
เสวนาวิชาการหวัขอ้ “การจดัท าแผนชมุชนและยุทธศาสตรก์ารพฒันาเชิงพื้นที่” 

ประเด็น “กรุงเทพมหานครกบับทบาท 

และประสบการณ์ในการจดัท าแผนชมุชน” 

 

โดย 

นายเฉลมิพล โชตินุชิต 

ผูอ้ านวยการส านกัพฒันาสงัคม 



 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 717 คน  
395 ชุมชน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 720 คน  
648 ชุมชน 

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวน 1,974 คน  

987 ชุมชน 

ปี พ.ศ. 2561 

ปี พ.ศ. 2562 

ปี พ.ศ. 2563 
คิดเป็นร้อยละ 19 

คิดเป็นร้อยละ 32 
คิดเป็นร้อยละ 49 

หมายเหตุ        ปี พ.ศ.2563 คงเหลอืชุมชน จ านวน 2,018 ชุมชน 
                        ข้อมูล ณ วนัที ่16 มกราคม 2563 



 

ส านกัพฒันาสงัคมมุ่งม ัน่ขบัเคลื่อนงานพฒันาชุมชนโดยจดัอบรมท าแผนพฒันาชมุชน 

   



ชมุชนที่ประสบความส าเร็จจากการเขา้ร่วมโครงการพฒันาศกัยภาพ 

กรรมการชมุชน ผูน้ าชมุชน และเจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิตังิานชุมชน ปี พ.ศ.2561-2562 

สรา้งพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม 

สู่พ้ืนท่ีสรา้งสุข 

ประสานภาคีเครือข่าย 

 ใหเ้ขา้มาสนบัสนุน 

สรา้งพ้ืนท่ีความสุข 

กิจกรรมความสุข 



การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 



 

ผลที่ไดร้บัสูก่ารพฒันาชมุชนอย่างยนื 

 ชุมชนจดัท าแผนพฒันาชุมชนไดเ้อง 

 ชุมชนบรูณาการขบัเคล่ือนแผนฯ กบัหน่วยงานอ่ืนได ้ทัง้ภาครฐัและเอกชน 

 ชุมชนแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  

 เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน 



ขบวนองคก์รชุมชน
กรงุเทพมหานคร 

วสิยัทศัน ์: “การพฒันาคณุภาพ
ชวีติคนเมอืงฐานราก สูชุ่มชนอยู่

ดมีสีขุ” 

กลยทุธ ์: 
 “พืน้ที(่เขต/ชุมชน) เป็นตวัต ัง้ 

ขบวนองคก์รชุมชนเป็นกลไก สภา
องคก์รชุมชนเป็นเครือ่งมอื การมี

สว่นรว่มเป็นหวัใจ” 

สภาองคก์รชมุชน 1 

สวสัดิการชมุชน 1 

เศรษฐกิจและทุนชมุชน 1 

สุขภาพ 1 

ท่ีอยู่อาศยั (สอช./
คพชส./คพสค. สลมัส่ี

ภาค) 4 

ส่ิงแวดลอ้ม 1 

กลไกการขบัเคล่ือนงาน
ขบวนองคก์รชมุชน
กรุงเทพมหานคร 

ปี 2562 
ชดุใหญ่ 60 คน 

ผูแ้ทนขบวน 6 คน เชือ่มโยงกลุม่จงัหวดั / ภาค 

ท่ีปรึกษา/ภาคีความร่วมมือ 
1.ส านกัพฒันาสงัคม 
2.นายพล พลพนาธรรม  
3.นายพนัธพ์งษ ์ อุบลพงศ ์

นกัวิชาการ 1 

ต ัง้ทมีคณะท างานชุดเล็ก 22 คน (ทมีทีอ่ยู่
อาศยั / ทมีกล ัน่กรองโครงการ / ทมีเลขา 
ประสานงาน / ทมีขอ้มลู สือ่ / ทมีบญัช ี/ 

