา
อ าเภอ แผนความต้องการระดบัอ าเภอ แผนงานโครงการระดบั
ต าบล แผนงานหรือโครงการระดบัหมูบ้่านและชมุชน ไป
ประกอบการจดัตัง้ค าของบประมาณหรือจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามอ านาจหน้าท่ี โดยให้ความส าคญัเป็น
ล าดบัต้น เน่ืองจากเป็นแผนงานโครงการท่ีผา่นกระบวนการ
ประชาคมของประชาชนในพืน้ท่ี



ความเช่ือมโยงแผนพฒันาในระดบัพืน้ท่ี
แผนพัฒนาจังหวัด

เดือน ก.ค. - เดือน ต.ค.

แผนพัฒนาอ าเภอ
เดือน พ.ค. – เดือน มิ.ย.

แผนความต้องการระดับอ าเภอ

แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
(ประสานแผนท้องถ่ินระดบั
จงัหวดั เดือน ก.ค.) (อบจ.)

โครงการระดับอ าเภอที่อยู่ในความรับผิดชอบที่สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (ซ้ าซ้อนคุยระหว่างอ าเภอกับท้องถิ่น)

แผนพัฒนาต าบล
เดือนม.ีค. – เดือน เม.ย.

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (ทต. ทม. 
ทน . มพ.)

เดือน มี.ค. – เดือน เม.ย.

โครงการที่สอดคล้องตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
เดือน ม.ค. – เดือน ก.พ. 

ประสานแผนโครงการเกินศักยภาพ
ระดับอ าเภอ เดือน พ.ค.

โครงการของ ก.บ.จ.



วิธีการการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน

 1. ให้เทศบาลต าบลกรณีไม่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลเมือง
เทศบาลนคร และเมืองพัทยา ก าหนดให้มีการจัดประชุมประชาคมใน
ชุมชน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน จ านวน ๙ คน 

 ๒. ให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รบัการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
ชุมชน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องใหค้วามยินยอมและมีผู้รบัรอง ๒ คน 



วิธีการการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชน (ต่อ)

 ๓. เมื่อได้คณะกรรมการชุมชนครบตามจ านวน ๙ คน ให้คณะกรรมการ
คัดเลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ ๑ คน รองประธานกรรมการ ๑ คน 
และเลขานุการ ๑ คน ให้คณะกรรมการชุมชนมีวาระ ๔ ปี หากวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการชุมชนที่พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากครบวาระเหลืออยู่ไม่ถึง ๑๘๐ วัน จะไม่คัดเลือกกรรมชุมชนแทน
ต าแหน่งที่ว่างก็ได้ และให้คณะกรรมการชุมชนปฏิบัติหน้าที่เท่าที่เหลืออยู่

 ๔. ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน
ตามที่ได้รับการคัดเลือกจากการประชุมประชาคม ทั้งนี้ให้แต่งตั้งพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
เพื่อช่วยเหลือในการจัดท าแผนชุมชนใหม้ีประสิทธิภาพ



คุณสมบัติคณะกรรมการชุมชน

 ๑. เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ ๑๘ ปี บริบูรณ์ในวันคัดเลือกคณะกรรมการ

ชุมชน

 ๒. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนและอาศัยอยู่จริงติดต่อกันจนถึงวัน

คัดเลือกคณะกรรมการชุมชนไม่น้อยกว่า ๖ เดือน



ลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการชุมชน

 ๑. ติดยาเสพติดให้โทษ

 ๒. ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช

 ๓. เป็นบุคคลล้มละลาย

 ๔. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 ๕. ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแต่เป็นความผิด
ลหุโทษหรือความผิดอนัได้กระท าโดยประมาท



การพ้นจากต าแหน่ง

 ๑. ตาย

 ๒. ครบวาระ

 ๓. ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อผู้บริหารท้องถิ่น กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจาก
ต าแหน่งนับแต่วันที่ลาออก

 ๔. คณะกรรมการชุมชนมีมติให้พ้นจากต าแหน่งด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า ๒ ใน ๓ ของคณะกรรมการชุมชนที่มีอยู่เนื่องจากประพฤติเสื่อมเสีย



ค าสัง่ เทศบาลต าบล / เทศบาลเมือง / เทศบาลนคร/เมืองพทัยา
ท่ี..................../....................

เร่ือง แตง่ตัง้คณะกรรมการชมุชน...................
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการ

จดัท าและประสานแผนพฒันาพืน้ท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 เพ่ือเป็นแนวทาง
ปฏิบตัิในการบรูณาการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาในระดบัพืน้ท่ีให้เกิดความเช่ือมโยง
สอดคล้องกบัทิศทางการพฒันาในระดบัจงัหวดั กลุม่จงัหวดั ภาค และประเทศไปในทิศทาง
เดียวกนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลตุามวตัถปุระสงค์สอดคล้อง
กบัระเบียบดงักลา่ว ประกอบหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0413/ว 398 เร่ืองการจดัตัง้
ชมุชนย่อยเพ่ือพฒันาเทศบาลและสขุาภิบาล ลงวนัท่ี 18 มีนาคม 2531 และ และหนงัสือ
กระทรวงมหาดไทยท่ี มท 0891.4/ ว856 ลงวนัที่ 12 มีนาคม 2553 เร่ือง การสนบัสนนุการ
ขบัเคลื่อนแผนชมุชนสูก่ารพฒันาท้องถ่ินและจงัหวดัแบบบรูณาการ จงึแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ชมุชน ดงันี ้



1. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................ประธานกรรมการ 
 2. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................รองประธานกรรมการ  
 3. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการ  
 4. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการ  
 5. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการ  
 6. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการ  
 7. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการ  
 8. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการ  
 9. นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................กรรมการและเลขานุการ  
 10. พนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบ...................................................................ผู้ช่วยเลขานุการ  
        การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินทีไ่ดร้ับมอบหมาย  
 ให้คณะกรรมการชุมชนมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 1. รวบรวมข้อมูลทั่วไปในชุมชนและข้อมูลอื่น  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท าแผนชุมชน  
 2. จัดท าแผนชุมชนที่สะท้อนถึงปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ๓. แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมเติมแผนชุมชน  
 ๔. ด าเนินการทบทวนแผนชุมชนเป็นประจ าทุกปี  
 ๕. ติดตามและประเมินผลแผนชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าหรือ 
  ทบทวนแผนชุมชนในครั้งต่อไป  

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
               สัง่ ณ วันท่ี..............................  
                                           

         ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



แนวทางการประชุมประชาคมเพื่อก าหนดแนว
ทางการพัฒนาชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลและกรอบใน

การจัดท าแผนชุมชน



แนวทางการจัดประชุมประชาคมชุมชน
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ          

(เริ่มด าเนินการ มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี)
 1. คณะกรรมการชุมชนประชุมพิจารณาก าหนดวัน เวลา และสถานที่ใน

การประชุมประชาคมเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาชุมชนเพื่อใชเ้ป็น
ข้อมูลและกรอบในการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชนเพื่อขอความเหน็ชอบ
จากผู้บริหารองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อน
การประชุมประชาคมฯ

 2. เมื่อผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ได้เห็นชอบวันเวลาและ
สถานที่ในการจัดประชุมประชาคมชุมชนให้แจง้ประธานกรรมการชุมชน 
เพื่อเตรียมความพรอ้มในการจัดประชุม และมีหนังสือแจ้ง ส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบถึงวัน เวลา และสถานที่จัด
ประชุมประชาคมชุมชนพร้อมส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมฯ



แนวทางการจัดประชุมประชาคมชุมชน
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ

 3. ในการประชุมประชาคมชุมชนเพื่อก าหนดแนวทางพัฒนาชุมชม ซึ่งพิจารณา
จากการรับทราบปัญหา ความต้องการ แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพ
ชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัท า/ทบทวนแผนชุมชนให้ประธาน
กรรมการชุมชนจัดให้มีการลงชื่อในวันประชุม พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้เข้าร่วมประชุมเฉพาะประชาชนในชุมชน โดยพิจารณาจาก เป็นผู้มีสิทธิ์
เลือกตั้ง (อายุ 18 ปี บริบูรณ์ในวันประชุมประชาคมชุมชน) และมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านในเขตชุมชน หรืออาศัยอยู่ในชุมชนนั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 กรณีผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตชุมชนจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
การพิจารณาแผนชุมชน



แนวทางการจัดประชุมประชาคมชุมชน
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ

 4. ในการประชุมประชาคมชุมชนเพื่อก าหนดแนวทางการพฒันาชุมชนฯ 
เพื่อใช้ประกอบในการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชนใหม้ีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในชุมชน กรณีการประชุมครั้งแรก หากมีผู้
มาร่วมประชุมน้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ประธานกรรมการชุมชน เรียก
ประชุมใหม่อีกครั้งภายใน 5 วันนับจากครั้งแรก โดยในการประชุมครั้งที่ 2 
หากมีผู้มาเข้าร่วมประชุม น้อยกว่าร้อยละ 50 ให้ถือว่าครบองค์ประชุม
และให้ด าเนินการประชุมประชาคมชุมชนต่อไปได้



แนวทางการจัดประชุมประชาคมชุมชน
เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนฯ

 5. นอกจากการประชุมประชาคมชุมชนเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา
ชุมชนฯ เมื่อที่ประชุมลงมติในเรื่องใดแล้วใหป้ระธานกรรมการชมุชนแจ้ง
ให้ประชาชนในชุมชนทราบโดยทั่วกัน และให้ถือปฏิบัติตามมติของที่
ประชุม ทั้งนี้มติดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อระเบียบกฎหมายของทาง
ราชการ

 6. คณะกรรมการชุมชนต้องจัดท าสรปุรายงานการการประชุมและลงนาม
รับรองโดยประธานกรรมการชุมชน พร้อมแจ้งใหอ้งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
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แนวทางการประชุมประชาคมในการก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนฯเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชน 



ขั้นตอนการจัดท าแผนชุมชน                 
(มกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี)

