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3.4 การจัดทาํแผนการดาํเนินงานของศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

 
 แมวาในทางกฎหมายแลว ศูนยความรวมมือที่เกิดขึ้นจะมิไดมีสถานะเปนองคกรนิติบุคคล 

แตสําหรับในแงการบริหารจัดการแลว ศูนยความรวมมือก็มีบทบาทไมตางจากการทําหนาที่ขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะบทบาทในการบริหารจัดการบริการสาธารณะในทองถิ่น แตจุด

แตกตางที่สําคัญซึ่งเปนคุณลักษณะเฉพาะของศูนยความรวมมือก็คือ การมีบทบาทในการบริหาร

จัดการบริการสาธารณะเฉพาะกิจกรรมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกเห็นพองตองกันวาจะ

รวมมือกันดําเนินการ โดยมอบหมายใหคณะกรรมการศูนยความรวมมือเปนเจาภาพในการดําเนิน

กิจกรรมดังกลาวแทน 

 เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกรวมกันจัดตั้งศูนยความรวมมือข้ึนมาแลว        

ก็จําเปนที่จะตองรวมกันกําหนดแผนการดําเนินงานของศูนยความรวมมือข้ึน เพื่อเปนกรอบในการ

ดําเนินกิจกรรมและการใชจายงบประมาณของศูนยฯ โดยแผนการดําเนินงานของศูนยฯ จะบรรจุ

รายการโครงการและกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะ ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก           

เห็นพองตองกันที่จะรวมมือกันดําเนินการ โดยผานการบริหารงานของคณะกรรมการศูนยความรวมมือ 
 

3.4.1 แผนการดําเนินงานของศูนยฯ 
 

 1) การจัดทําแผนสําคัญอยางไร ? 
 เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยฯ มีทิศทางที่ชัดเจนในการบรรลุเปาหมายที่องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นภาคีสมาชิกไดรวมกันกําหนดไว โดยเฉพาะการมุงหวังใหศูนยความรวมมือที่เกิดขึ้น         

ทําหนาที่ในการบริหารจัดการบริการสาธารณะในทองถิ่นในดานใดดานหนึ่งที่ตกลงกัน ดังนั้น

คณะกรรมการศูนยความรวมมือ ซึ่งก็คือตัวแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก จะตอง

รวมกันจัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยฯ ข้ึน ในลักษณะเดียวกับการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงนั่นเอง  

 แผนการดําเนินงานของศูนยฯ จะเปนตัวกําหนดขอบเขตและรายละเอียดกิจกรรมการ

จัดบริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกเห็นพองตองกันวาจะรวมกันดําเนินการ 

โดยกิจกรรมที่รวมกันมอบหมายใหศูนยฯ ดําเนินการแทนนี้ อาจเปนกิจกรรมที่คณะกรรมการศูนยฯ 

รวมกันคิดริเร่ิมข้ึนมาใหม หรือบางกิจกรรมอาจเปนกิจกรรมที่มีการบรรจุไวในแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงอยูแลวก็ได ซึ่งหากเปนในกรณีหลังนี้ ก็สามารถนํากิจกรรมที่ระบุไวใน
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แผนพัฒนาทองถิ่นดังกลาว มาบรรจุเปนสวนหนึ่งของแผนการดําเนินกิจกรรมของศูนยฯ ไดทันที 

เพราะทุกกิจกรรมที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาทองถิ่นนั้น ลวนผานกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 

ซึ่งเปนกระบวนการที่ประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในทุกขั้นตอน กิจกรรมดังกลาวจึงถือไดวาเปน

กิจกรรมที่สะทอนถึงความตองการของประชาชน 
 

 2) วัตถุประสงคของการจัดทําแผนคืออะไร ? 
 สําหรับวัตถุประสงคหลักของการจัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยความรวมมือ ก็คือ 

 1) เพื่อใหการบริหารจัดการบริการสาธารณะของศูนยความรวมมือ สามารถตอบสนองตอ

สภาพปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นมากที่สุด 

 2) เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมของศูนยความรวมมือมีความสอดคลองกับยุทธศาสตร        

การพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง 

 3) เพื่อเปนแนวทางในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปของศูนยความรวมมือ 
 

 3) แผนการดําเนินงานของศูนยฯ มีองคประกอบอยางไร ? 
 แผนการดําเนินงานของศูนยความรวมมือนั้น จะมีองคประกอบที่ไมแตกตางจากกับ

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเทาไรนัก นั่นคือโดยหลักแลวจะเปนการกําหนด

รายละเอียดแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ทั้งนี้การดําเนิน

โครงการหรือกิจกรรมดังกลาว จะตองเปนไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายขององคกรเปน

สําคัญ  

 คณะกรรมการศูนยฯ สามารถจัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยความรวมมือ โดยยึด

แนวทางในการกําหนดรูปแบบและองคประกอบของแผน ดังนี้ 

 บทที่ 1 บทนํา 

 บทที่ 2 สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก 

 บทที่ 3 การวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานของศูนยความรวมมือ 

 บทที่ 4 วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายในการดําเนินงานของศูนยความรวมมือ 

 บทที่ 5 ยุทธศาสตร และแนวทางการดําเนินกิจกรรม 

 บทที่ 6 บัญชีโครงการและกิจกรรมความรวมมือ 

 บทที่ 7 การติดตามและประเมินผล 
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 4) ใครบางที่เกี่ยวของในการจัดทําแผน?  
 กระบวนการจัดทําแผนนั้นถือไดวาเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญยิ่งตอการกําหนดทิศทาง     

การดําเนินงานของศูนยความรวมมือ เนื่องจากแผนที่จัดทําขึ้นจะเปนตัวชี้วัดที่สําคัญวาศูนยความ

รวมมือที่เหลาองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกไดรวมมือรวมใจกันจัดตั้งขึ้นนั้นจะประสบ

ความสําเร็จ บรรลุเปาหมายที่ไดต้ังไวมากนอยเพียงใด 

 กระบวนการจัดทําแผนจึงเปนขั้นตอนที่มีความละเอียดพิถีพิถัน และตองอาศัยความ

รวมมือจากบุคคลหลายฝาย เพื่อใหแผนที่เกิดขึ้นนั้นสามารถนําไปสูการตอบสนองตอปญหาและความ

ตองการของทุกภาคสวนในทองถิ่นไดอยางทั่วถงึรอบดานมากที่สุด  
 

 
 

 บุคคลที่ควรมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนของศูนยความรวมมือ ไดแก 

 1) คณะกรรมการศูนยความรวมมือ ซึ่งอยางนอยที่สุด ประกอบดวย 

  - ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก 

  - ประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก 

  - ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก 

  - ตัวแทนประชาคมทองถิ่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก 

 2) พนักงานทองถิ่น หรือเจาหนาที่สวนราชการอื่น ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน             

ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับการกําหนดแผนการดําเนินกิจกรรมดานนั้น ๆ ของทองถิ่น เชน เจาหนาที่ดาน

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เจาหนาที่ชางวิศวกร เจาหนาที่ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนตน 

 3) ประชาชนในทองถิ่น ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงตอการดําเนินงานของศูนยความรวมมือ 
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 4) ในกรณีการจัดบริการสาธารณะที่ตองอาศัยความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ควรมี

การเชิญเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการจัดบริการสาธารณะดานดังกลาวมารวมใหคําปรึกษา

ในการจัดทําแผนดวย 
 

   

 ทั้งนี้ ในกระบวนการจัดทําแผนของศูนยความรวมมือนั้น ก็จําเปนที่จะตองมี “เจาภาพ” 

เปนผูรับผิดชอบประสานความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของในแตละขั้นตอนของการจัดทําแผน             

ซึ่งเจาภาพในกระบวนการจัดทําแผนนี้ ก็คือ ฝายเลขานุการของศูนยความรวมมือ  

แตอยางไรก็ดี ในกรณีที่คณะกรรมการศูนยฯ เห็นวา ฝายเลขานุการของศูนยฯ มีภาระ

รับผิดชอบการประสานงานและการบริหารจัดการทั่วไปอยูแลว ก็อาจใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ข้ึนมารับผิดชอบการจัดทําแผนของศูนยฯ โดยตรง เพื่อความคลองตัวและรวดเร็ว  อีกทั้งยังเปนการ

