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ข้อเสนอแนวความคดิ/วธีิการเพื�อพฒันางานหรือปรับปรุงงานให้มปีระสิทธิภาพมากขึ"น 

ของ นางดวงใจ ดวงทพิย์ 

เพื�อประกอบการแต่งตั"งให้ดํารงตําแหน่ง นักวชิาการสิ�งแวดล้อม ชํานาญการพเิศษ 

ตําแหน่งเลขที� 124 

สํานักงานสิ�งแวดล้อมภาคที� 1 (เชียงใหม่) 

เรื�อง การขับเคลื�อนแผนชุมชนเพื�อการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน             

ในพื"นที�ภาคเหนือ  

1. หลกัการและเหตุผล  

สืบเนื�องจากในพื�นที�ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะในพื�นที�รับผิดชอบของสาํนกังาน
สิ�งแวดลอ้มภาคที� 1 ไดแ้ก่ จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย ลาํพูนและแม่ฮ่องสอน ไดป้ระสบกบั
ปัญหาหมอกควนัอย่างรุนแรงในช่วงฤดูแลง้ ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนเมษายน ของ
ทุกปี ต่อเนื�องมาตั�งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบนั ประกอบกบัแนวทางการพฒันาตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้ชุมชนไทยมีศกัยภาพและความเขม้แข็งเพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง 
โดยเฉพาะการเกื�อกูลกนัในชุมชน แต่ก็ยงัอยู่ในระดับตํ�า ความสามารถในการบริหาร
จดัการและพึ�งตนเองของชุมชนในระยะยาวยงัคงเป็นประเดน็ที�ตอ้งเร่งส่งเสริม 

ชุมชนที�มีความเขม้แขง็เป็นปึกแผ่น มีความสามคัคีและเอื�ออาทรต่อกนั มีศกัยภาพ
ในการพึ�งตนเองและเรียนรู้เพื�อปรับตวัรับการเปลี�ยนแปลง เป็นเงื�อนไขและปัจจยัหนึ�งที�
สําคัญต่อการมีสุขภาวะและสภาพสิ� งแวดล้อมที�ดีของคนที�อาศยัในชุมชนนั�น ดังนั�น     
การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนไทย จึงควรเนน้การสร้างศกัยภาพของชุมชนใน
การสร้างเศรษฐกิจฐานรากใหแ้ขง็แรง การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการจดัการองคค์วามรู้ 
ภูมิปัญญา รวมถึงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายชุมชน เพื�อความต่อเนื�องและ
การพึ�งตนเองของชุมชนไดใ้นระยะยาว ซึ�งความเขม้แขง็ของชุมชน หมายถึง การที�ชุมชนมี
การรวมตวักนัเป็นปึกแผน่ มีศกัยภาพในการพึ�งตนเองและการเรียนรู้ระดบัสูง มีองคก์รใน
ชุมชน มีกลุ่มผูน้ ําการเปลี�ยนแปลงและภาคีเครือข่ายการพัฒนาที� เข้มแข็งของชุมชน 
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รวมทั�งมีความสามคัคี  เอื�ออาทรอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข และธรงไวซึ้� งคุณค่าประเพณี
วฒันธรรมและภูมิปัญญาที�เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนหรือทอ้งถิ�นหรือเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทยอยา่งต่อเนื�อง (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2553) 

2. บทวเิคราะห์/แนวความคดิ/ข้อเสนอ  

จากสภาพปัญหาและความสอดคลอ้งการดาํเนินงานของชุมชนดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้สนอ
เห็นว่า แนวทางในการขับเคลื�อนเพื�อการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั 
จาํเป็นตอ้งมีความต่อเนื�องและมีประสิทธิภาพมากพอ ที�ผ่านมาในการแกปั้ญหาไดมุ่้งเนน้
กลไกการจดัการแบบภาครัฐเป็นหน่วยงานหลกัในการแกไ้ขปัญหา  ซึ� งมีขอ้จาํกดัทั�งใน
ดา้นกาํลงัเจา้หน้าที�และงบประมาณ นโยบาย และมาตรการในการแกปั้ญหา อาจยงัไม่
สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงในชุมชนทอ้งถิ�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งชุมชนที�อยูใ่นพื�นที�ป่าที�ยงั
ตอ้งดาํรงชีพและมีวิถีชีวิตที�พึ�งพาและใช้ประโยชน์จากป่า รวมถึงขอ้จาํกดัดา้นความรู้ 
ขอ้มูลไม่สอดคลอ้งกบัความเป็นจริงระดบัพื�นที�  