 1. ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการชุมชนยกรา่งแผนชุมชนจากข้อมูลแนว

ทางการพัฒนาชุมชนที่ได้จากการประชุมรว่มกันระหว่างคณะกรรมการ

ชุมชนและประชาคมชุมชนเพื่อน ามาเป็นข้อมูลประกอบการยกร่างแผน

ชุมชนทั้งนี้ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับการจัดท าและประสานแผนพัฒนา

หมู่บ้าน การจัดท าและประสานแผนพัฒนาต าบล การจัดท าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น และการจัดท าและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด เสนอ

คณะกรรมการชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบ



ขั้นตอนการจัดท าแผนชุมชน
 ๒. คณะกรรมการชุมชนพิจารณาให้ความเหน็ชอบแผนชุมชนและเสนอ

ประธานกรรมการชุมชน

 ๓. ประธานกรรมการชุมชนอนุมัติและประกาศใช้แผนชุมชนภายใน ๑๕ 
วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการชุมชนเสนอ และปิดประกาศโดยเปิดเผยให้
ประชาชนทราบโดนทั่วกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

 ๔. ให้ประธานกรรมการชุมชนแจ้งแผนชุมชนทีป่ระกาศใช้แล้วไปยัง
คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) คณะกรรมการ
บริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



ตัวอย่าง บันท กรายงานการ ระชุม ระชาคมเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน  เพื่อ ช้ ระกอบ      
 นการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชน 

ชื่อชุมชน............................................................. 
เทศบาลต าบล...................................... เทศบาลเมือง......................................... เทศบาลนคร

............................... 
อ าเภอ..................................... จังหวัด..................................................... 

วันที่............ เดือน...................... พ.ศ. ............................. 
ณ......................................................... 

เริ่ม ประชุมเวลา................................... น. 
 1. เมื่อประชาชนมาพร้อมแล้ว ประธานคณะกรรมการชุมชน กล่าวเปิดการประชุมประชาคมและสรุป
ข้อมูลพื้น านของหมู่บ้าน 
 1.1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน  
 (1) ผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนด จ านวน ................... คน  
   (2) ผู้เข้าร่วมประชุม    จ านวน .................... คน คิดเป็นร้อย
ละ...... 
 2. ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ข้อมูล/ความต้องการของประชาชนใน
ชุมชน ขอให้ทุกภาคส่วน คณะท างานทุกด้านของคณะกรรมการชุมชน รวบรวมแผนฯ ทั้งหมดที่มีในชุมชน
และร่วมกันเสนอความต้องการ/โครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ที่ประชุมประชาคมรวบรวมแผนฯ ทั้งหมดที่มีใน
ชุมชนและร่วมกันเสนอความต้องการ/โครงการเพิ่มเติม เพื่อให้ที่ประชุมประชาคม 
   - จัดหมวดหมู่ข้อมูล  
   - วิเคราะห์ปัญหาความต้องการจากข้อมูลของหมู่บ้าน  
   - ก าหนดเป าหมายการพัฒนาชุมชุม ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาชุมชน 
   - จัดล าดับความส าคัญของความต้องการของชุมชน  
   - พิจารณาเสนอแนวทางแก้ไข ทิศทางการพัฒนาชุมชนในอนาคตผ่านโครงการที่สอดคล้องกับ
เป าหมายการพัฒนาชุมชน ประเด็นการพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 3. ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล และจัดล าดับความต้องการ/โครงการ ของแผนชุมชน ประเด็น  
การพัฒนาชุมชน และแนวทางการการพัฒนาชุมชน ดังนี้ 
   1) ประเด็นการพัฒนาชุมชนที่ 1 ...............................................................................................  
    แนวทางการพัฒนาชุมชน ที่ 1 ...................................................................................................  
    โครงการ ...................................................... งบประมาณ ........................................  
   2) ประเด็นการพัฒนาชุมชนที่ 2  
    แนวทางการพัฒนาชุมชน ที่ 2 ...................................................................................................  
    โครงการ ...................................................... งบประมาณ..........................................  
 4. ปัญหาที่พบในที่ประชุม  
  (1) ......................................................................................................................................  
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 5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
  (1) ......................................................................................................................................  
  (2) ......................................................................................................................................  
 ปิดประชุมเวลา .................................. น.  
           
        ลงชื่อ 
......................................................... 
              
(........................................................)  
         ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  
       วันท่ี .......... เดือน .................... พ.ศ. 
......... 
ลงชื่อ ......................................................... 
 (......................................................)  
         เลขานุการคณะกรรมการชมุชน 
วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ........... 
 
ลงชื่อ ......................................................... 
 (......................................................)  
              ผูเ้ข้าร่วมประชุมฯ 
วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ........... 
 
ลงชื่อ ......................................................... 
 (......................................................)  
               ผูแ้ทนส่วนราชการ 
วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ........... 
 
ลงชื่อ ......................................................... 
 (......................................................)  
  ประธานคณะกรรมการชุมชน  
วันที่ ......... เดือน .................. พ.ศ. ........... 



ประการคณะกรรมการชุมชน......

