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แนวทางการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตำบลสำหรับ ศอช.ต.

สำนักเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

การจัดทำ�เอกสาร แนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล
ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง ชุดเอกสารกระบวนการแผนชุมชนที่กรมการพัฒนา
ชุมชนจัดทำ�ขึ้น เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน (ศอช.) เครือข่ายองค์การชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางใน
การบูรณาการ  แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  ในระดับตำ�บล  โดยมุ่งหวัง
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในการ  กำ�หนดเป้าหมาย  แนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน รวมทัง้ กำ�หนดทิศทางในการวางแผนยุทธศาสตร์
ชุมชนที่ชัดเจน เพื่อแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและยกระดับ
การพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด
กรมการพัฒนาชุมชน หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้
จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่ ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.)
เครือข่ายองค์การชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการบูรณาการแผนชุมชนใน
ตำ�บลของท่าน ได้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของ
ชุมชน  อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การบริหารจัดการชุมชนอย่างยัง่ ยืนสืบต่อไป
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การทำ�ให้ชุมชนเข้มแข็ง ไม่สามารถทำ�ได้โดยการสร้าง
จากภายนอกชุมชน หรือทำ�โดยการสอน การฝึกอบรมเท่านั้น
ชุมชนที่เข้มแข็งจะต้องมีกระบวนการในการบริหารจัดการของ
ชุมชน มีการคิดวิเคราะห์เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน เพื่อหา
แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน  มีกิจกรรมเพิ่ม
				คุณค่าทุนทางสังคมและเศรษฐกิจ
				ของคนในชุมชน  และมีการขยาย
			
เครือข่ายพันธมิตรออกไปในลักษณะ
				การสร้างความสัมพันธ์ร่วมกับ
				ชุมชนอื่น ๆ ด้วย
ดังนัน้ การพัฒนาชุมชนให้มคี วามเข้มแข็งและพึง่ ตนเองได้
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็น
สำ�คัญ

๑

“แผนชุมชน” เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ กรมการพัฒนา
ชุมชนได้ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ลักษณะของกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือ
แก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาชุมชน บนพื้นฐานของทรัพยากรชุมชน
โดยมีเป้าหมายให้ทุกชุมชน มีแผนชุมชนและใช้แผนชุมชนในการ  
สะท้อนปัญหา   แก้ไขปัญหา   และชี้เป้าหมาย   ความสำ�เร็จของ
การพัฒนาชุมชน  ทำ�ให้ชุมชนมีพัฒนาการในการบริหารจัดการ
ทีม่ งุ่ ไปสูก่ ารสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ  เมือ่ กรมการพัฒนา
ชุมชนได้สนับสนุนให้ชุมชนใช้กระบวนการวางแผนชุมชนแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาชุมชนมาระยะหนึ่ง ทำ�ให้เห็นช่องว่างใน
กระบวนการบูรณาการแผนชุมชนระดับหมู่บ้านสู่ระดับตำ�บล
ซึ่งยังไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าภาพหลักจัดทำ�แผนชุมชนระดับ
ตำ�บลในลักษณะของการบูรณาการให้ครอบคลุมทุกมิติได้อย่าง
ชัดเจน   
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมการพัฒนาชุมชน ได้สง่ เสริม
ให้เครือข่ายภาคประชาชนระดับตำ�บล   คือ   ศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชน (ศอช.) เข้ามามีบทบาทเป็นกลไกหลักในการขับ
เคลือ่ นกระบวนการแผนชุมชนระดับตำ�บล โดยเฉพาะ ศูนย์ประสานงาน

๒

องค์การชุมชนระดับตำ�บล (ศอช.ต.) ซึ่งตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการดำ�เนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน  
ได้กำ�หนดภารกิจให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนทุกระดับ
บู ร ณาการการจั ด ทํ า แผนชุ ม ชนระดั บ ตํ า บลให้ ป ระสานกั บ
แผนพัฒนาองคกร ปกครองสวนท้องถิ่น แผนพัฒนาอำ�เภอ
และแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อนำ�ปัญหา / ความต้องการชุมชน
ที่อยู่ในแผนชุมชนมาบรรจุ ไว้ในแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ตลอดจนนำ�แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนชุมชน
ไปพิจารณาบรรจุไว้ในข้อบังคับงบประมาณประจำ�ปีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ ให้แก้ไขปัญหาของชุมชนได้รบั การสนับสนุน
งบประมาณ  เกิดผลในทางปฏิบัติและถือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับชุมชนจึงเป็นที่มาของการจัดทำ�เอกสารแนวทาง
				“การบูรณาการแผนชุมชนระดับ
				ตำ�บล” ขึน้ มา เพือ่ ให้  ศูนย์ประสาน
งานองค์การ ชุ ม ชนระดั บ ตำ � บล
				(ศอช.ต.) ใช้เป็นแนวทางในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล ต่อไป

๓

ประโยชน์ที่จะได้จากการอ่านเอกสารแนวทางเล่มนี้
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน (ศอช.) หรือผู้เกี่ยวข้อง
จะได้รับความรู้ ความเข้าใจในประเด็นต่อไปนี้
แนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล
ข้อมูล กลไก กระบวนการเรียนรู้เพื่อบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตำ�บล
เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำ�มาวางแผน

๔

ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำ�บล
กับการเป็นวิทยากรกระบวนการ
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน   หมายถึง   องค์กร
เครือข่ายภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ“รวมพลัง”ระหว่างผู้นำ� 
กลุ่มหรือองค์การที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ตำ�บล ในการ “ทำ�งานร่วม”
กับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน กำ�นัน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง “ประสานการมีส่วนร่วม” กับภาครัฐ และ
ภาคประชาชน ในการบริหารจัดการสังคม พัฒนาชุมชนและท้องถิน่
ร่วมกัน  โดยมีชื่อย่อ  “ศอช.”  ชื่อภาษาอังกฤษ  “Community
Organization Network Center = CON Center” สำ�หรับศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำ�บล หรือ “ศอช.ต.” มี
คณะกรรมการขับเคลื่อน จำ�นวน ๙ - ๒๕ คน มีบทบาทภารกิจ
ตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการดำ � เนิ น งานศู น ย์
ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ จำ�นวน ๑๓ ภารกิจ
แต่สำ�หรับแนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บลฉบับนี้
มีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจให้
คณะกรรมการศู น ย์ ป ระสานงานองค์ ก ารชุ ม ชนระดั บ ตำ � บล
“ศอช.ต.” ได้มีแนวทางในการปฏิบัติการขับเคลื่อนกระบวนการ
บูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล

๕

จากโครงสร้างของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับ
ตำ�บล (ศอช.ต.) นับได้ว่าเป็นกลไกหลักของภาคประชาชนที่มี
บทบาทในการกระตุ้น ส่งเสริม ให้ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้รับการแก้ไข อีกทั้งกลไกนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาชุมชน จึงสามารถเข้าใจถึงแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาชุมชน และเข้าถึงความต้องการของพี่น้อง
ประชาชนได้อย่างลึกซึ้ง ฉะนั้น การขับเคลื่อนกระบวนการแผน
ชุมชนระดับตำ�บล โดยการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล
จะช่วยให้ปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้รับการพัฒนา
อย่างมีทิศทาง
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล  ด้วยวิธีการจัดเวที
ประชาคม  ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำ�บล “ศอช.ต.”
จะต้องมีหน้าที่คอยกระตุ้นผู้ร่วมเวทีให้เกิดผลตามจุดมุ่งหมาย
ขณะเดียวกัน ต้องมีทกั ษะในการใช้เครือ่ งมือและเทคนิคทีเ่ หมาะสม
ในแต่ละขั้นตอน จึงเรียกผู้ทำ�หน้าที่นี้ว่า “วิทยากรกระบวนการ”
ซึ่งในหมายถึง   ผู้ที่เอื้ออำ�นวยให้เกิดการเรียนรู้   เป็นโค้ช
ให้คำ�ปรึกษา ชี้แนะ ตั้งคำ�ถาม สะท้อนความคิด เน้นการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ เป็นกลาง ไม่อคติ ใช้การสื่อสารสองทางและให้
กำ�ลังใจผู้ร่วมเวทีให้กล้าที่จะแสดงความรู้ ความสามารถ
๖

หน้าที่ของวิทยากรกระบวนการ
ทำ�ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์การจัดประชุม เตรียมประเด็น
การพูดคุย
กำ�หนดกิจกรรมและกระบวนการที่สอดคล้องต่อเนื่อง
ประสานงานเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่สำ�คัญสำ�หรับ   
ผู้เข้าร่วมประชุม โดยแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมล่วงหน้า
ประสานงาน เชิญให้ผเู้ ข้าประชุมสามารถอยูร่ ว่ มกระบวนการ
ได้ตลอด และวิทยากรกระบวนการควรทราบข้อมูลพื้นฐานของ   
ผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อปรับกระบวนการ/วิธีการนำ�เสนอ
ประสานการเตรียมสถานที่ให้เอื้อต่อกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการทำ�กิจกรรม วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้
เตรียมงาน เตรียมทีม นัดหมายวิทยากรเพือ่ ทบทวนบทบาท
หน้าที่ ลำ�ดับการประชุม
กระตุ้ น ให้ ส มาชิ ก ในเวที ทุ ก คนได้ แ สดงความคิ ด เห็ น
สะท้อน ทบทวน สรุปประเด็นให้ตรงกับความต้องการของสมาชิก
ในเวที

๗

สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง สนุกสนานในการแสดง
ความคิดเห็น กระตุน้ ให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูเ้ ข้าร่วมประชุม
ย้ำ� ทบทวนความต้องการที่แท้จริง
การกำ�หนดกระบวนการ สามารถยืดหยุ่นได้ตามความ
จำ�เป็น เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่
กระตุ้น อธิบาย ยกตัวอย่าง ให้ผู้เข้าร่วมเวทีเข้าใจและเห็น
สภาพปัญหา และหาแนวทางแก้ไข

๘

เพราะในระดับตำ�บล ยังไม่มหี น่วยงานใดเป็นเจ้าภาพทีช่ ดั เจน
บางพื้นที่ตำ�บลมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า ๑
องค์กร
การบูรณาการแผนชุมชน ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เกิดเวที
ประชาคมในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บลตามหลักการ  
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
การบูรณาการแผนชุมชน ไม่สามารถสะท้อนศักยภาพ
และความต้องการที่ครอบคลุมภาพรวมของตำ�บลอย่างแท้จริง
นโยบายรัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด / กลุ่มจังหวัด ไม่สามารถแก้ปัญหาหรือตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชน

๙

การบูรณาการ  เป็นเรื่องของการมองทุกสิ่งแบบองค์รวม
โดยเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเกื้อกูล
กันอย่างเป็นระบบ  อย่างเช่น การพัฒนาหมู่บ้าน โดยมุ่งให้คนใน
ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข ต้องใช้วิธีการพัฒนาร่วม
กันไปทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านพัฒนาตัวบุคคล เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และระบบความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกัน แผนชุมชน
ก็เช่นกัน ถ้ามุง่ หวังให้เกิดประโยชน์สงู สุด ก็ควรใช้วธิ กี ารบูรณาการ
ทั้งสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น การบูรณาการความคิด ด้วยการระดม
และประสานแนวคิด สิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น  การใช้ศักยภาพของ
ทรัพยากรและทุนของชุมชนที่มีอยู่ เพื่อนำ�มาบริหารจัดการร่วม
กันให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการเชื่อมโยง แผนงาน โครงการ
กิจกรรม ในระดับเดียวกันหรือเชื่อมโยงกิจกรรม โครงการกับ
นโยบายระดับต่าง ๆ เพื่อให้การบูรณาการแผนชุมชนมีคุณภาพ
เป็ น ที่ ย อมรั บ ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและสามารถนำ � ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

