
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล   

พ.ศ.  2562 
 

 

โดยที่มาตรา  ๕๓/๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  
ก าหนดให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
ในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด  ประกอบกับตามยุทธศาสตร์ชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถึง  พ.ศ.  ๒๕๘๐  ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  ข้อ  4.2  ก าหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ  ทุกประเด็น  ทุกภารกิจ  ทุกพ้ืนที่  จึงสมควรก าหนดแนวทาง  
เพื่อบูรณาการในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาในระดบัพื้นที่หมูบ่้าน  ชุมชน  ต าบล  และอ าเภอ  
ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  ภาค  และประเทศ  
ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดความคุ้มค่า  น าไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  2534  และในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  มาตรา  77  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  
มาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และมาตรา  6  
แห่งพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล  พ.ศ.  2562   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ  ข้อบังคับ  หนังสือสั่งการหรือค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้ว 

ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ 
“แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่”  หมายความว่า  แผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนา

ต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  
ที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ 

“การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ”  หมายความว่า  การจัดท าแผน 
และประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  
และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและประชาชน   
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ที่ด าเนินการในพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องในทุกระดับเป็นแผนเดียวกนั  เพ่ือให้สะท้อนปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่  และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาค  ที่เป็นการบูรณาการการท างานของทุกหน่วยงานในพ้ืนที่   

“หมู่บ้าน”  หมายความว่า  หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่   
“ชุมชน”  หมายความว่า  ชุมชนที่ไม่มีต าแหน่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และอยู่ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ

บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดแต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร 

“คณะกรรมการชุมชน”  หมายความว่า  คณะกรรมการของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา 

“คณะกรรมการหมู่บ้าน”  หมายความว่า  คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่  และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามกฎหมายว่าด้วย  
จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง 

“แผนพัฒนาอ าเภอ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่รวบรวมรายการโครงการและแผนงานต่าง ๆ  
ของอ าเภอที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน  ตลอดจนความต้องการของทุกภาคส่วน
ในพ้ืนที่อ าเภอโดยแผนพัฒนาอ าเภอจ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์
และทิศทางการพัฒนาของอ าเภอในอนาคต 

“แผนความต้องการระดับอ าเภอ”  หมายความว่า  รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ   
ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอในแต่ละปีงบประมาณที่ระบุถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอและเป็นไปตามล าดับความส าคัญ  ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  ที่ด าเนินการในพื้นที่  
โดยจัดกลุ่มของปัญหาและความต้องการออกเป็นหมวดหมู่และส่งไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของส่วนราชการ 

“แผนปฏิบัติงานประจ าปีของอ าเภอ”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่รวบรวมโครงการหรือกิจกรรม 
ของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  และรายงานให้คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการทราบ 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”  หมายความว่า  แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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“แผนพัฒนาต าบล”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่รวบรวมรายการแผนงานหรือโครงการ 
หรือกิจกรรม  ที่จ าเป็นต้องท าเพ่ือการพัฒนาแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ระดับต าบล  
ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

“แผนพัฒนาหมู่บ้าน”  หมายความว่า  แผนพัฒนาที่ก าหนดแผนงานหรือโครงการ  หรือกิจกรรม   
ที่มาจากกระบวนการเรียนรู้เพ่ือจัดการตนเองที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิด  
วิเคราะห์ปัญหา  ศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้าน  ภายใต้เวทีประชาคมหมู่บ้าน  และข้อมูลที่คน  
ในหมู่บ้านจัดเก็บ  รวมถึงข้อมูลจากแผนชนิดต่าง ๆ  ท่ีมีอยู่ในหมู่บ้าน  ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ส่วนราชการ  
หน่วยงาน  องค์กรต่าง ๆ  ให้การสนับสนุน  หรือจัดท าขึ้น  เพ่ือรวบรวมให้เป็นกรอบแนวทางการปอ้งกนั  
แก้ไขปัญหา  และพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน 

“แผนชุมชน”  หมายความว่า  แผนชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“การจัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน”  หมายความว่า  การจัดท าเวทีประชาคมร่วมกัน
ระหว่างประชาชน  คณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่  เพ่ือรวบรวม  วิเคราะห์ปัญหา  และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  เพ่ือใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอ านาจตีความ  วินิจฉัยปัญหา  
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวด  1 
การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บา้นและแผนชุมชน 

 
 

ข้อ 6 ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้เป็นไปตามแนวทาง  
ดังนี้ 