เรื่อง ประกาศใช้แผนชุมชน พ.ศ. ....

ด้วยคณะกรรมการชุมชนในการประชุมร่วมกับประชาคมในชุมชน ครั้งที่ .. /.... เมื่อ
วันที่ .. เดือน.. พ.ศ. .... ได้พิจารณาการจัดท า/ทบทวนแผนชุมชน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอ านาจตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ....../...... ลงวันที่.......... พ.ศ. .... 
ประธานกรรมการชุมชน จึงประกาศใช้แผนชุมชน พ.ศ. .... เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชน 
ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ .. เดือน .. พ.ศ. ....

ประธานคณะกรรมการชุมชน



รูปแบบแผนชุมชน



แผนชุมชน 

 ระจ า   พ. . ......................... 

เท บาลต าบล........เท บาลเมือง .............เท บาลนคร.................เมืองพัทยา
........อ าเภอ....................................................จังหวัด.................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการชุมชน...............เท บาลเมือง..................../เท บาลนคร.......................  ด้ ระชุม
พิจารณาแผนชุมชน ม มติเห นชอบและรับรองแล้ว เมื่อวันท .่.........เดือน.........................พ. .  ....... .. 

 

 

      (ลงช่ือ) ................................................................ 
                (...........................................................) 
        ระ านกรรมการชุมชน  

  ...................................... 

 

 

ภาพท ่แสดงถ งอัตลักษณ หรือความเ  นชุมชน 

ค าอ ิบายเพ่ิมเติม    การลงวันท ่ / เดือน นั นขอ ห้ลงวันท ่  
จัด ระชาคมเพ่ือพิจารณาแผนชุมชน แล้วม มติเห นชอบและ
รับรอง พร้อม ระกา  ช้ ก าหนด ห้อย ่ นระหว่างเดือน  ก.พ. – 
เม.ย. ของทุก   เสร จแล้วลงลายมือของ ระ าน คณะกรรมการ
ชุมชน 

 

1.รูปเล่มแผนชุมชน.docx


ค าน า 

การจัดแผนชุมชนฉบับนี้ มีความส าคัญยิ่งต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และการ
จัดการตนเองของคนในชุมชน ผ่านกลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยมีการค้นหา รวบรวมข้อมูลความรู้ และ
สร้างกระบวนการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนา ชุมชนเชื่อมโยงสอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหา ชุมชน เผชิญร่วมกันอยู่ได้ รวมทั้งก่อเกิดการ  ค้นหาศักยภาพ       
จากทรัพยากรธรรมชาติ ฝีมือ ทักษะของคนใน ชุมชน เพ่ือแก้ไขปัญหาของ ชุมชน ลดการพ่ึงพาจากภายนอก 
เพ่ือให้ชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 

ส าหรับกระบวนการทบทวน และปรับปรุงแผนชุมชน...........................................ได้ก่อเกิดจากกลไกของ
คณะกรรมการชุมชน ที่เป็นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน และเทศบาลเมือง.................../เทศบาลนคร
.................... พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากส่วนราชการ/ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันบูรณาการ
ปัญหาและความต้องการจาก ชุมชน ผ่านเวทีประชาคม ชุมชนที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันจากข้อมูลที่ได้
จากการจัดเก็บน ามาการวิเคราะห์ข้อมูลจนไปสู่การก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองต่อปัญหา
และความต้องการของ โดยก าหนดออกมา 3 กลุ่มโครงการ/กิจกรรม คือ โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการได้เอง 
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก และโครงการ/กิจกรรมที่ต้องขอรับการ
สนับสนุนจากภายนอก 

คณะกรรมการชุมชน.................หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนชุมชนเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานราชการ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และผู้ที่เก่ียวข้องได้น าไปใช้ในการประสานเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาทุกระดับ เพื่อการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างทั่วถึง และอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเองได้ของชุมชนต่อไป 

 

     คณะกรรมการชุมชน.......................... 
          เดือน................ พ.ศ. .......... 
 
 

ค าอ ิบายเพ่ิมเติม  

  ค าน าท ่ร่างข  นน   ชุมชนสามารถ
น า   รับแก้ ขเพ่ือความสอดคล้อง
กับชุมชน ด้ ทั งน  การลงเดือน ห้
อย ่ ระหว่างเดือนกุ มภาพัน  -
เมษายน ของทกุ    



สารบัญ

หน้า
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล

2.1                
2.2                
2.3   ศ        ฒ       

ส่วนที่ 3 แผนงาน/โครงการของชุมชน
3.1       /                               ญ 
3.2       /                    
ส่วนที่ 4 การทบทวนแผนชุมชน
ส่วนที่ 5 เรื่องอื่นๆ (               ญ                            )
ภาคผนวก



แผนชุมชน 
เท บาลต าบล....เท บาลเมือง.......เท บาลนคร......เมืองพัทยา........
อ าเภอ.......................................   จังหวัด........................................... 
 