ทมีเหรญัญกิ / ทมีธรรมาภบิาล  

จาก...ยทุธศาสตรส์ูก่ารปฏบิตั ิ 
ในปี 2563 

• สภาองคก์รชุมสรา้งพืน้ทีก่ลางเวทแีหง่การ
ปรกึษาหารอื น าเสนอแผนพฒันายทุธศาสตรต์อ่ผูว้า่
ราชการกรงุเทพฯ และหนว่ยงานภาคทีีเ่ก ีย่วขอ้ง 
น าเสนอการแกป้ญัหา และพฒันา 

• จดัต ัง้สภาฯ 1 พืน้ที ่ คอื เขตสาทร 

• ยกระดบัการขบัเคลือ่นกองทนุสวสัดกิารชุมชน 
พฒันาศกัยภาพกองทนุสวสัดกิารชุมชน ลดความ
เหลือ่มล า้ สรา้งสงัคมทีเ่ป็นธรรม  ขอสมทบรฐับาล 
26 กองทนุ สมาชกิ 25,437 คน  และขอสมทบจาก 
กทม. 19 กองทนุ  สมาชกิ 24,755 คน งบประมาณ  
7.858 ลา้นบาท  

• จดัต ัง้กองทนุฯ ใหม ่ 8 เขต บางกะปิ / บงึกุม่ / ดอน
เมอืง / บางคอแหลม / บางรกั / หว้ยขวาง / ราช
เทว ี/ สมัพนัธวงศ ์

• ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานราก ภายใตเ้ศรษฐกจิและ
ทนุของชุมชน ใน 3 เร ือ่ง 1)การทอ่งเทีย่วโดย
ชุมชน  2)แปรรปู วสิาหกจิชุมชน  3)เกษตรอนิทรยี ์
พฒันาผลติภณัฑ ์สรา้งแบรนดข์องชุมชน ดว้ยพลงั
ภาควีชิาการ  

• แกไ้ขปญัหา และพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั อยา่งเป็นระบบ 
สูค่วามม ัน่คงและย ัง่ยนื  จดัท าแผนยทุธศาสตรท์ีอ่ยู่
ระดบัจงัหวดั /การส ารวจท ัง้เมอืงน า่รอ่ง  

• ขยายผลสรา้งความเขา้ใจระบบหลกัประกนัสขุภาพ
แหง่ชาต ิอ านวยความสะดวกในการรอ้งเรยีน รอ้ง
ทกุข ์และคุม้ครองสทิธใิหก้บัประชาชนผูม้สีทิธ ิ
หลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

• ผลกัดนัการจดัการสิง่แวดลอ้ม ขยะ คคูลอง ฟ้ืนฟู
ระบบนเิวศ  

• การเชือ่มโยงหนว่ยงานภาค ี/ สถาบนัการศกึษา 

ตวัแทนเขต 50 เขต 

o  จ านวน 42 เขต 677 ชุมชน  สมาชกิ 45,861 คน  
o  งบประมาณ 81,814,159.12 บาท จดัสวสัดกิารทีย่ดึโยงกบัวถิ ี
ชวีติ ทีม่ากกวา่ เกดิ แก ่เจ็บ ตาย รวม 13 ประเภท  

o  จ านวน 33 เมอืง  205  ชุมชน  65  โครงการ   
o  ทีอ่ยูอ่าศยัรมิคลอง 9 สายคลอง  ผูเ้ดอืดรอ้น 12,090   คร. แลว้เสร็จ 
3,005 คร. 

o  จ านวน 32 เขต 
o  วา่ดว้ยเรือ่งการทอ่งเทีย่วโดยชุมชน / ตลาด / แปรรปูวสิาหกจิชุมชน 
/ เกษตร       

      อนิทรยี ์

o จ านวน 50 เขต 
o เชือ่มโยงการท างาน รว่มกบั สปสช. / ศนูยป์ระสานงานหลกัประกนั

สขุภาพภาคประชาชน / มลูนธิคิุม้ครองผูบ้รโิภค / สช. 

o  จ านวน 37 เขต 
o  ขบัเคลือ่นการจดัการขยะ แปรรปูขยะ (ขยะแปลงรา่ง) / ฟ้ืนฟูระบบ
นเิวศคคูลอง 

