คู่มือการจัดทาแผนชุมชน
วัตถุประสงค์การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน
- ด้ ว ยเทศบาลต าบลท่ า สุ ด ในฐานะเป็ น องค์ ก รอ านวยการบู ร ณาการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
กระบวนการจัดทาแผนชุมชน ตามแนวทางการจัดทาแผนชุมชนที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่ง เสริมสนับสนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชน จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ให้ชุมชนสามารถกาหนดทิศทางการ
พัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง บนพื้นฐานของข้อมู ลที่มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน และเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
เพื่อการจัดทาแผนชุมชน พ.ศ. 2559 – 2561 ให้มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไป
ตามมาตรฐานของกรมการพัฒนาชุ มชน เทศบาลตาบลท่าสุด จึงขอนาเรียนชี้แจงว่าการจัดทา
แผนชุมชนต้องสอดคล้องกับการจัดทาแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลฯ ซึ่งแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลต้องมาจากแผนชุมชน ดังนั้น ตามกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว แผน
ชุมชนต้ องแล้วเสร็ จก่อนการจัดทาแผนพัฒนาของเทศบาลฯ ซึ่ งตามระเบียบการจัดทา
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแล้วเสร็จและประกาศใช้ภายในวันที่ 30
มิถุนายน ดังนั้น จึงใคร่ขอประสานมายังท่านเพื่อดาเนินการทบทวน ปรับปรุง แผนชุมชน พ.ศ.
2558 – 2560 ตามคู่ มื อ การจั ด ท าแผนชุ ม ชนที่ แ จกให้ ค ณะกรรมการหมู่ บ้ า นและ
คณะกรรมการชุ มชนทุกท่าน และจะขออธิบ ายเกี่ยวกับแผนชุมชนและขั้นตอนเพื่อเป็นการ
ทบทวนอีกครั้งและขอเน้นย้าหมู่บ้านมาว่าขอให้เร่งดาเนินการจัดทาแผนชุมชนตามขั้นตอนการ
จัดทาแผนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว โดยจัดส่งให้ทางอาเภอเมืองเชียงราย และเทศบาล
ตาบลท่าสุด หากมีข้อสงสัยหรือข้อติดขัดในการจัดทาแผนชุมชน สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
และขอคาแนะนาได้ที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ความหมายของแผนชุมชน
“แผนชุมชน” คือ ผลของการจัดการบริหารจัดการให้ชุมชน เรียนรู้ จนสามารถกาหนดเป้าหมาย
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนทั้งระดับครอบครัว และชุมชนเพื่อให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใน
อนาคต โดยกาหนดกาหนดเป็นกิจกรรมโครงการในลั กษณะที่ชุมชนทาได้เองทันที ด้ว ย
ความสามารถและศักยภาพของชุมชน หรืออาศัยความสามารถร่วมกันกับหน่วยงานสนับสนุนอื่น
ๆ ในการดาเนินการร่วมกันหรือยกให้เป็นภาระของหน่วยงานภายนอกชุมชนเป็นผู้ ดาเนินการใน
กิจกรรมโครงการที่เกินขีดความสามารถของชุมชน เป็นผลของการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของชุมชนสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นชุมชนเข้มแข็ง “อยู่เย็น เป็นสุข”

“แผนชุมชน” คือ การกาหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชนโดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกัน
จัดแผนขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตนให้เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถ
แก้ปัญหา ที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมกาหนดแนวทาง และทากิจกรรมการพัฒนา

-๒ร่วมกัน โดยยึดหลัก การพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก ด้วยการคานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต
วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นเป็นหลัก
จึงกล่าวได้ว่า แผนชุมชน เป็นของชุมชน ดาเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง
ซึ่งแตกต่างจากแผนที่ภาครัฐจัดทาขึ้นเพื่อจัดสรรงบประมาณเป็นหลัก
ความจาเป็นที่ต้องให้ความสาคัญกับแผนชุมชน
ความจาเป็นที่ต้องให้ความสาคัญกับแผนชุมชน เพราะเป็นกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้ของคนใน
ชุมชน ทาให้รู้จักตัวตนของตนเองและชุมชน สร้างพลังความสามัคคีในชุมชนทาให้ชุมชนใช้ประสบการณ์และ
ความรู้ร่วมกันกาหนดทิศทาง แนวทางการพัฒนาชุมชนได้อย่ างมีประสิทธิภาพ สามารถดาเนินการเพื่อตอบสนอง
ความต้องการ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสถานการณ์ มีกระบวนการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุของปัญหามีเป้าหมาย