ส่วนท ่ 1 ข้อม ลทั่ว  ของชุมชน 

1. แผนท ่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ระวัติความเ  นมาของชุมชน 

3. พื นท ่ทั งหมด ร่  หรือ ................................. ตารางกิ ลเมตร 

4. อาณาเขต 
    ชุมชน...............ตั้งอยู่ในเทศบาลเมือง........../เทศบาลนคร..........อ าเภอ.................. จังหวัด...............ห่าง
จากอ าเภอ................. ไปทางทิศ...............  ................กิโลเมตร ห่างจากจังหวัด......................ไปทางทิศ
...........................กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี ้
  ทิศเหนือ    ติดต่อกับ.................................................  
  ทิศใต้  ติดต่อกับ.................................................  
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ.................................................  
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ.................................................  

5. ลักษณะภ มิ ระเท  
 
6. จ านวน ระชากรรวมทั้งสิ้น.......คน แยกเป็น  ชาย...........คน  หญิง..........คน  
   6.1  ผ ้ส งอายุ (อายุ 60 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป ) รวมทั้งสิ้น.................คน แยกเป็น  
           ชาย.............คนหญิง.............คน 
 6.2  คนพิการ รวมทั้งสิ้น.............คน แยกเป็น  ชาย..........คน  หญิง..........คน  

7. จ านวนครัวเรือน ......... ครัวเรือน 

ค าอ ิบายเพ่ิมเติม    แผนท ่ชุมชนนั น สามารถวาดข  นเอง หรือ ช้คอมพิวเตอร ช่วยท า  
ข  นก  ด้ ตามความถนัดและรวดเร ว แต่ต้องม รายละเอ ยดท ่ส าคั  ดังน   

1. แสดงอาณาเขตติดต่อ (ทิ เหนือ ทิ  ต้ ทิ ตะวันออก ทิ ตะวันตก) 
2. ถนน นชุมชนสายหลัก (ลาดยาง คอนกร ต ล กรัง ดิน) 
3. แหล่งน  า รรมชาติ (แม่น  า ห้วย หนอง คลอง บ ง สระ) 
4. แหล่งน  า ระ า  บ่อบาดาลสา ารณะ 
5. สถานท ่ราชการ (วัด  รงเร ยน สถาน อนามัย   อมต ารวจ   นย เด ก  มัสยิด 

หอกระจายข่าว  าลาชุมชน   นย เร ยนร ้ชุมชน/  นย รวบรวมข้อม ลชุมชน) 
6. ส านักงานเท บาลเมือง/เท บาลนคร 

 



8. การ ระกอบอาช พ 
 8.1 อาช พหลักของครัวเรือน  
 8.1.1 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

8.1.2 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน  
 8.1.3 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน  
 8.1.4 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน  

8.2 อาช พเสริมหรืออาช พรอง 
8.2.1 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน 

 8.2.2 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน  
 8.2.3 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน  
 8.2.4 อาชีพ..............  จ านวน...........ครัวเรือน  

9. ผ ้ว่างงาน  จ านวน........คน   แยกเป็น 
 9.1 กลุ่มอายุ  13 – 18 ปี      จ านวน...............คน 

9.2 กลุ่มอายุ  19 –  24 ปี     จ านวน...............คน 
9.3 กลุ่มอายุ  25 ปี ขึ้นไป    จ านวน...............คน 

10. ชุมชนมีรายได.้.........................บาท/ปี    รายจ่าย............................บาท/ป ี
     ม หน  สิน....................................บาท/ป ี

11. ราย ด้เ ล ่ยของ ระชากร (ตามเกณ ์ จป . ปี.....)   จ านวน.............บาท/คน/ปี 
 ครัวเรือนยากจน (รายได้ไม่ถึง 30,000 บาท คน/ปี) ปี..... 
 จ านวน............. ครัวเรือน 

12. จ านวนกลุ่มกิจกรรม / อาช พ     มีจ านวน.......กลุ่ม   ดังนี ้
  12.1 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ      จ านวนสมาชิก.......................คน 
 12.2 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ      จ านวนสมาชิก.......................คน 
 12.3 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ     จ านวนสมาชิก.......................คน  
 12.4 ชื่อกลุ่มกิจกรรม / อาชีพ     จ านวนสมาชิก.......................คน  

13. กองทุน นชุมชน มีจ านวน...........กองทุน  ดังนี ้
  13.1 ชื่อกองทุน.................. มีจ านวน.................กองทุน 
    มีงบประมาณรวม.........................บาท 
   13.2 ชื่อกองทุน..................มีจ านวน.................กองทุน   
    มีงบประมาณรวม.........................บาท  
      13.3 ชื่อกองทุน..................มีจ านวน.................กองทุน   
  มีงบประมาณรวม.........................บาท  
      13.4 ชื่อกองทุน..................มีจ านวน.................กองทุน   
    มีงบประมาณรวม.........................บาท  

14. ข้อม ลความต้องการพัฒนา  มือแรงงานของ ระชาชน 
      14.1 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 
      14.2 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 
      14.3 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 
      14.4 ชื่อกิจกรรม/อาชีพ  จ านวน  คน 

