แผนชุมชน
นายจารุพงศ พลเดช
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตอนที่ 1 ( 2 ตอนจบ)

หากมีผูเอยขึ้นวา “ แผนชุมชน” “แผนชีวิตชุมชน” “แผนแมบทชุมชน”
“แผนหมูบาน/ชุมชนพึ่งตนเอง” “แผนชุมชนแบบมีสวนรวม” คํากลาวเหลานั้น คง
สรางความสงสัยใหแกผูรับฟง ไมมากก็นอยวา แผนที่วาเหลานั้นคือแผนอะไรกันแน
แลวจะทําอยางไรกันดี มีความเหมือนและความตางกันอยางไร มาเถอะครับนั่งลง ผมจะเลาใหฟง

ความเชื่อพื้นฐาน
“.....จะมีชื่อเรียกวาอยางไรก็แลวแต แตหากวากระบวนการของการ
ดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน นั้นแหละใชเลย.....”
“การทําใหชมุ ชนเขมแข็ง ไมสามารถทําไดโดยการสรางจาก
บุคคลภายนอกชุมชน” หรือทําโดยการสอน การฝกอบรม ชุมชนที่เขมแข็งจะมี
กระบวนการในการจัดการของชุมชน มีการเรียนรูรวมกัน มีกิจกรรมเพิ่มคุณคาทาง
สังคมและเศรษฐกิจของคนในชุมชน ภายใตระบบความสัมพันธระหวางคนในชุมชน
เปนเครือขายชุมชน
และมีการขยายพันธมิตรออกไปนอกชุมชนในลักษณะสราง
ความสัมพันธ” ดังนั้นทุกชุมชนจึงตองรวมกัน “สรางพลังชุมชน และใชพลังชุมชน ใน
การพัฒนาชุมชน”

แผนชุมชน คือ
• แผนที่ในชุมชนรวมคิด รวมกันกําหนดเพื่อวางเปาหมายในการพัฒนา ชุมชนทองถิน่ ของตนเอง โดยใชขอมูลเปนฐาน
• แผนที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง
• แผนงานหรือกิจกรรมทางเลือกที่เกี่ยวกับการพัฒนาและแกไขปญหาของ
คนในชุมชน
• กิจกรรมหรือแผนงานที่คนในชุมชนชวยกันคิด เพื่อทําใหอนาคตของคน
ในชุมชนเปนไปอยางที่หวังไว
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กรมการพัฒนาชุมชน ไดใหคําจํากัดความของแผนชุมชน ในคูมือการ
จัดเก็บขอมูล กชช.2 ค (ป 2550 – 2554)ไวดังนี้
“แผนชุมชน” หมายถึง การกําหนดอนาคตและกิจกรรมพัฒนาของชุมชน
โดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง ใหเปนไปตามที่ตองการ และสามารถแกปญหา
ที่ชุมชนเผชิญอยูรวมกัน โดยคนในชุมชนมีสวนรวมคิด รวมกําหนดแนวทาง และทํา
กิจรรมการพัฒนารวมกัน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดวยการ
คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
เปนหลัก จึงกลาวไดวา “แผนชุมชน เปนของชุมชน ดําเนินการโดยชุมชนและเพื่อ
ประโยชน”ของชุมชน ซึ่งแตกตางจากแผนที่ภาครัฐจัดทําขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณเปนหลัก
โครงการบูรณาการแผนชุมชน เพื่อความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งเปนการทํางานรวมกันของหลายหนวยงาน อาทิ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
กรมการพัฒนาชุมชน การสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ไดใหความหมายของแผนชุมชน และ
การบูรณาการแผนชุมชนไววา
“แผนชุมชน” หมายถึง กิจกรรมพัฒนาที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนทีม่ ีการ
รวมตัวกันเพื่อจัดทําแผนขึ้นมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของ
ตนเอง ใหเปนไปตามความตองการและสามารถแกไขปญหาที่ชุมชนเผชิญอยูรวมกันได
โดยคนในชุมชนไดมารวมกันคิด รวมกําหนดแนวทาง และกิจกรรมการพัฒนาของ
ชุมชน โดยยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ดวยการคํานึงถึงศักยภาพ
ทรัพยากร ภูมิปญญา วิถชี ีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมในทองถิ่นเปนหลัก
“การบูรณาการแผนชุมชน” หมายถึง
วิถีการรวมมือกันทํางานของ
หนวยงานสนับสนุนการพัฒนาภายนอกชุมชนทุกภาคสวน โดยยึดหลักการใชพื้นที่เปน
ตัวตั้ง ชุมชนเปนศูนยกลาง ชาวบานเปนเจาของเรื่องโดยใชกระบวนการจัดทําแผน
ชุมชนเปนเครื่องมือดําเนินกิจกรรมพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของชุมชน
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มากกวาวัตถุประสงคของหนวยสนับสนุน การบูรณาการ มีทั้งบูรณการดานกลไก
บุคลากร กระบวนการและเครื่องมือ แผนงาน และงบประมาณ
กระบวนการชุมชน คืออะไร
กระบวนการชุมชน คือ พฤติกรรมหรือการกระทํารวมกันของคนในชุมชน
ที่มารวมกันวิเคราะหขอมูล สถานการณของชุมชน แลวนํามารวมกันตัดสินใจวางแผน
ดําเนินการ รวมกันรับผลประโยชน และรวมกันติดตามประเมินผลการกระทํากิจกรรม
ของชุมชนรวมกัน
วิเคราะหชุมชน
ติดตามประเมินผล