๑๐

เนื่องจากที่ผ่านมาการทำ�แผนชุมชน ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน  จากหลายหน่วยงาน ดังนั้นรูปแบบและวิธีการ  ในการ
บู ร ณาการแผนชุ ม ชนของแต่ ล ะพื้ น ที่ ย่ อ มแตกต่ า งกั น ไปตาม
ประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่แต่ละชุมชนได้เคยปฏิบัติมาและ
ประสบความสำ�เร็จ ดังนั้นเอกสารฉบับนี้จึงเป็นเพียงการแนะนำ�
แนวทางกว้าง ๆ ในการบูรณาการแผนชุมชน ที่ผู้ใช้จะต้องนำ�ไป
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อการแก้ไขปัญหาของหมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยมีขน้ั ตอน
พื้นฐานสำ�คัญร่วมกัน ดังนี้
องค์ประกอบในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล

๑๑

ถ้ า หากแต่ ล ะหมู่ บ้ า นได้ ดำ � เนิ น การตามกระบวนการ
แผนชุมชนมาตั้งแต่ต้น  การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล
ก็สามารถนำ�กระบวนการตั้งแต่ต้นนั้น มาปรับใช้ในเรื่องการ
บูรณาการได้ง่ายขึ้น การบูรณาการแผนชุมชน หัวใจหลักต้องเกิด
จาก “ข้อมูล” ที่ไม่ใช่เพียงข้อมูล ปัญหาและความต้องการของ
คนกลุ่มหนึ่ง หรือหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง แต่ต้องรวมเอาข้อมูล
หรือปัญหาร่วมที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้าน / ชุมชนในตำ�บลทุกด้าน
รวมถึงข้อมูลสถานการณ์ภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และ
ต้องอาศัยทีมงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งถือว่าเป็น “กลไก”
ที่สำ�คัญเข้ามามีส่วนร่วมกระตุ้นให้เกิดการใช้ความคิด มองจาก
ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ ป ระสบพบเจอในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน/ตำ � บลของ
ตนเอง และสิ่งที่จะต้องดำ�เนินการหรือเรียกว่า “กระบวนการ”
เป็นทักษะเพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน/ตำ�บลเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อมูล

ข้อมูลเป็นหัวใจสำ�คัญในการวางแผนทุกเรื่อง การจะ
วางแผนได้ดีและมีประสิทธิภาพผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนจำ�เป็น
ต้องเข้าใจลักษณะของข้อมูล เพือ่ ให้ขอ้ มูลสามารถสือ่ ความหมาย
ถึงปัญหาที่อยู่ภายใต้ข้อมูลว่า  ข้อมูลนั้นมีความหมายอย่างไร
มี ค วามสั ม พั น ธ์ เ ชื่ อ มโยงกั น และส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชน
อย่างไร นอกจากนี้ยังต้องเข้าใจประเภทของข้อมูลและสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับการบูรณาการแผนชุมชนได้ด้วย
ข้อมูลที่จำ�เป็นในการวางแผน อาจแบ่งได้ เป็น ๒ ประเภท คือ
ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน และข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

ตัวอย่างข้อมูลชุมชนที่ใช้ในการวิเคราะห์ในแผนชุมชน
ข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดทำ�แผนชุมชน
เพื่อการวิเคราะห์ ค้นหาอัตลักษณ์ กำ�หนดตำ�แหน่งชุมชน และ
กำ�หนดตำ�แหน่งการพัฒนาอาชีพ มีตัวอย่างดังนี้

๑๒

๑๓

๑. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน ได้แก่
๑.๑ ข้อมูลทางกายภาพ (ศักยภาพในชุมชน)
จำ�นวนประชากร หญิง–ชาย แยกตามอายุ (วัยแรงงาน
วัยการศึกษา วัยเด็ก วัยชรา) จำ�นวนครัวเรือน แยกตามฐานะ
ความเป็นอยู่ การตัง้ บ้านเรือนในชุมชน กระจุกหรือกระจายอย่างไร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ลักษณะทางนิเวศ
วิทยา จำ�นวนที่ดิน พื้นที่ สาธารณะ ลักษณะดิน ความอุดม
สมบูรณ์ของดิน แหล่งน้ำ�กิน น้ำ�ใช้ น้ำ�การเกษตร
สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิอากาศ การคมนาคม
พืช/สัตว์ที่มีอยู่ในธรรมชาติ หรือพืชที่ปลูก สัตว์ที่เลี้ยง
ปัญหาทางด้านกายภาพ หรือสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูร่ อบๆ ตัวเรา
๑.๒ ข้อมูลทางสังคม การเมือง การปกครอง
ประวัติความเป็นมาของชุมชน เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ วิถีการ
ดำ�รงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น การอพยพถิ่นฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในและภายนอกชุมชน
ผู้นำ�ชุมชน/กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายในชุมชน
การศึกษาและสุขภาพ
โครงสร้างทางการปกครอง การแบ่งกลุ่มบ้านหรือคุ้มบ้าน
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาของหมู่บ้าน / ชุมชน
การมีส่วนร่วมของชุมชน บทเรียนที่หมู่บ้าน / ชุมชนได้รับ
ปัญหาทางสังคม การเมืองการปกครอง
๑๔

อาชีพ

๑.๓ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพ อาชีพหลัก อาชีพรอง และ อาชีพเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ทักษะในการประกอบ

คนวัยแรงงาน จำ�นวนคนมีงานทำ�  คนว่างงาน แรงงาน  
ในอนาคต
ข้อมูลรายได้ รายจ่าย หนี้สิน เงินออม ในชุมชน
ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคในชุมชน หมูบ่ า้ น ตำ�บล อำ�เภอ
จังหวัด
แหล่งทุนที่เป็นเงินในชุมชน เช่น กองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้าน /
ชุมชน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์รอง ผลิตภัณฑ์
ในอนาคต
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีพ
ในชุมชน แหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้าน / ชุมชน
วัตถุดิบในการผลิตสินค้าชุมชน แหล่งวัตถุดิบอื่น ๆ
ตลาดในชุมชน/ช่องทางการตลาด และเครือข่ายการตลาด
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน
ปัญหาทางเศรษฐกิจ ในระดับครัวเรือน ระดับกลุ่ม และ
ระดับชุมชน

