การจัดทําแผนชุมชน
1. บทนํา
แนวคิด
(1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ไดกําหนดการกระจายอํานาจให
ทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง และใหประชาชนมีส วนรวมในการกําหนด
นโยบาย การตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
(2) การแกไขปญหาความยากจน จึงตองมุงเสริมสรางความสามารถในการจัดการ
ปญหาชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน โดยใชทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากรและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ซึ่งเปนศักยภาพของชุมชนมาสรางกระบวนการพัฒนา การเรียนรูของชุมชนรวมกัน
โดยการจัดทําแผนชุมชนเพื่อใชเปนแนวทางการพัฒนาและแกไขปญหา ซึ่งจะนําไปสูการสรางชุมชน
ที่เขมแข็งและเอาชนะความยากจน
หลักการ
การบูรณาการแผนชุมชนเพื่อความเขมแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน
มีหลักการสําคัญ คือ
(1) ใชพื้นที่เปนตัวตั้ง ชุมชนเปนศูนยกลาง ชาวบานเปนเจาของ ทําการพัฒนาให
เปนไปตามความตองการของชุมชนมากกวาการตอบสนองวัตถุประสงคของหนวยงานสนับสนุน
ภายนอก
(2) รวมพลังทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและ
ภาคีการพัฒนาอื่นๆ สนับสนุนกระบวนทัศนและการบริหารการพัฒนารูปแบบใหม
(3) การบูรณาการกระบวนการ บุคลากร แผนงาน และงบประมาณของหนวยงาน
สนับสนุน มุงสูการแกไขปญหาแบบองครวม โดยมีกลุมคนเปาหมายและพื้นที่เปาหมายที่ชัดเจน
ความหมายการบูรณาการแผนชุมชน
แผนชุ มชน หมายถึ ง กิ จกรรมพั ฒนาที่ เกิ ดขึ้ นจากคนในชุ มชนที่ มี การรวมตั วกั น
เพื่อจัดทําแผนขึ้นมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง ใหเปนไปตามที่
ต อ งการและสามารถแก ป ญ หาที่ ชุ ม ชนเผชิ ญ อยู ร ว มกั น ได โดยคนในชุ ม ชนได ม าร ว มกั น คิ ด
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รวมกําหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพิง
ภายนอก ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม
ในทองถิ่นเปนหลัก ซึ่งบางกิจกรรมที่ชุมชนไมสามารถทําเองได ก็สามารถขอรับการสนับสนุนจาก
หนวยงานภายนอกได โดยชุมชนเสนอแผนชุมชนเขาเปนแผนขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
หรือแผนงาน/โครงการของราชการได แผนชุมชนมีชื่อ เรียกแตกตา งกัน ตามความเขา ใจของแต
ละทองถิ่น อาทิ แผนแมบทชุมชน แผนชุมชนพึ่งตนเอง แผนชีวิต เปนตน
การบูรณาการแผนชุมชน หมายถึง วิธีการรวมมือกันทํางานของหนวยงานสนับสนุน
การพัฒนาภายนอกชุมชนทุกภาคสวน โดยยึดหลักการใชพื้นที่เปนตัวตั้ง ชุมชนเปนศูนยกลาง ชาวบาน
เปนเจาของเรื่อง โดยใชกระบวนการจัดทําแผนชุมชนเปนเครื่องมือดําเนินกิจกรรมพัฒนาใหเปนไป
ตามความตองการของชุมชน มากกวาวัตถุประสงคของหนวยสนับสนุน การบูรณาการ มีทั้งบูรณาการ
ดานกลไก/บุคลากร กระบวนการและเครื่องมือ แผนงานและงบประมาณ
วัตถุประสงคของการบูรณาการแผนชุมชน