ดงันั�นมาตรการและแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั ควรมุ่งเนน้
ใหชุ้มชน มีบทบาท หนา้ที�และสิทธิให้ชุมชนใหส้ามารถบริหารจดัการร่วมกบัประชาชน 
และร่วมกนัสร้างแนวทางในการแกไ้ขปัญหาอย่างรอบดา้นระหว่างผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งทุก
ภาคส่วน โดยแนวคิดการดาํเนินงานภายใตแ้ผนชุมชนและการขบัเคลื�อนเพื�อการป้องกนั
แกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัในพื�นที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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การขับเคลื�อนแผนชุมชนเพื�อการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน             

ในพื"นที�ภาคเหนือ   
การขบัเคลื�อนแผนชุมชน นบัเป็นแนวทางที�จะสะทอ้นปัญหา ความตอ้งการของ

ชุมชนจากล่างขึ�นสู่บน (จากหมู่บา้นสู่ตาํบลอาํเภอ จงัหวดั และประเทศ) หรือเป็นลกัษณะ 
Bottom Up โดยการศึกษาขอ้มูลความเป็นจริง รู้ว่าปัญหาคืออะไร โอกาสคืออะไร 
ศกัยภาพคืออะไร แลว้พฒันาช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ ทาํไปแลว้กศึ็กษาเรียนรู้จากสิ�งที�ทาํหรือ
ไปศึกษาเรียนรู้จากที�ชุมชนอื�นทาํ คนในชุมชนตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนัดู มีขอ้ติดขดัอยา่งไรบา้ง 
ช่วยกนัดูแผนของคนทั�งหมู่บา้น ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํเกิดความเขา้ใจ สามารถขบัเคลื�อน
งานการแกปั้ญหาดา้นต่าง ๆ ได ้ อีกทั�งทาํใหมี้เวลาพูดคุยกนัมากขึ�น การเรียนรู้ของชุมชน
มีมากขึ�นที�สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต และความผูกพนัของคนในชุมชนเช่นนี� แนวโน้มจะไป
ทางที�ย ั�งยนื ย ั�งยนืหมายถึงวา่พฒันาไปแลว้เกิดผลที�ดีขึ�น ดีขึ�นโดยไม่สะดุด  

แผนชุมชนจึงมีส่วนสําคญั ทาํให้ 1) เกิดการรู้ตวัเอง แทนที�ชาวบา้นจะทาํตาม
หน่วยงานอยา่งเดียว แต่กลบัตั�งสติ ไดเ้ริ�มคิด เริ�มจดัการขอ้มูลและดูปัญหา ดูแนวทางการ
พฒันา นาํมาสู่การเริ�มจดัการทุกอย่างดว้ยตนเอง 2) มีขอ้มูล รับรู้ขอ้มูล รู้ว่าทาํเรื�องนี� ไป
ทาํไม นาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงอะไร มีการเชื�อมโยงรวมตวัเป็นการทาํงานเป็นเครือข่าย
ร่วมกนั หรือเชื�อมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งขบวนที�ทาํงานต่างกนั 3) กระบวนการทาํแผน 
เป็นการเปลี�ยนความสัมพนัธ์ให้ชาวบา้นดว้ยกนัเอง และระหว่างชาวบา้นกบัหน่วยงาน  
ซึ�งถือเป็นสาระที�มีความสาํคญัมาก 

ความหมายของแผนชุมชน 
แผนชุมชน หมายถึง การกาํหนดอนาคตและกิจกรรมการพฒันาของชุมชน ที�เกิด

จากคนในชุมชนที�มีการรวมตวักนัจดัทาํขึ�นมา เพื�อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชน 
ทอ้งถิ�นของตนเองให้เป็นไปตามความตอ้งการและสามารถแกไ้ขปัญหาที�ชุมชนเผชิญอยู่
ร่วมกนัได้ โดยคนในชุมชนได้มาร่วมกนัคิด ร่วมกนักาํหนดแนวทางและกิจกรรมการ
พฒันาของชุมชน โดยยึดหลักการพึ� งตนเอง ลดการพึ� งพิงภายนอก ด้วยการสํานึกถึง
ศกัยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วฒันธรรม และสิ�งแวดลอ้มในทอ้งถิ�นเป็นหลกั 
โดยการมีส่วนร่วมคือหวัใจสาํคญัของแผนชุมชน 
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กระบวนการทาํแผนชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ความจาํเป็นที�ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัแผนชุมชน เพราะเป็นกระบวนการเสริมสร้าง