(1) จัดท าเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน  เพ่ือรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง  ๆ  
ของหมู่บ้านและชุมชน  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคมและคุณภาพชีวติ  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม  
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย  และการบริหารจัดการ  หรืออื่น ๆ 

(2) บูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้น าข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และชุมชน  ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค)  มาใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญ  เพ่ือรองรับ
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  รวมทั้งตอบสนองนโยบายส าคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา  และ
พัฒนาระดับหมู่บ้านและชุมชนของรัฐบาล 
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(3) ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนตาม  (2)  ให้  ก.บ.ต.  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  และแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(4) ประสานจัดท าโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน  เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่น ๆ 

(5) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน 
(6) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนทุกปี  เพ่ือให้แผนงานหรือโครงการ

ระดับหมู่บ้านและชุมชน  เป็นปัจจุบัน  และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน 

ในการจัดท าแผนตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  เป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบ 
ในการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  หรือให้คณะกรรมการชุมชน  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ช่วยด าเนินการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนก็ได้   

ข้อ 7 ให้นายอ าเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้าน  และคณะกรรมการชุมชน  หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ 
และประสานงานในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน   

ข้อ 8 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  ให้อ าเภอ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน   

ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน   
และแผนชุมชน   

ทั้งนี้  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาหมูบ่้านและแผนชุมชน  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
ก าหนด 

หมวด  2 
การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล 

 
 

ข้อ 9 ในต าบลหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบูรณาการ  ขึ้นคณะหนึ่ง  
เรียกโดยย่อว่า  ก.บ.ต.  โดยประกอบด้วย   

(๑) ปลัดอ าเภอผู้รับผดิชอบประจ าต าบลที่นายอ าเภอมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(2) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในต าบล กรรมการ 
(3) ข้าราชการทีป่ฏิบตัิงานในต าบลที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินสามคน กรรมการ 
(4) ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในต าบล    กรรมการ 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีน่ายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินห้าคน กรรมการ 
(6) พัฒนากรผู้รับผิดชอบต าบล    กรรมการและเลขานุการ 
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ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตาม  (5)  ให้ค านึงถึงผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนในระดับต าบล  หรือมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาในระดับต าบล 

องค์ประชุมและการประชุมของ  ก.บ.ต.  ให้น าหมวด  5  คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 10 ให้  ก.บ.ต.  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือกรมการพัฒนาชุมชน  ได้แก่   

ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.)  ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค)  และข้อมูลอื่น ๆ  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

(2) รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  และแผนพัฒนาท้องถิ่นในต าบล  เพ่ือใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 

(3) จัดท าแผนพัฒนาต าบล  ให้น าข้อมูลจาก  (1)  และ  (2)  มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์  
กลั่นกรอง  ประมวลผล  เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบล  และจัดล าดับความส าคัญของแผนงาน  
หรือโครงการระดับต าบล  รวมทั้งจัดท าแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  ที่มีความ  
คาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือสองชุมชนขึ้นไป  เพ่ือรองรับการพัฒนาและตอบสนองนโยบาย 
ส าคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในต าบล 

(4) จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับต าบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับต าบล  และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา  ส่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(5) จัดส่งแผนพัฒนาต าบล  ให้  ก.บ.อ.  ใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผน
ความต้องการระดับอ าเภอ 

(6) ทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาต าบลทุกปี  เพ่ือให้แผนงานหรือโครงการระดับต าบล   
เป็นปัจจุบัน   

ข้อ 11 ให้ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  
และด าเนินการพัฒนาศักยภาพ  ก.บ.ต.  ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาต าบล 

ทั้งนี้  แนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล  ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

หมวด  3 
การจดัท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ 

 
 

ข้อ 12 ในอ าเภอหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  ขึ้นคณะหนึ่ง  
เรียกโดยย่อว่า  ก.บ.อ.  โดยประกอบด้วย 

(๑) นายอ าเภอ     ประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดอ าเภอหวัหน้ากลุม่งานหรือปลดัอ าเภอ  รองประธานกรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง  
(๓) พัฒนาการอ าเภอ  กรรมการ 
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(4) ท้องถิ่นอ าเภอ   กรรมการ 
(5) หัวหน้าสว่นราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  ในระดับอ าเภอ กรรมการ 
 ที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไม่เกินสิบสองคน 
(6) ผู้แทนผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอซึ่งคดัเลือกกันเอง กรรมการ 
 ประเภทละหนึ่งคน  ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และเมืองพัทยา 
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิทีน่ายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนไมเ่กินห้าคน กรรมการ 
(8) ปลัดอ าเภอผู้รับผดิชอบส านกังานอ าเภอ   กรรมการและเลขานุการ 
(9) ข้าราชการส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่จังหวดั กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายจ านวนหนึ่งคน   