ตัดสินใจ
พฤติกรรมการกระทํา
รวมกันของคนในชุมชน

แบงปนผลประโยชน

ดําเนินการ

ทําแผนชุมชนแลวไดประโยชนอะไร
ประโยชน 10 ประการที่เกิดกับชุมชนอยางแนนอน คือ
1. คนในชุมชนไดแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกัน
2. คนในชุมชนไดเห็นขอเดน ขอดี โอกาส และขอจํากัดของชุมชน
ในการพัฒนาอยางมีเปาหมาย
3. คนในชุมชนมีชองทางในการแกไขปญหาของชุมชนไดอยาง
เหมาะสมและครอบคลุม
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4.

คนในชุมชนสามารถกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการ

5.

ทําใหคนในชุมชนสามารถคิดเปนและกลาที่จะตัดสินใจดวย

ของชุมชนได
ตนเองได
6.
ชุมชนสามารถวางแผนจัดการกับทรัพยากรหรือทุนชุมชน ทั้งทุน
บุคคลและทุนสังคมที่มีอยูไดอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชน
7.
คนในชุมชนสามารถรับผลประโยชนรวมกันไดอยางทั่วถึงและ
เทาเทียมกัน
8.
ความรวมมือกันของคนในชุมชนจะกอใหเกิดทัศนคติที่ดี
เอื้ออาทรตอกันได
9.
ปลูกฝงทัศนคติ คานิยมที่ดีใหกับลูกหลาน
10. สามารถหาแนวรวมกันในการทํางานเพื่อพัฒนาชุมชนทองถิ่นของ
ตนเองไดอยางงายดาย
จะเริ่มตนอยางไรในการทํางาน “แผนชุมชน”
จุดเริ่มตนงายๆคือ
ชุมชน(อาจจะเปนแกนนําชุมชนหรือสมาชิกในชุมชนคนอื่นๆก็
ไดไปโดยจะตองตรวจสอบดูกอนวา “ชุมชนมีแผนอยูแลวหรือไม”