(1) เพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรู และพัฒนาขีดความสามารถของชุมชนใน
การจัดการพัฒนาและแกไขปญหาในทองถิ่นของตนเองในทุกๆ ดาน ตามความตองการของชุมชน
โดยใชกระบวนการจัดทําแผนชุมชนเปนเครื่องมือ นําไปสูชุมชนเขมแข็ง พึ่งตนเองและเอาชนะ
ความยากจน
(2) เพื่ อ บู ร ณาการการทํ า งานในแนวดิ่ ง และแนวราบระดั บ พื้ น ที่ ข องภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือขายองคกรชุมชน ในการสนับสนุนการบูรณาการแผนชุมชน
เพื่อความเขมแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง ชุมชนเปนศูนยกลาง
และคนในชุมชนเปนผูรับผิดชอบการพัฒนาและแกไขปญหาของตนเอง
(3) เพื่อประสานเชื่อมโยงความตองการของชุมชน ภายใตแผนชุมชนกับแผนพัฒนา
ทองถิ่น แผนพัฒนาอําเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด
ผลประโยชนที่จะไดรับ
(1) เกิด กระบวนการบูร ณาการแผนชุม ชนเพื ่อ ความเขม แข็ง ของชุม ชนและ
เอาชนะความยากจน ครอบคลุมทุกตําบลทั้ง 75 จังหวัด
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(2) เกิดเวทีชุมชนที่มีความตอเนื่อง เพื่อรวมกันพัฒนาและแกไขปญหาความยากจน
ในชุมชนของตนเอง
(3) คนในชุม ชนไดพ ัฒ นากระบวนการเรีย นรู  ประสบการณ และพัฒ นา
ขีด ความสามารถในการจัดการการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชนที่ผานกระบวนการบูรณาการ
แผนชุมชน เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชน การพึ่งตนเองของชุมชน และเอาชนะความยากจน
โดยอาศัยฐานทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น และทรัพยากรในทองถิ่นชุมชน
(4) มีการขยายและเชื่อมโยงเครือขายภาคีการพัฒนาในทุกระดับ ซึ่งเปนทุนทาง
สังคมที่จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและเอาชนะความยากจน
(5) มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยเนน
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และเนนบทบาทของชุมชนในการจัดการพัฒนา
และแกไขปญหาตามความตองการของตนเอง
(6) หนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคีการพัฒนา ใชแผน
ชุมชนเปนฐานขอมูลในการจัดทําแผนงาน/โครงการ และงบประมาณสนับสนุน เพื่อที่จะสามารถ
แกไขปญหาความยากจนไดอยางเปนรูปธรรม
(7) มีฐานขอมูลแผนชุมชน ที่หนวยงานภาครัฐ ภาคีการพัฒนาตางๆ และ
ประชาชนทั่วไปสามารถเขาถึงขอมูลได
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2. กระบวนการจัดทําแผนชุมชน
กระบวนการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1.
การเตรียมวิทยากรกระบวนการ
2.
การเตรียมชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน
3.
การประเมินศักยภาพของชุมชน
4.
การกําหนดวิสัยทัศน แนวทางและจุดมุงหมายในการพัฒนาชุมชน
5.
การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชน
6.
การกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาชุมชน
7.
