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คำ�นำ�
โดยที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐข้อ 4.2 กำ�หนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ ประกอบกับระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 กำ�หนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเป็นแผนกำ�หนดทิศทาง
การพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ และเป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไปสู่การปฏิบัติผ่านกลไกการจัดทำ�แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด โดยใช้กระบวนการประชาคมแบบ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการ
จากประชาชนในพื้นที่มาวิเคราะห์รวบรวมและจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาและความต้องการ ผ่านกลไกการจัดทำ�
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำ�บล (แผนพัฒนาตำ�บล) แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำ�เภอ
ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
เพื่อให้การจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่เป็นลักษณะแผนเดียวกัน (One Plan) สำ�นักพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำ�  “คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่” สำ�หรับใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทำ�แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
(แผนพัฒนาหมูบ่ า้ น/แผนชุมชน) ระดับตำ�บล (แผนชุมชนระดับตำ�บล/แผนพัฒนาตำ�บล) ระดับอำ�เภอ (แผนพัฒนาอำ�เภอ)
รวมถึ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ) โดยคู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำ�
และประสานแผนพัฒนาในระดับพืน้ ที่ ขัน้ ตอนการจัดทำ�และประสานแผนฯ ตัง้ แต่ระดับหมูบ่ า้ น/ชุมชนไปจนถึงระดับอำ�เภอ
การสนับสนุนและกำ�กับติดตาม โดยคาดหวังให้ผู้ปฏิบัติสามารถใช้เป็นแนวทางดำ �เนินงานที่มีความถูกต้องและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
สำ�นักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สารบัญ
		

บทที่ 1

บทนำ�

ความเป็นมา
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
1.4 ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
1.5 นโยบายคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
1.6 การจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ในปัจจุบัน
1.7 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำ�แผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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(แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำ�บล (แผนพัฒนาตำ�บล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำ�เภอ)
แนวทางการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
วัตถุประสงค์ในการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
หลักการดำ�เนินงาน
ผลที่ได้รับ
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กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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การจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
การจัดทำ�และประสานแผนชุมชนระดับตำ�บล (แผนพัฒนาตำ�บล)
การจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
การจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาอำ�เภอ
การบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
การกำ�กับและติดตาม
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ภาคผนวก ก ฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ภาคผนวก ข ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 1
ที่มาและความสำ�คัญของการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
ความเป็นมา
1.1 ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการปรั บ สมดุ ล และ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 4.2 กำ�หนดให้ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐ
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไกสำ�คัญในการนำ�ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับมีการจัดสรรงบประมาณ
ที่มีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกัน ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัย
ข้อมูลขนาดใหญ่ รวมทัง้ มีระบบติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงาน ทัง้ ในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพืน้ ที่ เพือ่ นำ�ไปสู่
การกำ�หนดประเด็นการพัฒนา การจัดทำ�นโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
1.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้มีข้อบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัด ไว้ในมาตรา 52 วรรคสาม และมาตรา 53/1 ไว้ดังนี้
(1) มาตรา 52 วรรคสาม บัญญัตวิ า่ “เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุม่ จังหวัด
ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นค�ำขอจัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก�ำหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีน้ีให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ”
(2) มาตรา 53/1 บัญญัตวิ า่ “ให้จงั หวัดจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด”
1.3 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
กำ�หนดให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทำ�หน้าที่
กำ�หนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กำ�หนดนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการจัดทำ�  รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจำ�ปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด การจัดทำ�และบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด โดยมีเจตนารมณ์ คือ
(1) ต้องการเน้นการพัฒนาระบบการบริหารทีย่ ดึ พืน้ ที่ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในการพัฒนาของแต่ละพืน้ ที่
ให้มีลักษณะใกล้เคียงกันมากขึ้น และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
(2) เป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการแนวใหม่ เป็นการจัดความสัมพันธ์
ในแนวตั้งระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ในแนวนอน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อบูรณาการท�ำงานร่วมกัน

คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

1

แผนภาพที่ 1   เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
และ พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