แบงเบาภาระงานของฝายเลขานุการไดอีกทางหนึ่งดวย 
 

☺ การต้ังคณะอนุกรรมการยกรางแผน 
 การจัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยความรวมมือนั้น ตองอาศัยการประสานและระดม

ความรวมมือจากหลายฝาย การตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง จึงเปนอีก

แนวทางหนึ่งที่จะชวยขับเคลื่อนกระบวนการจัดทําแผนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แทนที่จะมอบให

เปนความรับผิดชอบของฝายเลขานุการศูนยความรวมมือแตเพียงฝายเดียว  

 โดยฝายเลขานุการศูนยฯ อาจเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ

ยกรางแผนขึ้นมาจํานวนหนึ่ง ทําหนาที่เปนเจาภาพในกระบวนการจัดทําแผน ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ 

อาจมีที่มาจากปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เปนภาคีสมาชิก และตัวแทนประชาคมทองถิ่นที่

เปนภาคีสมาชิก เปนตน  
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3.4.2 ขอมูลที่จําเปนในการจัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยฯ 
 แผนการดําเนินกิจกรรมที่ดีนั้นจะตองเปนแผนที่สามารถนําไปสูการตอบสนองตอการแกไข

ปญหาไดเปนอยางดี ทั้งในแงของประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินกิจกรรม ซึ่งแผนการ

ดําเนินกิจกรรมที่จะนําไปสูเปาหมายดังกลาวไดนั้นจําเปนตองมีที่มาจากการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานที่

จําเปนอยางรอบดาน เพราะการรวบรวมขอมูลที่ดียอมสงผลใหแผนการดําเนินกิจกรรมที่เกิดขึ้น         

มีความสอดคลองตอการตอบสนองตอความตองการ และสภาพปญหาที่เปนจริงมากที่สุดดวยเชนกัน  
 

 กอนจะจัดทําแผนไดตองมีขอมูลอะไรบาง? 
 สําหรับขอมูลที่จําเปนในการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมของศูนยความรวมมือซึ่งฝาย

เลขานุการศูนยฯ จะตองรวบรวมมาใชในการวิเคราะหแผนนั้น ควรประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี้ 

 1) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก 

  - ตําแหนงที่ต้ังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  - แผนที่แสดงอาณาเขตขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  - อาณาเขตและขนาดของพื้นที่ใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  - จํานวนหมูบานและเขตการปกครองขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  - ลักษณะภูมิประเทศ สภาพดิน 

  - ลักษณะภูมิอากาศ สถิติปริมาณน้ําฝน 

  - ทรัพยากรธรรมชาติ แหลงน้ํา เหมืองแร และปาไม  

 2) ขอมูลประชากรตามทะเบียนบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหง 

 3) ขอมูลดานโครงสรางพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก 

  - จํานวน ระยะทาง และประเภทถนน เสนทางคมนาคมในพื้นที่ 

  - หนวยงานบริการไฟฟาสาธารณะในพื้นที่   

  - จํานวนและตําแหนงที่ต้ังแหลงน้ําดิบ และระบบน้ําประปา 

 4) ขอมูลดานเศรษฐกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก 

  - ประเภทแรงงานและการประกอบอาชีพในทองถิ่น 

  - อัตราคาแรงขั้นต่ําและรายไดเฉลี่ยของประชากรในพื้นที่ 

  - การผลิตภาคเกษตรกรรม จํานวนพื้นที่เกษตรกรรม ประเภทพืชหลักในพื้นที่ 

- การผลิตภาคอุตสาหกรรม จํานวนนิคมอุตสาหกรรม/เขตประกอบการ เนื้อที่ และ 

    จํานวนโรงงาน 
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  - การผลิตภาคพาณิชยกรรมและภาคบริการ จํานวนโรงสีขาว ธนาคาร สถานีบริการ 

    น้ํามัน โรงแรม รีสอรท สนามกอลฟ  

  - การทองเที่ยว จํานวนและตําแหนงที่ต้ังของแหลงทองเที่ยว 

 5) ขอมูลดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  - จํานวนและประเภทโรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก 