๑๕

๑.๔ ข้อมูล กชช. ๒ค
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้แล้ว เช่น ข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บ้าน (กชช.๒ค) ข้อมูลความจำ�เป็นพื้นฐานระดับครัวเรือน
(จปฐ.) ข้อมูลสารสนเทศชุมชน ข้อมูลที่หน่วยงานอื่นจัดเก็บ
ข้อมูลที่ต้องออกแบบจัดเก็บใหม่ เช่น บัญชี รับ-จ่าย
ครัวเรือน ข้อมูลปัญหาในปัจจุบัน ข้อมูลเพิ่มเติมที่จะกำ�หนด    
อัตลักษณ์ชุมชน ข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงลึกข้อมูลอื่นๆ
๒. ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน
๒.๑  ข้อมูล จปฐ.
๒.๒  ข้อมูล บัญชี รับ – จ่าย ของครัวเรือน
๒.๓  พฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนในหมู่บ้าน

กลไกที่จำ�เป็น ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ทีมงานตำ�บล และ
ความสัมพันธ์
การสร้างทีมตำ�บลในการขับเคลื่อนการบูรณาการแผน
ชุมชนตำ�บล แต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องหลายๆ อย่าง ซึ่งอาจแบ่งเป็น 3  รูปแบบใหญ่ ๆ ดังนี้
รูปแบบทางการ  โดยร่วมกับทีมของคณะกรรมการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดทำ�แผนชุมชนตามคำ�สั่งกระทรวง
มหาดไทย ที่ ๕๓๗/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ซึ่ง
มีกำ�นันเป็นประธาน พัฒนากรเป็นกรรมการและเลขานุการ และ

๑๖

๑๗

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๑.๒/ว ๒๕๕๔  ลงวัน
ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำ�ตำ�บล โดย
มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำ�เภอ
เป็นหัวหน้าชุดฯ ประกอบด้วยคณะ
ทำ�งาน จำ�นวน ๙ - ๑๕ คน กลุ่มนี้
จะใช้นโยบายของรัฐและวิธีคิดแบบ
ภาครัฐ  และสามารถเป็นที่ปรึกษา
ปัญหาให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี
รูปแบบไม่เป็นทางการ   อาจใช้รูปแบบของประชาคม
โดยระดมทีมงานที่อาจมาจาก สมาชิกศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับตำ�บล (ศอช.ต.)  อาสาสมัครจากหมู่บ้านต่าง ๆ เช่น
คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) อาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.) ผู้นำ�ทางศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ  
ประมาณหมู่บ้านละ ๓ - ๕ คน ขึ้นไป เพื่อให้มีตัวแทนของกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่ครอบคลุม แล้วเลือกเลขานุการหรือผู้ประสานงานแต่ละ
หมู่บ้าน ต่อจากนั้นก็นำ�มาเลือกเลขานุการหรือผู้ประสานงาน
ระดับตำ�บล กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้มีจิตอาสา อยากช่วยเหลือ
ผู้อื่นและชุมชน แกนนำ�ที่เป็นคนนอกหมู่บ้านจะทำ�หน้าที่กระตุ้น
จุ ด ประกายให้ ค นในชุ ม ชนได้ แ สดงศั ก ยภาพออกมาช่ ว ยเหลื อ
ชุมชน แกนนำ�เหล่านีจ้ ะมีบทบาทในการสร้างทีมงาน สร้างเครือข่าย
และสร้างแกนนำ�รุ่นใหม่
๑๘

รูปแบบผสมผสานหรือกึง่ ทางการ เป็นการนำ�โครงสร้าง
ทั้ง ๒ รูปแบบประยุกต์ใช้ร่วมกัน ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนได้ประโยชน์
เพราะมีทง้ั คนในชุมชนและคนภายนอกมาร่วมคิด ร่วมปรึกษาหารือ
ทำ�ให้เกิดมิติมุมมองการพัฒนาที่หลากหลายขึ้น เช่น กลไกการ
ทำ�งานภาคเครือข่ายประชาชน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๒๗๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ ให้ศูนย์
ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำ�บล (ศอช.ต.) สภาองค์กร
ชุมชน หรือกลไกภาคประชาชนในระดับตำ�บล เป็นกลไกบูรณา
การแผนชุมชนระดับตำ�บล/เทศบาล เพื่อให้การดำ�เนินงานและรูป
แบบแผนพัฒนาระดับพื้นที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

๑๙

ความสัมพันธ์แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ ความสัมพันธ์
ของคนที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ความ
สัมพันธ์เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้เกิดความราบรื่นในการบูรณาการ
ไม่ใช่ต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างทำ� รวมทั้งต้องมีการจัดการความ
สัมพันธ์ของข้อมูลให้มกี ารเชือ่ มโยงสอดคล้องกับทุกฝ่าย ทุกเรือ่ ง
ทุกระดับ และทุกมิติ ให้ครอบคลุมมากที่สุด
ความสัมพันธ์ของคน คนในที่นี้ หมายถึง ทีมงานระดับ
ตำ�บล วิทยากรกระบวนการ และ ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
บูรณาการแผนชุมชน (หากไม่มีวิทยากรกระบวนการ ทีมงาน     
ก็ต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองให้เป็นวิทยากรกระบวนการได้ด้วย)
การสร้างความสัมพันธ์  เพื่อให้คน
ในชุมชนเกิดความรู้สึกใกล้ชิดกัน
เป็นพวกเดียวกัน  เกิดความรู้สึก
ถึงการเป็นเจ้าของ เกิดความไว้เนือ้
เชื่อใจกัน  จนกล้าที่จะแสดงออก
ซึง่ ปัญหาทีค่ บั ข้องใจ มาแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ร่วมกัน ทำ�ให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่กำ�ลังเผชิญอยู่ด้วยกัน
นำ�ไปสู่การตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่มีเป้าหมายร่วมกัน