สภาองคก์รชุมชน 

กองทนุสวสัดกิาร
ชุมชน 

เศรษฐกจิและทนุ
ชุมชน 

เครอืขา่ย
สิง่แวดลอ้ม 

เครอืขา่ยสขุภาพ 

ทีอ่ยูอ่าศยั 

o  จ านวน 49 เขต  สมาชกิ 1,922  คน  2,442  องคก์ร 
o  สง่เสรมิและสนบัสนนุใหชุ้มชนและประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่ม
ในการพฒันาชุมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 





น าเสนอโดย 
นางสาวกรสุภา  นิตย์วมิล 

ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
ส านักยุทธศาสตร์และประเมนิผล 





 

กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 



กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

 
วตัถุประสงค์โครงการ 

 
ศึกษาแนวทางการใช้ศาสตร์พระราชา 
ในการแก้ไขปัญหาลดความเหลือ่มล า้ของ
สังคมในชุมชน 

ศึกษากระบวนการมส่ีวนร่วมของ 
ประชาชนในชุมชนพืน้ทีเ่ขตบางพลดั 

ก าหนดแนวทางในการพฒันา 
โดยประชาชนในชุมชนพืน้ทีเ่ขตบางพลดั 

เป้าหมาย 

ประชาชนในชุมชนพืน้ทีเ่ขตบางพลดัมส่ีวนร่วมในการ
พฒันาพืน้ทีเ่ขตบางพลดัและเป็นไปอย่างยัง่ยนื 

ประโยชน ์
- สยป. น าเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขตามความ

ต้องการของชุมชน     
- สนข.บางพลดัน าการพฒันาชุมชนรูปแบบใหม่ตาม

ศาสตร์พระราชา   ซ่ึงประชาชนมส่ีวนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนสู่การพฒันาชุมชนในพืน้ทีเ่ขตอย่าง
ยัง่ยนื และเป็นเขตต้นแบบส าหรับเขตอืน่ ๆ 

การขยายผล 

สยป. จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายเพือ่ให้ สนข.อืน่ๆ     
(49 เขต) น ารูปแบบการพฒันาชุมชนตามแนวทาง   
‘บางพลดัโมเดล’ ไปประยุกต์ใช้เพือ่ลดความเหลือ่มล า้ของ
สังคมในชุมชนพืน้ทีเ่ขต 

















กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

บางพลดัโมเดลกบัการท าแผนพฒันาชุมชน 

 เพือ่ให้การพฒันาชุมชนตามแนวทางบางพลดัโมเดลในพืน้ที่
กรุงเทพฯ ทั้ง 50 เขต ด าเนินต่อไปอย่างเข้มแขง็และยัง่ยนื  

สยป. จงึมีแนวคดิเช่ือมโยงแผนพฒันาชุมชน  (2,067 ชุมชน)กบั
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส านักงานเขต (50 สนข.)    

    ท าให้มีการจดัสรรงบประมาณของโครงการพฒันาชุมชน     
ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ มีระบบด าเนินงานต่อเน่ือง และประเมินผล ได้ 

ส่งผลให้การแก้ไขปัญหาสู่การพฒันาชุมชนให้น่าอยู่ 
บรรลุเป้าหมายได้อย่างยัง่ยนื  



กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 

แผนพฒันากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี (2556-2575) 

แผนพฒันากรุงเทพมหานคร 
ระยะ 20 ปี ระยะ 2 

(2561-2565) 

แผนปฏิบัตริาชการ
กรุงเทพมหานคร  

ประจ า ปี  

ความเช่ือมโยงของแผนในการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร เชิงพืน้ที ่

แผนปฏิบัตริาชการ 
ส านักงานเขต  
ประจ า ปี  

แผนพฒันาชุมชน  

งบประมาณ
รายจ่าย
ประจ าปี 



กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 



แผนทีแ่สดงจ านวนคร้ังของการเกดิอคัคภีัยในกรุงเทพฯ 



แผนที่แสดงข้อมูลจ านวนคร้ังของการเกดิอคัคภียัในเขตจตุจกัรและประชากร ครัวเรือนฯ  



กองยุทธศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสังคม  ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล 