การเรียนรู้ของคนในชุมชน ทาํใหรู้้จกัตวัตนของตนเองและชุมชน สร้างพลงัความสามคัคี
ในชุมชนทาํให้ชุมชนใช้ประสบการณ์และความรู้ร่วมกนักาํหนดทิศทาง แนวทางการ
พฒันาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถดาํเนินการเพื�อตอบสนองความตอ้งการ 
เหมาะสมกบัสภาพพื�นที�และสถานการณ์ มีกระบวนการแกไ้ขปัญหาที�สาเหตุของปัญหามี
เป้าหมายความสําเร็จที�ชัดเจน เชื�อมโยงรองรับนโยบายการพัฒนาของประเทศ และ
กาํหนดระยะเวลาเพื�อความสาํเร็จของเป้าหมายในการดาํเนินการได ้ทั�งยงัใชเ้ป็นเครื�องมือ
ในการพฒันาและการเชื�อมประสานภาคีการพฒันาทั� งภาครัฐบาลและเอกชนในการ
สนบัสนุนงบประมาณและวชิาการ หรืออื�น ๆ ไดด้ว้ย  

เป้าหมายของการจัดกระบวนการแผนชุมชน เพื�อเสริมสร้างให้คนในชุมชน          
มีความสามารถในการบริหารจดัการตนเองและชุมชนได ้มีขั�นตอนสาํหรับการทาํงานเพื�อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน มีลกัษณะรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที�ชุมชน
ปฏิบติัไดด้ว้ยความสามารถและศกัยภาพของคนในชุมชนเอง โดยพึ�งพาภายนอกให้นอ้ย

ติดตาม

ประเมินผล 

แบ่งปัน 

ผลประโยชน์ 

ดําเนินการ 

ตัดสินใจ 

วางแผน 

วเิคราะห์ชุมชน 

พฤติกรรมการกระทาํ
ร่วมกนัของคนในชุมชน 
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ที�สุด มีหลกัมีแนวทางในการปฏิบติังานให้เกิดผลตามเป้าหมายคือ ชุมชนพึ�งตนเองได้
อย่างย ั�งยืนหรือแม้กระทั�งสามารถนําเสนอแผนต่อหน่วยงานและรับการสนับสนุน
งบประมาณ  วิชาการหรือเรื�องอื�นใดในส่วนที�เกินความสามารถของชุมชนเพื�อใชด้าํเนิน
กิจกรรมใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

กระบวนการจัดทาํแผนชุมชน มี 5 ขั�นตอน ดงันี�  

ขั�นตอนที� 1 เตรียมความพร้อมชุมชน เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนัของทีมทาํงาน
ในชุมชน ประชุม/พูดคุย/แลกเปลี�ยน ทาํความเขา้ใจร่วมกนัในทีมงาน เตรียมขอ้มูลชุมชน 
(ขอ้มูลศกัยภาพชุมชน บญัชีครัวเรือน ฯลฯ) ประมวลสภาพชุมชนเบื�องตน้ แนวนโยบาย
แห่งรัฐ/ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ทาํความเข้าใจเกี�ยวกับแนวคิด วิธีการ ขั�นตอน การจัด
กระบวนการแผนชุมชน ประโยชน์ของแผนชุมชน คุณภาพแผนชุมชน เตรียมการจดัเวที
ประชาคม (จาํนวนเวทีประชาคม / ผูเ้ขา้ร่วม /บทบาทของผูเ้ขา้ร่วม) แผนปฏิบติัการของ
ทีมแกนนาํเพื�อจดักระบวนการแผนชุมชน 

ผลลพัธ์ของขั�นตอนที� 1 : ทีมงานทาํแผนชุมชนมีความเขา้ใจและพร้อมจดั
กระบวนการแผนชุมชน  