ความสาเร็จที่ชัดเจน เชื่อมโยงรองรับนโยบายการพัฒนาของประเทศ และกาหนดระยะเวลาเพื่อความสาเร็จของ
เป้ าหมายในการดาเนิ นการได้ ทั้งยั งใช้เป็ นเครื่องมือในการพัฒ นาและการเชื่อมประสานภาคีการพัฒ นา ทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณและวิชาการ หรืออื่น ๆ ได้ด้วย
ความสาคัญของแผนชุมชน
1. แผนชุมชน เป็นการสะท้อนปัญหา ความต้องการของชุมชนจากล่างขึ้นสู่บน (จากหมู่บ้านสู่จังหวัด)
2. แผนชุมชน เป็นเครื่องวัดความเข้มแข็งของชุมชน
3. แผนชุมชน เป็นรากแก้วของการแก้ปัญหาชุมชน
4. แผนชุมชน เป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพ โดยกระบวนการทางานภายใต้หลักการวิธีการพัฒนาชุมชน
5. แผนชุมชน เป็นเครื่องมือในการสร้าง “วาระชุมชน” ปลุกกระแสให้ชุมชนตื่นตัวเพื่อพัฒนาตนเอง
กระบวนการจัดทาแผนชุมชน 5 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันของทีมทางานในชุมชน
1) ประชุม/พูดคุย/แลกเปลี่ยน ทาความเข้าใจร่วมกันในทีมงาน
2) เตรียมข้อมูลชุมชน (จปฐ กชช.2ค ข้อมูลศักยภาพชุมชน บัญชีครัวเรือน ฯลฯ)
3) ประมวลสภาพชุมชนเบื้องต้น แนวนโยบายแห่งรัฐ / ยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
4) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการ ขั้นตอน การจัดกระบวนการแผนชุมชน ประโยชน์ของแผน
ชุมชน คุณภาพแผนชุมชน (6 ตัวชี้วัด)
5) เตรียมการจัดเวทีประชาคม (จานวนเวทีประชาคม / ผู้เข้าร่วม /บทบาทของผู้เข้าร่วม)
6) เตรียมแผนปฏิบัติการของทีมแกนนาเพื่อจัดกระบวนการแผนชุมชน
ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 1 : ทีมงานทาแผนชุมชนมีความเข้าใจและพร้อมจัดกระบวนการแผนชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล การเรียนรู้ตนเองและชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจสภาพชุมชนใน
ปัจจุบัน
1) เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของชุมชน ตั้งคาถามกระตุกใจเพื่อการเรียนรู้
2) สารวจ / วิเคราะห์เรียนรู้ข้อมูลชุมชนวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน อาทิ จปฐ. กชช.2ค บัญชีครัวเรือน
ข้อมูลศักยภาพชุมชน วิเคราะห์ผลกระทบที่มีต่อชุมชนจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกในทุกระดับ
(ประเทศ โลก) และทุกมิติ (เศรษฐกิจ สังคม การเมือง)
3) วิเคราะห์สภาพชุมชน (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) เพื่อรู้ศักยภาพของตนเองและชุมชน
รู้โอกาสในการพัฒนา และรู้ข้อจากัด
4) วิเคราะห์สภาพปัญหาและหาสาเหตุของปัญหาของชุมชน แนวโน้ม ผลที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนใน
อนาคต
ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 2 : ชุมชนมีความเข้าใจในสภาพและศักยภาพของตนเอง

-๓ขั้นตอนที่ 3 กาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนา ได้เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของหมู่บ้าน
มองเห็นอนาคต สะท้อนถึงตัวตนที่ต้องการจะเป็นใน 5 – 10 ปีข้างหน้า
1) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาหมู่บ้าน (วิสัยทัศน์) และทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพของหมู่บ้าน
2) กาหนดการพัฒนาอาชีพและแหล่งรายได้เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนตามศักยภาพชุมชน และกลไก
การตลาด
3) กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา กาหนดประเด็นหลักในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
4) กาหนดเป้าหมายการพัฒนาตามประเด็นหลัก
5) กาหนดวิธีการพัฒนาตามประเด็นหลัก เพื่อทาให้บรรลุยุทธศาสตร์
ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 3 : มีเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน
ขั้นตอนที่ 4 กาหนดแผนงาน/โครงการ โดยมีการจัดประเภทของกิจกรรม การจัดลาดับความสาคัญ
รวมถึงการประชาพิจารณ์แผนชุมชน เพื่อให้ได้แผนชุมชนที่เป็นของชุมชนอย่างแท้จริง สามารถนาไปใช้
ประโยชน์
และนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้
1) กาหนดแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาจากอัตลักษณ์ของชุมชน
2) กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ศึกษายุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขเป็นแนวทางประกอบ
3) พิจารณากาหนดโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4) แยกประเภทโครงการ/กิจกรรม (ทาเอง ทาร่วม ทาให้)
5) จัดลาดับความสาคัญของโครงการ/กิจกรรม ร่างแผนชุมชน ประชาพิจารณ์แผนชุมชน
ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 4 : แผนงาน/โครงการ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบัติการตามแผนชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแผนชุมชน
1) จัดตั้งคณะทางานปฏิบัติตามแผนชุมชน (เพื่อรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมี
สุข/กิจกรรมทาเอง/กิจกรรมทาร่วม/กิจกรรมขอรับการสนับสนุน)
2) จัดองค์กรสาหรับรับผิดชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม
3) จัดระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาของชุมชน ประสานภาคีการพัฒนา/หน่วยสนับสนุน
4) วางแผนกาหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนชุมชน
ผลลัพธ์ของขั้นตอนที่ 5 : การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนตามแผนชุมชน
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการประเมินผลในทุกระยะ เพื่อจะได้ปรับการทางานให้เกิดประโยชน์
ต่อชุมชนอย่างแท้จริง และมีการปรับแผนชุมชนอย่างเป็นระบบ ตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละห้วงเวลา
ระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน
ระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชน หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการ (ประเมิน) เพื่อตรวจสอบและรับรอง
แผนชุมชน โดยการประเมินตามมาตรฐานแผนชุมชน ที่กาหนดขึ้น โดยใช้ระบบการมาตรฐานของประเทศไทยเป็น
กรอบความคิดในการออกแบบ และโดยการมีส่วนร่วมของภาคราชการ ภาคเอกชน ที่ดาเนินงานส่ งเสริม
กระบวนการแผนชุมชน และภาคประชาชนที่ขับเคลื่อน กระบวนการแผนชุมชนในหมู่บ้าน/ตาบลของตนเอง
ระบบรับรองมาตรฐานแผนชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชน ริเริ่มขึ้นนี้ ประกอบด้วย มาตรฐาน ได้แก่ ตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การตรวจสอบรับรอง ได้แก่ คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนของจังหวัดและคณะทางานประเมิน
มาตรฐานแผนชุมชน
ตัวชี้วัดคุณภาพแผนชุมชนและการใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดคุณภาพแผนชุมชน ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด ดังนี้

-๔1. ใช้ข้อมูลพื้นฐาน จปฐ. กชช.2ค และ/หรือ ข้อมูลบัญชีรับ-จ่าย ครัวเรือน ร่วมในการวิเคราะห์
และจัดทาแผนชุมชนร้อยละ 70 ขึ้นไป
2. ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนมากกว่าร้อยละ 70 ของครัวเรือนทั้งหมด
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนชุมชนตั้งแต่ต้น
4. มีแผนชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษร
5. มีกระบวนการจัดทาแผนชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีแผนงาน/โครงการ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
6. มีกิจกรรมพึ่งตนเอง (ทาเอง) อย่างน้อยร้อยละ 30 ของกิจกรรมในแผนชุมชนและมีการปฏิบัติ
ได้จริง 30 % ของกิจกรรมพึ่งตนเอง
มาตรฐานแผนชุมชน
ประชาชนกาหนดขึ้นตามหลักการระบบการมาตรฐานของประเทศไทยซึ่งสานักงานคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่ า ด้ ว ยการรั บ รองระบบงานได้ ก าหนดไว้ เ พื่ อ ให้ ใ ช้ กั น ทั่ ว ไป ในขณะเดี ย วกั น ยั ง ได้ ค านึ ง ถึ ง ความแตกต่ า ง
ของบริบทของแต่ละชุมชน เช่น วิถีชีวิต ทัศนคติ ค่านิยม กรอบความคิด วัฒนธรรม ประเพณี สภาพแวดล้อม ฯลฯ
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการสนับสนุนกิ จกรรม การแก้ไขปัญหา/การพัฒนาหมู่บ้านที่
กาหนดไว้ในแผนชุมชนของหมู่บ้านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ของคนในหมู่บ้านได้อย่างมั่นใจ
มาตรฐานแผนชุมชนประกอบด้วย ตัวชี้วัดและเกณฑ์ 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
1.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (การจัดทาแผนตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) คะแนน 20
คะแนน ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
1.1.1 การพึ่งตนเอง หมายถึง มีกิจกรรมในแผนชุมชนแสดงให้ถึงความต้องการพึ่งตนเองของหมู่บ้าน/
ชุมชนหรือมีเป้าหมายดาเนินการเพื่อให้ หมู่บ้าน/ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ เช่น การระดมทุน การหาปัจจัยการ