โดย นางสาวสุภาภรณ ์ธีระจนัทร ์

ผูอ้ านวยการกองยุทธศาสตรบ์ริหารจดัการ  

ส านกัยุทธศาสตรแ์ละประเมินผล 



 วัตถุประสงค์  และเป้าหมายของโครงการ   

 ปฏิทินการด าเนินงาน 

ประเด็นน าเสนอ 

 บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 

 แนวทางและรูปแบบการด าเนินงาน 



 เพื่อให้ส านักงานเขตมีแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของพื้นที่  
 

 เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีข้อมูลประกอบการจัดท าแผนพัฒนา    
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจ าปี และการพิจารณา 
จัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่  

  วัตถุประสงค์ของโครงการ 



ชุมชน 
     จัดท าแผนพัฒนาชุมชนด้วย
การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนผ่านกระบวนการพฒันา
ชุมชนตามศาสตร์พระราชา  
เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ า
ของสังคมในชุมชนอย่างยืน 
(โครงการบางพลัดโมเดล) 

เป้าหมายของโครงการ 

ส านักงานเขต 
     จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของหน่วยงาน โดยน าปัญหาความ
ต้องการจากแผนพัฒนาชุมชนของ
ชุมชนมาใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาพืน้ที่เขต 
และก าหนดโครงการเสนอขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



ปฏิทินการด าเนินงาน 

สยป. + สพส. ก าหนด
รูปแบบและแนวทาง 
การด าเนินการร่วมกัน 

ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 

ก.พ. – มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 

สยป. ประชุมน าเสนอ 
หน่วยงานรับทราบแนวทาง 
และโอนงบประมาณ 
ให้ สนข. ด าเนินการ 

สนข. ประชุมแจ้งชุมชน

รับทราบแนวทาง 

สนข. + สพส. สนับสนุน

ชุมชนจัดท าและทบทวน 

แผนฯ ตามแนวทาง 

สยป. สรุปและรายงาน
ผลภาพรวม 

สนข. สรุปและรายงานผล 
การด าเนินงาน ส่งให้ สยป.  



บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 

ระดับชุมชน : หน่วยงานหลัก         สพส. และ สนข.  
      หน่วยสนับสนุน         สยป.             

สนข. ชุมชน สพส. 
ให้ความรู้การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนตามรูปแบบ 

โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาชุมชน 
ตามศาสตร์พระราชา (บางพลัดโมเดล) 

สยป. 



ระดับเขต : หน่วยงานหลัก         สยป. และ สนข.  
      หน่วยสนับสนุน         สพส.             

  

                  

ชุมชน สนข. 

สยป. 
โอนงบประมาณ 

ผลักดัน/สนับสนนุ จัดท า 

จัดท าโครงการ/
กิจกรรม 

เสนอขอจัดสรร 

บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 

สนับสนุน 

สพส. 

สนับสนุน 

แผนชุมชน 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของส านักงานเขต 



ระดับกทม. : หน่วยงานหลัก         สยป.        
  หน่วยสนับสนุน         สพส. และ สนข.            

  

                  

สยป. 

สนข. 
สรุปภาพรวมความต้องการ

ของชุมชนรายเขต ส่ง 

สรุป 
ภาพรวมความต้องการ 
ของชุมชนรายกลุ่มเขต 

+ 
ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพื้นที ่

ผู้บริหาร 

เสนอ 

บทบาทและภารกิจของหน่วยงาน 



     ให้ความรู้และสนับสนุนชมุชนจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาชมุชน 
โดยประยุกต์ใช้กระบวนการพัฒนาชุมชนตามศาสตรพ์ระราชา เพื่อแก้ไข
ปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคมในชุมชนอย่างยั่งยืน (บางพลัดโมเดล) 

สพส. 

