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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล
พ.ศ. 2562
โดยที่มาตรา ๕๓/๑ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
ก าหนดให้ จั ง หวัด จั ด ท าแผนพั ฒ นาจั งหวัด ให้ สอดคล้ องกับ แนวทางการพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
ในระดับชาติและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ประกอบกับตามยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง พ.ศ. ๒๕๘๐ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ ข้อ 4.2 กาหนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ จึงสมควรกาหนดแนวทาง
เพื่อบูรณาการในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่หมูบ่ ้าน ชุมชน ตาบล และอาเภอ
ให้เกิดความเชื่อมโยงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และประเทศ
ไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 และในฐานะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และมาตรา 6
แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการหรือคาสั่งอื่นใดในส่วนที่กาหนดไว้แล้ว
ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ” หมายความว่า แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนา
ตาบล แผนพัฒ นาท้องถิ่น แผนพัฒ นาอาเภอ และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ
“การจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาในระดั บพื้ น ที่ ” หมายความว่ า การจั ด ทาแผน
และประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ
และแผนพั ฒ นาของส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานอื่ น รวมทั้ ง องค์ ก รภาคเอกชนและประชาชน
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ที่ดาเนินการในพื้นที่ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน เพื่อให้สะท้อนปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และสอดคล้องกับแนวทางตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ที่เป็นการบูรณาการการทางานของทุกหน่วยงานในพื้นที่
“หมู่บ้าน” หมายความว่า หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
“ชุมชน” หมายความว่า ชุมชนที่ไม่มีตาแหน่งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล เมื องพั ทยา และราชการส่ วนท้ องถิ่ นอื่ นตามที่ มี กฎหมายก าหนดแต่ ไม่ รวมถึ ง
กรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะกรรมการของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตเทศบาลและเมืองพัทยา
“คณะกรรมการหมู่บ้าน” หมายความว่า คณะกรรมการหมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ และคณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองตามกฎหมายว่าด้วย
จัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
“แผนพัฒนาอาเภอ” หมายความว่า แผนพัฒนาที่รวบรวมรายการโครงการและแผนงานต่าง ๆ
ของอาเภอที่สะท้อนถึงปัญหาและความต้องการของประชาชน ตลอดจนความต้องการของทุกภาคส่วน
ในพื้นที่อาเภอโดยแผนพัฒนาอาเภอจาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
และทิศทางการพัฒนาของอาเภอในอนาคต
“แผนความต้องการระดับอาเภอ” หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานต่าง ๆ
ที่จาเป็น ต้องดาเนิน การในพื้นที่อาเภอในแต่ละปีงบประมาณที่ระบุถึงปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่อาเภอและเป็นไปตามลาดับความสาคัญ ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน
แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ที่ดาเนินการในพื้นที่
โดยจัดกลุ่มของปัญหาและความต้องการออกเป็นหมวดหมู่และส่งไปยังจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดหรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของส่วนราชการ
“แผนปฏิบัติงานประจาปีของอาเภอ” หมายความว่า แผนพัฒนาที่รวบรวมโครงการหรือกิจกรรม
ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีที่ต้องดาเนินการในพื้นที่อาเภอ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการทราบ
“แผนพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๙ ง

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

“แผนพัฒ นาตาบล” หมายความว่า แผนพัฒนาที่รวบรวมรายการแผนงานหรือโครงการ
หรือกิจกรรม ที่จาเป็นต้องทาเพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระดับตาบล
ที่มาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ที่ดาเนินการในพื้นที่
“แผนพัฒนาหมู่บ้าน” หมายความว่า แผนพัฒนาที่กาหนดแผนงานหรือโครงการ หรือกิจกรรม
ที่มาจากกระบวนการเรียนรู้เพื่อจัดการตนเองที่คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านร่วมคิด
วิเคราะห์ ปัญหา ศักยภาพความพร้อมของหมู่บ้าน ภายใต้เวทีประชาคมหมู่บ้าน และข้อมูลที่คน
ในหมู่บ้านจัดเก็บ รวมถึงข้อมูลจากแผนชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นแผนที่ส่วนราชการ
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ให้การสนับสนุน หรือจัดทาขึ้น เพื่อรวบรวมให้เป็นกรอบแนวทางการป้องกัน
แก้ไขปัญหา และพัฒนาหมู่บ้านให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของหมู่บ้าน
“แผนชุมชน” หมายความว่า แผนชุ มชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“การจัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน” หมายความว่า การจัดทาเวทีประชาคมร่วมกัน
