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สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
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1. แผนและทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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 เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการ
ในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นคาขอจัดตั้งงบประมาณได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้
ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
มาตรา 53/1 และ มาตรา 53/2 ให้จังหวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ/ความต้องการของ
หน้า 1

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 เพื่อลดความ
เหลื่อมล้า ในการพัฒนาของแต่ละพื้นที่ ให้มีลักษณะใกล้เคียงกันมากขึ้น
และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
- เป็นเรื่องของระบบการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการแนวใหม่
เป็นการจัดความสัมพันธ์ในแนวตั้งระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ในแนวนอนระหว่างภาครัฐ
กับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อบูรณาการการทางานร่วมกัน
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
ประจาปี โดยยึดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วมรับผิดชอบ ”
“การบริหาร แบบเครือข่าย” และ “การบูรณาการทรัพยากร ” รวมทั้งให้จังหวัด
หน้า 2

ริเริ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ นาปัญหาและความต้องการของประชาชน
มากาหนดเป็นแนวทางริเริ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ โดยมุ่งเน้นที่ไปการพัฒนาแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ
สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับระบบการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
โดยมุ่งที่จะริเริ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ (Area Based Approach)
โดยนาความต้องการของประชาชนมากาหนดเป็นแนวทางริเริ่ม มุ่งเน้นไปที่กา ร
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ
ต่อการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการมีหลักการสาคัญ
ตามกฎหมายที่มุ่งเน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงตั้งแต่นโยบายระดับชาติไปจนถึง
ความต้องการของประชาชน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการบูรณาการ
เชิงพื้นที่ (Area-Based) ตามภาพที่ 1
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
หน้า 3

เพื่อให้การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบ บบูรณาการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดให้มีกลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ดังนี้
(1) กลไกระดับชาติ
(1.1) คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ภ.)
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.ภ.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดกรอบนโยบายและการวางระบบในการบริหารงานภาค
กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด
2. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด การจัดทาและบริหาร
งบประมาณจังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด และงบประมาณของส่วนราชการ ที่จะ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาภาค
3. บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนแผนในพื้นที่ของกระทรวง กรม สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็น
ปัญหาในพื้นที่และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
4. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด คาของบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
งบประมาณของส่วนราชการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาภาค ตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
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(1.2) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ในการ
กาหนดกรอบแนวนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ
ในการบริหาร เชิงพื้นที่แบบบูรณาการตามระเบียบสานักนายก รัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 คณะอนุกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ. ภาค) จะจัดส่งผลการพิจารณากลั่นกรอง
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด เสนอต่อ ก.น.จ. เพื่อพิจารณานาเสนอ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบต่อไป
(2) กลไกระดับกลุ่มจังหวัด
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มีหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดเป็นประธาน และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวง
มหาดไทยแต่งตั้ง เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. วางแนวทางปฏิบัติและอานวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการ
ในกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามหลักการนโยบายและระบบตามที่ ก.น.จ. กาหนด
2. จัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
3. ส่งเสริมประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และภาคธุรกิจเอกชนและสภาองค์กรชุมชนตาบล และแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มจังหวัด
และระหว่างกลุ่มจังหวัด
4. วิเคราะห์ บูรณาการและให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดและคาของบประมาณกลุ่มจังหวัด
ก่อนนาเสนอ อ.ก.บ.ภ. ภาค ต่อไป
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(3) กลไกระดับจังหวัด
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มีผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. วางแนวทางปฏิบัติและอานวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการใน
จังหวัดเป็นไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กาหนด
2. จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา 19 เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
3. ส่งเสริม ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม
และภาคธุรกิจเอกชน เพื่อสร้างบรรยากาศให้เอื้ออานวยต่อการลงทุน และชักชวน
ภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนในจังหวัด
4. จัดทาบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด
5. วิเคราะห์ บูรณาการ และให้ความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี และคาของบประมาณจังหวัด ก่อนนาเสนอ ก.น.จ.
กลไกการบริหารงานจังหวัด /กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และภาค
สามารถสรุปได้ ตามภาพที่ 2
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ระดับชาติ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

ก.บ.ภ./ก.น.จ.
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

นายกรัฐมนตรี

อ.ก.บ.ภ.

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

ก.บ.ก.

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ

ก.บ.จ.

คณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ

คกก. พัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (อบจ.)