มีแผนอยูแลว
ตองใชกระบวนการชุมชนในการทบทวนดูวา
1.แผนที่มีอยูนั้นเกี่ยวของกับเรื่องอะไรบาง
2.แผนที่มีอยูแลวแกไขปญหาของชุมชนไดครอบคลุมหรือยัง
3.จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางไรใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปนอยูใน
ปจจุบันและตองใชขอมูลอะไรเพิ่มเติม
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ยังไมมีแผนอยูเลย
1. ชุมชนอาจตองใชกระบวนชุมชนในการจัดการ ซึ่งอาจจะตองใชเวลาหรือ
ขั้นตอนมากกวาชุมชนทีไ่ ดทําแผนไวแลว
2.แกนนําชุมชนอาจเริ่มตนพูดคุยเพื่อรวมกันสํารวจ วิเคราะหขอมูล ดูความ
พรอมของชุมชนและตรวจสอบดูวาคนในชุมชนคิดอยางไร เห็นความสําคัญและมีความ
ตองการที่จะทําแผนชุมชนหรือไม จะทําอยางไร ใครจะชวยสนับสนุนไดบาน และเมื่อ
ไดขอสรุปแลวก็เริ่มตนดําเนินการไดเลย

ขั้นตอนในการทําแผนชุมชน
“บุคคล” ทีเ่ กี่ยวของในเบื้องตนในการทําแผนชุมชน คือ”ผูนําชุมชน” เพราะ
จะตองเปน”ผูริเริ่มกอการดี”และสราง”การมีสวนรวมกับคนในชุมชน”

เตรียมความพรอมบุคคล
1.1 ทีมงานผูสงเสริมภายในชุมชน
1.2 ทีมงานผูสงเสริมภายนอกชุมชน หรือเปนผูสงเสริมกระบวนการแกนนํา
ชุมชนขับเคลื่อนการทํางานแผนชุมชน โดยการสรรหาแกนนํา พัฒนาศักยภาพแกนนํา
ประชุมวางแนวทาง

เตรียมความพรอมขอมูลและพื้นที่
“ขอมูล” ไดแก จปฐ.กชช.2ค. ขอมูลสภาพชุมชน อื่นๆ ที่อยูใ นชุมชนดานตางๆ
เชนการเกษตร สาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ฯลฯ
หรือชุมชนอาจจะจัดทําชุดขอมูลของชุมชนทีช่ ุมชนตองการขึ้นมาก็ได เชน การจัดทํา
ขอมูลรายรับ-รายจายของครัวเรือน เพื่อนํามาวิเคราะหรวมกัน เปนตน
“พื้นที่” มีความพรอมในดานใดดานหนึ่ง เชน ทุนทางสังคม เชน บุคคล ภูมิปญญา
พฤติกรรม และความสัมพันธของคนเปนอยางไร มีทุนทางเศรษฐกิจ เชนทรัพยากร
การประกอบอาชีพ ทุนของชุมชนเปนอยางไร เอื้อตอการวางแผนของชุมชนอยางไร
จบตอนที่ 1........

แผนชุมชน
นายจารุพงศ พลเดช
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ตอนที่ 2 ( 2 ตอนจบ)

ดําเนินการจัดทําแผน
ใชเวทีประชาคมประชุมแกนนําเพื่อวางแนวทาง จุดประกายความคิด สรางความ
มั่นใจ และดําเนินการใชกระบวนการชุมชนในการจัดทําแผน โดย
1. จัดเวทีทบทวนแผน(ในกรณีที่ชุมชนมีแผนอยูแลว)
2. แกนนําชุมชนและสมาชิกสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพิ่มเติม
3. แกนนําชุมชนจัดเวทีประชาคมหมูบานวิเคราะหขอมูล ระบุปญหา สาเหตุ
กําหนดแนวทางหรือทางเลือกในการแกไขปญหาหรือกําหนดแนวทางการ
พัฒนา
4. ทัศนศึกษาเรียนรูจากชุมชนที่มีประสบการณในการพัฒนาที่เขมแข็ง เพื่อศึกษา
พฤติกรรมของคนในชุมชนและคุณสมบัติของกรรมการบริหาร กระบวนการทํางาน การ
แกไขปญหา รวมถึงกิจกรรมที่สามารถเปนแบบอยางได
5. แกนนําชุมชนจัดเวทีทําแผน โดยความรวมมือของสมาชิกในชุมชน โดยยึด
หลักการมีสว นรวมการเรียนรูและการพึ่งตนเองเปนสําคัญ โดยกําหนดเปนกิจกรรมที่
สามารถดําเนินการไดเอง และกิจกรรมที่ตองประสานความรวมมือกับภาคีการพัฒนา
ทองถิ่น อําเภอ จังหวัด อื่นๆ