ระหว่างประชาชน คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ที่ดาเนินการในพื้นที่ เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น
ที่ดาเนินการในพื้นที่
ข้อ ๕ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจตีความ วินิจฉัยปัญหา
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บา้ นและแผนชุมชน
ข้อ 6 ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้เป็นไปตามแนวทาง
ดังนี้
(1) จัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการต่าง ๆ
ของหมู่บ้านและชุมชน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวติ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และการบริหารจัดการ หรืออื่น ๆ
(2) บูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้นาข้อมูลจากเวทีประชาคมหมู่บ้าน
และชุมชน ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) มาใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญ เพื่อรองรับ
การพัฒนาและแก้ไขปั ญหาในพื้นที่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายสาคัญเร่งด่วนที่จะแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาระดับหมู่บ้านและชุมชนของรัฐบาล
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(3) ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนตาม (2) ให้ ก.บ.ต. และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล และแผนพัฒนาท้องถิ่น
(4) ประสานจัดทาโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
(5) ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนให้เป็นปัจจุบัน
(6) ทบทวนการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้ านและแผนชุมชนทุกปี เพื่อให้แผนงานหรือโครงการ
ระดับหมู่บ้านและชุมชน เป็นปัจจุบัน และมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน
ในการจัด ทาแผนตามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการหมู่ บ้าน เป็ น องค์ กรหลักที่รับผิด ชอบ
ในการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน หรือให้คณะกรรมการชุมชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ช่วยดาเนินการบูรณาการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนก็ได้
ข้อ 7 ให้นายอาเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการหมู่บ้า น และคณะกรรมการชุม ชน หรื อ หน่ว ยงานอื่นที่ เกี่ ยวข้องในการบูรณาการ
และประสานงานในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
ข้อ 8 เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้อาเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักร่วมกันในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
ให้ สานั กงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เป็นหน่วยงานสนับสนุนในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
และแผนชุมชน
ทั้งนี้ แนวทางการจัดทาแผนพัฒนาหมูบ่ ้านและแผนชุมชน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทย
กาหนด
หมวด 2
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบล
ข้อ 9 ในตาบลหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการบริหารงานตาบลแบบบูรณาการ ขึ้นคณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า ก.บ.ต. โดยประกอบด้วย
(๑) ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบลที่นายอาเภอมอบหมาย
ประธานกรรมการ
(2) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตาบล
กรรมการ
(3) ข้าราชการทีป่ ฏิบตั ิงานในตาบลที่นายอาเภอแต่งตั้งจานวนไม่เกินสามคน
กรรมการ
(4) กานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบล
กรรมการ
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทนี่ ายอาเภอแต่งตั้งจานวนไม่เกินห้าคน
กรรมการ
(6) พัฒนากรผู้รับผิดชอบตาบล
กรรมการและเลขานุการ
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ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตาม (5) ให้คานึงถึงผู้มีความรู้ค วามสามารถเกี่ยวกับการพัฒนา
ชุมชนในระดับตาบล หรือมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาในระดับตาบล
องค์ประชุมและการประชุมของ ก.บ.ต. ให้นาหมวด 5 คณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 10 ให้ ก.บ.ต. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รวบรวมข้ อ มู ล ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ แ ก่
ข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) และข้อมูลอื่น ๆ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
(2) รวบรวมแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น แผนชุ ม ชน และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในต าบล เพื่ อ ใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
(3) จัดทาแผนพัฒนาตาบล ให้นาข้อมูลจาก (1) และ (2) มาวิเคราะห์หรือสังเคราะห์
กลั่นกรอง ประมวลผล เพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาตาบล และจัดลาดับความสาคัญของแผนงาน
หรือโครงการระดับตาบล รวมทั้งจัดทาแผนงานหรือโครงการในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่มีความ
คาบเกี่ ย วตั้ ง แต่ ส องหมู่ บ้ า นหรื อ สองชุ ม ชนขึ้ น ไป เพื่ อ รองรั บ การพั ฒ นาและตอบสนองนโยบาย
สาคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในตาบล
(4) จาแนกแผนงานหรือโครงการระดับตาบลที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ระดับตาบล และจัดทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
(5) จัดส่งแผนพัฒนาตาบล ให้ ก.บ.อ. ใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และแผน
ความต้องการระดับอาเภอ
(6) ทบทวนการจั ด ท าแผนพั ฒ นาตาบลทุ ก ปี เพื่ อ ให้ แ ผนงานหรื อ โครงการระดั บตาบล
เป็นปัจจุบัน
ข้อ 11 ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล
และดาเนินการพัฒนาศักยภาพ ก.บ.ต. ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาตาบล
ทั้งนี้ แนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาตาบล ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
หมวด 3
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาอาเภอ
ข้อ 12 ในอาเภอหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ ขึ้นคณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า ก.บ.อ. โดยประกอบด้วย
(๑) นายอาเภอ
ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุม่ งานหรือปลัดอาเภอ
รองประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง
(๓) พัฒนาการอาเภอ
กรรมการ
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(4) ท้องถิ่นอาเภอ
กรรมการ
(5) หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ในระดับอาเภอ กรรมการ
ที่นายอาเภอแต่งตั้งจานวนไม่เกินสิบสองคน
(6) ผู้แทนผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอซึ่งคัดเลือกกันเอง
กรรมการ
ประเภทละหนึ่งคน ยกเว้นองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา
(7) ผู้ทรงคุณวุฒิทนี่ ายอาเภอแต่งตั้งจานวนไม่เกินห้าคน
กรรมการ
(8) ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบสานักงานอาเภอ
กรรมการและเลขานุการ
(9) ข้าราชการสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จังหวัด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายจานวนหนึ่งคน
(10) ข้าราชการในสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ที่นายอาเภอแต่งตั้งจานวนหนึ่งคน
กรรมการตาม (5) (6) และ (7) มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละห้าปี
ในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิตาม (7) ให้นายอาเภอแต่งตั้งโดยคานึงถึงผู้ที่มีความรูค้ วามสามารถ
เกี่ยวกับการพัฒนาระดับอาเภอ ด้านการศึ กษา หรือมีประสบการณ์ในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ
รวมทั้งด้านภาคประชาสังคมและเอกชน
องค์ประชุมและการประชุมของ ก.บ.อ. ให้นาหมวด 5 คณะกรรมการที่มีอานาจดาเนินการ
พิจารณาทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 13 ให้ ก.บ.อ. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) วางแนวทางปฏิบัตแิ ละอานวยการการบริหารงานแบบบูรณาการในอาเภอ รวมทั้งกาหนด
กรอบแนวทางปฏิบัติในการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ของภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่อาเภอให้เป็น ไป
ตามหลักการ นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) จั ด ท าแผนพั ฒ นาอ าเภอและแผนความต้ อ งการระดั บ อ าเภอ โดยก าหนดทิ ศ ทาง
การพั ฒ นาอ าเภอ การประสานและรวบรวมข้ อ มู ล จากปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอื่นที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ
(3) จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีของอาเภอ โดยรวบรวมโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีที่ต้องดาเนินการในพื้นที่อาเภอ และรายงานให้ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ทราบ
(4) ประสานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนาแผนพัฒนา
อาเภอไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งกากับ ติดตามผล และให้คาแนะนาหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดาเนินงานพัฒนา
พื้นที่ระดับอาเภอในด้านต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
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(5) ตรวจสอบความซ้าซ้อนของแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ หากตรวจพบความซ้าซ้อนของแผนงานหรือโครงการ
ให้ ก.บ.อ. เร่งแจ้งข้อเท็จจริง พร้อมทั้งเสนอความเห็นประกอบไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
(6) ปฏิบัติห น้ าที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
มอบหมาย
(7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ ก.บ.อ. มอบหมาย
คณะอนุกรรมการตาม (7) อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการภายในอาเภอ
ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาสังคม
ข้อ 14 ให้ ก.บ.อ. นากรอบทิศทางการพัฒนาอาเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
มาเป็นแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ และแผนความต้องการระดับอาเภอ โดยกาหนดให้
แผนพัฒนาอาเภอมีระยะเวลาสอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด
การกาหนดโครงร่างแผนพัฒนาอาเภอ และแผนความต้องการระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 15 ให้ ก.บ.อ. นาแผนพัฒนาอาเภอ ตามข้อ 14 เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาอาเภอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ ก.บ.อ.