ค าอ ิบายเพิ่มเติม   การกรอกข้อม ล
ความต้องการพัฒนา  มือแรงงานของ
 ระชาชน นั น ยกตัวอย่ างเช่ น  
 ระชาชน นชุมชนต้องการการ  ก
อาช พตัดผม ท าขนม และอาช พช่าง
ต่าง   เ  นต้น   ่งผ ้น าชุมชนต้อง
ส ารวจสอบถามความต้องการของ
 ระชาชน นชุมชน 

 



 
 
 
15. ข้อม ลคมนาคม/สา ารณ   ภค 
 15.1 การเดินทางเข้า ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
  
  1 5.2  สา ารณ   ภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 5.3 แหล่งน  า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอ ิบายเพ่ิมเติม   การกรอกข้อม ลการเดินทางเข้าชุมชนนั น  ยกตัวอย่างเช่น    
จากอ าเภอ       ช้ทางหลวง  สาย               ระยะ      กิ ลเมตร  เล  ยว ้ายเข้าทาง
หลวงหมายเลข              ระยะ ระมาณ            กิ ลเมตร แยกขวาลงถนนล กรัง
ระยะทาง            กิ ลเมตร ถ งชุมชน           เ  นต้น 

ค าอ ิบายเพิ่มเติม   การกรอกข้อม ลสา ารณ   ภค นั น   ยกตัวอย่าง 

- ม     าครบทุกครัวเรือน 
-  ทร ัพท สา ารณะ  จ านวน      แห่ง 
-  ระ าชุมชน     จ านวน      แห่ง 
- ท ่อ่านหนังสือ    จ านวน      แห่ง 
-  าลา ระชาคม   จ านวน      แห่ง 
-   อมต ารวจ    จ านวน      แห่ง 

 เ  นต้น 

ค าอ ิบายเพิ่มเติม – การกรอกข้อม ลแหล่งน  า นั น  ยกตัวอย่าง 
             แหล่งน  าตาม รรมชาติ 

- ล าห้วย    จ านวน      แห่ง กว้าง     ยาว     ล ก      
 - คลอง      จ านวน      แห่ง กว้าง     ยาว     ล ก      

- สระ        จ านวน      แห่ง กว้าง     ยาว     ล ก      
            แหล่งน  าท ่สร้างข  น นหม ่บ้าน 
  - บ่อบาดาล      จ านวน      แห่ง  
  - สระน  า       จ านวน      แห่ง กว้าง     ยาว     ล ก      
            เ  นต้น 
 

   ตั งแต่ข้อ    เ  นต้น   อย ่ นส่วนข้อม ลอื่น   ท ชุ่มชนเห นสมควรเพ่ิมเติม ห้ครบถ้วนสมบ รณ  



ส่วนท ่  2 การวิเคราะห ข้อม ล 
2.1 การวิเคราะห   จจัยภาย นหรือสภาพแวดล้อมภาย น จะท า ห้ชุมชนทราบถ งความสามารถหรือ 
ความเ  นตัวตนของชุมชน 
 (1) จุดอ่อน คือ ลักษณะหรือข้อด้อยของ ชุมชนเมื่อเท ยบกับชุมชนอ่ืน 
  (1.1) ..................................................................................................... 
  (1. 2) ..................................................................................................... 
 (1. 3) ..................................................................................................... 
 
 (2) จุดแข ง คือ  ักยภาพความสามารถหรือข้อเด่นของชุมชนเมื่อเท ยบกับชุมชนอ่ืน 
  (2.1) ..................................................................................................... 
  (2. 2) ..................................................................................................... 
 (2. 3) ..................................................................................................... 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 การวิเคราะห   จจัยภายนอก หรือสภาพแวดล้อมภายนอก จะท า ห้ชุมชนทราบถ ง อกาสและอุ สรรค
การท างานของชุมชน 
 (1)  อกาส 
  (1.1) .....................................................................................................  
  (1. 2) ..................................................................................................... 
 (1. 3) ..................................................................................................... 
 (2) อุ สรรค 
  (2.1) ..................................................................................................... 
  (2. 2) ..................................................................................................... 
  (2. 3) ..................................................................................................... 
                /                                              (positioning)   
(                                                                        Dream         ) 
                                                                                             
                                                              (                             ) 
                                                                                                       
           

ค าอ ิบายเพ่ิมเติม  ชุมชนสามารถวิเคราะห จุดออ่น จุดแข ง 
 ดยระบุแยกออกเ  นด้าน    ด้ดังน    สามารถเพ่ิมเติม ด้ตามความต้องการสอดคล้องกบั
บริบทของชุมชน  
   ด้านเ รษ กจิ  

  ด้านสังคม  เด ก เยาวชน สตร  ผ ้ส งอายุ ผ ้ด้อย อกาสการ  กษา าสนา  และวัฒน รรม  
   ด้านทรัพยากร รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ด้านความมั่นคงและความสงบเร ยบร้อย 
   ด้าน ครงสร้างพื น าน 
   ด้านสา ารณสขุ 



2.3 เ  าหมายการพัฒนา ...................………………………………………(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น/อ าเภอ/จังหวัด) 
 (                                                                              /          
                                                                                                 
                                                                                                       
                                                                                             ) 
                          :  
  -                                                  
  -                            /             /                       