นําแผนชุมชนที่ไดไปดําเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชน
แนวทางงายๆในการนําแผนชุมชนไปใชใหเกิดประโยชน
1. ชุมชนรวมมือกันดําเนินการเอง
2. ประสานภาคีการพัฒนาทุกหนวยงาน
3. ประสานแผนชุมชนกับแผนระดับตําบล ทองถิ่น อําเภอ และจังหวัด
4. ดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
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ติดตาม สรุปบทเรียนและเผยแพรผลการทํางาน ประกาศผลความสําเร็จในการ
ทํางานของคนในชุมชน
กระบวนการจัดทําแผน
กระบวนการที่ยากที่สุดในกระบวนการจัดทําแผนชุมชน คือ การทําให ประชาชน เขามา
มีสวนรวม ลองเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชุมชนเมืองกับชนบท จะพบวา
ชุมชนเมือง
1.ตางคนตางอยู
2.ไมคอยจะรูที่มาของ
ชุมชน

ชนบท
1. รูจักกันหมด
2. มีประวัติศาสตรชัดเจน

ปญหา

1. เรื่องการทํามาหากิน
2. ที่อยูอาศัย
3. อาชญากรรม

1. อาชีพภาคเกษตรกรรม
2.ทรัพยากรธรรมชาติถูก
ทําลาย
3.การถูกรุกรานจากทุนสมัย
(หนี้สิน)หลากหลาย

ทุนสนับสนุน

1.มีหนวยงานดูแลที่ชัดเจน 1.หนวยงานแตมักจะผาน
เชนเทศบาล/เขต(กทม)
กลุมผูน ําที่หนวยงานสราง

วิถีชีวิต

ดังนั้น กระบวนของการสรางการมีสวนรวมของชุมชนในเขตเมือง
อาจตองใชเวลามากกวาในชุมชนชนบท โดยการทําใหคนในชุมชนรูสกึ วาเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน คือ ตางคนตางมารวมกันอยู ณ ชุมชน นั้นไดอยางไร นั่นคือ การคนพบ
ประวัติศาสตรของชุมชน อาจเริ่มจากเวทีเล็กๆ โดยแกนนําลองสืบหาดูวาใครเปนคน
แรกๆ ที่มาตั้งรกราก หรือเชิญผูเฒา มาเลาใหคนรุนหลัง ฟงในเวทีวันสงกรานตหรืองาน
บุญที่ชุมชนรวมกันจัด แลวจัดทําผังเครือญาติขึ้น แสดงไวที่ที่เปนศูนยกลางของชุมชน
เวทีประวัติศาสตรอาจทําตอเนื่องกันหลายครั้งใหคนหลากหลายวัยไดมาพบปะพูดคุยกัน
กอน เมื่อพบกันบอยๆความรูสึกเปนญาติมิตรก็จะเกิดขึ้น ชวงนี้เองแกนนําก็ตองแบง
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บทบาทหนาที่ของทีม แกนนําวาใครจะทําหนาที่อะไรในเวทีใครจะเปนคนถามนํา ใคร
จะเปนคนกระตุนใหชาวบานแสดงความคิดเห็น จากสภาพที่เปนอยูคิดวามีปญหาเรื่อง
อะไรหนักหนาสาหัสขนาดไหนจะรูไดอยางไร ลองเก็บขอมูลกันอยางไรฯลฯ เวทีตอไป
ก็จะไหลลื่นไปไดดวยดี
ชุมชนในเมือง คอนขางจะไดเปรียบชุมชนในชนบทในเรื่องของ
ทุนสนับสนุน ในการจัดการประชุม แตอยาลืมวา หลักการสําคัญของแผนชุมชน คือ การ
ฟงตนเอง เวลาคิดอะไร อยางใชเงินเปนตัวตั้ง แตใหใชเงินเปนเครื่องมือในการ
สนับสนุนการทํางาน การคิดที่เริ่มตนจากการใชเงินจะทําใหคนมองเห็นแตประโยชนที่
ตนจะไดรับ มองขามประโยชนที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ทําใหชมุ ชนขาดพลัง ชุมชนที่ขาด
พลัง ยอมไมมีตัวตนใครจะมาทําอะไรก็ไดเพราะตางคนตางอยู