รองนายกรัฐมนตรี

ระดับกลุ่มจังหวัด
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

ระดับจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด

ระดับอาเภอ

ก.บ.อ.

นายอาเภอ

คกก. พัฒนาท้องถิ่น
นายกเทศมนตรี/
อบต.

ก.ม.
กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

คณะกรรมการบริหารงานอาเภอแบบบูรณาการ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (เทศบาล/
อบต.)
คณะกรรมการหมู่บ้าน

ภาพที่ 2 กลไกการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และภาค
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1.3 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564 )
(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่
1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (1) และ (2) กาหนดให้คระกรรมการบูรราการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) มีอานาจหน้าที่กาหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค
กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบาย
รัฐบาล
ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุม
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561 - 2564
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2564 และ อ.ก.บ.ภ. ดาเนินการจัดทา
แผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2560 - 2564 เพื่อให้แผนทันสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการประจาปีของภาค โดยมี
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจาทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
และแผนพัฒนาภาค ดังนี้
1. นโยบายการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะ
ด้านต่างๆ ที่ผ่านการเห็นชอบจาก ค.ร.ม. แล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1.1 ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาภาค เพื่อเป็นแผนชี้นาการพัฒนา
ในภาพรวมของพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่
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และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
ได้อย่างทั่วถึง
1.2 การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการ
ประชาคมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็น
ของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการจากประชาชนในพื้นที่
รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพื้นที่ โดยการรวบรวมและจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการ
ประสานแผนในระดับพื้นที่ โดยการรวบรวมและจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนความต้องการของอาเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)
1.3 การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่าย
ร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น)
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือภาครัฐ และชุมชน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์
การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
รวมทั้งร่วมมือกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สาคัญ
ของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด สู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล
1.4 การเสนอแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัด ให้เสนอในช่วงปีแรกของแผน สาหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนา
ภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ให้ดาเนินการเฉพาะเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยสาคัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายชองการ
พัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพื่อให้แผนทันสถานการณ์ และยืดหยุ่นต่อ
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น โดยไม่จาเป็นต้องปรับปรุงแผนทุกปี
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด
2.1 ขอบเขต
1) แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติ
การพัฒนา มุ่งตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่สาคัญของจังหวัดและ
ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ
นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่เป็นการขับเคลื่อนประเด็น
พัฒนาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็น
ประเด็นร่วมในพื้นที่ และต้องมีขอบเขตการดาเนินการหรือได้รับผลประโยชน์
มากกว่า 1 จังหวัด
2.2 องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
 สภาพทั่วไปและสถานการณ์พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ครอบคลุมข้อมูลที่สาคัญของจังหวัด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้อง
เป็นข้อมูลปัจจุบันและเป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญ เพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็น
ศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา ประกอบด้วย
 ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่
ลักษณะภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคมขนส่ง
ทางบก ทางน้า ทางอากาศ ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต และแผนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานที่สาคัญ) และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยข้อมูลหลักที่แสดง
ภาพรวมของเศรษฐกิจ และสาขาเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
การค้าขายชายแดน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สิน
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เฉลี่ยต่อครัวเรือน) โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัดละกลุ่มจังหวัด
พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับ
ความรุนแรงของปัญหา
 ด้านสังคมและความมั่นคง ประกอบด้วยข้อมูล
ด้านสังคม ที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา
สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น โดยมีข้อมูล
สนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูล
สนับสนุนอื่นๆที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา
 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
 นาเสนอวิธีการหรือกระบวนการในการเก็บ
รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยต้องผ่านกระบวนการ
มีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และต้องมีการประสาน
แผนระดับต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็น
แผนเดียวกัน (One Plan)
 นาเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่โดยจัดเรียงลาดับความสาคัญไม่เกิน 10 อันดับ และระบุกลุ่มเป้าหมายและ
พื้นที่ให้ชัดเจน