- จํานวนหองสมุดประชาชน ศูนยการเรียนรูชุมชน  

  - จํานวนศาสนสถาน วัด โบสถ มัสยิด ศาลเจา 

  - จํานวนพิพิธภัณฑ ศูนยวัฒนธรรม 

  - ประเพณีประจําปของทองถิ่นแตละแหงในแตละชวงเดือน 

 6) ขอมูลดานสาธารณสุข อนามัยชุมชน และสิ่งแวดลอม 

  - จํานวนและประเภทสถานพยาบาล 

  - จํานวนสถานที่ออกกําลังกาย และสถานที่พักผอนหยอนใจ 

  - ระบบการรักษาความสะอาด จํานวนรถบรรทุกขยะ ปริมาณขยะตอวัน จํานวน  

    ประเภท และตําแหนงที่ต้ังแหลงกําจัดขยะและน้ําเสีย 

 7) ขอมูลดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  - จํานวนและตําแหนงที่ต้ังสถานีตํารวจ 

  - จํานวนและตําแหนงที่ต้ังปอมตํารวจในพื้นที่ 

  - ตําแหนงที่ต้ังสถานีดับเพลิง จํานวนรถดับเพลิง จํานวนรถกูภัย 

  - จํานวนเจาหนาที่ดับเพลิง 

  - จํานวนและตําแหนงที่ต้ังหนวยกูภัย 

  - จํานวนอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

 8) ขอมูลองคกรชุมชน สมาคม และองคกรภาคประชาสังคม 

  - จํานวนกลุมแมบาน กลุมสตรี กลุมเกษตรกร กลุมเยาวชน สหกรณการเกษตร  

    กลุมอาชีพ สหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยน 

 9) ขอมูลศักยภาพดานการบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิก 

  - ขอมูลดานงบประมาณประจําป 

  - ขอมูลจํานวนและประเภทพัสดุ ครุภัณฑ และอุปกรณการปฏิบัติงาน 

  - ขอมูลประเภทและจํานวนบุคลากร 

 10) ขอมูลสภาพปญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะในทองถิ่น     

 ในดานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกตองการรวมมือกันดําเนินการ 
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 จากรายการขอมูลที่จําเปนในการจัดทําแผนขางตน จะเห็นไดวา ขอมูลพื้นฐานบางสวน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกนั้น เปนขอมูลที่ไดมีการรวบรวมไวแลวตั้งแตข้ันตอนการ

ประชุมหารือเพื่อรวมกลุม (ดู ข้ันที่ 1 “การประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู และ

ประสบการณ”) ซึ่งขอมูลดังกลาวไดถูกนําไปใชในการวิเคราะหความเปนไปได และกําหนดแนวทางใน

การสรางความรวมมือกอนจะนําไปสูข้ันตอนการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ ดังนั้นแลว ฝาย

จัดทําแผนของศูนยความรวมมือจึงสามารถนําฐานขอมูลดังกลาวมาใชประโยชนในการจัดทําแผนไดทันที 

 สวนขอมูลที่ฝายจัดทําแผนของศูนยความรวมมือจําเปนตองมีการจัดเก็บใหมในขั้นตอน

การจัดทําแผนนี้ ก็คือขอมูลสภาพปญหาในปจจุบัน และความตองการเกี่ยวกับการจัดบริการ

สาธารณะในทองถิ่น ซึ่งตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในการใหขอมูลในสวนนี้ 
 

3.4.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยฯ 
 เนื่องจากแผนการดําเนินกิจกรรมที่ดีนั้นจะตองสามารถสะทอนปญหาและตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดตรงตามสภาพที่เปนจริงมากที่สุด กระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการนําเสนอปญหาและขอเรียกรองตองการจึงเปนอีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสําคัญในการ

จัดทําแผน เพราะขอมูลสภาพปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นนี่เองที่จะเปน

จุดเริ่มตนของการกําหนดวา ในแผนการดําเนินงานของศูนยความรวมมือนั้นจะตองประกอบไปดวย

กิจกรรมใดบาง 
 

  ประชาชนจะมีสวนรวมในการจัดทําแผนอยางไร? 
  เวทีประชาคมหมูบาน จะเปนกลไกสําคัญในการเปดใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวม

ในกระบวนการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมของศูนยฯ ผานการนําเสนอสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน

ทองถิ่น ตลอดจนความตองการที่ประชาชนตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ  
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 ในขั้นตอนการรวบรวมขอมูลที่จําเปนในการจัดทําแผนนั้น ฝายจัดทําแผนของศูนยความ

รวมมือจําเปนตองรวมกับประชาชนในทองถิ่นจัดเวทีประชาคมหมูบานขึ้น เพื่อรับฟงสภาพปญหาและ

ความตองการเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริการสาธารณะในทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหา

เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะในดานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมมือกันดําเนินการ 
 

 

 การมสีวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในการพฒันาทองถิ่น  
ครอบคลุมความหมายหลัก ๆ 4 ขั้นตอน ดังนี ้

1) การที่ประชาชนมีสวนรวมในขั้นตอนการตัดสินใจวา ควรจะดําเนินการเรื่องอะไร และ 

     มีวิธีการในการดําเนินการอยางไร 

2) การที่ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานโครงการ โดยอาจเปนการใหการสนับสนุน 

ทรัพยากรตาง ๆ การเขารวมดําเนินกิจกรรม หรือการใหความรวมมือกับกลุมที่ดําเนินการ 

3) การที่ประชาชนมีสวนรวมไดรับผลประโยชนจากโครงการพัฒนานั้น ๆ 

4) การที่ประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลงานของโครงการนั้น ๆ 

 จะเห็นไดวา การมีสวนรวมของประชาชนผานเวทีประชาคมหมูบาน ในการนําเสนอ

ปญหาและความตองการใหฝายจัดทําแผนของศูนยฯ นําไปวิเคราะหกําหนดแผนกิจกรรม

นั้น ก็คือการมีสวนรวมในขั้นตอนที่ 1 นั่นเอง  
 

 
3.4.4 การวิเคราะหปญหา กําหนดกิจกรรม และอนุมัติแผนการดําเนินงานของศูนยฯ 
 โดยข้ันตอนการรับฟงขอมูลสภาพปญหาและความตองการของประชาชนกอนจะนําไปสู

การจัดทําแผนนั้น ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 1) ฝายจัดทําแผนของศูนยความรวมมือรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นภาคีสมาชิกแต

ละแหง จัดเวทีประชาคมหมูบานขึ้น เปดใหประชาชนในทองถิ่นไดอภิปราย นําเสนอปญหาเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการบริการสาธารณะของทองถิ่นในชวงที่ผานมา  

 2) ฝายจัดทําแผนของศูนยความรวมมือรวบรวมขอมูลปญหา ทั้งปญหาที่เกิดจาก “ความ

จําเปน” และปญหาที่เปน “ความตองการ”  

 3) ฝายจัดทําแผนของศูนยความรวมมือทําการวิเคราะหปญหา เพื่อระบุสาเหตุของปญหา

ดังกลาว ทั้งสาเหตุโดยตรงและปจจัยแวดลอมอ่ืน ๆ ซึ่งจะทําใหสามารถพิจารณาไดวาจุดใดเปน

จุดสําคัญที่ควรแกไขกอน 
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 4) ฝายจัดทําแผนของศูนยความรวมมือนําผลการวิเคราะหปญหาดังกลาวมาวิเคราะหหา

ความเชื่อมโยงกับขอมูลศักยภาพในการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นภาคีสมาชิกนั้น ๆ  

 5) ฝายจัดทําแผนของศูนยความรวมมือนําเสนอยุทธศาสตรในการแกไขปญหา และ

แนวทางในการสรางเสริมศักยภาพในการจัดการปญหาของศูนยความรวมมือ 

 6) ฝายจัดทําแผนนําเสนอยุทธศาสตรการแกไขปญหาตอที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ 