(10) ข้าราชการในส านกังานพัฒนาชุมชนอ าเภอ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   
 ที่นายอ าเภอแต่งตั้งจ านวนหนึ่งคน   
กรรมการตาม  (5)  (6)  และ  (7)  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละห้าปี 
ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวฒุิตาม  (7)  ให้นายอ าเภอแต่งตั้งโดยค านึงถงึผู้ที่มีความรูค้วามสามารถ

เกี่ยวกับการพัฒนาระดับอ าเภอ  ด้านการศึกษา  หรือมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  
รวมทั้งด้านภาคประชาสังคมและเอกชน 

องค์ประชุมและการประชุมของ  ก.บ.อ.  ให้น าหมวด  5  คณะกรรมการที่มีอ านาจด าเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 13 ให้  ก.บ.อ.  มีอ านาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(1) วางแนวทางปฏิบัตแิละอ านวยการการบรหิารงานแบบบูรณาการในอ าเภอ  รวมทั้งก าหนด

กรอบแนวทางปฏิบัติในการประสานแผนพัฒนาพ้ืนที่ของภาคส่วนต่าง  ๆ  ในพ้ืนที่อ าเภอให้เป็นไป 
ตามหลักการ  นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2) จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและแผนความต้องการระดับอ าเภอ  โดยก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาอ าเภอ  การประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน  
แผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในพื้นที่อ าเภอ   

(3) จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีของอ าเภอ  โดยรวบรวมโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  และรายงานให้  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด  
แบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  ทราบ 

(4) ประสานกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือน าแผนพัฒนา
อ าเภอไปสู่การปฏิบัติ  รวมทั้งก ากับ  ติดตามผล  และให้ค าแนะน าหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ด าเนินงานพัฒนา
พ้ืนที่ระดับอ าเภอในด้านต่าง ๆ  เพื่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
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(5) ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่าง  ๆ  และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  หากตรวจพบความซ้ าซ้อนของแผนงานหรือโครงการ  
ให้  ก.บ.อ.  เร่งแจ้งข้อเท็จจริง  พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบไปยังหนว่ยงานที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  
มอบหมาย   

(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ตามที่  ก.บ.อ.  มอบหมาย 
คณะอนุกรรมการตาม  (7)  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  ผู้แทนจากส่วนราชการภายในอ าเภอ  

ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้แทนภาคประชาสังคม   
ข้อ 14 ให้  ก.บ.อ.  น ากรอบทิศทางการพัฒนาอ าเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  

มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  โดยก าหนดให้
แผนพัฒนาอ าเภอมีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด 

การก าหนดโครงร่างแผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  ให้เป็นไปตามที่  
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ 15 ให้  ก.บ.อ.  น าแผนพัฒนาอ าเภอ  ตามข้อ  14  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 

เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอ าเภอตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้  ก.บ.อ.  
ประกาศใช้แผนพัฒนาอ าเภอและจัดส่งแผนพัฒนาอ าเภอให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ   
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่
ระดับอ าเภอในทิศทางการพัฒนาอ าเภอเดียวกัน   

ข้อ 16 ให้  ก.บ.อ.  จ าแนกแผนงานหรือโครงการระดับอ าเภอในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา  ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 17 ให้  ก.บ.อ.  จัดส่งแผนความต้องการระดับอ าเภอ  ให้  ก.บ.จ.  หรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  
หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ๆ 

ข้อ 18 ให้อ าเภอเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  และ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพของ  ก.บ.อ.  ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาอ าเภอ 

ทั้งนี้  การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ข้อ 19 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับ

การประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการที่  
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.)  เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  พร้อมทั้งตรวจสอบโครงการดังกล่าวเพ่ือไม่ให้โครงการซ้ าซ้อนกับแผนพัฒนาจังหวัด   
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และแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น  และให้จัดท าบัญชีประสานโครงการพัฒนา   
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 20 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ในการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไป 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หมวด  ๔ 
การบรูณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 

 
 

ข้อ 21 เพ่ือให้เกิดการบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  ให้ด าเนินการ 
ตามแนวทาง  ดังนี้ 

(๑) จัดท าเวทีประชาคม  เพ่ือให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเหน็ของประชาชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา  และความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ 

(๒) ให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่  โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่   ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนความต้องการระดับอ าเภอ  เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน 

