
ชื่อโครงการ สนับสนุนการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชน 
ในแต่ละส านักงานเขต 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 
ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 

1. หลักการและเหตุผล 
กรุงเทพมหานคร มีชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555

จ านวน 2,067 ชุมชน โดยชมุชนเหล่านี้กระจายตัวอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระเบียบดังกล่าวได้แบ่งชุมชน
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ รวม 6 ประเภทตามสภาพความเป็นอยู่ ได้แก่ ชุมชนแออัด ชุมชนเมือง ชุมชนชานเมือง 
เคหะชุมชน ชุมชนอาคารสูง และชุมชนหมู่บ้านจัดสรร ซ่ึงแต่ละชุมชนมีสภาพปัญหาและความต้องการที่
แตกต่างกันไป การรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของแต่ละชุมชนจึงมีความส าคัญ และมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการบริหารจัดการ ทั้งในมิติของการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนในชุมชน การแก้ไขปัญหา  
และพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน  

ในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยเน้นการจัดการแก้ไขปัญหาหรือ
การสนับสนุนการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชน ดังจะเห็นได้จาก
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้กับชุมชนโดยตรง ข้อเท็จจริงที่พบคือชุมชนต่าง ๆ ไม่ได้มี
การเตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการเพ่ือรองรับงบประมาณในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จึงท าให้หลายชุมชน
พลาดโอกาสในการได้รับงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา รวมถึงมีชุมชนบางส่วนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมที่ไม่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งปัญหาหรือข้อจ ากัดดังกล่าวสามารถจัดการแก้ไขได้
โดยการผลักดันหรือสนับสนุนให้ชุมชนมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรมส าหรับพัฒนาชุมชนของตนเองไว้ล่วงหน้า 
โดยจัดท าเป็นแผนพัฒนาชุมชนไว้เป็นการเฉพาะ ผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคมในชุมชนอย่างยืน (โครงการบางพลัดโมเดล) ทั้งนี้ แผนดังกล่าวนอกจากจะใช้
ในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกลไกปกติของกรุงเทพมหานครแล้ว ยังสามารถท่ีจะน า
แผนพัฒนาชุมชนเสนอขอรับทุนด าเนินการจากแหล่งทุนต่าง ๆ อีกทั้งความต้องการของชุมชนที่สะท้อนผ่าน
แผนพัฒนาชุมชนยังสามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขต รวมถึง 
การจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานครในภาพรวมต่อไปได้  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนการจัดท า       
และทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละส านักงานเขตตามกระบวนการโครงการบางพลัดโมเดลขึ้น 
เพ่ือให้ส านักงานเขตสามารถน าข้อมูลจากปัญหาความต้องการของพ้ืนที่มาใช้ในการก าหนดนโยบายการพัฒนา
พ้ืนที่เขต ตลอดจนการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ที่มกีารก าหนดโครงการ/กิจกรรม เพ่ือพัฒนา
และแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแท้จริง     
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ส านักงานเขตมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงานทีส่อดคล้องกับความต้องการ
และปัญหาของพ้ืนที ่ 
 2.2 เพ่ือให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร
ประจ าปี และการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
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3. เป้าหมาย 
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับส านักพัฒนาสังคมสนับสนุนให้ส านักงานเขต 50 เขต 
ผลักดันให้ชุมชนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยชุมชนและกรรมการชุมชน พ.ศ. 2555 ด าเนินการ
จัดท าและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน และน าความต้องการ 
ตามแผนพัฒนาชุมชนไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 
4. ลักษณะของโครงการ 
 4.1 ประเภทโครงการ เป็นโครงการยุทธศาสตร์ใหม่ที่สนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร  

4.2 ความสอดคล้องของโครงการ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 ด้านที่ 5 มหานครประชาธิปไตย มิติที่ 5.2 เมืองธรรมาภิบาล เป้าหมายที่ 5.2.1 
ประชาชนกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการท างานของกรุงเทพมหานคร  
โดยการใช้งบประมาณแบบมีส่วนร่วม เป้าประสงค์ที่ 5.2.1.1 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน  
“สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”  

4.3 รูปแบบโครงการ เป็นโครงการสนับสนุนการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาชุมชน  
  
5. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 5.1 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลร่วมกับส านักพัฒนาสังคมประชุมน าเสนอแนวทาง 
ในการด าเนินงานให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ภายในเดือนมกราคม 2563 ณ สถานที่ราชการ 
 5.2 ส านักงานเขต 50 เขต โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สนับสนุนการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชนผ่านกระบวนการพัฒนาชุมชนตามศาสตร์พระราชา เพ่ือแก้ไขปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าของสังคมในชุมชนอย่างยืน (โครงการบางพลัดโมเดล) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2563 
ณ สถานที่ราชการ  
 5.3 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลสรุปผลและรายงานภาพรวมความต้องการของชุมชน 
ในกรุงเทพมหานคร 
 
6. แผนปฏิบัติการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ขออนุมัติโครงการและรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

            

2. ก าหนดแนวทางและรูปแบบ 
การด าเนินงาน 

            

3. น าเสนอส านักงานเขตและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบ
แนวทางด าเนินงาน 

            

4. โอนงบประมาณให้ส านักงานเขต
ด าเนินการตามแนวทางด าเนินงาน 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5. ส านักงานเขตน าเสนอให้
กรรมการชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือรับทราบกระบวนการ ขั้นตอน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 

            

6. ส านักงานเขตด าเนินการ
สนับสนุนชุมชนในการจัดท าและ
ทบทวนแผนพัฒนาชุมชนตาม
รูปแบบและแนวทางที่ก าหนด  

            

7. ให้ค าแนะน าส านักงานเขตใน
การเชื่อมโยงแผนพัฒนาชุมชนกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส านักงานเขต เพ่ือจัดท าโครงการ/
กิจกรรมบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน  

