แนวทางการดําเนินงานภายใตแผนงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรอยูดีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2550
แจงผลการพิจารณาให มท./ สศช. / สงป.
คณะกรรมการระดับจังหวัด - พิจารณาอนุมัติโครงการ
- พิจารณากลั่นกรอง

คณะกรรมการระดับอําเภอ/กิ่งอําเภอ - จัดลําดับความสําคัญ
กําหนดหนวยดําเนินการ

หมูบาน/ชุมชน ราชการ
ดําเนินการ รวมชุมชน
เสนอโครงการ/กิจกรรม
- กรอบ 5 แผนงาน
- หลักเกณฑที่กําหนด
แผนชุมชนที่
มีคุณภาพ
มติของคณะกรรมการ
ระดับหมูบาน/ชุมชน

หนวยงาน
ราชการ

เสนอโครงการ/กิจกรรม
จัดทํากระบวนการแผนชุมชน
ไมมีแผนชุมชน/แผนชุมชน
ไมมีคุณภาพ

หมูบาน/ชุมชน
ปญหา/ความตองการ

เตรียมความพรอม
ของแผนชุมชนเพื่อ
ของบป 2551

คณะกรรมการฯ
ระดับชาติ

กลไกสนับสนุน

คณะกรรมการฯ
ระดับจังหวัด
ผวจ : ประธาน

องคประกอบ

คณะกรรมการฯ
ระดับอําเภอ
นายอําเภอ : ประธาน

กลไกดําเนินงาน/
ประสานแผน

คณะกรรมการฯ
ระดับหมูบา
 น/ชุมชน
(12-15 คน)

องคประกอบ

1.

ผูแทนสวนราชการ

2.

ผูแทน อปท.

3.

ผูแทนองคกรภาคเอกชน

4.

ผูแทนองคกรประชาชน

5.

ผูแทนองคกรพัฒนาเอกชน

6.

ปราชญชาวบาน

7.

ผูแทนกํานัน ผูใหญบา
 น
(เฉพาะในระดับอําเภอ)

1.

ผูใหญบาน/ ผูนําชุมชน

2.

ตัวแทนกลุมอาชีพ

3.

ตัวแทนองคกรในชุมชน

4.

ตัวแทนจากครัวเรือน

5.

ปราชญชาวบาน

การจัดตัง
้ คณะกรรมการระดับหมูบาน/ชุมชน
ประชาคม
(ไมนอยกวาครึ่ง)

เลือก

คณะกรรมการระดับ
หมูบาน/ชุมชน
(12-15 คน)

ราษฎรของหมูบาน/ชุมชน
-ผูใหญบาน ผูนําชุมชน

- ประธาน

-ตัวแทนกลุมอาชีพ/องคกรในชุมชน
-ตัวแทนครัวเรือน/ตัวแทนคุม

คณะผูรับผิดชอบ

-ปราชญชาวบาน

- รองประธาน
- เหรัญญิก
- ผูชวยเหรัญญิก

(คนไทยอายุ 15 ปขึ้นไป อาศัยอยูใ น
หมูบาน/ชุมชนไมนอยกวา 6 เดือน)

1. ผูรับผิดชอบโครงการ 3 คน
2. เบิกจายเงิน 3 คน
3. จัดซื้อ จัดจาง 3 คน
4. ทําบัญชีคาใชจาย 2 คน
5. ควบคุม/ตรวจสอบผลงาน 3 คน

- กรรมการฝายควบคุม/
ตรวจสอบ
- กรรมการ
- เลขานุการ
- ผูชวยเลขานุการ

ระเบียบการบริหารและการใชจายงบประมาณ
ภายใตแผนงานยุทธศาสตรอยูดีมีสขุ ระดับจังหวัด พ.ศ. 2550
มท.รวบรวมเงินเหลือ
สงเปนรายไดแผนดิน
สลน.
ตามยอดเงิน
จัดสรร

โอนตั้งจายที่ มท.
5,000 ลบ.
โอนเขาบัญชี
ธนาคารที่
จังหวัด
คณะกรรมการระดับ
จังหวัดอนุมัติโครงการ/
วงเงินงบประมาณ

สงคืน
เงินเหลือ

สงคืน
เงินเหลือ

จัดซื้อจัดจางตามระเบียบราชการ

สงเบิกจาย
ผวจ.อนุมัติ
หนวยราชการ

โอนเงินเขาบัญชีหมูบาน/ชุมชน
คณะกรรมการระดับ
หมูบาน/ชุมชน

หมูบาน/ชุมชน
นําหลักฐาน
พรอมบัญชีเบิก
จากธนาคาร

นายอําเภอ
การเบิกจาย

คัดเลือก
ผูรับผิดชอบ - โครงการ 3 คน
- เบิกจาย 3 คน
- จัดซื้อจัดจาง 3 คน
ดําเนินการแลวเสร็จ
- จัดทําบัญชีคาใชจาย 2 คน
- ควบคุมและตรวจสอบผลงาน 3 คน.

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรอยูดีมีสข
ุ ฯ – โครงการ คพพ.
1. กลุมเปาหมาย

ชุมชน

เสนอปญหา ความตองการ
2. วิธีการ

ใชกระบวนการชุมชน
การบริหารจัดการ

3. ความเชื่อมโยง
4. เปนกระบวนการเรียนรูและสรางชุมชนที่เขมแข็ง
5. ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอพียง/ ความมีเหตุผล
พอประมาณ

6. เปนเรื่องของการบริหารจัดการบานเมือง
ที่ดีและสงเสริมวิถีประชาธิปไตย
7. จุดมุงหมาย “สังคมมั่นคงประชาชนอยูดีมีสุข”

ภูมิคุมกัน

ความรู + คุณธรรม

เปาหมายสังคม
และประชาชน
อยูดีมีสุข

คณะกรรมการ ศจพ.

คณะกรรมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน คพพ.
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
ประชาชนอยูดีมสี ุข

แกไขปญหาความยากจน
แกไขปญหาที่ดนิ
นโยบายขจัด
ความยากจน

คณะกรรมการระดับจังหวัด
วิทยากรกระบวนการ

คณะกรรมการระดับอําเภอ

อยูดีมีสุข จังหวัดเปนหนวยบูรณาการภาพรวมทั้ง
5,000 ลบ. แผนงาน งบประมาณ และสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
พิจารณากลั่นกรอง/เชื่อมโยง

ตําบล

โครงการ/กิจกรรม

หมูบาน / ชุมชน

คพพ.
5,000 ลบ.

ปญหา / ความตองการ

งบยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
งบ Function
งบ อปท.
งบ คพพ. (ชุมชนดําเนินการเอง)

หมูบาน / ชุมชน

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

แผนชุมชน/กระบวนการชุมชน
ความมีเหตุผล
ความพอเพียง/พอประมาณ
มีภูมิคุมกัน.