1.4 ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
กำ�หนดให้มีการแบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น 6 ภาค และกำ�หนดให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเป็นแผน
กำ�หนดแนวทางการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณหรือการปฏิบัติภารกิจ
ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล ที่ครอบคลุมในทุกมิติและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาระดับพื้นที่
ตัง้ แต่ระดับภาค ลงไปสูก่ ลุม่ จังหวัดและจังหวัด และกำ�หนดให้การจัดทำ�แผนพัฒนาในแต่ละระดับจะต้องมีความสอดคล้อง
และเชือ่ มโยงกัน เพือ่ ให้เกิดแรงขับเคลือ่ นการพัฒนาประเทศไปพร้อมกันในทุกพืน้ ทีต่ ามหลักการไม่ทงิ้ ใครไว้ขา้ งหลัง ทัง้ ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตั้งแต่ระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ระดับภาค ไปสู่เวทีการแข่งขันในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และไปสู่ระดับโลก โดยมีกลไก
ในการบริหารงานในภาพรวม ดังนี้

		

กลไกระดับชาติ  

(1) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(2) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) โดยมีนายกรัฐมนตรี
เป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกรรมการและเลขานุการ
(3) คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน (6 คน
รับผิดชอบ 6 ภาค) และผู้แทนส�ำนักเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นอนุกรรมการ
และเลขานุการ
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คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

กลไกระดับกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยมีหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
เป็นประธาน และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ
กลไกระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) โดยมีผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นประธาน
และหัวหน้าสำ�นักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

แผนภาพที่ 2   แสดงกลไกการบริหารงานระดับชาติ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด

1.5 นโยบายคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
กำ�หนดให้การจัดทำ�แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพื้นที่ โดยการรวบรวมและจัดลำ�ดับความสำ�คัญของปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทำ�แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำ�เภอ
เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)

คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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1.6 การจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ในปัจจุบัน

แผนภาพที่ 3   การจัดทำ�แผนพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศ

จากแผนภาพที่ 2 และ 3 แสดงให้เห็นถึงกระบวนการของการจัดทำ �แผนตั้งแต่ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด
และระดับภาค ซึง่ มีกลไกการบริหารงานรองรับในแต่ละระดับ คือ ก.บ.จ. ก.บ.ก. ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. อยูแ่ ล้วตามลำ�ดับ แต่ในการ
จัดทำ�แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำ�บล (แผนพัฒนาตำ�บล)
มีระเบียบแนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดทำ�แผนทีแ่ ตกต่างกัน ขาดการบูรณาการเชือ่ มโยงแผน และในการจัดทำ�แผนพัฒนาอำ�เภอ
ยังไม่มีระเบียบ/กฎหมายหรือกลไกรองรับการจัดทำ�แผนพัฒนาอำ�เภอ ซึ่งปัจจุบันได้ใช้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการจัดทำ�แผนพัฒนาในรูปแบบหนังสือสั่งการของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ทำ�ให้การจัดทำ�
และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ต้ังแต่หมู่บ้าน/ชุมชนไปถึงระดับอำ�เภอ ขาดการบูรณาการและความเชื่อมโยง
ในลักษณะเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)
1.7 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำ�แผนพัฒนาในระดับพื้นที่
(1) ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน : ขาดการบูรณาการเกี่ยวกับการจัดเวทีประชาคม และการประสานแผนพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนกับแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนอื่น ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งขาดการสนับสนุนข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของพื้นที่
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		(2) ระดั บ ตำ � บล : บทบาทและอำ � นาจหน้ า ที่ ใ นการจั ด ทำ � และประสานแผนชุ ม ชนระดั บ ตำ � บลของ
คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำ�บล (ศอช.ต.) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำ�เนินงาน
ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 ไม่ชดั เจน ประกอบกับกรมการพัฒนาชุมชน ยังไม่สามารถสนับสนุนให้ ศอช.ต.
จัดทำ�แผนได้ครอบคลุมทุกตำ�บล
		(3) ระดับอำ�เภอ : การจัดทำ�แผนพัฒนาอำ�เภอยังไม่มีระเบียบ/กฎหมายรองรับ ทำ�ให้ภาคส่วนต่าง ๆ
ไม่ให้ความสำ�คัญในการจัดทำ�แผน และสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาอำ�เภอ รวมทั้งขาดแนวทางปฏิบัติ
ในการประสานแผนพัฒนาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตำ�บลมาใช้ประกอบการจัดทำ�แผนพัฒนาอำ�เภอ
จากข้อจำ�กัดในการจัดทำ�แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ดังกล่าวมาข้างต้น ประกอบกับนโยบายคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ทีต่ อ้ งการให้แผนพัฒนาในระดับพืน้ ทีม่ าจากปัญหาและความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง โดยผ่านกลไกการจัดทำ�แผนพัฒนาหมูบ่ า้ น แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำ�บล (แผนพัฒนาตำ�บล) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนพัฒนาอำ�เภอ ในลักษณะเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) จึงได้กำ�หนดแนวทางในการจัดทำ�และประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับตำ�บล (แผนพัฒนาตำ�บล) แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนพัฒนาอำ�เภอ) เพือ่ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ริ ว่ มกันของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำ�แผนพัฒนาในระดับพืน้ ที่
ดังนี้
- แผนพัฒนาหมู่บ้าน จัดทำ�โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พ.ศ. 2457 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม โดยมีส�ำ นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีใ่ ห้การสนับสนุน
- แผนชุมชน จัดทำ�โดยคณะกรรมการชุมชน ตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อาศัยอำ�นาจ
ในการออกระเบียบตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0413/ว1553 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2530 เรื่องการจัดตั้งชุมชน
ย่อยเพื่อพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล)
- แผนชุมชนระดับตำ�บล จัดทำ�โดยศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำ�บล (ศอช.ต.) ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำ�เนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 โดยมีส�ำ นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอ
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำ�แผน
- แผนพัฒนาท้องถิน่ จัดทำ�โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิน่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ�
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แผนพัฒนาอำ�เภอ จัดทำ�โดยคณะกรรมการบริหารงานอำ�เภอ (กบอ.) ตามแนวทางที่กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย กำ�หนด (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีส่ ดุ ที่ มท 0305.1/ว3205 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่)

คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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บทที่ 2
แนวทางการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

(แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนาต�ำบล)
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ�ำเภอ)
2.1 แนวทางการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
แนวทางการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาในระดับพืน้ ที่ หมายถึง แนวทางการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนา
ตัง้ แต่แผนพัฒนาหมูบ่ า้ น แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนาต�ำบล) แผนพัฒนาท้องถิน่ และแผนพัฒนาอ�ำเภอ
ภายใต้ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการจัดท�ำแผนพัฒนาในแต่ละระดับ
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องก�ำหนดแนวทางและขั้นตอนในการประสานแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของ
การจัดท�ำแผนพัฒนาในแต่ละระดับ เช่น การจัดเวทีประชาคมร่วมกัน เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน
มาจัดท�ำแผนพัฒนาหมูบ่ า้ น และแผนชุมชน การส่งต่อปัญหาความต้องการของหมูบ่ า้ น/ชุมชน ให้ศนู ย์ประสานงานองค์การ
ชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.) เพือ่ ใช้วเิ คราะห์ กลัน่ กรอง และใช้ประกอบในการจัดท�ำแผนชุมชนระดับต�ำบล และการส่งต่อ
ให้คณะกรรมการบริหารงานอ�ำเภอ (กบอ.) ใช้ประกอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาอ�ำเภอ รวมทัง้ การประสานบัญชีโครงการ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแผนพัฒนาในแต่ละระดับ เพื่อบรรจุแผนงาน/โครงการ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือ
แผนของหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
(1) เพื่อให้กลไกการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพ
(2) เพื่อยกระดับคุณภาพแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นแผนเดียว One Plan
(3) เพื่ อ ให้ มี แ นวทางการสนั บ สนุ น ควบคุ ม และก�ำกั บ ติ ด ตามการจั ด ท�ำและประสานแผนพั ฒ นา
ในระดับพื้นที่
2.3 หลักการด�ำเนินงาน
(1) ก�ำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและประสานแผนพัฒนาในลักษณะ One Plan โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่ออ�ำนาจหน้าที่ในการจัดท�ำและประสานแผนของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบ
กฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ   
(2) ก�ำหนดแนวทางการเชื่อมโยงในการท�ำงานร่วมกันของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกับ อปท.
(อาศัยระเบียบ/กฎหมายของ อปท. ที่มีผลบังคับใช้อยู่แล้ว โดยไม่ได้มีผลกระทบต่อบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของ อปท.)
(3) ก�ำหนดเป้าหมายเพือ่ ให้การจัดท�ำแผนทุกระดับมาจากปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
(4) ก�ำหนดกลไกให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดท�ำแผนในทุกระดับ และก�ำหนดแนวทางปฏิบัติในการ
เชื่อมโยงประสานแผนเพื่อให้การด�ำเนินงานไม่เกิดความซ�้ำซ้อน และเกิดความคุ้มค่ากับประชาชนมากที่สุด
(5) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centric) ในการบริหารราชการ โดยความร่วมมือจากภาค
ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
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คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ดังนี้