2.4 แนวทางการพัฒนา 
......................................................................................................(สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) 
(แนวทางการพัฒนา                                                                                   )  
                       :  
                   1                                            
                  1                            
                  2                         (     /        ) 

2.5 การวิเคราะห    หาของชุมชน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดับ
ความ 
ส าคั 
ของ
   หา 

ชื่อ   หา สาเหตุของ   หา 
ข้อม ลบ่งช  สภาพ ขนาด และ 
ความรุนแรงของ   หา 

 
แนวทางการ
แก้ ข   หา 

     

     

ตัวอย่างการวิเคราะห    หาของชุมชน 

 

ล าดับ
ความ 

ส าคั ของ
   หา 

ชื่อ   หา สาเหตุของ   หา 
ข้อม ลบ่งช  สภาพ ขนาด และ 

ความรุนแรงของ   หา 

 
แนวทางการ
แก้ ข   หา 

  ปัญหา
ความ
ยากจน 

- ผลผลิตราคาตกต่ า 
- ไม่มีอาชีพเสริม 
- ไม่มีการจดบัญชี
ครัวเรือน 

- ตกเกณ ์ จป  ข้อ    คนในครัวเรือนมี
รายได้เฉลี่ยน้อยกวา่คนละ        บาท 
ต่อปี    คร  
- ตกเกณ ์ จป   ข้อ    ครัวเรือนไม่มี
การออมเงิน 
- ครัวเรือนเป็นหนี้นอกระบบ ร้อยละ    

 

 



ส่วนท ่ 3  ครงการ/กิจกรรมแผนชุมชน 
3.1  ครงการ/กิจกรรม เร ยงตามล าดับความส าคั  (รวมทุกด้านหรืออาจเพิ่มเติมความต้องการและ                                

สอดคล้องกับบริบทของชุมชน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2  ครงการ/กิจกรรม แยกตามด้าน 
1. ด้านเ รษ กิจ 

 

ล าดับ
ท ่ 

 
 

ชื่อ
 ครงการ 

 
 

งบ ระมาณ 
เ  าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
รายละเอ ยด/
วิ  ด าเนินการ 

วิ  การด าเนินการ 
(ระบุ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

 ห
้ 

         
         
         

 

2. ด้านสังคมและคุณภาพช วิต 
 

ล าดับ
ท ่ 

 
 

ชื่อ
 ครงการ 

 
 

งบ ระมาณ 
เ  าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

รายละเอ ยด/
วิ  ด าเนินการ 

วิ  การด าเนินการ 
(ระบุ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

 ห
้ 

         
         
         

 

ล าดับท  ่ ชื่อ
 ครงการ งบ ระมาณ เ  าหมาย 

 ระเภทของแผนด้านต่าง    
(ระบุ ) 

วิ  การด าเนินการ 
(ระบุ ) 

ด้า
นเ

 ร
ษ 

กิจ
 

ด้า
นส

ังค
ม 

ด้า
นท

รัพ
ยา

กร
  

ด้า
นค

วา
มมั่

นค
ง 

ด้า
นก

าร
บริ

หา
ร

จัด
กา

ร ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
นอ

ื่น 
ท า

 ห้
 

            
            

            

            

            

            

ค าอธิบา เพ่ิมเติม -  ควรแ กโครงการ แผนงานที่เป็นการสร้างสัมมาชีพชุมชนไว้ในกลุ่มเดี วกันให้ชัดเจน 

ค าอ ิบายเพิ่มเติม  –   ครงการรวมทุกด้านเร ยงตามล าดับความส าคั ตรงน    ห้กรอกข้อม ล ครงการ 
กิจกรรมทุก ครงการ นลักษณะการบ รณาการ ชื่อ งบ ระมาณ ระบุพื นท ่เ  าหมายท ่ด าเนินการรวม ว้ 
 นช่องเด ยวกัน ทั งท ่ชุมชนท าเอง   หน่วยงานราชการ เช่น เท บาล   กครอง พัฒนาชุมชน เกษตร 
สา ารณสุข  ล   ห้การสนับสนุน และ ครงการท ่ชุมชนท าร่วมกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอ่ืน   
 ดยเมื่อกรอกข้อม ล ครงการ กิจกรรมตารางรวมทุก ครงการ ห้แล้วเสร จ  ดยตารางต่อ      เ  นการแยก
 ครงการตามด้านต่าง   ก สามารถคัดลอก ครงการจากตารางรวมทุกด้านน    วางตามแต่ละด้าน ด้เลย  
 ม่ต้องพิมพ  หม่ แล้วจ งจัดท าข้อม ลส่วนอ่ืน    ห้ครบถ้วน 

ค าอ ิบายเพิม่เติม -  ร  แบบหรือตารางการน าเสนอสามารถ รับ ห้สอดคล้องกับหน่วยงานแหลง่งบ ระมาณ 
เน้นตามร  แบบขององค กร กครองสว่นทอ้งถิ่นหรือตาม ระเด นยุท  าสตร พัฒนาอ าเภอ จังหวัด หรือหน่วยงานอ่ืน 
 