(๓) ในกรณีแผนงานหรือโครงการ  หรือพื้นที่  มีความซ้ าซ้อนกันในการจัดท าแผนระดับอ าเภอ  
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้หารือร่วมกันระหวา่งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการกบัองคก์ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

(4) บูรณาการการงบประมาณ  และประสานความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่  โดยการแสวงหาความร่วมมือ  และการบูรณาการจากทุกภาคส่วน 

ข้อ 22 ในการด าเนินการตามข้อ  ๒1  (๑)  ให้นายอ าเภอก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ 
ในการจัดท าเวทีประชาคมร่วมกันของหมู่บ้าน  ชุมชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่   
และอาจประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้   

การจัดท าเวทีประชาคมตามวรรคหนึ่งในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้นายกเทศมนตร ี
หรือนายกเมืองพัทยาก าหนด  วัน  เวลา  และสถานที่ในการจัดท าเวทีประชาคมของชุมชน  และเมืองพัทยา  
และอาจประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ด าเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้   

ข้อ 23 ปฏิทินการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาตามระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ข้อ ๒4 ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด   
โดยน าแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนความต้องการระดับอ าเภอ  แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด   
มาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาที่บูรณาการร่วมกัน 
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หมวด  ๕ 
การสนบัสนนุการด าเนนิการ 

 
 

ข้อ 25 การด าเนินการของคณะกรรมการหมู่บ้าน  คณะกรรมการชุมชน  ก.บ.ต.  และ  
ก.บ.อ.  หรือการด าเนินการอื่นใดที่เป็นไปภายใต้ระเบียบนี้  ให้หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบในการจัดท าแผน
ในแต่ละระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม 

ข้อ 26 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  กรมการปกครอง  กรมการพัฒนาชุมชน   
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  รวมทั้ง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สนับสนุนทางวิชาการ   
วัสดุอุปกรณ์  และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 

ข้อ 27 จังหวัด  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น  พิจารณา 
น าโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาอ าเภอ  แผนความต้องการระดับอ าเภอ  แผนงานโครงการ
ระดับต าบล  แผนงานหรือโครงการระดับหมู่บ้านและชุมชน  ไปประกอบการจัดตั้งค าของบประมาณ  
หรือจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามอ านาจหน้าที่  โดยให้ความส าคญัเปน็ล าดบัตน้  เนื่องจากเปน็
แผนงานโครงการที่ผ่านกระบวนการประชาคมของประชาชนในพื้นที่ 

หมวด  ๖ 
การก ากับดูแล 

 
 

ข้อ ๒8 ให้นายอ าเภอมีหน้าที่ก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าในการประสานแผนพัฒนาหมูบ่า้น  
แผนชุมชน  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  ที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ  
เพื่อให้การด าเนินการตามระเบียบนี้เกิดผลสัมฤทธิ์   

ข้อ 29 เพ่ือให้การประสานแผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

(1) บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาในระดับพื้นที่กับทุกภาคส่วน  และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด 

(2) ประเมินประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และผลกระทบ  ที่เกิดขึ้นจากการประสานแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่ 

(3) การมีส่วนร่วมของประชาชน  และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(4) พิจารณาให้หน่วยงานใดเป็นผู้ด าเนินการ  ในกรณีที่มีความซ้ าซ้อนกันในเรื่องงบประมาณ  

ระยะเวลาด าเนินการ  ผู้ด าเนินการ  หรือโครงการ 
ข้อ ๓0 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอก ากับดูแล  และให้ค าแนะน าเพ่ือให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ให้สอดคลอ้ง
กับแผนพัฒนาในระดับจังหวัด  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น  และกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   

ข้อ ๓1 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับกรมการปกครอง  กรมการพัฒนาชุมชน  
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ติดตามและประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้าน  แผนชุมชน  
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนาท้องถิ่น  และแผนพัฒนาอ าเภอ  เป็นประจ าทุกปี  เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๓2 ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ  (กบอ.)  ที่นายอ าเภอ  
แต่ละอ าเภอมีค าสั่งแต่งตั้งตามหนังสือกรมการปกครอง  ด่วนที่สุด  ที่  มท  ๐๓๐๕.๑/ว  ๙๗๔๕   
ลงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๒  เรื่อง  การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ  ๕  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)   
ฉบับทบทวนในปี  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  (ก.บ.อ.)  
ตามระเบียบนี้ไปพลางก่อน  จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ  
(ก.บ.อ.)  ตามระเบียบนี้  แต่ทั้งนี้  ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

พลเอก  อนุพงษ ์ เผ่าจนิดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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