ขั�นตอนที� 2 การวเิคราะห์ขอ้มูล การเรียนรู้ตนเองและชุมชน เพื�อใหเ้กิดความเขา้ใจ
สภาพชุมชนในปัจจุบนั เรียนรู้ประวติัความเป็นมาของชุมชน ตั�งคาํถามกระตุกใจเพื�อการ
เรียนรู้ สํารวจ/วิเคราะห์เรียนรู้ขอ้มูลชุมชนวิเคราะห์ขอ้มูลชุมชน อาทิ บญัชีครัวเรือน 
ขอ้มูลศกัยภาพชุมชน วเิคราะห์ผลกระทบที�มีต่อชุมชนจากการเปลี�ยนแปลงภายนอกในทุก
ระดับ (ประเทศ/โลก) และทุกมิติ (เศรษฐกิจ/สังคม/การเมือง) วิเคราะห์สภาพชุมชน      
(จุดแข็ง/จุดอ่อน/โอกาสและอุปสรรค) เพื�อรู้ศกัยภาพของตนเองและชุมชน รู้โอกาสใน
การพฒันา และรู้ข้อจาํกัด วิเคราะห์สภาพปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาของชุมชน 
แนวโนม้ ผลที�จะเกิดขึ�นกบัชุมชนในอนาคต 

ผลลพัธ์ของขั�นตอนที� 2 : ชุมชนมีความเขา้ใจในสภาพและศกัยภาพของตนเอง 
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ขั�นตอนที� 3 กาํหนดวิสัยทศัน์และทิศทางการพฒันา ไดเ้ป้าหมายและทิศทางการ
พฒันาของหมู่บา้น มองเห็นอนาคต สะทอ้นถึงตวัตนที�ตอ้งการจะเป็นใน 5 – 10 ปีขา้งหนา้
กาํหนดเป้าหมายการพฒันาหมู่บา้น (วิสัยทศัน์) และทิศทางการพฒันาตามศกัยภาพของ
หมู่บา้น กาํหนดการพฒันาอาชีพและแหล่งรายไดเ้พื�อสร้างรายไดใ้ห้ชุมชนตามศกัยภาพ
ชุมชน และกลไกการตลาด กาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันา กาํหนดประเด็นหลกัในการ
พฒันาตามยทุธศาสตร์ กาํหนดเป้าหมายการพฒันาตามประเด็นหลกั กาํหนดวิธีการพฒันา
ตามประเดน็หลกั เพื�อทาํใหบ้รรลุยทุธศาสตร์ 

ผลลพัธ์ของขั�นตอนที� 3 : มีเป้าหมายและทิศทางการพฒันาหมู่บา้น 

ขั�นตอนที� 4 กาํหนดแผนงาน/โครงการ โดยมีการจดัประเภทของกิจกรรม การ
จดัลาํดบัความสาํคญั รวมถึงการประชาพิจารณ์แผนชุมชน เพื�อใหไ้ดแ้ผนชุมชนที�เป็นของ
ชุมชนอย่างแท้จริง สามารถนําไปใช้ประโยชน์และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที�วาง
ไว ้ กาํหนดแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาจากอตัลกัษณ์ของชุมชน กาํหนดยุทธศาสตร์
การพฒันา ศึกษายุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเป็นแนวทางประกอบ พิจารณากาํหนดโครงการ/
กิจกรรม เพื�อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพฒันาดว้ยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แยกประเภท
โครงการ/กิจกรรม (ทาํเอง ทาํร่วม ทาํให)้ จดัลาํดบัความสาํคญัของโครงการ/กิจกรรม ร่าง
แผนชุมชน ประชาพิจารณ์แผนชุมชน 

ผลลพัธ์ของขั�นตอนที� 4 : แผนงาน/โครงการ เพื�อบรรลุเป้าหมายการพฒันา 

ขั�นตอนที� 5 ปฏิบติัการตามแผนชุมชน  เพื�อขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชนตามแผน
ชุมชน จดัตั�งคณะทาํงานปฏิบติัตามแผนชุมชน (เพื�อรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์/กิจกรรมทาํเอง/กิจกรรมทาํร่วม/กิจกรรมขอรับการสนับสนุน) จดัองค์กร
สําหรับรับผิดชอบการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม จดัระบบการบริหาร
จดัการเพื�อการพฒันาของชุมชน ประสานภาคีการพฒันา/หน่วยสนบัสนุน วางแผนกาํหนด
รูปแบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนชุมชน 