แนวทางและรูปแบบการด าเนินงาน 



สยป. 
     1.  ติดตามให้ค าแนะน าส านักงานเขต หรือสังเกตการณ์การจัดท า
แผนพัฒนาชุมชนของชุมชนในพื้นทีเ่ขต 
     2.  สนับสนุนส านักงานเขตในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจัดท า
แผนพัฒนาชุมชน รวมถึงการสังเคราะห์โครงการ และเชื่อมโยงปัญหาความ
ต้องการของชุมชน เพื่อน าไปจัดท าโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
      3.  สรุปภาพรวมความต้องการของชมุชนในระดับกลุ่มเขต ข้อเสนอแนะ 
เชิงนโยบายต่อการพัฒนาพืน้ที่กลุ่มเขต เสนอผู้บริหารทราบ 

แนวทางและรูปแบบการด าเนินงาน 



1.  เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ (ตัวอย่างจาก สยป.)  
2.  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาชมุชน 
     ให้แก่ชุมชน (ก.พ. 63) 
3.  สนับสนุนชุมชนในการจัดท าและทบทวนแผนพฒันาชุมชน  
     (ก.พ. – มิ.ย. 63)  
4.  สรุปภาพรวมความต้องการของชมุชนและรายงานผล ส่ง สยป.  
     (ก.ค. 63)  
5.  จัดท าโครงการ/กิจกรรม บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
     เสนอขอรับงบประมาณ 

สนข. 

แนวทางและรูปแบบการด าเนินงาน 



แนวทางและรูปแบบการด าเนินงาน 

โครงการเพ่ือขอ
อนุมัติงบประมาณ  



แนวทางและรูปแบบการด าเนินงาน 

ส านักงานเขต 
สรุปภาพรวม 
ความต้องการ
ของชุมชน 



  1.  จัดเวทีทบทวนแผน โดยผู้น าชุมชน เปิดเวทีประชุมชุมชน หรือจัดประชุม
กลุ่มย่อย ทบทวนแผนที่มีอยู่ว่าแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ครอบคลุมแล้วหรือไม่  
จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและ
ต้องใช้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม 
 2. ชุมชนร่วมกันวิเคราะห ์ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา และหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา น าไปสู่การก าหนดกิจกรรม/โครงการเพือ่พัฒนาและ
จัดการปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็น 
 3. ชุมชนปรับแผนพัฒนาชุมชน ส่งให้ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 
ส านักงานเขต  
 4. ชุมชนน าแผนพัฒนาชุมชนที่ได้ไปด าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
 5. ติดตาม สรุปบทเรียนและเผยแพร่ผลการท างาน ประกาศผลส าเร็จ 
ในการท างานของคนในชุมชน 

แนวทางและรูปแบบการด าเนินงาน 

กรณีมีแผนพัฒนาชุมชน 



 1. จัดเวทีประชาคม โดยผู้น าชุมชน เปิดเวทีประชุมชุมชน หรือจัดประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อส ารวจรับฟังความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาความต้องการของชุมชน 
เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการ  

2. ชุมชนร่วมกันวิเคราะหข์้อมูล ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา และ
หาแนวทางในการแก้ไขปัญหา น าไปสู่การก าหนดกิจกรรม/โครงการเพือ่พัฒนาและ
จัดการปัญหาของชุมชนในแต่ละประเด็น 
 3. ชุมชนจัดท าแผนพัฒนาชุมชน ส่งให้ฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สังคม ส านักงานเขต  
 4.ชุมชนน าแผนพัฒนาชุมชนที่ได้ไปด าเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน 
 5. ติดตาม สรุปบทเรียนและเผยแพร่ผลการท างาน ประกาศผลส าเร็จ 
ในการท างานของคนในชุมชน  

แนวทางและรูปแบบการด าเนินงาน 

กรณียังไม่มีแผนพัฒนาชุมชน 



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
 1.1   ที่ตั้งและอาณาเขตของชุมชน 
 1.2   ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
 1.3   ประเภทชุมชน 
 1.4   แผนที่และแผนผังของชุมชน 
 1.5   ข้อมูลด้านประชากร 
 1.6   ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 
 1.7   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
 1.8   ข้อมูลด้านสังคม  
 1.9   ข้อมูลด้านท่ีอยู่อาศัย 
 1.10 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 1.11 คณะกรรมการชุมชน  
   

ส่วนที่ 2 ปัญหา ความต้องการ และจุดเด่นของชุมชน 
 2.1 สภาพทั่วไปของชุมชน 
 2.2 ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 2.3 จุดเด่นหรือข้อไดเ้ปรียบของชุมชน 
 

ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 
3.1 โครงการ/กิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน 
3.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมที่ต้องด าเนินการเรียงตามล าดับ

ความส าคัญ 
 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

แผนพัฒนาชุมชน 



ด้านของปัญหา 
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 

ด้านอนามัย 

ด้านจิตใจ 

ด้านอื่น ๆ  

ปัญหาและความต้องการของชุมชน  

จุดเด่นหรือข้อได้เปรียบของชุมชน  

ประเด็นที่เป็นจุดเด่นของ

ชุมชน 

ลักษณะท่ีสามารถพัฒนา 

หรือควรส่งเสริมหรือน ามาใช้ประโยชน์ 

แนวทาง/วิธีการพัฒนาหรือส่งเสริม/

สนับสนุน 



โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน   

บัญชีโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเรียงตามล าดับความส าคัญ 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 



แผนพัฒนาชุมชนระดับเขต 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
 1.1 แผนที่ของชุมชนในพ้ืนที่เขต 
 1.2 ความเป็นมาและสภาพทัว่ไปของชุมชน 
 1.3 ประเภทและที่ตั้งของชุมชน 
 1.4 ข้อมูลด้านประชากร 
 1.5 ข้อมูลด้านการศึกษาของคนในชุมชน 
 1.6 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและรายได ้
 1.7 ข้อมูลด้านสังคม  
 1.8 ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัย 
 1.9 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 1.10 คณะกรรมการชุมชน  
   
ส่วนที่ 2 ปัญหา ความต้องการ และจุดเด่นของชุมชน 

 2.2 ปัญหาและความต้องการของชุมชน 
 2.3 จุดเด่นหรือข้อได้เปรียบของชุมชน 
 

ส่วนท่ี 3 แผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน 
3.1 โครงการ/กิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขต 
3.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรมทีเ่สนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี

                หน่วยงานหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีกทม. 
 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก  



ด้านของปัญหา 
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ 
สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ด้านกายภาพ/สิ่งแวดล้อม 

ด้านเศรษฐกิจ 

ด้านสังคม 

ด้านอนามัย 

ด้านจิตใจ 

ด้านอื่น ๆ  

ปัญหาและความต้องการของชุมชน  

จุดเด่นหรือข้อได้เปรียบของชุมชน  

ประเด็นที่เป็นจุดเด่นของ

ชุมชน 

ลักษณะท่ีสามารถพัฒนา 

หรือควรส่งเสริมหรือน ามาใช้ประโยชน์ 

แนวทาง/วิธีการพัฒนาหรือส่งเสริม/

สนับสนุน 

ภาพรวมปัญหา ความต้องการ และจุดเด่นของชุมชน  



ล าดับ 
ด้านของปัญหา/

จุดเด่น 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
รายละเอียด/วิธีด าเนินการ งบประมาณ ชุมชนเป้าหมาย 

ล าดับ 
ด้านของปัญหา/

จุดเด่น 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ 
ระยะเวลาด าเนินการ 

รายละเอียด/วิธีด าเนินการ งบประมาณ ชุมชนเป้าหมาย 

ล าดับ 
ด้านของปัญหา/

จุดเด่น 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

รายละเอียด/

วิธีด าเนินการ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

ชุมชนเป้าหมาย สนข. ส านัก (ระบุ) อื่น ๆ (ระบุ) 

ชุมชนด าเนินการเอง 

หน่วยงานภายนอกด าเนินการ 

กรุงเทพมหานครด าเนินการ 

บัญชีโครงการ/กจิกรรมที่เสนอบรรจุไว้ในแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีหน่วยงานหรือแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี กทม. 

ล าดับ 
ด้านของปัญหา/

จุดเด่น 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย/ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 

รายละเอียด/

วิธีด าเนินการ 
งบประมาณ 

หน่วยงานด าเนินการ 

ชุมชนเป้าหมาย สนข. ส านัก (ระบุ) อื่น ๆ (ระบุ) 

ภาพรวมโครงการ/กิจกรรมแก้ไขปัญหาพัฒนาชุมชน และบัญชีโครงการท่ีจะบรรจุในแผนหน่วยงาน/
และแผนกทม  



จบการน าเสนอ 


