กระบวนการการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และคาของบประมาณประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

คานา
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยได้จัดทาคู่มือ “กระบวนการ การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคาขอ
งบประมาณประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ” สาหรับเป็นแนวทางปฏิบัติให้กับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาและความสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การวิเคราะห์กระบวนงาน
ด้วย SIPOC Model และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการสนับสนุนการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ดาเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

กลุ่มงานประสานยุทธศาสตร์และการพัฒนาจังหวัด
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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สารบัญ

1. ความสาคัญของการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด
1.1 ที่มาและความสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1.2 การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
1.3 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564 )
2. หน่วยดาเนินงาน
3. ผลผลิต มาตรฐาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
4. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5. กระบวนการดาเนินงาน
ภาคผนวก
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หน้า ข

1. ความสาคัญของการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1.1 ที่มาและความสาคัญของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นเครื่องมือสาคัญในการนานโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ตลอดจนทิศทางและการพัฒนาประเทศไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับศักยภาพ ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่วนแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดเป็นแผนทีแ่ ปลง
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดไปสู่การปฏิบัตโดยระบุ
ิ
ถึงโครงการต่างๆ
ที่จาเป็นต้องดาเนินกา รในจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ในแต่ละปีงบประมา ณ เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด มีดังต่อไปนี้
(1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
มาตรา 78 กาหนดให้รัฐจัดระบบการบริหารราชหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น ให้มีขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสม
แก่การพัฒนาประเทศ และสนับสนุนให้จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพื่อพัฒนา
จังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
มาตรา 87 กาหนดให้รัฐต้องดาเนินการตามแนวนโยบายด้านการ
มีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย
และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
มาตรา 52 วรรคสาม เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการใน
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นคาขอจัดตั้งงบประมาณได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้
ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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มาตรา 53/1 และ มาตรา 53/2 ให้จังหวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ/ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาสังคม/ผู้แทนภาคเอกชน ทั้งนี้
การสรรหาให้เป็นไปตามที่พระราชกฤษฎีกากาหนด
(3) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ.2551 กาหนดให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ทาหน้าที่กาหนดกรอบนโยบายและ
วางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการจัดทา รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การจัดทาและบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด มีเจตนารมณ์ คือ
- ต้องการเน้นการพัฒนาระบบการบริหารพัฒนาที่ยึดพื้นที่
เพื่อลดความเหลื่อมล้าในการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ ให้มีลักษณะใกล้เคียงกันมากขึ้น
และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- เป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการแนว
ใหม่ เป็นการจัดความสัมพันธ์ในแนวตั้งระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ในแนวนอนระหว่างภาครัฐ
กับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อบูรณาการทางานร่วมกัน
1.2 การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกาหนดให้
(1) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีอานาจในการบริหารงาน วินิจฉัย อนุญาต
อนุมัติ สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาและบริการประชาชนได้มากขึ้น
(2) บูรณาการและประสานเชื่อมโยงการทางานระหว่างภาคส่วนต่างๆ
(3) สนับสนุน ส่งเสริมให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถจัดทา
แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนงาน/โครงการ และการจัดทาคา
ของบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ระบบการบริหารงานของจังหวัดแบบบูรณาการนั้น กาหนดให้จังหวัด
บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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ประจาปี โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบ ”
“การบริหาร แบบเครือข่าย” และ “การบูรณาการทรัพยากร ” รวมทั้งให้จังหวัด
ริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ นาปัญหาและความต้องการของประชาชน
มากาหนดเป็นแนวทางริเริ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ โดยมุ่งเน้นที่ไปการพัฒนาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ
สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยมุ่งที่จะริเริ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ (Area Based Approach)
โดยนาความต้องการของประชาชนมากาหนดเป็นแนวทางริเริ่ม มุ่งเน้นไปที่กา ร
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ต่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
หลักการสาคัญตามกฎหมาย
ความสอดคล้อง
เชื่อมโยง
การบูรณาการ
(Area-Based)

ทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายรัฐบาล
กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