ผลิตการเกษตรทดแทน ฯลฯ
1.1.2 มีกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชน รวมทั้งช่วยเหลือชุมชนอื่น
1.1.3 มีกิจกรรมส่งเสริมให้คนในหมู่บ้านเก็บออมเงินในรูปแบบต่างๆ
1.1.4 ภูมิคุ้มกันชุมชน หมายถึง มีกิจกรรมสร้างการเรียนรู้เพื่อให้คนในหมู่บ้านรู้และเข้าใจ
สถานการณ์/ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและอาจจะ ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนและมีกิจกรรม
เพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบเหล่านั้น
1.1.5 ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง มีกิจกรรมแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาหมู่บ้านที่ใช้ความรู้หรือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
1.1.6 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หมายถึง มีกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
1.2 การมีส่วนร่วม คะแนน 20 คะแนน ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
1.2.1 การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
1.2.2 การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน
ในกระบวนการจัดทาแผนชุมชนของหมู่บ้าน
1.2.3 ลักษณะของการมีส่วนร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ กิจกรรม วิเคราะห์ ดาเนินงาน ติดตาม
ประเมินผล และใช้ประโยชน์
1.3 กระบวนการเรียนรู้ คะแนน 25 คะแนน ให้พิจารณาในประเด็นต่อไปนี้
1.3.1 ใช้เวทีประชาคมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในหมู่บ้าน และถ่ายทอดความรู้ของ
ปราชญ์ชาวบ้าน

-๕1.3.2 มีการทบทวนและจัดการความรู้กระบวนการจัดทาแผนชุมชนของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อปรับปรุง
ให้แผนชุมชนมีประสิทธิภาพ
1.4 การใช้ประโยชน์ คะแนน 25 คะแนน ให้พิจารณาจานวนกิจกรรมตามแผนชุมชนที่สามารถนามา
ปฏิบัติได้จริง โดยจาแนกเป็น 3 ส่วน คือ
1.4.1 จานวนกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนดาเนินการเอง
1.4.2 จานวนกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนจะดาเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ
1.4.3 จานวนกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนจะต้องให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินการให้ทั้งหมด
1.5 รูปเล่มของแผนชุมชน (โครงสร้างของแผน) คะแนน 10 คะแนน ให้พิจารณาองค์ประกอบของแผน
ชุมชน ดังนี้
1.5.1 มีข้อมูลแสดงประวัติ / ความเป็นมาของหมู่บ้าน/ชุมชน
1.5.2 มีข้อมูลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และ/หรือสภาพปัญหาที่หมู่บ้าน/ชุมชน
ประสบอยู่
1.5.3 มีข้อมูลแสดงแนวทางการแก้ไข / การพัฒนาของหมู่บ้าน
1.5.4 มีกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่จัดเป็น 2 กลุ่มคือ
- จัดกลุ่มตามลักษณะการดาเนินงานกิจกรรม คือ หมู่บ้าน/ชุมชนดาเนินการเองทั้งหมด
หมู่บ้านดาเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และหมู่บ้านขอให้หน่วยงานสนับสนุนและดาเนินการทั้งหมด
- จัดกลุ่มตามประเภทของกิจกรรม คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรมและกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ
1.5.5 มีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
การผ่านเกณฑ์มาตรฐานแผนชุมชน
แผนชุมชนที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานแผนชุมชนจะต้องได้คะแนนรวมทั้ง 5 ตัวชี้วัดมากกว่า 70 คะแนน
ขึ้นไป โดยที่ตัวชี้วัดแต่ละตัวจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด
การตรวจสอบและรับรอง
1. แกนนาหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกับทีมปฏิบัติการระดับตาบลประเมินแผนชุมชนเบื้องต้นโดยใช้ตัวชี้วัด
คุณภาพแผนชุมชน 6 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัด 5 ตัว ของกระบวนการประเมินคุณภาพแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม
2. แกนนาหมู่บ้าน/ชุมชนเสนอแผนชุมชนให้คณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนพิจารณา
3. คณะกรรมการรับรองฯ ส่งแผนชุมชนที่หมู่บ้านเสนอขอเข้ารับการประเมินให้คณะทางานประเมิน
มาตรฐานแผนชุมชน
4. คณะทางานประเมินฯ พิจารณาและประเมินมาตรฐาน
5. คณะทางานเสนอผลการประเมินมาตรฐานให้คณะกรรมการรับรองฯ พิจารณารับรอง
6. คณะกรรมการรับรองฯ ประกาศรับรอง