2.4 ผลที่ได้รับ
(1) แผนพัฒนาในระดับพืน้ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างแท้จริง

- เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระบุถึงสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ในระดับพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดท�ำประชาคมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- สามารถรวบรวมปัญหาและความต้องการที่แท้จริงซึ่งได้มาจากประชาชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านและ
ชุมชน ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาหรือมีความต้องการที่แท้จริง
(2) มีงบประมาณสนับสนุนการจัดท�ำแผน และการน�ำแผนงาน/โครงการบรรจุไว้ในแผนของส่วนราชการ
แผนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแผนของหน่วยงานอื่น ๆ
(3) มีการก�ำกับ ติดตามการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และการประเมินผลคุณภาพแผน
เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่

แผนภาพที่ 4   กลไกและแนวทางการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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บทที่ 3
กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
3.1 การจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
ให้คณะกรรมการหมูบ่ า้ น (กม.) ตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และคณะกรรมการกลาง
หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกัน
ตนเอง พ.ศ. 2522 มีหน้าที่บูรณาการทบทวน/จัดท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และให้คณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ที่ไม่มี กม.
และ อพป. มีหน้าที่บูรณาการทบทวน/จัดท�ำแผนชุมชน โดยมีส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนาและวิทยากรกระบวนการ และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/อ�ำเภอ สนับสนุนการจัดท�ำเวทีประชาคม
ร่วมกันในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่นในพื้นที่

แผนภาพที่ 5   ขั้นตอนการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
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การจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้ด�ำเนินการในห้วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ โดยให้นายอ�ำเภอมีบทบาทส�ำคัญในการจัดท�ำปฏิทินก�ำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการจัดเวทีประชาคม
หมูบ่ า้ น/ชุมชน รวมทัง้ การประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ เข้าร่วมประชาคม
โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกหลักในการจัดท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ซึ่งมี
ขั้นตอนในการจัดท�ำแผนฯ ดังนี้
1. จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชน เพื่อรวบรวมปัญหาความต้องการต่าง ๆ ในพื้นที่ของหมู่บ้าน
และชุมชน รวมทัง้ ใช้ขอ้ มูลพืน้ ฐานของหมูบ่ า้ นและชุมชนจากข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค โดยมีส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ
สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและวิทยากรกระบวนการ โดยมี อปท./อ�ำเภอ สนับสนุนการจัดเวทีประชาคม
2. น�ำข้อมูลปัญหาความต้องการจากเวทีประชาคมตามข้อ 1. มาจัดท�ำแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน
ตามแนวทางที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก�ำหนด
3. จัดส่งแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน ให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.)
และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบในการจั ด ท�ำแผนชุ ม ชนระดั บ ต�ำบล และแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ที่เกี่ยวข้อง
4. น�ำโครงการตามแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชนไปประสานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดท�ำโครงการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.2 การจัดท�ำและประสานแผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนาต�ำบล)
		ให้ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอ สนับสนุนการจัดท�ำแผนชุมชนระดับต�ำบล โดยใช้กลไกศูนย์ประสานงาน
องค์การชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการด�ำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน
พ.ศ. 2551 เป็นกลไกรับผิดชอบการจัดท�ำแผนชุมชนระดับต�ำบล โดยประมวลความต้องการจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
แผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่น หรือแผนอื่น ๆ รวมทั้งน�ำข้อมูล จปฐ. และ กชช.2ค มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์
กลั่นกรอง ประมวลผล และจัดล�ำดับความส�ำคัญของแผนงาน/โครงการ เพื่อจัดท�ำเป็นแผนชุมชนระดับต�ำบล โดยให้
ส�ำนักงานพัฒนาชุมชนอ�ำเภอเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนการจัดท�ำแผนชุมชนระดับต�ำบล และให้ความส�ำคัญกับ
การสร้างและพัฒนาศักยภาพของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.) ในการจัดท�ำและประสานแผน
ชุมชนระดับต�ำบล

คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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แผนภาพที่ 6   ขั้นตอนการจัดท�ำและประสานแผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนาต�ำบล)