 
3. ด้านทรัพยากร รรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ล าดับ
ท ่ 

 
 

ชื่อ
 ครงการ 

 
 

งบ ระมาณ 
เ  าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

รายละเอ ยด/
วิ  ด าเนินการ 

วิ  การด าเนินการ 
(ระบุ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

 ห
้ 

         
         
         
         

 

4. ด้านความม่ันคงและความสงบเร ยบร้อย 
 

ล าดับ
ท ่ 

 
 

ชื่อ
 ครงการ 

 
 

งบ ระมาณ 
เ  าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

รายละเอ ยด/
วิ  ด าเนินการ 

วิ  การด าเนินการ 
(ระบุ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

 ห
้ 

         
         
         
         

 

5. ด้านบริหารจัดการ 
 

ล าดับ
ท ่ 

 
 
ชื่อ
 ครงการ 
 
 

งบ ระมาณ 
เ  าหมาย/ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 

รายละเอ ยด/
วิ  ด าเนินการ 

วิ  การด าเนินการ 
(ระบุ ) 

หมายเหตุ 
(หน่วยด าเนินงาน) 

ท า
เอ

ง 

ท า
ร่ว

ม 

หน
่วย

งา
น

อื่น
ท า

 ห
้ 

         
         
         
         

 
 
 
 



 
ส่วนท ่ 4 การทบทวนแผนชุมชน 
(                                                   1                
                                                        ) 
 

วัน/เดือน/   ทบทวนครั งท ่ 
มติท ่
 ระชุม 

จ านวนผ ้เข้าร่วม
 ระชุม 

หมายเหตุ 

     
     
     

 

ค าอ ิบายเพิ่มเติม  – การทบทวนแผน  นั น สามารถด าเนินการ ด้ตามท ่เห นสมควร 
 

 



ภาคผนวก 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอ ิบายเพ่ิมเติม-ส าหรับภาคผนวก ห้แนบเอกสารดังน   

- บันท กรายงานการ ระชุม 
- รายละเอ ยด ครงการ กิจกรรม  เต มร  แบบ  

อาจเลือกจัดท าเ พาะ ครงการอนัดับท ่  -  
- สรุ ข้อม ล จ         6   ข้อม ล กชช  ค      6  
- ภาพกิจกรรม  
- อื่น  ตามความเหมาะสม 



แนวทาง
แบบประเมินแผนชุมชนประจ าปีงบประมาณ



แบบ ระเมินแผนชุมชน ระจ า  งบ ระมาณ พ. . ............... 

เท บาลต าบล...........เท บาลเมือง..........เท บาลนคร...........เมืองพัทยา.......อ าเภอ.................จังหวัด
....................... 

______________ 

 เท บา ต าบล ........... เท บาลเมือง..........เท บาลนคร ........เมืองพัทยา..............ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 
รวมทั้งความครบถ้วนขององค์ประกอบของแผนชุทชนตามแนวทางการจัดท าแผนชุมชนแล้ว โดยมีผลการ
ตรวจสอบแผนชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... ดังนี้ 
 

 ม   ม่ม  

ความครบถ้วนขององค  ระกอบของแผนชุมชน  

   ส่วนท ่ 1   ข้อม ลทั่ว  ของชุมชน 
     1.1 ความเป็นมาของชุมชน 
     1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน 
 
   ส่วนท ่ 2   การวิเคราะห ข้อม ล 
     2.1 การประเมินศักยภาพทางยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ชุมชน (SWOT Analysis) 
     2.2 ทิศทาง/เป าหมายการพัฒนาชุมชน/กลยุทธ์ สอดคล้อง
เชื่อมโยง           กับยุทธศาสตร์เทศบาล/อ าเภอ/จังหวัด 
     2.3 การวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน 
 
   ส่วนท ่ 3    ครงการ/กิจกรรม ภาย ต้แผนชุมชน 
     3.1 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ และแยกวิธีการ 
           ด าเนินการ (ท าเอง/ท าร่วม/หน่วยงานอื่นท า) 
     3.2 โครงการ/กิจกรรม โดยแยกตามด้าน   
     3.3 การน าแผนงาน/โครงการตามแผนชุมชน    
           และแผนพัฒนาท้องถ่ินในพ้ืนที ่รวมท้ังข้อมูล จป . กชช.2ค  
           และข้อมูล อปท. มาประกอบการจัดท าแผนชุมชน 
 
   ส่วนท ่ 4   การ ช้และติดตามแผน ชุมชน 
     4.1 มีการด าเนินการตามแผน 
     4.2 มีการประสานแผนกับ อปท. และ/หรือ ส่วนราชการในพ้ืนที่ 
     4.3 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผน 
 
   ส่วนท ่ 5   การทบทวนแผนชุมชน 
     5.1 การทบทวนแผน 
     5.2 รายงานการประชุมประชาคมแผนชุมชน 
 
 หมายเหตุ : ให้เทศบาลต าบล ........ (กรณีท่ีไม่มีก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) เทศบาลเมือง........./เทศบาลนคร...
เมืองพัทยา.......เป็นผู้ตรวจสอบแผนชุมชนของแต่ละชุมชน  