ผลลพัธ์ของขั�นตอนที� 5 : การขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชนตามแผนชุมชน 
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อย่างไรก็ตาม สิ� งที�ขาดไม่ได้คือการประเมินผลในทุกระยะเพื�อจะได้ปรับการ
ทาํงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแทจ้ริง และมีการปรับแผนชุมชนอย่างเป็นระบบ 
ตามความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในแต่ละห้วงเวลา ตวัชี� วดัคุณภาพแผนชุมชนและการใช้
ประโยชน ์โดยตวัชี�วดัคุณภาพแผนชุมชน  ควรประกอบดว้ยตวัชี�วดั  ดงันี�  

1. ใช้ขอ้มูลพื�นฐาน จปฐ. กชช.2ค และ/หรือ ขอ้มูลบญัชีรับ-จ่าย ครัวเรือน ร่วมใน
การวเิคราะห์ และจดัทาํแผนชุมชนร้อยละ 70 ขึ�นไป 

2. ตวัแทนครัวเรือนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนมากกว่าร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั�งหมด 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น มีส่วนร่วมในการจดัทาํแผนชุมชนตั�งแต่ตน้ 

4. มีแผนชุมชนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

5. มีกระบวนการจดัทาํแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแผนงาน/
โครงการสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์หลกัที�เกี�ยวขอ้ง 

6. มีกิจกรรมพึ�งตนเอง อย่างน้อยร้อยละ 30 ของกิจกรรมในแผนชุมชนและการ
ปฏิบติั ไดจ้ริง 30 % ของกิจกรรมพึ�งตนเอง 

กระบวนการจดัทาํแผนชุมชนเป็นกระบวนการที�ตอ้งทาํอย่างต่อเนื�อง การทาํแผน
ชุมชนไม่ใช่ทาํครั� งเดียวแลว้ถือว่าเสร็จ แต่ชุมชนตอ้งเรียนรู้การนาํแผนไปปฏิบติั และ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามกิจกรรมที�มีอยูใ่นแผนชุมชน แลว้ยอ้นกลบัมาทบทวน/ปรับ
แผนซึ�งจะตอ้งทาํซํ� าแลว้ซํ� าอีก จนกวา่จะสามารถใชแ้ผนชุมชนเป็นเครื�องมือในการบริหาร
จัดการในการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั� น       
การปรับปรุง/พฒันา/ยกระดบัแผนชุมชนจึงเกิดขึ�นไดต้ลอดเวลา สอดแทรกไปกบัการปรับ
แผนชุมชนตามสถานการณ์ของชุมชน 

การพัฒนาแผนชุมชนจะเป็นเครื� องมือที� ก่อเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนและ
ประชาชนในชุมชนได ้ดงันี�  

1. คนในชุมชนไดแ้ลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกนั 
2.  คนในชุมชนไดเ้ห็นขอ้เด่น ขอ้ดี โอกาสและขอ้จาํกดัของชุมชนในการพฒันา

อยา่งมีเป้าหมาย 
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3. คนในชุมชนมีช่องทางในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและ
ครอบคลุม 

4. คนในชุมชนสามารถกาํหนดกิจกรรมที�ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนและ
ลงมือทาํงานร่วมกนัได ้

5. ทาํใหค้นในชุมชนสามารถคิดเป็นและกลา้ที�จะตดัสินใจดว้ยตนเองได ้
6. ชุมชนสามารถวางแผนจดัการกบัทรัพยากรหรือทุนในชุมชนทั�งทุนบุคคลและ

ทุนสังคม ที�มีอยู ่ไดอ้ยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพชุมชน 
7. คนในชุมชนสามารถรับผลประโยชนร่์วมกนัไดอ้ยา่งทั�วถึงและเท่าเทียม 
8.  ความร่วมมือกนัของคนในชุมชนจะก่อใหเ้กิดทศันคติที�ดี เอื�ออาทรต่อกนัได ้
9.  ปลูกฝังทศันคติ ค่านิยมที�ดีใหก้บัลูกหลานและถ่ายทอดสืบต่อกนัได ้
10. สามารถหาภาคีแนวร่วมในการทาํงานเพื�อพฒันาชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะ

ภาคทอ้งถิ�น และภูมิภาค ไดอ้ยา่งประสานประโยชนร่์วมกนั 

การนําเข้าแผนชุมชนเข้าสู่แผนท้องถิ�น/ภาครัฐ 

การเชื�อมโยงแผนชุมชนสู่แผนทอ้งถิ�น โดยการเชื�อมโยงปัญหาไฟป่าและหมอก
ควนักบัปัญหาคุณภาพชีวติ การแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัเกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการ
จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อใหเ้กิดความสมดุลของระบบนิเวศน์และ
การพฒันาคุณภาพชีวติของคนในทอ้งถิ�นจะเกิดขึ�นไดอ้ยา่งเขม้แขง็และยั�งยนื 
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จะเห็นไดว้า่ การเชื�อมโยงแผนของชุมชนเพื�อใหเ้กิดการกาํหนดเจา้ภาพร่วมในการ
ดาํเนินงาน เพื�อประสิทธิภาพในการดาํเนินตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที�กาํหนดใน
แผนของชุมชน ที�สําคญัตอ้งมีการบูรณาการแผนระหว่างหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ปัญหา
สําคญัในการเสนอแผนของชุมชนอาจเกิดจากการไม่ทราบปฏิทินการทาํแผนของ อปท. 
ทาํใหเ้สนอแผนไม่ทนัหรือแผนไม่ไดรั้บการตอบสนอง รวมทั�งชุมชนไม่ทราบปฏิทินการ
ทาํแผนหรือการปฏิบติัของส่วนราชการ ส่งผลให้การกาํหนดแผนงานไม่สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายในแผนแม่บทของภาครัฐ อาจเกิดแผนงานซํ� าซอ้นต่างคนต่างทาํในเรื�องเดียวกนั 
ดงันั�นการที�จะขบัเคลื�อนและผลกัดนัให้เกิดการดาํเนินงานอย่างแทจ้ริงจาํเป็นตอ้งรู้และ
เขา้ใจในปฏิทินการทาํงานทาํแผนของทอ้งถิ�น (อบต./เทศบาล) และหน่วยงานราชการที�
กาํหนดแผนงานหลกัในเรื�องนั�น ๆ  

ในขั�นตอนการขบัเคลื�อนแผนชุมชนสามารถกาํหนดเป็นลาํดบัขั�นตอนเพื�อใหเ้ห็น
ภาพการดาํเนินงานและจะนาํไปสู่การเรียนรู้ของชุมชน ทาํใหก้ารขบัเคลื�อนแผนเกิดขึ�นได้
อยา่งเป็นรูปธรรมและเกิดการปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดงัแผนภาพ 
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หมูบ่า้น ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั

แผนชุมชน (ธกส.) แผนชุมชน (สกว.) แผนกลุ่มสตรี

แผนชุมชน (กศน.)  แผนชุมชน (พช.)
แผนชุมชน (พอช.) ฯลฯ
แผนกลุ่มอาชีพ

1. กม. บูรณาการแผนชุมชน/กลุ่มองค์กรทกุแผนที�พบในหมู่บ้าน                         

มาจัดลงตามกรอบแผนพัฒนาหมู่บ้าน 5 กล่อง
2. ถ้าแผนที�พบไม่ทนัสมัย ขาดตกบกพร่อง ให้ทบทวนปรับปรุงใหม่  

ถ้ายังไม่มีแผนชุมชนเลย ให้จัดประชาคม ทาํแผนใหม่ ร่วมกบั ปชช. 
ผู้นํากลุ่มองค์กร  โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศชุมชน
(จปฐ. กชช.2 ค ) และวิทยากรกระบวนการ
3. ทาํเล่ม 3 เล่ม  โดยประธาน กม. ลงนามรับรองแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน  ส่งให้ อปท. 1 เล่ม  ส่งให้อาํเภอ  1 เล่ม 

สนบัสนุน ขอ้มูล จปฐ./กชช.๒ ค “แผนชุมชนคุณภาพระดบัดีมาก/ดี/
พอใช้” และขอ้มูลอื�นๆ ของหมู่บา้น แกค่ณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) ที�
จะนาํไปจดัทาํเป็นแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน ในปี ๒๕๕๓ โดยไม่ตอ้ง
จดัทาํแผนชุมชนขึ�นใหม่  หรือใชป้รับทบทวนเป็นแผนพฒันาหมู่บา้น/
ชุมชน