การจัดท�ำและประสานแผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนาต�ำบล) ให้ด�ำเนินการในห้วงเวลาระหว่างเดือน
มีนาคม - เมษายน โดยมีศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับต�ำบล (ศอช.ต.) เป็นกลไกหลักในการจัดท�ำและ
ประสานแผนชุมชนระดับต�ำบล ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดท�ำแผนฯ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค ข้อมูลต�ำบลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลอื่น ๆ
ในต�ำบลเพื่อเป็นข้อมูลเตรียมความพร้อมประกอบการจัดท�ำแผนชุมชนระดับต�ำบล
2. รวบรวมแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นในต�ำบล เพื่อใช้ประกอบการจัดท�ำ
แผนชุมชนระดับต�ำบล
3. จัดท�ำแผนชุมชนระดับต�ำบล โดยน�ำข้อมูลจาก ข้อ 1. และ ข้อ 2. มาวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ กลัน่ กรอง
ประมวลผล และจัดล�ำดับความส�ำคัญของแผนงานหรือโครงการระดับต�ำบล รวมทั้งจัดท�ำแผนงานหรือโครงการส�ำหรับ
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ที่มีความคาบเกี่ยวตั้งแต่สองหมู่บ้านหรือสองชุมชนขึ้นไป เพื่อรองรับการพัฒนาและตอบสนอง
นโยบายส�ำคัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในต�ำบล
4. จ�ำแนกแผนงานหรือโครงการระดับต�ำบลทีส่ อดคล้องกับทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพื้นที่ระดับต�ำบล โดยจัดท�ำเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนา ส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
5. จัดส่งแผนชุมชนระดับต�ำบล ให้คณะกรรมการบริหารงานอ�ำเภอ (กบอ.) ใช้ประกอบการจัดท�ำ
แผนความต้องการระดับอ�ำเภอ
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3.3 การจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�ำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2548 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถเพิม่ เติม
เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยน�ำปัญหาและความต้องการของประชาชนจากการจัดท�ำเวทีประชาคมร่วมกัน
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ท้องถิ่น รวมทั้งน�ำข้อมูลจากแผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนาต�ำบล) มาใช้ประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความส�ำคัญกับการสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนภาพที่ 7   ขั้นตอนการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

การจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด�ำเนินการในห้วงเวลาระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (อบต./เทศบาล) เป็นกลไกหลักในการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดท�ำแผนฯ ดังนี้
1. เข้าร่วมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน และน�ำปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดท�ำเวที
ประชาคมดังกล่าว และโครงการที่ ศอช.ต. ขอประสาน มาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ�ำเภอ จ�ำแนกแผนงาน/โครงการที่ อบต. เทศบาล
เมืองพัทยา และแผนงาน/โครงการที่ กบอ. ขอรับการสนับสนุน รวบรวมจัดท�ำเป็นบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งให้คณะกรรมการประสานแผนท้องถิน่ ระดับจังหวัด รวมทัง้ จัดท�ำบัญชีประสานโครงการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในพื้นที่อ�ำเภอ ส่งให้ กบอ.
คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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3. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พิจารณาโครงการที่คณะกรรมการประสาน
แผนท้องถิ่นระดับอ�ำเภอขอรับการประสานโครงการตามบัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือโครงการที่ ก.บ.จ. ขอประสาน เพื่อน�ำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมทั้ง จัดท�ำบัญชี
ประสานโครงการพัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด ส่งให้ ก.บ.จ. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบรรจุไว้
ในแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณ
3.4 การจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาอ�ำเภอ
		ให้อ�ำเภอโดยกลไกของคณะกรรมการบริหารงานอ�ำเภอ (กบอ.) ตามแนวทางที่กรมการปกครอง กระทรวง
มหาดไทย ก�ำหนด ประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน (Bottom-up) จากแผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนาต�ำบล) แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาของส่วนราชการ
หรือหน่วยงานอืน่ ทีด่ �ำเนินการในพืน้ ทีอ่ �ำเภอ เพือ่ ใช้ประกอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาอ�ำเภอ และแผนความต้องการระดับอ�ำเภอ
โดยให้ท่ีท�ำการปกครองอ�ำเภอเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนการจัดท�ำแผนพัฒนาอ�ำเภอ และให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างและพัฒนาศักยภาพของ กบอ. ในการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาอ�ำเภอ

แผนภาพที่ 8   ขั้นตอนการจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาอ�ำเภอ
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คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

การจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาอ�ำเภอ ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ก�ำหนด
โดยให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานอ�ำเภอ (กบอ.) เป็ น กลไกหลั ก ในการจั ด ท�ำและประสานแผนพั ฒ นาอ�ำเภอ
ซึ่งมีขั้นตอนในการจัดท�ำแผนฯ ดังนี้
ระยะที่ 1 ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม
1. อ�ำเภอโดยกลไกของคณะกรรมการบริ ห ารงานอ�ำเภอ (กบอ.) น�ำกรอบทิ ศ ทางและยุ ท ธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด (Top-down) จากแผนพัฒนาจังหวัด มาเป็นแนวทางในการทบทวนการจัดท�ำกรอบทิศทาง
การพัฒนาพื้นที่และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ�ำเภอ และแจ้งให้ภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ทราบ เพื่อให้ทุกภาคส่วนน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ระดับอ�ำเภอให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ให้ กบอ. จัดท�ำบัญชีแผนงานหรือโครงการระดับอ�ำเภอ ที่เห็นว่าอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ�ำเภอ เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และน�ำเสนอคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด เพือ่ พิจารณาบูรณาการโครงการทีเ่ กินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในภาพรวมของจังหวัด
และเสนอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของ อบจ.
ระยะที่ 2 ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน
3. ให้ กบอ. ประสานและรวบรวมข้อมูลจากปัญหาและความต้องการของประชาชน (Bottom-up)
จากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนาต�ำบล) แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ด�ำเนินการในพื้นที่อ�ำเภอ เพื่อจัดท�ำแผนพัฒนาอ�ำเภอ และให้ กบอ. ประกาศใช้
และจัดส่งแผนพัฒนาอ�ำเภอให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทราบ
และร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4. ให้ กบอ. จัดท�ำแผนความต้องการระดับอ�ำเภอให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด โดยโครงการ
ที่อยู่ในแผนความต้องการระดับอ�ำเภอจะต้องเป็นโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาอ�ำเภอและจะต้องจัดกลุ่มโครงการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด โดยให้อ�ำเภอจัดส่งแผนความต้องการระดับอ�ำเภอให้ ก.บ.จ. และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ เป็นข้อมูลในการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของจังหวัด รวมทัง้ การประสาน
ขอรับการสนับสนุนการด�ำเนินงานหรืองบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5 การบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
1) ให้การบูรณาการและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ เป็นไปตามหลักการ ดังนี้
(1) ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของ
ประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหาและความต้องการจากประชาชนในพื้นที่
(2) ให้ มี ก ารประสานแผนในระดั บ พื้ น ที่ โดยการรวบรวมและจั ด ล�ำดั บ ความส�ำคั ญ ของปั ญ หา
และความต้องการของประชาชนในพืน้ ที่ ผ่านกลไกการจัดท�ำแผนพัฒนาหมูบ่ า้ น แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนา
ต�ำบล) แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ�ำเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน
คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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(3) บูรณาการการบริหารงบประมาณ และประสานความร่วมมือเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ โดยการแสวงหาความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
2) ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จัดท�ำเวที
ประชาคมร่วมกัน เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่น�ำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน และแผนชุมชน โดยให้นายอ�ำเภอประสานงานการก�ำหนด วัน เวลา และสถานที่จัดเวทีประชาคม
ร่วมกันของคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งประสานให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ด�ำเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมดังกล่าวด้วย
3) ให้ ค ณะกรรมการชุ ม ชน และเมื อ งพั ท ยาจั ด ท�ำเวที ป ระชาคมเพื่ อ รวบรวม วิ เ คราะห์ ป ั ญ หา
และความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีน่ �ำไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท�ำแผนชุมชน หรือแผนพัฒนาท้องถิน่ โดยให้นายกเทศมนตรี
หรือนายกเมืองพัทยาประสานงานการก�ำหนด วัน เวลา และสถานทีจ่ ดั เวทีประชาคมของคณะกรรมการชุมชน และเมืองพัทยา
รวมทั้งประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ด�ำเนินการในพื้นที่เข้าร่วมเวทีประชาคมดังกล่าวด้วย
4) การบู ร ณาการและประสานแผนพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามปฏิ ทิ น การจั ด ท�ำแผนพั ฒ นา
ที่กระทรวงมหาดไทยก�ำหนด
5) ให้จงั หวัดจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของจังหวัด โดยน�ำแผนพัฒนาอ�ำเภอ
แผนความต้องการระดับอ�ำเภอ แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด มาประกอบในการจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด ที่บูรณาการ
ร่วมกันของหน่วยงาน
3.6 การก�ำกับและติดตาม
1) ในการประสานให้แผนพัฒนาหมูบ่ า้ น แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนาต�ำบล) แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาอ�ำเภอ และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ด�ำเนินการในพื้นที่อ�ำเภอสัมฤทธิ์ผล
ให้นายอ�ำเภอมีหน้าที่ติดตามพร้อมให้ค�ำแนะน�ำ
2) เพื่อให้การประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่สัมฤทธิ์ผล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจหน้าที่ก�ำกับ
และติดตามพร้อมให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) กระบวนการจัดท�ำแผนพัฒนาในระดับพืน้ ที่ ทีม่ กี ารบูรณาการกับทุกภาคส่วน และสอดคล้องเชือ่ มโยง
กับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(2) ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากการประสานแผนพัฒนาพื้นที่
(3) การมีส่วนร่วมของประชาชน และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(4) พิจารณาให้หน่วยงานใดเป็นผูด้ �ำเนินการ ในกรณีทมี่ คี วามซำ�้ ซ้อนกันในเรือ่ งงบประมาณ ระยะเวลา
ด�ำเนินการ ผู้ด�ำเนินการ หรือโครงการ
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คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

3) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอก�ำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการจัดท�ำแผน
พัฒนาท้องถิน่ และการประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับจังหวัด โดยในการพิจารณาโครงการ
พัฒนาในข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และงบประมาณรายจ่าย ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงตามแนวทางการจัดท�ำและประสาน
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดก่อนให้ความเห็นชอบ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด กฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารเมืองพัทยา และกฎหมายว่าด้วยสภาต�ำบล
และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
4) เพือ่ ให้การจัดท�ำและประสานแผนพัฒนาในระดับพืน้ ทีส่ มั ฤทธิผ์ ล ให้กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่ เร่งรัด ติดตาม รายงานผลการด�ำเนินการประสานแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนาต�ำบล) แผนพัฒนาท้องถิน่ และแผนพัฒนาอ�ำเภอ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
5) ให้ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จัดท�ำระบบประเมินผลคุณภาพแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนชุมชนระดับต�ำบล (แผนพัฒนา
ต�ำบล) แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ�ำเภอ เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อปรับปรุงคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการ
และปัญหาของประชาชนในพื้นที่

คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

15

ภาคผนวก ก
ฐานข้อมูลสนับสนุนการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
พ.ศ. 2561 - 2580

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
6 ภาค

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาอำ�เภอ

ฐานข้อมูลการพัฒนาในระดับพื้นที่
(กชช.2ค จปฐ. ข้อมูลกลาง อปท.ฯลฯ)

ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยง
และบูรณาการแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่
ประจำ�ปีงบประมาณ 2564

แนวคิด (Concept)
การจัดทำ�และประสานแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่

16

คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ภาคผนวก ข
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

17

ภาคผนวก ค
ปฏิทินและแนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายพรพจน์ เพ็ญพาส

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต

อธิบดีกรมการปกครอง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายทรงกลด สว่างวงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ช่วยราชการสำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คณะผู้จัดทำ�
นายรัฐศาสตร์ ชิดชู

ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด

นายอภิชาติ สาราบรรณ์

ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่

นางสาวปัทมาพร ปานฉาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ

นายปวเรศ รัฐขจร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการ

นายวิรัชชัย พงษ์เกาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายสิตมา เพ็ชรประกอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
****************************
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คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

ชื่อหนังสือ

:

คู่มือการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่

พิมพ์ครั้งแรก

:

มีนาคม 2562

จำ�นวนพิมพ์

:

1,050 เล่ม

จัดพิมพ์โดย

:

สำ�นักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 8 อาคารสถาบันดำ�รงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
ถ.อัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 02 222 7821
http://www.moi.go.th

พิมพ์ที่

:

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำ�กัด (มหาชน)
376 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 0 2422 9000  โทรสาร : 0 2433 2742
E-mail : aprint@amarin.co.th  
Homepage : http://www.amarin.com

กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior)
ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2226 0509
http://www.moi.go.th

คู่มือ

การจัดทำ�และประสานแผนพัฒนา
ในระดับพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชน ตำ�บล และอำ�เภอ

แผนพัฒนาอำ�เภอ
แผนชุมชนระดับตำ�บล
(แผนพัฒนาตำ�บล)

สำ�นักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ แขวงราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0 2226 0509
http://www.moi.go.th

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนชุมชน

สำ�นักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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