การเปดเวทีประชาพิจารณแผนชุมชน
1. การเตรียมวิทยากรกระบวนการ
วัตถุประสงค เพื่อเตรียมวิทยากรกระบวนการ และจัดทําแผนการดําเนินงานเพื่อใหเปนไป
ดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
แนวทางดําเนินงาน
& เตรี ย มที ม วิ ท ยากรกระบวนการ โดยค น หาบุ ค คลที่ อ ยู ใ นพื้ น ที่ เ ป า หมาย จาก
หลากหลายหน วยงาน/องคก ร/เครือ ขา ย โดยจะตอ งเป นผูมี ค วามรู ความสามารถและเข า ใจใน
กระบวนการจัดทําแผนชุมชน เปนผูมีประสบการณในการเปนวิทยากรแผนชุมชน รูเทคนิคการจัดเวที
กระบวนการจัดทําแผนชุมชน
& ออกแบบการเปดเวทีในแตละขั้นตอน ดวยการกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหา ขั้นตอน
กระบวนการและเทคนิคที่ใช รวมทั้งวิทยากรหลัก และวิทยากรผูชวย
& ซักซอมแนวคิด กระบวนการ เทคนิค วิธีการ ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับวิทยากร
กระบวนการแผนชุมชน
& เตรียมประเด็นการพูดคุยในเวที เชน แนวคิดของแผนชุมชน เนื้อหาของการจัดทําแผน
ชุมชน เตรียมขอมูลทั่วไปของชุมชนลวงหนา เชน ขอมูลสภาพของพื้นที่ของชุมชน อาณาเขตของ
ชุมชน ประชากรและครัวเรือน การประกอบอาชีพ รวมทั้งประเด็นปญหาที่สําคัญๆ ของชุมชนนั้นๆ
& เตรี ย มพื้ น ที่ เช น เตรี ย มคน เตรี ย มสถานที่ ที่ มี ค วามพร อ มสํ า หรั บ การจั ด เวที
เตรียมอุปกรณและสื่อที่ใชในการจัดทําเวที
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ผลที่ไดรับ ไดทีมวิทยากรกระบวนการแผนชุมชน ที่ประกอบดวยบุคลากรจากหลากหลาย
หนวยงานซึ่งมีทักษะและประสบการณจัดทําแผนชุมชนที่อยูใกลชิดกับพื้นที่เปาหมาย (ตําบล/อําเภอ)
2. การเตรียมชุมชนในการจัดทําแผนชุมชน
วัตถุประสงค เป น การเตรี ย มความพร อ มให กั บ ประชาชน กลุ ม แกนนํ า ชุ ม ชน องค ก ร
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละพื้นที่ ใหมีความเขาใจในแนวความคิด กระบวน
ทัศน และกระบวนการจัดทําแผนชุมชน บทบาทความรับผิดชอบของฝายตางๆ ตลอดจนการสราง
ความผูกพันและการคนหาบุคคลที่อาสามาเปนกลุมแกนในการดําเนินงาน
แนวทางดําเนินงาน
& จั ดเวที ชี้ แจงให ประชาชน กลุ มแกนนํ าชุ มชน องค กรชุ มชน และองค กรปกครอง
สวนทองถิ่นมีความเขาใจแนวความคิด กระบวนทัศน และแนวทางการจัดทําแผนชุมชนแบบองครวม
โดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ที่มุงสรางความเขมแข็งใหชุมชน ที่เนนกระบวนการ
เรียนรูรวมกันของทุกฝายและมีการกระทํารวมกัน
& ค น หา กํ า หนดตั ว บุ ค คล กลุ ม อาสาสมั ค รที่ จ ะเป น ผู นํ า หรื อ แกนในการผลั กดั น
ดําเนินการตาง ๆ ตามกระบวนการจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาตางๆ โดยเนน
ความสมัครใจและใหชุมชนเปนผูเสนอแนะ
& การจัดเวทีทําไดทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ 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 เพื่อประเมินศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน (หมูบาน ตําบล) ในแงของ
โอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็งและขอจํากัดในการพัฒนาของชุมชน เพื่อที่จะกําหนดปญหาสําคัญของ
ชุมชนทางเลือกการพัฒนาของชุมชนรวมทั้งทุนทางสังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอมของชุมชน
แนวทางดําเนินงาน
& จัดเวทีชี้ แจงใหประชาชนกลุ มแกนนําชุมชน องค กรชุมชน องค กรปกครองสวน
ทองถิ่น มีความเขาใจในการประเมินศักยภาพของชุมชน
& กํ า หนดแนวทางและขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น งานและทํ า ความเข า ใจร ว มกั บ ผู ที่
เกี่ยวของทุกฝาย
& กําหนดประเด็นของขอมูลที่จะทําการศึกษา ซึ่งมีประเด็นที่สําคัญไดแก ประวัติ
หมูบานหรือชุมชน ทรัพยากรที่มีอยูทั้งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติ เชน ที่ดิน ที่ทํากิน 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
บันทึกรายงานของหนวยงานตา งๆ
แหลงตางๆ เชน ขอมูลที่มีอยูแลว (ข อมูล กชช.2 ค จปฐ.)