การมีส่วนร่วม
ของทุกภาค
ส่วน

ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานและสร้างการมี
ส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ในการกาหนด
ยุทธศาสตร์การจัดทาแผ นพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด

- บูรณาการกระบวนการวางแผน การกาหนด
ยุทธศาสตร์ การบริหารตามแผนและยุทธศาสตร์
แผนงานและแผนงบประมาณ
- การบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคท้องถิ่น
และภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชน

ภาพที่ 1 การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
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เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบ บบูรณาการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดให้มีกลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
(1) กลไกระดับชาติ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจ
หน้าที่ดังนี้
- กาหนดกรอบแนวนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
- กาหนดนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
การจัดทาและบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(2) กลไกระดับกลุ่มจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (ก.บ.ก.) โดยมีหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเป็นประธาน และข้าราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มีหน้าที่
- วางแนวทางปฏิบัติและอานวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการใน
กลุ่มจังหวัดเป็นไปตามหลักการนโยบายและระบบตามที่ ก.น.จ. กาหนด
- จัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อรับ
ฟังความคิดเห็น
- ส่งเสริมประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และภาคธุรกิจเอกชนและสภาองค์กรชุมชนตาบล และแก้ไขปัญหาภายใน
กลุ่มจังหวัดและระหว่างกลุ่มกลุ่มจังหวัด
- วิเคราะห์ บูรณาการและให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดและคาของบประมาณกลุ่มจังหวัด ก่อน
นาเสนอ ก.น.จ.
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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(3) กลไกระดับจังหวัด คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็น
กรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
- วางแนวทางปฏิบัติและอานวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการใน
จังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กาหนด
- จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
- ส่งเสริม ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออานวยต่อการลงทุน และ
ชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนในจังหวัด
- จัดทาบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด
- วิเคราะห์ บูรณาการ และให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และคาของบประมาณจังหวัด ก่อนนาเสนอ ก.น.จ.
ขั้นตอนและวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แสดงตาม
ภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1.3 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 – 2564 )
มติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (อ.ก.น.จ.) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) นโยบายการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและลุ่มจังหวัด
- ยึดนโยบายรับบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 รวมทั้งแผนรายสาขาเฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว เช่น
แผนพัฒนาเกษตร นโยบายโซนนิ่งภาคเกษตร แผนพัฒนาท่องเที่ยวแห่งชาติ
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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- สารวจความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทราบถึงความต้องการ
และศักยภาพของประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้ความสาคัญกับการจัดทา
และประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ตั้งแต่แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน
แผนชุมชนระดับตาบล แผนท้องถิ่น และแผนพัฒนาอาเภอ ซึ่งสะท้อนปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกระบวนการจัดทาแผนในระดับต่างๆ
- มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนโดยคานึงถึงความ
พร้อมของทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นการชี้นาการพัฒนาใน
ภาพรวมของพื้นที่ โดยมีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัด
กลุ่มต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่อง
- ให้มีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้มีความ
ถูกต้อง ในประเด็นข้อมูล และการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สาคัญที่มีผลต่อการ
พัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด เพื่อให้แผนทันสถานการณ์และยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงมากขึ้น
(2) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(2.1) ขอบเขต
 แผนพัฒนาจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและ
อาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัดและแก้ปัญหาที่สาคัญ
ของจังหวัด โดยเลือกดาเนินการจากศักยภาพของจังหวัด ซึ่งได้จากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง ทั้งนี้ ควรเห็นผลได้ภายในกรอบระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้
ให้กลุ่มจังหวัด หรือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด
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(2.2) คุณลักษณะของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทีดี
(1) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะต้องเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการพัฒนา และกาหนดแนวทางการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบที่มีความชัดเจน เป็นเหตุเป็นผล โดยมีการใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
ประกอบการวิเคราะห์และมีความเชื่อมโยงกับการประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมา
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
ของแต่ละเป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการเพื่อให้เกิดการบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ โดยมีแนวทางดังนี้
- มีการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกาหนดประเด็นปัญหาและโอกาสการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับการประเมินผลการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาที่ผ่านมา มีความ
ชัดเจนทั้งในเชิงของขนาดและพื้นที่ พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญของปัญหาและ
โอกาสของการพัฒนานั้นๆ
- มีการกาหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์พัฒนา ( Positioning) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดยกาหนดแนวทางการสร้างโอกาสการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอุปสรรคของการ
พัฒนามากกว่าการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เป็นภารกิจปกติ
- มีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพ
ที่ชัดเจนสะท้อนให้เห็นถึงการใช้โอกาสในการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในการดาเนินงาน
- มีแผนงาน/โครงการที่มีลักษณะเป็น Project Idea โดยควรให้
ความสาคัญกับแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
และมีความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่แสดงให้เห็นความ
ต่อเนื่องในแต่ละปี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และสะท้อนให้เห็นถึง
ความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ
(2) แผนพัฒนาจังหวัด เน้นการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพื้นที่
โดยตอบสนองความต้องการประชาชนและนโยบายสาคัญของรัฐบาล เน้นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดโดยการหาจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ร่วมกับ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด
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(3) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เน้นการผนึกกาลังเพื่อเพิ่มศักยภาพควบคู่ไปกับ
การผนึกกาลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โดยการผลึกกาลังเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพเป็นการสร้างความแตกต่างภายใต้จุดเหมือนเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขัน
ภายในกลุ่มและเพื่อเพิ่มมูลค่า และนาสิ่งแตกต่างมารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยการผนึกกาลังเป็นเครือข่ายใหม่ ส่วนการผนึกกาลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การแก้ปัญหาเป็นการนาประเด็นปัญหาที่ทุกจังหวัดมีเหมือนกันมาร่วมมือกันในการ
แก้ไขปัญหาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาร่วม รวมทั้งนาประเด็นปัญหา
ที่จังหวัดหนึ่งสามารถแก้ไขได้แล้วในขณะที่จังหวัดอื่นๆ กาลังเผชิญอยู่มา
แลกเปลี่ยนบทเรียนเพื่อเรียนรู้การแก้ไขปัญหาจากจังหวัดอื่นที่มีประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหามากกว่า
(2.3) การวิเคราะห์ศักยภาพและสภาวการณ์
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพ
และสภาวการณ์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยการนาข้อมูลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดที่จัดทาโดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งข้อมูลการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (Province & Cluster Benchmarking) ที่จัดทาโดยกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับสานักงานสถิติแห่งชาติ มาใช้เป็นแนวทางในการกาหนดทิศทางการพัฒนา
และหรือแก้ไขปัญหาสาคัญเร่งด่วนของจังหวัด
(2.4) องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(1) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ควรประกอบด้วยข้อมูล
ดังนี้
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ลักษณะทางสังคม โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบชลประทาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกษตรและปศุสัตว์
ที่สาคัญ สถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ อุตสาหกรรมที่สาคัญ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ และ
ข้อมูลเชิงสถิติที่สาคัญของพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แสดงสถานะปัจจุบันของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
- ข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่จัดทาโดยสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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- ข้อสรุปผลการดาเนินงานที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการดาเนินงานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดที่มีส่วนสนับสนุนตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(2) การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ครอบคลุมการวิเคราะห์
ข้อมูลที่สาคัญด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยต้องเป็นข้อมูลอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี และมีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูล
สาคัญ เพื่อชี้ให้เห็นศักยภาพ ปัญหาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์
ดังนี้
- วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวม
เศรษฐกิจ และสาขาเศรษฐกิจที่สาคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมีข้อมูล
สนับสนุนที่เพียงพอ โดยมีการนาเสนอข้อมูลเป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี รวมทั้งมี
การวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความ
รุนแรงของปัญหา
- การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสังคมที่สาคัญ เช่น
กาลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เป็นต้น และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อ
สะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผล
ประกอบที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา
- การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ เช่น ป่าไม้ แหล่งน้า ขยะ
มลพิษ เป็นต้น และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบ
ข้อมูลเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
พร้อมเหตุผลประกอบที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา
- สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยมีการ
นาเสนอผลที่ได้จากการะบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา เพื่อรวบรวมปัญหา
และความต้องการของประชาชนในจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และมีการระบุปัญหาหรือ
ความต้องการของประชาชนในเชิงพื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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- เครื่องมือทางการวิเคราะห์ (เช่น SWOT BCG) ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
มีความสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยจะต้องมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลทั่วไป ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด และผลการวิเคราะห์
ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ และมีการจาแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายใน/ภายนอกอย่างถูกต้อง
(3) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
- วิสัยทัศน์ แสดงถึงสถานภาพที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- เป้าประสงค์รวม แสดงถึงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สาคัญ
ในภาพรวมที่จังหวัดต้องการพัฒนา ที่จะนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ และมีความ
เป็นไปได้ ตามศักยภาพ/โอกาสของพื้นที่
- ประเด็นยุทธศาสตร์ ต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที่ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ต้องแสดงถึงทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และเป้าประสงค์รวม และมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับการวิเคราะห์
ตามเครื่องมือทางการวิเคราะห์ และตอบสนองปัญหาหรือศักยภาพของพื้นที่
รวมทั้งความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ
ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- เป้าประสงค์ จะต้องสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ โดยแสดงถึง
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างชัดเจนที่ต้องการบรรลุในแต่ละยุทธศาสตร์ในช่วง
4 ปีข้างหน้า และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับสภาพปัญหาหรือศักยภาพของพื้นที่
- ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยตัวชี้วัด
จะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ ตามประเด็นยุทธศาสตร์
และมีจานวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ สาหรับ
ค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐานข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา หรือค่า
Benchmark และแสดงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมในแต่ละปี
- กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จะต้องมีการกาหนดกลยุทธ์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ทีสอดรับและสนับสนุนการบรรลุตามเป้าประสงค์ของ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และสามารถ
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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บ่งชี้หรือแสดงให้เห็นถึงแนวทางการดาเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจนเพื่อนาไปสู่การ
กาหนดแผนงาน/โครงการ
- บัญชีชุดแผนงาน โดยแผนงานจะต้องมีสาระสอดคล้องและตอบสนอง
กลยุทธ์อย่างชัดเจน และนาไปสู่ผลผลิตของเป้าประสงค์ และมีโครงการเฉพาะที่มี
ความสาคัญครบถ้วนทั้ง 4 ปี (ในภาพรวมของแผน) จากแหล่งงบประมาณต่างๆ
ประกอบด้วย แผนงานที่ใช้งบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนงานที่ของรับการ
สนับสนุนจากกระทรวง กรม แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
แผนงานของภาคเอกชน/ชุมชน
(4) การดาเนินงานตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
- แผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาร่างแผนพัฒนาจังหวัด
เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคลากรจากภาคส่วน
ต่างๆ ในจังหวัดตามมาตรา 19 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็น
แล้ว ให้จังหวัดนาผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมมาเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้
สมบูรณ์ต่อไป
- แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดนาร่าง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบูรณาการ
(ก.บ.ก.) เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจาก
ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดตามมาตรา 27 วรรค 2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งจะดาเนินการ