เพื่อรวมกันแปรขอเสนอแนวทางการแกไขปญหาในแตละยุทธศาสตรใหออกมาเปน “แผนการดําเนิน

กิจกรรม” หรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนยความรวมมือ 

 7) ฝายจัดทําแผนนําแผนกิจกรรมที่ผานเสนอโดยที่ประชุมคณะกรรมการศูนยฯ มาทําการ

วิเคราะหหาตนทุนในการดําเนินการของแตละกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบความคุมคาและประสิทธิภาพ 

ตลอดจนประโยชนที่ทองถิ่นจะไดรับระหวางการรวมมือกันดําเนินการกับการที่องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแตละแหงดําเนินการเอง 
 

  

 
กิจกรรมดานบรรเทาสาธารณภัย, กิจกรรมดานการซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐาน และ กิจกรรมดาน
การจัดการขยะ  
          คณะกรรมการศูนยฯ ของแตละศูนยฯ ควรรวมกันแจกแจงรายละเอียดขอมูลดานงบประมาณ 

สินทรัพย และบุคลากร ที่เกี่ยวของกับกิจกรรม โดยพิจารณาประกอบกับแผนที่ (Map) เพื่อประเมินวาศูนยฯ 

ยังขาดสินทรัพย บุคลากรในการดําเนินกิจกรรมดังกลาวหรือไม หากเห็นวาไมเพียงพอควรจัดหาอุปกรณ และ

บุคลากรเพิ่มเติม โดยการจัดตั้งงบประมาณ พรอมทั้งควรรวมกันคิดตนทุนตอหนวยของกิจกรรมในแตละครั้ง 

เชน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 1 ครั้ง จําตองใชรถดับเพลิงกี่คัน คาเสื่อมราคา และคาซอมบํารุงรักษาของรถแตละ

คันเปนจํานวนเทาใด คาน้ํามันตอระยะทางเปนจํานวนเทาใด ควรใชเจาหนาที่ดับเพลิงกี่คน แตละคนมีอัตรา

เงินเดือนเทาใด หรือเมื่อทําการซอมบํารุงเสาไฟฟาในแตละครั้งจะตองใชชางกี่คน คาจางชางเทาไหร คาเสื่อม

อุปกรณ และคาน้ํามันตอระยะเปนเทาใด หรือเมื่อจะทําการเก็บขยะในแตละครั้งจะตองใชบุคลากรกี่คน    

คาน้ํามัน-คาเสื่อมราคาของรถขยะเปนเทาใด รวมทั้งคาใชจายในการกําจัดขยะในแตละครั้ง (บาท/ตัน) เพื่อ

จะไดตนทุนของกิจกรรมในแตละครั้ง เพื่อนํามาพิจารณาประกอบในการรางแผน และกําหนดงบประมาณ

ตอไป  
 

8) เมื่อคณะกรรมการศูนยความรวมมืออนุมัติแผนกิจกรรมที่ผานการวิเคราะหความคุมคาใน

เชิงตนทุนตอหนวยกิจกรรมแลว ฝายจัดทําแผนจะตองนําขอสรุปเกี่ยวกับแผนการดําเนินกิจกรรมของ

ศูนยความรวมมือ รายงานใหประชาคมทองถิ่นรับทราบ โดยอาจมีการจัดพิมพเอกสารเผยแพรแก

ประชาชนในทองถิ่นควบคูไปดวย 
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แผนผังแสดงกระบวนการจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม 
ของศูนยความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

 

ประชาคมทองถิ่น ก. ประชาคมทองถิ่น ข. ประชาคมทองถิ่น ค. 

รวบรวมปญหา และความตองการ 

วิเคราะหปญหา และ

ศักยภาพในการจัดการ

ของศูนยความรวมมือ 

ขอมูลพื้นฐาน

ของภาคี

สมาชิก 

ขอมูล

ศักยภาพของ

ภาคีสมาชิก 

กําหนดรายการโครงการและกิจกรรม 

วิเคราะหความคุมคาในการดําเนิน

กิจกรรมของศูนยความรวมมือ 

คณะกรรมการศูนยฯ อนุมัติ

แผนการดําเนินกิจกรรม 

จัดพิมพเอกสารเผยแพรแผนการดําเนินกิจกรรมของศูนยความรวมมือแกประชาชน 
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3.4.5 ตัวอยางแผนการดําเนินงานของศูนยฯ 
 สําหรับแนวทางในการจัดทําแผนการดําเนินงานของศูนยความรวมมือ สามารถประยุกตใช