๒๐

นอกจากนี้ ชุมชนควรสร้างความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน
เช่น ส่วนราชการระดับท้องถิ่น ส่วนราชการระดับภูมิภาค หน่วย
งานภาคี หน่วยงานของรัฐ เอกชน ธุรกิจ สถาบันการศึกษา
ประชาสังคม และอื่น ๆ เพื่อให้เกิดการปรับกระบวนการคิดใน
การทำ�งานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน  เกิดการเรียนรู้
การยอมรับซึ่งกันและกัน ทำ�ให้ลดความขัดแย้ง ทำ�ให้เกิดการ
บูรณาการร่วมกันระหว่างชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ของข้อมูล  ชุมชนมีข้อมูลอยู่มากมาย
หากไม่รู้จักใช้ก็ไร้คุณค่า   ดังนั้น   ข้อมูลจึงมีความสำ�คัญมาก
การวางแผนทุ ก อย่ า งหากไม่ ไ ด้ นำ � ข้ อ มู ล มาใช้ ป ระโยชน์   
การวางแผนชุมชนหรือการบูรณาการแผนชุมชน  ก็อาจจะไม่
สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาของชุ ม ชนได้ จ ริ ง หรื อ ไม่ ต รงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของชุมชน ดังนั้น ศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน (ศอช.) หรือวิทยากรกระบวนการ จะต้องนำ�ข้อมูลมา
วิเคราะห์เจาะลึก ให้เห็นประเด็นปัญหา   และแนวทางการบูรณา
การแผนชุมชนระดับตำ�บลทีเ่ ชือ่ มโยงกับทรัพยากรจากทุกภาคส่วน
ชุมชนจึงต้องศึกษานโยบาย เป้าหมาย และช่องทางการติดต่อ
ประสานงานของแต่ละภาคส่วน

๒๑

เพื่ อ วิ เ คราะห์ ถึ ง โอกาสที่ ชุ ม ชนจะได้ รั บ การสนั บ สนุ น     
งบประมาณจากจังหวัดอย่างเหมาะสม การบูรณาการแผนชุมชน
จะต้องมีแผนงาน โครงการที่ชัดเจน และได้รับการบรรจุไว้ใน
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัดด้วย  
หากสามารถจัดการความสัมพันธ์กับทุกภาคส่วนได้อย่างลงตัว
แล้วย่อมส่งผลต่อการการดำ�เนินงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒๒

การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ทางความคิด และวิธีการปฏิบัติ โดยอาศัยประสบการณ์
และการมีปฏิสัมพันธ์กับมิติต่างๆ  ซึ่งจะทำ�ให้เกิดความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกันอย่างเป็นระบบ  และอาจนำ�กระบวนการ
จัดการความรูม้ าประยุกต์เพือ่ บูรณาการแผนชุมชน  เช่น   มีปญ
ั หา
ใดบ้างที่มีสาเหตุมาจาก “ความไม่รู้” ของคนในตำ�บล  นั้นคือ  
ถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้การจัดการความรู้เข้ามาช่วยในการแก้ไข
ปัญหา  เพื่อทำ�ให้องค์ความรู้ต่างๆ ในชุมชนถูกนำ�ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และสามารถต่อยอดในการเรียนรู้ของคนในชุมชนต่อไป
และสามารถบู ร ณาการแผนชุ ม ชนเพื่ อ แก้ ปั ญ หาของชุ ม ชนได้
อย่างเป็นระบบครบวงจร  

๒๓

ทีมตำ�บลร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง นำ�แผนชุมชนหรือแผนพัฒนา
หมู่บ้านทุกหมู่ / ทุกชุมชนในตำ�บล มาวิเคราะห์ร่วมกัน โดยใช้เวที
ประชาคมช่วยกันค้นหาว่า ตำ�บลมีปัญหาอะไรบ้าง มากหรือน้อย
จำ�เป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขขนาดไหน อย่างไร เป็นปัญหาที่เกิดจาก
ปัจจัยในชุมชนเอง หรือเกิดจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบ
ต่อคนส่วนใหญ่ในตำ�บล โดยนำ�ข้อมูลทั้ง ๒ ประเภทมารวบรวม
และประมวลผล ค้นหาศักยภาพของตำ�บล จากข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชน และวิเคราะห์คุณภาพชีวิต รายรับ รายจ่าย เงินออม และ
หนี้สิน ในภาพรวมของตำ�บล จากข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน เช่น
ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลบัญชีครัวเรือน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับ
รู้ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกันอย่างมีเป้าหมาย
เพื่อให้รวดเร็วขึ้นอาจจะแยกกลุ่มย่อยตามประเภทของ
ปัญหา หรือ ประเด็นปัญหา   เช่น ประเด็น แหล่งน้ำ�  เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ยาเสพติด ฯลฯ ทำ�การวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา แล้วนำ�ข้อ
เสนอที่ประชุมย่อย เข้าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่

๒๔

๒๕

นำ�ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่เจาะลึกแต่ละด้าน เช่น ทุน
ชุมชนทั้งที่เป็นเงินและไม่ใช่เงิน ธุรกิจชุมชน วัฒนธรรมชุมชน
สุขภาพคน ฯลฯ ของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน มารวบรวมเป็นข้อมูล
ระดับตำ�บล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
ข้อจำ�กัดของชุมชนให้มีความแม่นยำ�  ชัดเจน สามารถนำ�มา
กำ�หนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และทิศทางการพัฒนาชุมชนได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของตำ�บล
สำ�หรับการวางแผนแก้ไขปัญหาเพื่อบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตำ�บล มีรายละเอียดการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑. วิเคราะห์ชุมชน โดยนำ�ข้อมูลพื้นฐานของชุมชนและ
ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน มาวิเคราะห์ เพื่อให้รู้ว่าในตำ�บลมี
ทรัพยากรอะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข
๒. การค้นหา โอกาส และแนวทางแก้ไขปัญหา
สามารถใช้ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน วิเคราะห์คุณภาพชีวิตใน
มิตดิ า้ นต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ด้านการเรียนรู้
ด้านสุขภาวะ ฯลฯ มาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในตำ�บล โดยนำ�มาบูรณาการและจัดทำ�เป็นโครงการ
ต่าง ๆ ตามประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมของตำ�บล