ประกาศใช้ แ ผนพั ฒ นาอ าเภอและจั ด ส่ ง แผนพั ฒ นาอ าเภอให้ ห น่ ว ยงานราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ
รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่
ระดับอาเภอในทิศทางการพัฒนาอาเภอเดียวกัน
ข้อ 16 ให้ ก.บ.อ. จาแนกแผนงานหรือโครงการระดับอาเภอในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 17 ให้ ก.บ.อ. จัด ส่งแผนความต้องการระดับอาเภอ ให้ ก.บ.จ. หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
หรือแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้น ๆ
ข้อ 18 ให้ อ าเภอเป็ น หน่ ว ยงานหลั กในการสนับสนุนการจัด ท าแผนพัฒนาอาเภอ และ
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพของ ก.บ.อ. ในการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาอาเภอ
ทั้งนี้ การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 19 ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับ
การประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือโครงการที่
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่ ว นจั ง หวั ด พร้ อ มทั้ งตรวจสอบโครงการดังกล่ าวเพื่ อ ไม่ใ ห้โครงการซ้าซ้อ นกับแผนพัฒนาจังหวัด
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และแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น และให้จัด ทาบัญชีประสานโครงการพัฒนา
เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ
ข้อ 20 ให้ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ให้ค วามสาคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ในการจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น โดยในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวด ๔
การบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ข้อ 21 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การบูร ณาการและประสานแผนพั ฒนาในระดับ พื้ น ที่ ให้ ด าเนิ นการ
ตามแนวทาง ดังนี้
(๑) จัดทาเวทีประชาคม เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นของประชาชน
เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการจากประชาชนในพื้นที่
(๒) ให้มีการประสานแผนในระดับพื้นที่ โดยการรวบรวมและจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
และความต้ อ งการของประชาชนในพื้ น ที่ ผ่ า นกลไกการจั ด ท าแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น แผนชุ ม ชน
แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการระดับอาเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน
(๓) ในกรณีแผนงานหรือโครงการ หรือพื้นที่ มีความซ้าซ้อนกันในการจัดทาแผนระดับอาเภอ
กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้หารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
(4) บูรณาการการงบประมาณ และประสานความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยการแสวงหาความร่วมมือ และการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
ข้อ 22 ในการดาเนินการตามข้อ ๒1 (๑) ให้นายอาเภอกาหนด วัน เวลา และสถานที่
ในการจั ด ท าเวที ป ระชาคมร่ ว มกั น ของหมู่ บ้ า น ชุ ม ชน และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในพื้ น ที่
และอาจประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ดาเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้
การจัดทาเวทีประชาคมตามวรรคหนึ่งในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นายกเทศมนตรี
หรือนายกเมืองพัทยากาหนด วัน เวลา และสถานที่ในการจัดทาเวทีประชาคมของชุมชน และเมืองพัทยา
และอาจประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ดาเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมด้วยก็ได้
ข้อ 23 ปฏิ ทิ น การจั ด ท าแผนและประสานแผนพั ฒ นาตามระเบี ย บนี้ ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ ๒4 ให้ จังหวัด จัด ทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
โดยน าแผนพั ฒ นาอ าเภอ แผนความต้ อ งการระดั บ อ าเภอ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ระดั บ จั ง หวั ด
มาประกอบการจัดทาแผนพัฒนาที่บูรณาการร่วมกัน
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หมวด ๕
การสนับสนุนการดาเนินการ
ข้อ 25 การดาเนิ น การของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน ก.บ.ต. และ
ก.บ.อ. หรือการดาเนินการอื่นใดที่เป็นไปภายใต้ระเบียบนี้ ให้หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบในการจัดทาแผน
ในแต่ละระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสม
ข้อ 26 ให้ สานั กงานปลัด กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนทางวิชาการ
วัสดุอุปกรณ์ และพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
ข้อ 27 จังหวัด ส่ว นราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น พิจารณา
นาโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่ในแผนพัฒนาอาเภอ แผนความต้องการระดับอาเภอ แผนงานโครงการ
ระดับตาบล แผนงานหรือโครงการระดับหมู่บ้านและชุมชน ไปประกอบการจัดตั้งคาของบประมาณ
หรือจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีตามอานาจหน้าที่ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับต้น เนื่องจากเป็น
แผนงานโครงการที่ผ่านกระบวนการประชาคมของประชาชนในพื้นที่
หมวด ๖
การกากับดูแล
ข้อ ๒8 ให้นายอาเภอมีหน้าที่กากับดูแล และให้คาแนะนาในการประสานแผนพัฒนาหมูบ่ า้ น
แผนชุมชน แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอาเภอ ที่ดาเนินการในพื้นที่อาเภอ
เพื่อให้การดาเนินการตามระเบียบนี้เกิดผลสัมฤทธิ์
ข้อ 29 เพื่อให้การประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่เกิ ดผลสัมฤทธิ์ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีอานาจหน้าที่กากับดูแล และให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) บูรณาการการจัดทาแผนพัฒนาในระดับพื้นที่กับทุกภาคส่วน และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาจังหวัด
(2) ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการประสานแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่
(3) การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(4) พิจารณาให้หน่วยงานใดเป็นผู้ดาเนินการ ในกรณีที่มีความซ้าซ้อนกันในเรื่องงบประมาณ
ระยะเวลาดาเนินการ ผู้ดาเนินการ หรือโครงการ
ข้อ ๓0 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอาเภอกากับดูแล และให้คาแนะนาเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาในระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น และกฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๓1 ให้สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ติดตามและประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน
แผนพัฒนาตาบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ เป็นประจาทุกปี เพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓2 ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานอ าเภอ (กบอ.) ที่ น ายอ าเภอ
แต่ ล ะอ าเภอมี คาสั่ง แต่ง ตั้งตามหนั งสื อกรมการปกครอง ด่ ว นที่ สุด ที่ มท ๐๓๐๕.๑/ว ๙๗๔๕
ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง การจัดทาแผนพัฒนาอาเภอ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ฉบับทบทวนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)
ตามระเบียบนี้ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ
(ก.บ.อ.) ตามระเบียบนี้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินสามปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