ไดจากตัวอยางแนวทางการจัดทําแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมความรวมมือระหวางทองถิ่นดานโครงสราง

พื้นฐาน ของคุณชูอิจิ ฮิรายามะ ผูเชี่ยวชาญระยะยาว องคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน 

(JICA) ผูประสานงานโครงการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใช

มาตรฐานความรวมมือระหวางทองถิ่น ที่ประยุกตจากแนวทางการจัดทําแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมความ

รวมมือระหวางทองถิ่นของประเทศญี่ปุน ดังนําเสนอในแผนผังดานลาง 

 
ตัวอยางแนวทางการจัดทาํแผนเพื่อดําเนินกิจกรรมความรวมมือระหวางทองถิ่น 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
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การวางแผน

ประมาณการโดยใชแผนท่ี

หารือเพื่อเลือกกิจกรรมท่ีจะทําในปน้ี

ตรวจสอบงบประมาณที่มี

ดูแผนพัฒนาฯของ อบต./อบจ./จังหวัด

จัดทําแผนกิจกรรมของศูนย
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3.4.6 ตัวอยางตารางแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมของศูนยฯ 
 รายการโครงการและกิจกรรมของศูนยฯ ซึ่งเกิดขึ้นจากการวิเคราะหปญหาและความ

ตองการของประชาชนในทองถิ่น และผานการอนุมัติของคณะกรรมการศูนยฯ เรียบรอยแลว จะถูก

นําไปจัดทําเปน “ตารางแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมของศูนยฯ” เพื่อบรรจุไวในแผนการ

ดําเนินกิจกรรมของศูนยความรวมมือ ในสวนของ “บัญชีโครงการและกิจกรรมความรวมมือ” ตอไป  

 สําหรับรูปแบบตารางแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมของศูนยความรวมมือนั้น 

ฝายจัดทําแผนสามารถอาศัยรูปแบบตาราง จากตัวอยางที่ไดนํามาแสดงในที่นี้ หรืออาจจะมีการ

ออกแบบตารางใหมีความยืดหยุนและเหมาะสมยิ่งขึ้นก็ได  
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ตัวอยาง ตารางแสดงรายละเอียดโครงการและกิจกรรมของศูนยฯ* 
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

หมายเหต ุ

1 ซอมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดเสียหายหลังจากฤดูฝน 

สายโปงเกง – โปงบน หมูที่ 6 ต.หนองไร อ.ปลวกแดง 

เพื่อปรับปรุงถนน 

ใหเหมาะสมกับการใชงาน

และปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง 

กวาง 6 เมตร 

ยาว 5,500 เมตร 

60,000 1-15 มี.ค.50  

2 ซอมแซมถนนลูกรังที่ชํารุดเสียหายหลังจากฤดูฝน 

สายมาบเตย – วังประดู หมูที่ 1 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง 

เพื่อปรับปรุงถนน 

ใหเหมาะสมกับการใชงาน

และปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ถนนลูกรัง กวาง 6 เมตร 

ยาว 1,900 เมตร 

120,000 1-15 พ.ค.50  

3 ซอมบํารุงทางหลวงชนบทที่ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น สายจอมพลเจาพระยา หมูที่ 3 ต.ตาสิทธิ์  

อ.ปลวกแดง 

เพื่อปรับปรุงถนน 

ใหเหมาะสมกับการใชงาน

และปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ถนนลาดยาง กวาง 8 

เมตร ยาว 8,500 เมตร 

70,000 1-15 ก.พ.50  

4 ซอมบํารุงถนน คสล. สายสําราญราษฎร – มาบทราย 

 หมูที่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง 

เพื่อปรับปรุงถนน 

ใหเหมาะสมกับการใชงาน

และปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

ถนน คสล. กวาง 6 เมตร 

ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

90,730 1-15 มิ.ย.50  

หมายเหตุ : * คัดลอกตัดตอนจาก แผนพัฒนาศูนยประสานงานตามโครงการเสริมสรางขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชมาตรฐานความรวมมือระหวางทองถิ่น 

อําเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2550 

 