            

8. ส านักงานเขตสรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงานของแต่ละเขตส่ง
ให้ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

            

9. ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล
สรุปผลและรายงานภาพรวม 

            

 
7. งบประมาณ 
 เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล แผนงาน
ส่งเสริมระบบบริหาร งานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ รายการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในแต่ละส านักงานเขต  เป็นเงินทั้งสิ้น 3,304,180.- บาท (สามล้านสามแสนสี่พัน
หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ดังนี้   

กิจกรรมที่ 1 การน าเสนอให้ส านักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางด าเนินงานรับผิดชอบ 
โดยส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล  งบประมาณ 36,740.- บาท 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
กฏหมาย ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมการ
ประชุมน าเสนอ
แนวทาง 
การด าเนินงาน      

1. ผู้บริหาร  
จ านวน 90 คน 
2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
จ านวน 150 คน 
3. เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
จ านวน 10 คน 
รวมทั้งสิ้น 250 คน  

1. ค่าอาหารว่าง ค่าอาหาร 
และเครื่องดื่มที่ไม่มี
แอลกอฮอล์  
(250 คน x 120 บาท 
x 1 วัน) 
2. ค่าวัสดุ อุปกรณ์       
ในการประชุม  
6,740.-บาท 

36,740.-  ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 
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กิจกรรมที่ 2 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขต 50 เขต เพ่ือประชุมชี้แจง
ให้กรรมการชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับทราบกระบวนการ ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชน 
งบประมาณตามจ านวนชุมชนของแต่ละส านักงานเขต รวม 1,199,440.-บาท 

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รายการค่าใช้จ่าย 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
กฏหมาย ระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมการประชุม
ชี้แจงกระบวนการ      
ขั้นตอนในการ
จัดท าแผนพัฒนา
ชุมชนของชุมชน 

กรรมการชุมชน
และเจ้าหน้าที่ 
ที่เก่ียวข้อง 
(2,068 ชุมชน x 
4 คน) 
รวมทั้งสิ้น 8,272 
คน  

๑. ค่าอาหารว่าง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ 
(8,272 คน x 120 
บาท x 1 วัน) 
๒. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ใน
การประชุม (2,068 
ชุมชน x 100 บาท) 
 

1,199,440.- ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร 
ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร   
พ.ศ. 2554 

 

กิจกรรมที่ 3 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผลจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานเขต 50 เขต เพื่อให้การ
สนับสนุนการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาชุมชนของชุมชน  งบประมาณ 2,068,000.-บาท   

กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
กฏหมาย ระเบียบ

ที่เกี่ยวข้อง 
กิจกรรมการ   
สนับสนุนการ    
ทบทวนและจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน    
ของชุมชน 

กรรมการชุมชน    
และผู้ที่มีส่วน    
เกี่ยวข้องในการ     
จัดท าแผนพัฒนา
ชุมชน 2,068 
ชุมชน  

ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการ
จัดท าและทบทวน
แผนพัฒนาชุมชน 
(2,068 ชุมชน x 
1,000 บาท) 
 

2,068,000.-  ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร      
ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานใน
สังกัด
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2554 

 
ทั้งนี ้ให้ถัวจ่ายได้ตามความเป็นจริง ในกรณีท่ีงบประมาณยอดใดยอดหนึ่งไม่พอจ่าย แต่ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ 
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8. ความเสี่ยงของโครงการและแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารความ
เสี่ยง 

โอกาสที่
จะเกิด 

ผลกระทบ 
ระดับความของ

ความเสี่ยง 
ประชาชนในชุมชนไม่ให้
ความส าคัญกับการเข้าร่วมจัดท า
และทบทวนแผนพัฒนาชุมชน 

3 4 สูง ประชาสัมพันธ์และท าความ
เข้าใจกับประชาชนในชุมชน 
เกี่ยวกับบทบาท อ านาจ
หน้าที่ของภาคประชาชนใน
การร่วมกันแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาพื้นที่ของตนเอง  

ประชาชนไม่เข้าใจกระบวนการ
การจัดท าแผนของ
กรุงเทพมหานคร 

3 4 สูง ก าหนดแนวทางและการให้
ความรู้กับประชาชนในชุมชน
ให้เข้าใจกระบวนการการ
จัดท าแผนของ
กรุงเทพมหานคร 

 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 กรุงเทพมหานครทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนผ่านแผนพัฒนาชุมชน  
 9.2 ประชาชนในชุมชนมีความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและ
พ้ืนที่เขตของตนเอง 
 
10. การติดตามประเมินผล 
 10.1 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ประเภท
ตัวช้ีวัด 

วิธีการค านวณ/ 
เครื่องมือในการใช้วัด 

ระยะเวลา 

ร้อยละของส านักงานเขตที่น า
โครงการตามแผนพัฒนาชุมชน 
ที่จัดท าโดยชุมชนบรรจุไว้ใน
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 
ของส านักงานเขต (ผลลัพธ์)  
(ท้ังนี ้ไม่รวมถึงชุมชนที่อยู่
ระหว่างการยกเลิกสถานะ 
หรือคณะกรรมการชุมชน 
มีองค์ประกอบไม่ครบตาม
หลักเกณฑ์จนไม่สามารถ
ด าเนินการตามบทบาท 
หน้าที่ได้) 

รอ้ยละ 80 ผลผลิต วิธีการค านวณ 
(จ านวนส านักงานเขตทีน่ า
โครงการ/กิจกรรมตามแผนพฒันา
ชุมชนบรรจุในแผนปฏิบตัิราชการ
ประจ าปีของส านักงานเขตระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 
X 100) / 50 ส านักงานเขต 
 

1 
ปีงบประมาณ 

  