พร้อมกับร่างแผนพัฒนาจังหวัด หรือแยกกันก็ได้ แต่ขอให้ครบองค์ประกอบตาม
มาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัด
ส่งผลการประชุมให้กลุ่มจังหวัดเพื่อเสนอ ก.บ.ก. ปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ให้สมบูรณ์ต่อไป
(3) หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังนี้
(3.1) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(3.2) มีความเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมีการกาหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณและหรือคุณภาพที่ชัดเจนในระดับโครงการ
(3.3) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับกรอบของชุดโครงการที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาโครงการเพื่อเสนอเป็นคาขอ
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้
(1) โครงการจะต้องมีการจัดลาดับความสาคัญโดย ก.น.จ. จะให้
ความสาคัญและพิจารณาเห็นชอบโครงการที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดทาเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายที่สาคัญ
ของรัฐบาล และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสาคัญ และควรมี
สัดส่วนของงบลงทุนโดยให้เป็นไปตามนโยบายการจัดสัดส่วนงบลงทุนตามกรอบ
วงเงินงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ ตามที่สานักงบประมาณกาหนด
(2) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด โดยแผนงาน/โครงการต้องมีความเชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตของ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(3) โครงการจะต้องมีความจาเป็นในการดาเนินการเพื่อช่วยพัฒนาหรือ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และหากไม่ดาเนินการจะเกิดความเสียหาย
(4) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค
(วิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการดาเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพื้นที่
ดาเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการ) ด้าน
งบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการดาเนิน
โครงการ) ด้านระยะเวลาที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผลกระทบในทางลบในการดาเนินโครงการ
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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(5) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าผลลัพธ์หรือประโยชน์ของโครงการที่
คาดว่าจะได้รับทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคง เช่น จานวนประชากร จานวนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก รายได้
โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่กระทบกับประชาชนในพื้นที่
(6) โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.น.จ.
กาหนด โดยกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นที่
ดาเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป พร้อมด้วยเอกสารยืนยันว่าสามารถ
ดาเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ ก.น.จ.
(7) โครงการจะต้องมีรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่สามารถ
พิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณ
การค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
(8) โครงการจะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่
จะเกิดขึ้นในปีต่อไป รวมทั้งต้องมีร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดกับหน่วยงาน
ดังกล่าวในการขอตั้งงบประมาณ และการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดาเนิน
โครงการต่อไป
(9) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่
ประชาชนโดยตรง ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(10) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม
ดูงาน (เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง และวิจัย เพื่อแก้ไขปัญหาที่
สาคัญของพื้นที่ หรือการทาแผนแม่บทซึ่งมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้จากสถาบันการศึกษา)
(11) โครงการจะต้องไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย (ควรมีการบูรณาการ
ภารกิจหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นโครงการ เพื่อให้เกิด
การแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการอย่างมีประสิทธิผล)
(12) โครงการที่เป็นการเดินทางไปราชการต่างประเทศ จะต้องเป็น
กิจกรรมที่มีข้อผูกพันกับต่างประเทศในเรื่องการเจรจาด้านการค้าและการลงทุน
การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ จังหวัด/
กลุ่มจังหวัดจะต้องมีแผนการดาเนินงานที่สะท้อนถึงประโยชน์จากการไปราชการ
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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ต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม กรณีที่ไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่างประเทศจะต้องแสดง
ให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการดาเนินงาน เช่น การเพิ่มประเทศคู่ค้า การทาสัญญา
เป็นบ้านพี่เมืองน้อง รวมถึง การรายงานผลการดาเนินงานภายหลังการเดินทางไป
ต่างประเทศด้วย
(13) โครงการบางโครงการที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติ/
อนุญาตควรจะต้องดาเนินการล่วงหน้าก่อนที่จะเสนอโครงการ เช่น โครงการที่
จะต้องเข้าไปดาเนินการในพื้นที่อุทยาน ป่าไม้ เป็นต้น รวมถึงโครงการที่จะต้อง
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
2. หน่วยดาเนินงาน
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ผลผลิต มาตรฐาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.1 ผลผลิต
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด และจัดส่งแผนฯ ทันตามระยะเวลาที่กาหนด

การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

หน้า 15

3.2 มาตรฐาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1
เดือน

1
เดือน

เตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนฯ
ทบทวน ปัญหา/อุปสรรคของการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา
ประชุมร่วมระหว่างทีมบูรณาการกลาง
(มท. สศช. สงป.และ ก.พ.ร.)
กาหนดกรอบนโยบายการจัดทาแผนฯ

1
สัปดาห์ จัดประชุม/ชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนฯ

ให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.น.จ.กาหนด
1
สัปดาห์

ประสาน/แนะนา/ให้คาปรึกษา/ สนับสนุน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการจัดทาแผนฯ

1
สัปดาห์

ประชุมร่วมกับ อ.ก.น.จ./ก.น.จ.
ในการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ เพื่อนาเสนอ
ครม. ให้ความเห็นชอบก่อนนาส่ง สงป. พิจารณา
จัดสรรงบประมาณต่อไป

1
เดือน

เตรียมข้อมูลคาของบประมาณ
เพื่อสนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการชี้แจง
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา

กนจ.
พิจารณาเห็นชอบ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จัดทาแผนฯ

พิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาฯ (4 ปี)

อ.ก.น.จ.
พิจารณากลั่นกรอง
แผนพัฒนาฯ (4 ปี)

อานวยการและประสานงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พิจารณาร่าง พ.ร.บ.
ในการชี้แจงคาของบประมาณต่อสภาผู้แทนราษฎร งบประมาณฯ วาระ 2
และวุฒิสภา

ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนฯ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ครม.

พิจารณาอนุมัติ
แผนพัฒนาฯ (4 ปี)

ก.น.จ.

อ.ก.น.จ. พิจารณา พิจารณาเห็นชอบแผน
กลั่นกรองแผนปฏิบัติ ปฏิบัติราชการฯประจาปี
ราชการฯ ประจาปี
ครม. พิจารณาอนุมัติ
แผนปฏิบัติราชการฯ
รัฐสภาฯ
ประจาปี
พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ วาระ 1 สงป. บรรจุเป็นคาขอ

1
เดือน

12
เดือน

ก.น.จ.

พิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ วาระ 3

งปม. ในร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ

รัฐสภา
เห็นชอบ ร่าง พรบ.
งบประมาณฯ

สงป. พิจารณา
จัดสรร งปม.
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4. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
 ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
 หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. กระบวนการดาเนินงาน
 ผลผลิต
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับการสนับสนุนการจัดทาแผน พัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
 ตัวชี้วัดผลผลิต
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถดาเนินการจัดทาแผน พัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดได้เสร็จตามระยะเวลาที่ ก.น.จ. กาหนด 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด
 ผลลัพธ์
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ ก.น.จ. กาหนด
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ที่จัดทาแผน พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.น.จ. กาหนด 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด
 ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
(1) กรอบเวลาดาเนินงานแต่ละขั้นตอน
(2) ความถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.น.จ. กาหนด
 ตัวชี้วัดกระบวนการ
ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคาขอ
งบประมาณประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model กระบวนการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีดังนี้
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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Supplier Input
- รัฐบาล
- หน่วยงาน
ภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
(ทีมบูรณาการกลาง)

- แผนพัฒนา
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
- แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
รายงาน
ผลการ
ดาเนิน
งาน
ให้
ปมท.
ทราบ

Process
- ศึกษา ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการจัดทาแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- เตรียมการจัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ประชุมทีมบูรณาการกลาง (มท. สศช. สงป. และ ก.พ.ร.)
เพื่อกาหนดกรอบนโยบายการจัดทาแผน
- แจ้งแนวทางการจัดทาแผนตามมติ ก.น.จ. ให้จังหวัด/
กลุ่มจังหวัดทราบ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนฯ ให้แก่จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
- ประสาน แนะนา ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด ในการจัดทาแผนฯ
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประชุมร่วมกับ อ.ก.น.จ. เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
จัดเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ประสานงานกับสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา เพื่ออานวยการ
สนับสนุนให้คาปรึกษาแก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการชี้แจง
ต่อกรรมาธิการ

- จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
- ผู้บริหาร
- หน่วยงาน
ในสังกัด
สป.มท.

Output Customer

- แผนพัฒนา
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
- แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
ข้อกาหนดสาคัญ: มีกรอบหลักเกณฑ์การจัดทาแผนฯ ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการกาหนดกรอบ
นโยบายการจัดทาแผนฯ

ข้อกาหนดที่สาคัญ:
จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจฯให้แก่จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสาเร็จในการจัดประชุมฯ

ติดตามการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

จัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และนาเสนอ ปมท.
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การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 การดาเนินการของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ได้สนับสนุนการ
ดาเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณ
ประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระหว่างวันที่ 14 - 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ และโรงแรมเดอะ รอยัล ริเวอร์ บาง
พลัด กรุงเทพฯ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 นโยบายรัฐบาล และ Thailand 4.0 ให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นแผนที่สร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาคให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ยกระดับการพัฒนาระดับภาค โดยการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ ( Capacity Building) ของบุคลากรในการคิดเชิงกลยุทธ์
การจัดทาแผน และการติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง และเชื่อมโยงการพัฒนาจากระดับ
ภูมิภาคสู่ระดับพื้นที่ ซึ่งกระบวนการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติไปสู่การปฏิบัติ
ในพื้นที่ มีข้อจากัด 2 ประการ คือ
- การแสดงถึงความเชื่อมโยง ( Missing Link) ที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาภาคของแต่ละภาคกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการกาหนด Positioning
ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังขาดเจ้าภาพที่จะพิจารณาเชื่อมโยงการดาเนินงานให้เกิด
การประสานสอดคล้องกัน ( Alignment) ทั้งนี้ เพื่อให้แผนในระดับต่างๆ มุ่งสู่การ
พัฒนาพื้นที่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาภาค และพัฒนาประเทศในภาพรวมตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดไว้
โดยผู้เข้าร่วมประชุมจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดทาแผนฯ เช่น หัวหน้า
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานราชการในส่วนกลาง
ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
(Position) ของแต่ละกลุ่มจังหวัด และภาคเอกชน ประกอบด้วย หอการค้าแห่ง
ประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย
โดยกลุ่มจังหวัดได้วิเคราะห์ และกาหนดอัตลักษณ์ ( Position) ของ
กลุ่มจังหวัด โดยมุ่งเน้นสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
เกษตรปลอดภัย เพื่อนามากาหนดเป็นชุดโครงการที่มีความเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง ปลายทาง ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า ( Value chain) โดยการประสาน
งบประมาณร่วมกัน ทั้งใสส่วนของงบจังหวัด งบกลุ่มจังหวัด งบส่วนราชการ
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความร่วมมือกับภาคเอกชน
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
ราชการจังหวัด สป. ได้สรุปข้อมูลผลการกาหนดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ( Unique
Position) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว และเผยแพร่ข้อมูลในเว็ปไซต์ของ
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด( http://www.pad.moi.go.th)
(ภาคผนวก)
(2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดเป็นเครื่องมือสาคัญในการบูรณาการ
ระหว่างพื้นที่ ภารกิจ และนโยบายรัฐ ( Area Function Agenda) และการจัดการ
ความสาพันธ์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาในทุกระดับ อย่างไรก็ตามแผนพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่เชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ประเทศและรัฐบาลภายใต้ศักยภาพการพัฒนาเฉพาะของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทประสานงานในระดับ
นโยบายการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการ
ประสานงานในระดับพื้นที่ รวมทั้งกากับ เร่งรัด และประสานการบริหารราชการ
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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จังหวัด หรือภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการจังหวัด จึงได้ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด (Province and Cluster Benchmarking) ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพื้นที่
การวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ( Province & Cluster
Benchmarking) หมายถึง การประเมินเปรียบเทียบโดยใช้เครื่องมือวัดประเมิน
เพื่อบอกทิศทางและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง หรือบ่งชี้ความสาเร็จหรือสะท้อน
ผลการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าประสบความสาเร็จหรือบรรลุเป้าหมายตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งในระดับชาติ และ/หรือในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่ง
มุ่งก่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมากน้อย
เพียงใด เมื่อเทียบกับช่วงระยะตามเป้าหมายที่กาหนด ซึ่งวัดระดับการพัฒนาใน 3
รูปแบบ ดังนี้
1)ประเมินเปรียบเทียบระหว่างจังหวัด และระหว่างกลุ่มจังหวัด กับใน
ระดับประเทศ ( Comparative Benchmarking) ประเมินเปรียบเทียบผลการ
พัฒนาภายใต้กรอบการพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยแสดงผลการเปรียบเทียบเป็นภาพรวมทั้งประเทศในการพัฒนา 3
ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2) ประเมินเปรียบเทียบผลการพัฒนาภายในของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
กับการดาเนินงานที่ผ่านมา ( Competitive Benchmarking) และวัดตามประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยแสดงระดับการพัฒนา
ตามระยะเวลา T( ime Series) อย่างน้อย 3 ปี ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3) ประเมินเปรียบเทียบผลการพัฒนาของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าและบริการ
หรือประเด็นปัญหาสาคัญ ที่เป็นประเภทเดียวกันหรือเรื่องเดียวกันของจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด (Agenda Benchmarking) เช่น นโยบายเรื่องข้าว การส่งเสริมการท่องเที่ยว
นโยบายส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ การกระจายรายได้ (แก้ไขปัญหาความยากจน)
การบริหารจัดการน้า การแก้ไขปัญหาขยะและมลพิษ เป็นต้น
โดยชุดองค์ความรู้การวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถ
เข้าสืบค้นข้อมูลได้ที่ http://Benchmark.moi.go.th
การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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ภาพที่ 3 การเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล
http://Benchmark.moi.go.th