-เขา้ร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการจดัทาํแผนพฒันาหมู่บา้น/ชุมชน
ใหม่  หรือปรับทบทวนแผนชุมชน รวมทั�งบูรณาการแผนพฒันาหมู่บา้น
-ส่งเสริมและสนบัสนุน ศอช.ต. เพื�อใหส้ามารถเป็นกลไกบูรณาการแผน
ชุมชนในระดบัตาํบล/เทศบาล  รวมทั�ง ใหค้วามรู้แกผู่น้าํชุมชน กลุ่ม
องคก์ร และเครือข่าย ในเรื�องกระบวนการจดัทาํแผนชุมชน และการเป็น
วิทยากรกระบวนการ  ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้น้าํชุมชน 

กลุ่มองคก์ร และเครือข่าย เขา้เป็นคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) ต่อไป 

บูรณาการแผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน                         

ทุกหมู่บ้าน ในตําบล   โดย

1. อปท. แต่งตั"งให้ ศอช.ต. หรือ สภาองค์กรชุมชน 
หรือองค์กรภาคประชาชนที�เข้มแข็งในตําบล เป็นคณะ
บูรณาการแผนชุมชนระดับตําบล และสนับสนุน
งบประมาณในการทบทวนแผนชุมชน บูรณาการแผน
ชุมชน
2. ปรับเข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ�น 3 ปี  (โดยในอนาคต 

ให้ยึดเป็นแผนพัฒนาท้องถิ�นได้เลย)
3. นําไปพิจารณารวมกบันโยบายผู้บริหาร อปท.เพื�อ
จัดตั"งเป็นข้อบังคบังบประมาณ เทศบัญญัติฯ ประจําปี
4. ที�เกนิศักยภาพ ส่งต่อไปบูรณาการเป็นแผนพัฒนา
อาํเภอ/จังหวัด  แผน อบจ. และแผนของหน่วยงาน 

Function ต่อไป

บูรณาการ  แผนพฒันา
อําเภอ

บูรณาการ แผนพฒันา
จังหวดั

จดัทําคําของบประมาณ
ประจําปี

- พัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน

บทบาทหน้าที�  พช.

กม. ปค.ปค.

ชุดปฏบัิตกิาร
ตาํบล (พี�เลี  ยง)

ชุดปฏบัิตกิาร
ตาํบล (พี�เลี  ยง)

ศอช.ต.

สอช.

อปท.

พช.

พอช.

สถ.
ฝ่ายอํานวยการ             

(ผู้กาํกับการแสดง)

ฝ่ายอํานวยการ             

(ผู้กาํกับการแสดง)

กบจ.

สํานักงานอาํเภอ

สํานักงานจังหวัด

คณะทาํงาน
บูรณาการฯ

คณะทาํงาน
บูรณาการฯ คณะทาํงาน

บูรณาการฯ

คณะทาํงาน
บูรณาการฯ

วิทยากรกระบวนการ

ขอ้มลูสารสนเทศชุมชน

กระบวนการขับเคลื�อนแผนชุมชน

อกอ.

แผนของ 
อบจ.

แผนของ
หนว่ยงาน
(Function)

อยู่ระหวา่งวางแผนร่วมกบัทางสํานกังานเศรษฐกิจพอเพียง                          
เพื�อยกระดบัรายได้ชุมชน (S ML  เดิม) เพื�อให้เป็นพื 'นที�หลกัในการ
ต่อยอดกิจกรรม โดยใช้โครงการที�บรรจุอยู่ในแผนที�ผา่นการรับรอง
มาตรฐาน

อยู่ระหวา่งวางแผนร่วมกบัทางสํานกังานเศรษฐกิจพอเพียง                          
เพื�อยกระดบัรายได้ชุมชน (S ML  เดิม) เพื�อให้เป็นพื 'นที�หลกัในการ
ต่อยอดกิจกรรม โดยใช้โครงการที�บรรจุอยู่ในแผนที�ผา่นการรับรอง
มาตรฐาน

กลไกกลไก

สนับสนุนให้หมู่บ้านชุมชนสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนรับรองมาตรฐานแผนชุมชน

และ/หรอื

 

ปฎทิินการบูรณาการแผนในพื"นที�

ต.ค.-พ.ย. ธ.ค.-ม.ค. ก.พ.-มี.ค. เม.ย.-พ.ค. มิ.ย.-ก.ค. ส.ค.-ก.ย.