๒๖

๓. การกำ�หนดเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ เป็นการกำ�หนด
ทิศทางการพัฒนาตำ�บล ซึ่งมีทิศทางระยะสั้น ระยะกลาง หรือ
ระยะยาว โดยใช้ข้อมูลในการค้นหาปัญหา สาเหตุ ความจำ�เป็น
ความต้องการ จัดลำ�ดับและประเมินตนเอง และนำ�มากำ�หนดเป้า
หมายหรือวิสัยทัศน์ของตำ�บล
๔. การกำ�หนดรายละเอียดการวางแผนเพือ่ แก้ไขปัญหา
ประกอบด้วย การนำ�ปัญหาที่ชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือด
ร้อนหรือผลกระทบในวงกว้างมาเป็นประเด็นในการบูรณาการ
แผนชุมชนระดับตำ�บล ฉะนั้นจะเห็นว่าการบูรณาการแผนมิใช่
การนำ�เอาแผนของหมู่บ้าน/ชุมชน มารวมกันเท่านั้น
๕. จัดกลุ่มแผนงาน / โครงการ เพื่อแสวงหาแหล่ง
งบประมาณให้เหมาะสม กับแผนงาน / โครงการ   ดังนั้น  ทีมงาน
ตำ�บล จึงต้องรู้ว่า แต่ละแผนงาน / โครงการ จะขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานใด เพือ่ จะได้ประสานเชือ่ มโยง
กับผูท้ เ่ี กีย่ วข้องต่อไป โดยจัดกลุม่ แผนงาน / โครงการ เป็น ๓ กลุม่
ดังนี้  
แผนงาน / โครงการที่ทำ�เองได้ เช่น การลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน ด้วยการปลูกผักสวนครัว ลดรายจ่ายที่ไม่จำ�เป็น หรือ
ลดต้นทุนการผลิต ด้วยการทำ�ปุ๋ยหมัก เป็นต้น
แผนที่ต้องทำ�ร่วม เป็นแผนที่ต้องประสานขอรับความ
ร่ ว มมื อ กั บ หลายภาคส่ ว นโดยมี ก ารร่ ว มกั น ในด้ า นทรั พ ยากร
คน หรือ เงิน เช่น โครงการดูแลสุขภาพชุมชน ร่วมกับสำ�นักงาน
๒๗

สาธารณสุขอำ�เภอ โครงการปลูกข้าวพันธุ์ดีร่วมกับสำ�นักงาน
เกษตรอำ�เภอ เป็นต้น
แผนที่ต้องขอรับการสนับสนุน เป็นแผนที่ต้องมีการ
ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะปัญหาที่
ส่งผลกระทบในวงกว้างและเป็นปัญหาร่วมกันหลายพื้นที่ หาก
สามารถจัดทำ�รายละเอียดต่างๆ ได้ครบถ้วน  และสอดคล้องเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร์ เป้าหมาย / ตัวชี้วัด  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ชัดเจน  แผนงาน / โครงการดังกล่าว  ย่อมมีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนสูงกว่า แผนงาน/โครงการที่ ไม่ชัดเจน
การจัดลำ�ดับแผนงาน / โครงการ
จัดโดยยึดหลักความสำ�คัญ ความจำ�เป็น หรือความสามารถ
ในการแก้ไขปัญหาความต้องการของชุมชน ผ่านเวทีประชาคม
โดยใช้วิธีการต่างๆ เช่น การอภิปรายถึงความสำ�คัญของโครงการ  
การใช้ เ สี ย งส่ ว นใหญ่ จ ากการโหวตออกเสี ย งสนั บ สนุ น ในเวที
ประชาคม   หรือการประเมินข้อมูลด้วยตารางวิเคราะห์คะแนน
ความสำ�คัญของแผนงาน/โครงการ
การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล จำ�เป็นต้องวิเคราะห์
ทั้งปัญหา / อุปสรรค  และโอกาสที่จะเกิดขึ้นรอบด้าน  ทั้งนี้เพื่อ
ให้ชุมชนสามารถแสวงหาความร่วมมือ และโอกาสในการขอรับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและ
๒๘

สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ในทุก
ระดับ ฉะนั้นรูปแบบการนำ�เสนอแผนงาน/โครงการก็ควรจะทำ�ให้
สอดคล้องกับแหล่งงบประมาณ เช่น แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์
ของจังหวัดนั้น ๆ

การเชื่อมโยงแผนชุมชน เป็นการเชื่อมโยง ทรัพยากร คน
และ เงิน ในระดับจังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล ทีมงานตำ�บลต้องรู้จัก
บูรณาการทรัพยากรทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน  การได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้การบูรณาการแผนชุมชน
มีประสิทธิภาพและมีโอกาสทีจ่ ะได้รบั การนำ�ไปใช้ประโยชน์มากขึน้
การเชื่อมโยงแผนชุมชนกับทรัพยากรทุกภาคส่วน จะต้องมีข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ   โดยจะต้องสามารถแสดงให้เห็นว่า
มีความเชือ่ มโยงและสัมพันธ์กบั การแก้ปญ
ั หาอย่างไร เพือ่ เป็นการ
เตรียมความพร้อมในการจัดทำ�ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนได้ตลอดเวลา หากชุมชนไม่มีรายละเอียดแผนงาน /
โครงการไว้แล้ว อาจไม่สามารถดำ�เนินการได้ทันเวลา

๒๙

การบูรณาการแผนชุมชนกับทรัพยากร  ทุกภาคส่วนเป็นการ
ทำ�งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทีมงานตำ�บลต้องทราบว่า
จะต้องประสานงานกับใคร เมื่อไหร่ ที่ไหน และใช้วิธีการแบบใด
ซึ่งอาจจะต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในการประสานงาน
ติดตามความก้าวหน้า โดยจะต้องทราบว่าโอกาสในการขอรับ
สนับสนุนอยู่ในช่วงเวลาไหน เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณของ
แต่ละหน่วยงานมีเวลาที่ไม่ตรงกัน
การเตรียมความพร้อมของโครงการก็มีความสำ�คัญมาก
ซึ่งเกิดจากความชัดเจนของข้อมูล เช่น พื้นที่ดำ�เนินการเป็นที่ดิน
สาธารณะประโยชน์  หรือของหน่วยงานใด ต้องขออนุญาตหรือไม่
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบยินยอมหรือไม่