หนาตาแผนชุมชน
เมื่ อ ชุ ม ชนได แ ผนชุ ม ชนเรี ย บร อ ยแล ว จะมี ห น า ตาอย า งไร
จุดนี้เปนจุดที่แตกตางกัน บางชุมชนอาจจะหนักไปในเรื่องการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม
และลดมลพิษ เนื่องจากชุมชนอยูใกลโรงงานใกลแมน้ําที่เต็มไปดวยขยะ น้ําเนา ที่ชุมชน
บานนาอีสาน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ชุมชนที่นี้เปนคนอีสานที่อพยพมาอยูใน
บริเวณที่เปนปาคอนขางจะเสื่อโทรมและวิถีชีวิตเดิมของคนอีสานคือพึ่งพิงธรรมชาติ
การมาอยูรวมกันและตองอาศัยการทํามาหากินกับปาทําให เขาพบวาถาปาหมดเขาคงไม
มีที่อยูอาศัย จากการพูดคุยหาทางแกไขในหลายๆเวที จนไดมาจัดทําแผนของหมูบาน ทํา
ใหเขากําหนดเปนกฎของชุมชนรวมกัน ในการปลูกปา เมื่อมีลูกหลานตองปลูก 10 ตน
เพื่อที่วา เมื่อลูกโตจะตองใชเงินในการบวช/แตงงาน เหลานี้เปนตน และมีการดูแล
รวมกันทําใหปจจุบัน ปานี้ขยายตัวออกเปนพันไร และเริ่มมีสภาพที่อุดมสมบูรณ
กลายเปนวิถีของชุมชนพึ่งตนเองได สิ่งเหลานี้เปนกิจกรรมทีค่ นในชุมชนทําเอาไว โดย
อาศัยความรวมมือจากหนวยงานบางในเรื่องพาหนะนักวิชาการหรือพันธุกลาไม การ
ทํานุบํารุง
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ตัวอยางที่ยกมาใหฟงจะเห็นวาแผนชุมชนของ บานนาอีสานเปนที่
เกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หากจริงๆแลวปาคือเศรษฐกิจ
ของชุมชน