ภาพที่ 4 ตัวอย่างฐานข้อมูลการพัฒนาเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Benchmarking)
http://Benchmark.moi.go.th

การสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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(3) ข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
นายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวนโยบายเกี่ยวกับการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศโดยใช้ “ห่วงโซ่คุณค่า ” สู่ความเชื่อมโยงภาคประชาชน - ภาค
ธุรกิจ ในคราวประชุม ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 และ
เมื่อพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่ม มีข้อสังเกต ดังนี้
3.1 การวางแผนของกลุ่มจังหวัดได้วิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด
เป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่ยังขาดการกาหนดสินค้าบ่งบอกทางภูมิศาสตร์ ระบุ
แหล่งที่มา เพื่อสร้างจุดสนใจให้สินค้า เกิดเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด แต่ทั้งนี้
ต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การกาหนดโครงการภายใต้ S-Curve ควรมี
การสารวจตลาดก่อน ( Demand) ดาเนินโครงการและจัดตั้งงบประมาณ
ให้เพียงพอ เพื่อความคุ้มค่าในการลงทุน
3.2 ยังไม่ปรากฏให้เห็นชัดเจนถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มจังหวัด
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าและบริการที่จะเชื่อมโยงไปยัง
ชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาคอาเซียน (CLMV และ IMT-GT) รวมทั้งการ
เชื่อมต่อการผลิตและการแปรรูปอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมใหม่
3.3 การเสนอโครงการและงบประมาณควรบูรณาการทุกภาคส่วน
ซึ่งกลุ่มจังหวัดควรให้ ความสาคัญกับโครงการและงบประมาณของส่วนราชการ
(กระทรวง กรม) ภาคเอกชนที่ร่วมกับภาครัฐ ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
องค์กรปกครองท้องถิ่น
3.4 ควรนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจของภาคเอกชนที่สอดคล้องกับทิศทาง
ของกลุ่มจังหวัดมาประกอบการวิเคราะห์
3.5 ควรใช้เทคโนโลยีมาเป็น Spring Board ในการจัดทาโครงการ
รวมทั้งวิเคราะห์ฐานข้อมูลสาคัญ ๆ เช่น GPP
โดยสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้จัดทา
ข้อสังเกตต่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด และเผยแพร่ข้อมูลในเว็ปไซต์
ของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัhttp://www.pad.moi.go.th)
ด(
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6. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จากผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามแผนงาน/โครงการที่ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับการจัดสรร
งบประมาณผ่านทางระบบ ติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(ระบบ PADME) ของกระทรวงมหาดไทย
(www.padme.moi.go.th) ซึ่ง ช่วยให้การติดตามประเมินผลแผนงาน /โครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
และคุ้มค่า สามารถอานวยความสะดวกให้แก่ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและ
ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรีเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น
(Application) บนโทรศัพท์เคลื่ อนที่ ซึ่ง ช่วยให้การ รายงานผลการดาเนินงาน
ในพื้นที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) สามารถเสริมประสิทธิภาพการ ตรวจติดตาม
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 2 ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(ระบบPADME) ของกระทรวงมหาดไทย
(http://padme.moi.go.th/)
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ภาคผนวก
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อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัด
(Unique Position)
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