ความสำ�เร็จของการนำ�แผนไปสู่การปฏิบัติ ทีมงานตำ�บล
จะต้องจัดตั้งกลไกภายในชุมชนที่เกี่ยวข้อง ในการนำ�แผนสู่การ
ปฏิบัติ  นอกจากจะได้รับการความร่วมมือจากภายในชุมชนแล้ว
จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น และความร่ ว มมื อ จาก
องค์กรภายนอกด้วย โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ได้รับการ
เชื่อมโยงกับนโยบายทุกระดับ อีกทั้งต้องจัดตั้งกลไกการบริหาร
๓๐

จัดการ เพื่อติดตามตรวจสอบ สนับสนุนการนำ�แผนไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าประสงค์ด้วย  ข้อสำ�คัญก็คือ กระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน  การบริหารแผนงาน / โครงการ  จึงจะ
ประสบผลสำ�เร็จและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

การประเมินผลและร่วมสรุปบทเรียน เป็นการทบทวน
วัตถุประสงค์  การขับเคลือ่ นกระบวนการดำ�เนินงานตามแผนชุมชน
โดยเน้ น การสรุ ป เป็ น บทเรี ย นที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้ จ ากกระบวนการ
ดำ�เนินงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อนำ�ไปปรับปรุงการ
ดำ�เนินงานในปีถัดไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
โดยใช้ วิ ธี ก ารถอดความรู้ จ ากผู้ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการ
ดำ�เนินงานและสรุปไว้ในรูปแบบที่สามารถนำ�ไปเผยแพร่ ต่อยอด
และขยายผลการเรียนรู้จากการดำ�เนินงาน   เพื่อยกระดับ
การดำ�เนินงานหรือการแก้ปัญหาของชุมชนทั้งในด้านคุณภาพ
และปริมาณ ที่ชุมชนเป็น
ผู้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริง

๓๑

๑. ก่อนดำ�เนินการ
ศอช.ต. ต้องคอยติดตามสนับสนุน ส่งเสริม ให้กรรมการ
หมูบ่ า้ น ผูน้ �ำ ชุมชน และผูแ้ ทนสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่   
ทบทวนแผนชุมชนในหมู่บ้านของตนเองให้เรียบร้อย ช่วงเดือน
มกราคม ของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตำ�บลในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม ของทุกปี
๒. การเตรียมการ ประกอบด้วย ขั้นตอน วิธีการ ดังนี้
- ประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให้ ผูน้ �ำ ชุมชน / กรรมการหมูบ่ า้ น
เข้าใจวัตถุประสงค์แนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล
- รวบรวมแผนชุมชนทุกหมู่บ้านในตำ�บล
- จัดเตรียมข้อมูลในการวิเคราะห์ภาพรวมของตำ�บล เช่น
จปฐ. กชช.2ค. ข้อมูลบัญชีรับ-จ่ายครัวเรือนและข้อมูลอื่น
- เตรียมทีมในการบูรณาการแผนชุมชน
ศอช.ต. จัดประชุมนำ�ผลการวิเคราะห์แผนชุมชนจากทุก
หมู่บ้านมาสังเคราะห์   แล้วยกร่าง “แผนชุมชนระดับตำ�บล”
ก่อนนำ�เสนอ เวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล เพื่อเป็นการ
๓๒

ลดขัน้ ตอนในการทำ�งาน  และทำ�ให้ผลงานมีคณ
ุ ภาพเพราะได้ผา่ น
กระบวนการกลั่นกรองมาก่อน
๓. การดำ�เนินการ ประกอบด้วย ขั้นตอน วิธีการ ดังนี้
- จัดเวทีประชาคมตำ�บล ประกอบด้วย ผู้จัดทำ�แผนชุมชน
ตำ�บล เช่น แกนนำ�ชุมชน ผู้นำ�กลุ่ม องค์กร ตัวแทนกรรมการ
หมู่บ้าน (กม.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ครอบคลุมพื้นที่ตำ�บล
- วิเคราะห์ข้อมูลทุกหมู่บ้านเพื่อค้นหาศักยภาพของตำ�บล
- วิเคราะห์ปัญหาความต้องการในภาพรวมของตำ�บล
- กำ�หนดแนวทางแก้ไขปัญหา/ความต้องการ ตามประเด็น
- กำ�หนดอัตลักษณ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของตำ�บล
- จั ด ลำ � ดั บ ความสำ � คั ญ ของแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม
โดยเรียงลำ�ดับความสำ�คัญ,แยกประเภทโครงการ
๔. การยกร่างการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บลเพื่อขอ
ความเห็นชอบ ประกอบด้วย ขั้นตอน วิธีการ ดังนี้
- คณะทำ�งานทีมตำ�บล จัดทำ�โครงร่าง แผนชุมชนระดับ
ตำ�บล โดยใช้ข้อมูลตามขั้นตอน ข้อ ๓.  
- จัดเวทีประชาพิจารณ์หรือใช้วิธีการ/ช่องทางที่เหมาะสม
เพื่อให้ประชาชน/ผู้เกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

๓๓

- นำ�เสนอเวทีประชาคมระดับตำ�บลเพื่อให้ความเห็นชอบ
และเกิดการยอมรับ
- การจัดทำ�รูปเล่ม แผนชุมชนระดับตำ�บลฉบับสมบูรณ์
จำ�นวน ๒ - ๔ เล่ม เพื่อส่งให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ (อบต./เทศบาลตำ�บล) เพื่อนำ�ไปบรรจุในแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและนำ�เข้าในข้อบัญญัติงบประมาณ ส่งให้
อำ�เภอเพื่อประสานการจัดทำ�แผนพัฒนาอำ�เภอ และมีแผน ๑ เล่ม
เก็บไว้ที่ตำ�บล และอาจส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามโอกาสและ
ช่องทางการประสาน / ประสานงบประมาณ
๕. การตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์/ติดตาม/ประเมินผล
ประกอบด้วย ขั้นตอน วิธีการ ดังนี้
- ตรวจสอบการดำ�เนินกิจกรรม/โครงการ
- ติดตามความก้าวหน้าในการดำ�เนินการ
- ประเมินผลสำ�เร็จของโครงการ
- ประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าในการดำ�เนินการอย่างต่อ
เนื่องทุกขั้นตอน