การยกระดับคุณภาพแผนชุมชน
จากเกณฑการประเมินตัวชี้วัดหลัก 4 ตัวชี้วัด คือ (1) การใชขอ มูลบัญชี
รับ-จายครัวเรือน รวมในการวิเคราะหและจัดทําแผนรอยละ 70 ขึ้นไป (2) ตัวแทน
ครัวเรือนในหมูบานเขารวมเวทีประชาคมจัดทําแผนชุมชน รอยละ 70 ขึ้นไป (3) การมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนตั้งแตตน และ(4) การมีแผน
ชุมชนเปนลายลักษณอักษร การยกระดับคุณภาพแผนตามเกณฑชี้วัดนี้ ทําไดโดยสราง
ความเขาใจใหคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําแผนชุมชนโดยการมี
สวนรวมของทุกสวนในชุมชนและการกระตุนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญวาแตละ
ตัวชี้วัดที่กําหนดขึ้นเมื่อทําตามนี้แลว จะไดแผนชุมชนมีคณ
ุ ภาพดี ซึ่งจะสงผลในการ
นําไปใชเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาชุมชน มิใชเพื่อใหผานเกณฑที่ทางราชการกําหนด
เทานั้น หากพิจารณาคุณคาของตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัวชี้วัด จะเห็นวา
ตัวชี้วัดที่ 1 การใชขอมูลบัญชีรับ – จายครัวเรือน รวมในการวิเคราะหและจัดทํา
แผนรอยละ 70 ขึ้นไปเปนการใหความสําคัญกับขอมูลชั้นตน ที่คนในชุมชนอาจจะ
ละเลยไป ทัง้ ขอมูลรับ – จายของครัวเรือน ขอมูลหนี้สิ้นของครัวเรือน ซึ่งทุกคนทุก
ครอบครัวเก็บขึ้น เปนขอมูลที่ชุมชนสามารถเชื่อถือไดเนื่องจากชาวบานเก็บขึ้นเองตาม
แบบฟอรมอยางายๆ ที่หนวยงานสนับสนุน หรือชุมชนจะคิดแบบฟอรมขึ้นมาเองก็ได
จะเห็นไดวามีตัวอยางมากมายที่ชุมชนอื่นๆ ที่เมื่อชาวบานเห็นขอมูลรับ – จายของ
ครัวเรือน ไดเห็นขอมูลหนี้สินของครัวเรือนมารวมกันเปนรายจายของชุมชน หนี้สินของ
ชุมชน ก็จะตระหนักถึงวิถีความเปนไปของหมูบาน นําไปสูวางแผน/หาแนวทางในการ
แกปญหา/พัฒนาหมูบานกันอยางไร นําไปสูการจัดทําแผนชุมชนที่มาจากการมีสวนรวม
ของคนในชุมชนอยางแทจริง
ตัวชี้วัดที่ 2 ตัวแทนครัวเรือนในหมูบานเขารวมเวทีประชาคมการจัดทําแผน
ชุมชน รอยละ 70 ขึ้นไป แผนชุมชนเปนการรวมเอาแผนชีวิตของคนในหมูบาน และ
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รวมถึงสิงที่คนในหมูบานมองภาพรวมกันในการแกปญหา/พัฒนาหมูบาน จึงตองมุงเนน
การมีสวนรวมของคนในหมูบานใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดการยอมรับวาเปนแผนของ
ชุมชนทุกคนทุกสวนในชุมชน ซึ่งจะสงผลตอความรวมมือรวมใจในการนําแผนชุมชน
ไปปฏิบัติในอนาคต
ตัวชี้วัดที่ 3 การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําแผน
ตั้งแตตน องคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ หนวยงานภาครัฐที่ใกลชดิ ชุมชนมากทีส่ ุด
มีพรอมทั้งงบประมาณและบุคลากรที่จะสนับสนุนหมูบาน/ชุมชน สิง่ ที่สําคัญ คือ
การ- บรูณาการแผนชุมชน และแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงมุงหมายใหตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามามี
สวนรวม ตั้งแตตนในการจัดทําแผน ซึ่งสวนใหญคือสมาชิก อบต.ของหมูบานนั้นๆ ได
เห็นกระบวนการของแผนชุมชนทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 4 การมีแผนชุมชนเปนลายลักษณอักษร เปนเพื่อประโยชนในการ
อางอิง ในการพูดคุยกันเพื่อปรับแผน หรือเพื่อการประสานองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงาน/ภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในการเขามาสนับสนุนการทํากิจกรรมตามแผน
รวมกับชุมชน
กระบวนการในการจัดทําแผนชุมชนเปนกระบวนการที่ตองทําอยาง
ตอเนื่อง การทําแผนชุมชนไมใชทําครั้งเดียวแลวถือวาเสร็จ แตชุมชนตองเรียนรูในการ
นําแผนไปปฏิบัติ และประเมินผลการการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่มีอยูในแผน แลว
ยอนกลับมาทบทวนปรับแผนชุมชน ซึ่งจะตองทําซ้ําแลวซ้ําอีกจนกวาจะสามารถใชแผน
ชุมชนเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการการพัฒนาหรือการแกไขปญหาของชุมชนได
เปนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การปรับปรุง/พัฒนา/ยกระดับแผนชุมชนจึงเกิดขึ้นได
ตลอดเวลา สอดแทรกไปกับการปรับแผนชุมชนตามสถานการณของชุมชน
บันทึกความทรงจํา
9 เมษายน 2550