การสอบถามจากผู รู การประชุม กลุ ม ย อ ย แล ว จึ ง นํ า มารวมกั น ช ว ยกั น ตรวจสอบ ปรั บ ปรุ ง ให
สมบูรณ
& การวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่ไดมาแยกแยะและหาความสัมพันธในมิติตางๆ
และนําไปสูขอสรุปเกี่ยวกับ ปญหา จุดออน ขอจํากัด ความเขมแข็ง และศักยภาพของชุมชน ซึ่งสามารถ
บันทึกในรูปของแผนที่การตั้งถิ่นฐานของชุมชน พรอมแสดงแหลงทรัพยากรตางๆ แผนผังความสัมพันธ
ขององคกร สถาบันตางๆ เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้ จะเปนพื้นฐานสําคัญในกระบวนการทํางานขั้นตอไป
& 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
คิด ถึง แตเ รื่อ งราวของตนเอง ครอบครัว หรือ กลุม ที่ตัว เองสัง กัด เทา นั้น อัน จะนํา ไปสูก ารเกิด
ความตระหนักและสํานึกรวมในการพัฒนาของชุมชนตอไป
4. การกําหนดวิสัยทัศน แนวทางและจุดมุงหมายในการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค เปนการระดมพลัง ความผูกพัน ความเอื้ออาทร และความรักที่ประชาชน
และครอบครัวมีตอกันและกัน และตอพื้นที่ชุมชน หมูบาน ตําบล มาสราง กําหนดความมุงหวังใน
การพัฒนาของชุมชน
แนวทางดําเนินงาน โดยการจัดเวทีนําผลการวิเคราะหศักยภาพชุมชนและปญหา เพื่อให
ชวยกันกําหนดเปน
& วิสัยทัศนการพัฒนาชุมชน
& แนวทางในการพัฒนาของแตละชุมชน
& จุดมุงหมายในการพัฒนาที่เปนรูปธรรม
& ชุมชนมีวิสัยทัศนการพัฒนา โดยมีกรอบแนวทาง และจุดมุงหมายการพัฒนาที่ชัดเจน
ของชุมชน ที่ใหทุกฝายยึดมั่นรวมกัน
& ประชาชน องคกรชุมชน กลุมแกนนํา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน มีจุดมุงหมายการพัฒนาของชุมชนรวมกัน
5. การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค เพื่อใหการพัฒนาของชุมชนเปนไปตามวิสัยทัศน และบรรลุตามจุดมุงหมายของ
การพัฒนา ชุมชนจะตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่เหมาะสมกับศักยภาพ ขีดความสามารถ และ
ความพร อมของชุ มชน โดยกลยุ ทธการพั ฒนาจะเป นตั วเชื่ อมระหว างวิ สั ยทั ศน และจุ ดมุ งหมาย
การพัฒนากับการกําหนดกิจกรรมการพัฒนา ในแงของการกําหนดขอบเขตและลักษณะของการใช
ทรัพยากรตาง ๆ ของการพัฒนา
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แนวทางดําเนินงาน ระดมความคิดเห็นมีแนวทางการดําเนินงานอยางไรบางที่จะนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศน และจุดหมายการพัฒนาชุมชน โดยพิจารณาความเปนไปไดของทางเลือกตอไปนี้
& มีแนวทางใดบางที่ชุมชนสามารถดําเนินการเองไดตามศักยภาพที่ชุมชนมีอยู
& มีแนวทางใดบางที่มีปจจัยหรือการสนับสนุนจากภายนอกเอื้ออํานวยและสนับสนุนให
ชุมชนทําไดตามศักยภาพของชุมชนที่มีอยู
& มีแนวทางใดบางที่ชุมชนจะตองการดําเนินการ แตชุมชนยังไมพรอม หรือมีขอจํากัด จะ
มีทางเสริมความพรอมหรือลดขอจํากัดของชุมชนไดหรือไม และตองทําอะไร
ผลที่ไดรับ ชุมชนมีกลยุทธการพัฒนาที่เหมาะสม ชัดเจน สําหรับใชในการวางกรอบทางเลือก
ดําเนินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ
6. การกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมการพัฒนาชุมชน
วัตถุประสงค เปนการรวมกันกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่เหมาะสม เปนไปได
และสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่นและกลยุทธที่วางไว เพื่อสานตอ เสริมสราง สิ่งที่ชุมชนทําไดดี
อยูแลวใหดียิ่งขึ้น หรือเพื่อบรรเทาขอจํากัดและแกไขปญหาในดานตาง ๆ ของชุมชน
แนวทางดําเนินงาน
&
ตรวจสอบวามีกิจกรรม โครงการอะไรบางที่คน ครอบครัวและองคกรชุมชนทําอยู
และเปนประโยชน นําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนและเปาหมายการพัฒนาชุมชน และสอดคลองกับ
กลยุทธการพัฒนาของชุมชน ก็ใหเลือกไว
& พิ จารณากิ จกรรม โครงการว ามี เพี ยงพอที่ จะแก ไขป ญหาของชุ มชน หรื อ บรรลุ
วิสัยทัศนและจุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชนหรือไม ยังมีกิจกรรม โครงการใดอีกหรือไมที่ควรทํา
เพื่อชวยแกไขปญหาของชุมชน โดยกิจกรรมที่จะทําเพิ่มเติมนั้นควรจะสอดคลองกับ ศัก ยภาพของ
ชุมชน หรือเปนไปเพื่อมุงแกไขจุดออนและขอจํากัดในการพัฒนาชุมชน
& แยกกิจกรรมออกเปนสามกลุม คือ
(1) กิจกรรมที่ครอบครัว กลุมองคกรในชุมชน สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง
กําหนดเปนกิจกรรมที่ชุมชนทําเอง
(2) กิจกรรมที่ชุมชนไมสามารถดําเนินการไดเอง แตสามารถไดรับการสนับสนุนจาก
อบต. กําหนดขอรับการสนับสนุนจาก อบต.

15

(3) กิจกรรมที่ชุมชน และ อบต. ไมสามารถดําเนินการไดดวยตนเอง ทั้งหมด
หรือ บางสว น หรือ กํา หนดเสนอขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคกรเอกชน
& พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมใหชัดเจน
ผลที่ไดรับ มีรายการกิจกรรม เพื่อการพัฒนาแบบองครวมของชุมชน เปนแผนชุมชน
7. การจัดเวทีประชาพิจารณแผนชุมชน
วัตถุประสงค เพื่อใหประชาชนทั้งชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงาน
ภาครัฐ ไดมารวมกันพิจารณาความเหมาะสม และความเปนไปไดของการนําไปสูการปฏิบัติ รวมทั้ง
ใหความเห็นชอบ และรวมมือกันสงเสริมสนับสนุนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมในแผนชุมชน
แนวทางดําเนินงาน เปดเวทีเพื่อใหชุมชน และหนวยงานสนับสนุนที่ไมไดมารวมเวทีจัดทํา
แผนชุมชนตั้งแตตน ไดมารวมในการแสดงความเห็น ใหขอเสนอแนะ หรือเพิ่มเติมขอมูลตางๆ
เพื่ อ ให แ ผนชุ ม ชนที่ ไ ด จั ด ทํ า ขึ้ น เป น แผนชุ ม ชนที่ ส มบู ร ณ และเป น ที่ ย อมรั บ ของทุ ก ฝ า ย และ
นําไปใชประโยชนไดจริง
ผลที่ไดรับ ไดแผนชุมชนที่ชุมชนใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง และองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานราชการใชเปนขอมูลในการสนับสนุน
ตอไป

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