๓๔

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไปของตำ�บล  ซึ่งจำ�แนกเป็น  ข้อมูล
ทั่วไปในภาพรวม และข้อมูลจากการสำ�รวจและวิเคราะห์ไว้แล้ว
แยกออกเป็นหมวดหมู่ เช่น
๑.๑ ข้อมูลพัฒนาการของตำ�บล ประวัติความเป็นมา การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอดีต
๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของตำ�บล ได้แก่
๑) ข้อมูลทั่วไปของตำ�บล เช่น ข้อมูลพื้นที่ ข้อมูล
ประชากร แผนทีแ่ สดงอาณาเขตสถานทีส่ �ำ คัญ การคมนาคม ฯลฯ
		๒) ข้อมูลศักยภาพตำ�บล  เช่น  การศึกษา การ
ประกอบอาชีพ ผู้มีความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์กรในชุมชน
สถานที่/ส่วนราชการในชุมชน สุขภาพอนามัย ฯลฯ
		๓) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของชุมชน เช่น รายได้ รายจ่าย
หนีส้ นิ แรงงาน ผลผลิต โครงการและกองทุนต่าง ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน
๔) ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งความรู้
พืช สัตว์ แร่ธาตุ ดิน น� 
ำ้ ป่าเขาสิง่ แวดล้อม แหล่งท่องเทีย่ วของชุมชน

๓๕

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำ�บล เป็นการวิเคราะห์
จุดอ่อน/จุดแข็งของตำ�บล และการกำ�หนดวิสัยทัศน์เป้าประสงค์
ของชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายสุดท้าย ที่ชุมชนต้องการให้
เกิดขึ้นกับตำ�บลของตนในอนาคต เมื่อได้ร่วมกันปฏิบัติตามแผน
งานโครงการที่กำ�หนดไว้ในแผนพัฒนาตำ�บล
ส่วนที่ ๓ วิเคราะห์สถานการณ์ตำ�บล ในด้านต่างๆ ให้
ครอบคลุมทุกมิติตามสภาพปัญหา/ความต้องการ และศักยภาพ
ของตำ�บล
ส่วนที่ ๔ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการแก้ไขปัญหา
และความต้องการ ที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการดำ�เนินงานเพื่อ
ฟื้นฟูหรือแก้ไขปัญหาชุมชนไปสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ซึ่งเป็น
แผนการปฏิบัติงานที่มีรายละเอียด กิจกรรม เป้าหมาย วิธีการ
ดำ�เนินงาน งบประมาณ ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่ง
สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริงในชุมชนรูปแบบหรือตาราง
การนำ�เสนอ ให้สอดคล้องกับหน่วยงานแหล่งงบประมาณ เช่น
ตามรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามประเด็น
ยุทธศาสตร์อำ�เภอ จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ (ดังเอกสารตาม
ตารางแนวขวาง)
ส่วนที่ ๕ กระบวนการ/ขั้นตอนการบูรณาการแผนชุมชน
ระดับตำ�บล
ส่วนที่ ๖ เรื่องอื่นๆ ที่เห็นว่าสำ�คัญและควรบรรจุไว้ใน
เอกสารการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล
๓๖

๓๗

เอกสารอ้างอิง
๑. มติ ครม. ๒๘ เมษายน ๒๕๔๖ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖
“การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ”
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
๓. ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยระบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๕๐
มาตรา ๗๘ (๒)
๕. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑
๖. หนังสือกระทรวงฯที่ มท ๐๒๑๑.๓/ว๑๒๗๐ ลงวันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง การบูรณาการการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
หมู่บ้าน / ชุมชน  
๗. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการดำ�เนินงาน
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑
๘. โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ประสานงานองค์การ
ชุมชน (ศอช.)
๙. ระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมูบ่ า้ น
การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.
๒๕๕๑

๓๘

๓๙

๑๐. การจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำ�ตำ�บล   ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยที่ ๐๓๑๑.๗/ส ๒๕๕๔  ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔
๑๑. คู่มือการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชุมชน
ของ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๑๒. คู่มือแนวทาง  การบูรณาการแผนชุมชน  กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
๑๓. คูม่ อื การจัดทำ�แผนพัฒนาหมูบ่ า้ นของกรรมการหมูบ่ า้ น
๑๔. คู่มือการจัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิ่น

แนวทางการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำ�บล สำ�หรับ ศอช.ต.
ที่ปรึกษา
นายขวัญชัย วงศ์นิติกร      อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
นายมนตรี นาคสมบูรณ์      รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ดร. อัจฉราวรรณ  มณีขัตย์      ผู้อำ�นวยการสำ�นักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ผู้เรียบเรียง
นายจำ�เริญ แหวนเพ็ชร         ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชน
นางพิมานมาศ  จิตรารุจิกาญจน์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นางบุบผา เกิดรักษ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นางสาวสุรีวรรณ คณนา   
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นางสาวชาลิสา  กาปัญญา     
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำ�นาญการ
นางสาววรรณพร  บุญมี       นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวฐาณัญณัฐ พิรติชัยธนกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวพรสุดา  ณ สงขลา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ปีที่พิมพ์    มิถุนายน  ๒๕๕๖
ขนาดหนังสือ   A๕    ๔๗  หน้า    จำ�นวน ๘,๐๐๐  เล่ม
จัดทำ�โดย
สำ�นักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ชั้นที่ ๕ อาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐
โทร. ๐-๒๑๔๑-๖๑๐๕, ๐-๒๑๔๑ ๖๑๕๗-๖๓  โทรสาร. ๐-๒๑๔๓-๘๙๑๙                
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