 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในช่วงที่ผ่านมา (ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) นาเสนอให้เห็น
ผลการดาเนินการตามแผนว่าประสบผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมายรวม
และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาแต่ละแนวทางที่กาหนดไว้ได้มากน้อยเพียงใด
และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้หรือไม่ หากไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
หรือตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ให้แสดงเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลสนับสนุน
หากเห็นสมควรดาเนินการต่อ หรือยุติการดาเนินการ
2) ประเด็นการพัฒนา
 บทวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการ
วางแผน (สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้ตามความถนัด) เพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาส
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ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการวิเคราะห์ความเชื่อ
โยงเป้าหมายการพัฒนาตามหลัก Logical framework โดยจะต้องมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเพื่อการพัฒนา และผลการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็น
ปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่การกาหนดประเด็นการพัฒนา
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ในช่วง
ระยะเวลาของแผน) แสดงสถานภาพที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค
ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
 ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
การพัฒนา ระยะ 5 ปี (หรือ 4 ปี กรณีแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.
2561 - 2564) มีจานวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพ สาหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่
ผ่านมา และต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน)
หรือค่า Benchmark และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กาหนด
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็น
การพัฒนาสาคัญระดับชาติ (Agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ
โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ ( Area) สอดคล้องกับผลที่ได้จาก
บทวิเคราะห์ และจัดลาดับความสาคัญของประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย
 วัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)
 เป้าหมายและตัวชี้วัด (ของแต่ละประเด็นการ
พัฒนา) ตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาระยะ 5 ปี
มีจานวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ สาหรับ
ค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมาและต้องระบุ
ค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) หรือค่า Benchmark
และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี
 แนวทางการพัฒนา แต่ละประเด็นการพัฒนา ที่
เพียงพอที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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และสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ (Agenda) ทิศทางการพัฒนา
ภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (Area)
 แผนงานโครงการอย่างย่อ ( Project Idea)
เป็น แผนงาน (ชุดโครงการ) สาคัญที่ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด เพียงพอที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่กาหนดไว้ได้
ประกอบด้วย แผนงาน (ชุดโครงการ) และโครงการ
(1) แผนงาน (ชุดโครงการ) จะต้องมีสาระสอดคล้อง
กับประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ ( Agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้ง
ศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (Area) ประกอบด้วย
- ชื่อแผนงาน
- ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด (อยู่ในประเด็นใดของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
- แนวคิด/หลักการเหตุผล
- วัตถุประสงค์ของแผนงาน
- เป้าหมายของแผนงาน (Outcome)
- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน สามารถ
วัดความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนงานได้
- ขอบเขตการดาเนินงาน ที่แสดงความเชื่อมโยง
ของโครงการต่างๆในลักษณะ (Value Chain)
- พื้นที่เป้าหมาย
- งบประมาณ
(2) โครงการ มีโครงการที่มีความสาคัญภายใต้
แผนงานครบถ้วนตลอดระยะเวลาของแผน ประกอบด้วย
- ชื่อโครงการ
- ความสาคัญของโครงการ
- วัตถุประสงค์ของโครงการ
- พื้นที่เป้าเหมาย
- กิจกรรมหลัก
- หน่วยงานดาเนินการ
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- ระยะเวลาในการดาเนินงาน
- งบประมาณ
- ผลผลิต (Output)
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)
2.3 องค์ประกอบของแผนพัฒนาภาค
1) ข้อมูลสาคัญของภาค และการวิเคราะห์สถานการณ์เฉพาะข้อมูล
และสถานการณ์สาคัญที่มีผลต่อการพัฒนาภาค
และเกี่ยวข้องกับประเด็น
การพัฒนาหลัก พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ อาทิ ข้อมูลสภาพทั่วไป
ประชากรและสังคม โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค สภาพ
เศรษฐกิจและรายได้ เป็นต้น โดยวิเคราะห์ร่วมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความมั่นคงภายในและ
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
2) สภาพแวดล้อมของภาค เพื่อประเมินศักยภาพของภาค
จากสภาวะแวดล้อมภายในและผลกระทบที่มีต่อศักยภาพของภาคจากสภาวะ
แวดล้อมภายนอก
3) ปัญหาประเด็นท้าทาย เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลง แรงกดดัน
หรือความเสี่ยงสาคัญที่จะเกิดขึ้นที่จะส่งผลอย่างชัดเจนต่อการพัฒนาภาค
4) แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค ประกอบด้วย
 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค เป็นกรอบแนวคิดของ
การพัฒนาภาค ให้เหมาะสมกับศักยภาพและประเด็นท้าทายของพื้นที่
ยึดเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ โดยอาศัยปัจจัย
สนับสนุนต่างๆ ภายในภาค และที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความสมดุล
ของการพัฒนาและบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาภาคที่กาหนดไว้
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป็นจุดมุ่งหมายหลักของการ
พัฒนาภาคในระยะ 5 ปีที่ต้องบรรลุ
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 วัตถุประสงค์ เป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ทีมีความ
เฉพาะเจาะจงที่ต้องการให้บรรลุเพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ที่ตั้งไว้
 เป้าหมายและตัวชี้วัด จากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์ สามารถนามากาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการพัฒนาภาค รวมทั้ง