จัดเกบ็ข้อมลู จปฐ.
และข้อมูลอื�นๆ

ทบทวน/ปรบัปรงุ 
แผนชุมชน

บูรณาการจัดทํา 
แผนพฒันาหมู่บ้าน

บรูณาการจดัทํา
แผนพฒันาตําบล

บูรณาการจัดทาํ                  
แผนพัฒนาอาํเภอ

จัดทาํกรอบ               
ยุทธศาสตร์จังหวดั

จัดทาํ                  
แผน อบจ.

บูรณาการจัดทาํ                  
แผนพฒันาจังหวดั

ต.ค.-พ.ย. ธ.ค.

ข้อมูลสารสนเทศชุมชน / แผนชุมชนเดิม

วทิยากรกระบวนการ

ระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน

พัฒนาชุมชน

ฐานข้อมูลแผนชุมชน

กบจ.

กม.

อบต.
ศอช.ต

อกอ.

จัดทาํแผนหน่วยงาน 
Functionต.ค.-พ.ย. ธ.ค.-ม.ค. ส.ค.-ก.ย.มิ.ย.-ก.ค.เม.ย.-พ.ค.ก.พ.-มี.ค.

แกนนํา

กบจ.

180 วนั มหศัจรรยแ์ผนชุมชน
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นอกจากขอ้เสนอขา้งตน้แลว้นั�น การสร้างความรู้ความเขา้ใจ การเผยแพร่องค์
ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ใหช้าวบา้นมีความรู้ ความเขา้ใจ เกิดสาํนึกในการอนุรักษ์
สิ�งแวดลอ้ม เสริมสร้างคุณธรรมและจิตสาํนึกที�ดีในการอยูร่่วมกนัทั�งในชุมชนและชุมชน
รอบขา้ง จะช่วยใหก้ารดาํเนินงานดา้นการอนุรักษป่์าไม่และตน้นํ� าลาํธารประสบผลสาํเร็จ 
และรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติไวไ้ดอ้ยา่งย ั�งยนื การสร้างความรู้ ความเขา้ใจอาจทาํ
ผา่นการศึกษาดูงาน การอบรม การจดัทาํแผน่ป้ายประชาสัมพนัธ์ การออกเสียงตามสายใน
ชุมชน วิทยุชมชนหรือหอกระจายข่าวการฝึกปฏิบติั การที�ชุมชนไดรั้บความรู้ที�ถูกตอ้งจะ
ช่วยลดความเชื�อที�ผดิ ๆ เช่นการเผาเพื�อใหผ้กัหวานแตกยอด เผาป่าเพื�อใหเ้ห็ดขึ�น หรือการ
เผาเพื�อวสัดุทางการทางเกษตรเพื�อลดโรคและแมลง เป็นตน้ ทั�งนี�  การสื�อสารและการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้กบัสังคมผ่านช่องทางการสื�อสารต่าง ๆ ที�เขา้ถึงและเขา้ใจง่าย เกิดการ
รับรู้ขอ้เทจ็จริง สร้างความเขา้ใจต่อสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควนั รวมถึงการถ่ายทอด
ความรู้และรูปแบบในการจดัการที�หลากหลาย เช่น การชิงเผาเพื�อลดเชื�อเพลิง ลดความ
รุนแรงของไฟป่า รวมถึงการสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ดา้นการจดัการไฟป่าและ
หมอกควนัโดยชุมชน เพื�อให้สังคมเขา้ใจและเห็นคุณค่าขององค์กรชุมชนในการแกไ้ข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควนัอยา่งแทจ้ริง 

3. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. มีแผนชุมชนเพื�อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนัที�สอดคลอ้ง
กบัแผนทอ้งถิ�นและแผนแม่บทของภาครัฐ 

 2. สามารถดาํเนินการตามแผนชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอยา่งเป็น
รูปธรรม 

3. มีองคก์รชุมชนที�มีศกัยภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาไฟป่าและหมอกควนั
ในพื�นที�ภาคเหนือตอนบน 

4. จาํนวนครั� งและพื�นที�การเกิดไฟป่าลดลง ส่งผลให้ค่าฝุ่ นละอองขนาดเล็กใน
บรรยากาศ (PM10) ลดลง และจาํนวนวนัที�มีฝุ่ นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐาน (120 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร) ลดลงและอยูใ่นเกณฑที์�ปลอดภยั 




