
การจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

โดย

นายนพรัตน์  ศรีพรหม
ผู้อ านวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง

Department of Provincial Administration: DOPA 







“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”



กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

แปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ ในระยะ 
5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับต่างๆ

แผนพัฒนาฯ







 เป็นหน่วยก าหนดยุทธศาสตร์
 เป็นหน่วยสนับสนุนความรู้               

ทางวิทยาการใหม่
 รับผิดชอบการบริหารจัดการ             

ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามยุทธศาสตร์
หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนด 

“อ าเภอ” ในฐานะจุดเชื่อมต่อที่ส าคัญ (Joint) 
ในการบูรณาการแผนในระดับพื้นที่

ส่วนท้องถิ่น

ส่วนภูมิภาค

(อ าเภอ)

ส่วนกลาง

 ปรับบทบาทการบริหารจัดการ
 ก าหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ของอ าเภอเชื่อมโยง

ระหว่างแผนพัฒนาระดับชาติและแนวทาง    
การพัฒนาจังหวัด 

 สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ผ่านแผนฯ ระดับต่าง ๆ

 อาศัยเครื่องมือและกลไกระดับอ าเภอ ได้แก่             
กม. / ก.บ.ต. / ก.บ.อ. / ส่วนราชการ และ 
อปท. ในอ าเภอ

 เป็นหน่วยที่ได้รับการ
กระจายอ านาจให้ตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ              
ที่เป็นสาธารณะของท้องถิ่น
ด้วยตนเอง 



กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ

กลุ่มภารกิจด้านสังคม

กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง

กลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการ

อื่นๆ

ผู้ทรงคุณวุฒิ นอ.แต่งตั้ง จากผู้มีความสามารถด้านการพัฒนาระดับอ าเภอ(เช่น ป.ชมรมก านันฯ ส.สภาเกษตร ป.สภาวัฒนธรรม 
ด้านการศึกษา (ป.กลุ่มโรงเรียน) หรือมีประสบการณ์ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ รวมทั้งด้านภาคประชาสังคมและภาคเอกชน (ผู้แทนหอการค้า NGO) 
องค์ประชุมและการประชุม ก.บ.อ. (อนุโลมตามหมวด 5 ม.79 กม.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง)
ต้องมาประชุมอย่างน้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม นัดประชุมแจ้งหนังสือ ไม่น้อยกว่าสามวัน

คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.)
ค าสั่งจังหวัด

ภูมิล ำเนำ อำศัยอย่ำงน้อย 6เดือน
อำยุไม่ต  ำกว่ำ 20 ปี



หมวด 3
การจัดท าแผนและประสานแผนพฒันาอ าเภอ



กระบวนการและรูปแบบ

เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ 
โดยที่ท าการปกครองจังหวัดยกร่างค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานกลั่นกรอง
แผนพัฒนาอ าเภอ เสนอให้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที รับผิดชอบเรื องแผนพัฒนำ
จังหวัดพิจำรณำก่อนเสนอ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นชอบและลงนำมในค ำสั ง
แต่งตั้ง ซึ งมีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน จ่ำจังหวัดเป็นคณะท ำงำนและ
เลขำนุกำร ท ำหน้ำที หลักในกำรปฏิบัติหน้ำที เลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ และ
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์และข้อมูลเพื อกำรพัฒนำจังหวัด ส ำนักงำนจังหวัด 
เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำรร่วม 

ก.บ.อ. น ากรอบทิศทางการพัฒนาอ าเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด   
มำเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอ และแผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ โดยมีระยะเวลำสอดคล้องกับ

ห้วงเวลำของแผนพัฒนำจังหวัด ต้องด ำเนินกำรในช่วงระหว่ำงเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน

ให้นายอ าเภอเข้าชี้แจงข้อมูลแผนพัฒนาอ าเภอต่อคณะท ำงำนกลั นกรองแผนพัฒนำอ ำเภอ และ
เมื อคณะท ำงำนฯ ได้พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอแล้ว จะน าเข้าการประชุม ก.บ.จ. เพื อ
ทรำบ ห้วงเวลำของกำรเสนอแผนพัฒนำอ ำเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบผ่านคณะท างาน
กลั่นกรองแผนพัฒนาอ าเภอ ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน เดือนมิถุนายน

การจัดแผนพัฒนาอ าเภอ

กระบวนการและรูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ



คณะท างานกล่ันกรองแผนพัฒนาอ าเภอ
ค าสั่งคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัด...

ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด
กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มภารกิจด้านการเกษตร

กลุ่มภารกิจด้านสังคม วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง



หมวด 3
การจัดท าแผนและประสานแผนพฒันาอ าเภอ

ก.บ.อ. น ากรอบทิศทางอ าเภอ และ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

เป็นแนวทาง 

“แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนความต้องการระดับอ าเภอ”



บทบาทหน้าที่ของอ าเภอ       

น ากรอบทิศทางและยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัด (Top-down) จากแผนพัฒนา
จังหวัด ฉบับทบทวน (พ.ศ. 2561-2565) 

อ าเภอโดย ก.บ.อ. ต้องจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ

จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

ในการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ

รวบรวมข้อมูลปัญหำและควำมต้องกำร
ของประชำชน (Bottom-up) จำก
แผนพัฒนำระดับต่ำงๆ ในพื้นที อ ำเภอ

ให้ ก.บ.อ. มีมติที่ประชุมรับรองและจัดส่งให้ ผวจ. 
พิจารณาเห็นชอบ จากน้ัน ก.บ.อ. จึงประกาศใช้แผน 

โดย นายอ าเภอ เป็นผู้ลงนามในประกาศ

จัดส่งแผนพัฒนาอ าเภอให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง อปท.    
ในพื้นที่ทราบ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 



รูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ 

ให้ ก.บ.อ. จัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและแผน
ความต้องการระดับอ าเภอ ตามรูปแบบที่
กรมการปกครองก าหนด

รูปแบบการจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอ



บทบาทหน้าที่ของอ าเภอ       อ าเภอโดย ก.บ.อ. ต้องพิจำรณำกลั นกรองแผนงำน/โครงกำร ที ต้องกำรขอรับ   

กำรสนับสนุนงบประมำณหรือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกจังหวัดและหน่วยงำนที เกี ยวข้อง

แผนความต้องการระดับอ าเภอ

ในการจัดท าแผนพฒันาจังหวัด

 จัดกลุ่มโครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาจังหวัด

 โครงการดังกล่าวต้องมีลักษณะเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. ก าหนด

 จัดส่งให้จังหวัดภายในเดือนมิถุนายน

คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.)

อ าเภอจัดท าโครงการและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และต้องเสนอโครงการ
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณของจังหวัด

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Brief)

 แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ

 แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ

 แบบฟอร์มส ารวจความต้องการเฉพาะของอ าเภอ

 แบบส ารวจความคิดเห็นของประชาชน

ฯลฯ

จัดท าเป็น

จัดส่งให้

จัดส่งให้



สนับสนุน - วิชาการ
- พัฒนาบุคลากร

งบประมาณส าหรับ
การจัดท าแผนฯ

เงินอุดหนุนเพื่อ
ด าเนินโครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท. 
สนับสนุนงบประมาณ 

3

ยกระดับ
คุณภาพแผน

ขับเคลื่อนการพัฒนา
ระดับจังหวัด/กลุ่ม/ภาค

ขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

“มั่นคง”

“มั่งคั่ง”

“ยั่งยืน”

ลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน
/โครงการ/งบประมาณ

แก้ปัญหาตรงความ
ต้องการ ถูกที่ ถูกเวลา

กระบวนการมีส่วนร่วม

ท างานแบบเครือข่าย
ร่วมกันทุกภาคส่วน

แผนทุกระดับมีคุณภาพข้อมูลปัญหา
ตรงความต้องการ

ขับเคลื่อนการพัฒนา
ที่เข้าถึงระดับพื้นที่

2

กลไกการจัดท า
และประสานแผน
ชัดเจนเพิ่มขึ้น

ระดับอ าเภอระดับต าบล
คกก.หมู่บ้าน

ระดับจังหวัดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

คกก.ชุมชน
ก.บ.อ. ก.บ.จ.

คกก.ประสานแผนท้องถิ่น

1
ก.บ.ต.

คกก.พัฒนาท้องถิ่น คกก.ประสานแผนท้องถิ่น

ก ากับติดตาม นายอ าเภอ
แผนพัฒนาหมู่บ้ าน/ชุมชน/แผนพัฒนาต าบล 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (อบต./ทต.)ให้เป็นไปตามแนว
ทางการจัดท าและประสานแผนที่ก าหนด ผวจ.

แผนพัฒนาท้องถิ่น (อบจ./ทน.
/ทม.) ให้เป็นไปตามแนวทาง
การจัดท าและประสานแผน
ที่ก าหนด     

4

ผลที่คาดว่าจะได้รับในการด าเนินงานระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ.2562



ขอบคุณ