ให้สามารถถ่านทอดเป้าหมายการพัฒนาประเทศมาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สนองตอบต่อประเด็นท้าทายต่างๆ และ
ศักยภาพของภาค สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้กาหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆของภาคให้ชัดเจน
 แผนงานสาคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นชุดโครงการ
ที่มีลักษณะเป็น Project Idea ตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
มีความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า ( Value Chain) เป็นแผนงานที่มีความ
ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และสะท้อนถึงความร่วมมือ
ของหน่วยงานระดับกระทรวง/กรม รวมถึงการบูรณาการจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2.4 การดาเนินการตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือ
ตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยมีแนวทางดังนี้
1) กรณีแผนพัฒนาจังหวัด
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาร่าง
แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกับบุคคล
จากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตามมาตรา 19 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และเมื่อได้ผลการ
รับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดนาผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมมา
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เสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพื่อปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป
2) กรณีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน
กลุ่มจังหวัดนาร่างแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 ฉบับทบทวน
หรือฉบับใหม่ พ.ศ. 2562-2564 สาหรับกลุ่มจังหวัดที่ไม่มีแผนพัฒนาจังหวัด
ที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เข้ารับฟัง
ความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด
ตามมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้ว
ให้จังหวัดส่งผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมให้กลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอ
ก.บ.ก ปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป
1.4 หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ. ) ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
พ.ศ.2560 ข้อ 5 (2) กาหนดให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทา
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด
ซึ่งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(ก.บ.ภ.) ในการประชุม
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และ
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีลักษณะ
ดังนี้
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1) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
2) มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด กับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
โดยโครงการที่ดาเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็นคาของบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องมีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ ก.บ.จ./ก.บ.ภ. ต้องเสนอโครงการโดยมีการจัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการ เพื่อเสนอ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลแต่ละภาคพิจารณา แล้วเสนอ
ก.น.จ. พิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบโดย ก.บ.ภ.
ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. จะให้ความสาคัญและพิจารณาเห็นชอบโครงการที่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดจัดทาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ
นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค ศักยภาพและปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่เป็นสาคัญ
2) แผนงานโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทางปลายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน หรือสร้างคุณค่า
ให้แก่ผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิ(วิคธีการหรือ
รูปแบบที่ใช้ในการดาเนินการ) ด้านกายภาพ(ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินงาน บุคลากร
การบริหารความเสี่ยง และการบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผล
ของวงเงินกับประโยชน์ได้จากการดาเนินโครงการ) ด้านระยะเวลาที่ดาเนินการได้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการ
ดาเนินโครงการ ซึ่ง ก.บ.ภ. ก.น.จ. และอ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
เฉพาะโครงการที่มีความพร้อมในการดาเนินโครงการเท่านั้น
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4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการ
ที่คาดว่าจะได้รับทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาทิ จานวนประชากร จานวนเกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ
โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
5) โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ.
กาหนด โดยกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นทีดาเนินงาน
รวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป พร้อมด้วยเอกสารยืนยันว่าสามารถดาเนิน
โครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ภ.
6) โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถ
พิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณ
การใช้ค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
7) โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีต่อไป รวมทั้งต้องมีร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดกับหน่วยงานดังกล่าวในการขอตั้งงบประมาณ และการโอนทรัพย์สิน
ที่เกิดจากการดาเนินโครงการต่อไป โดยมีการบันทึกข้อตกลงแนบมาพร้อมกับคาขอ
โครงการ หากไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการนั้นจะไม่ได้รับการ
พิจารณา
8) ก.บ.จ./ก.บ.ก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการ
มากกว่าหนึ่งปี โดยต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องมากกว่า
หนึ่งปีว่าหากไม่ดาเนินการต่อเนื่องจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างไร และโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการมากกว่าหนึ่งปี ต้องมีการ
เตรียมการล่วงหน้า ก่อนที่จะเสนอคาขอโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) การศึกษา/ออกแบบสาหรับการจัดทาโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคต
เช่น เขียนแบบก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ภายในปีงบประมาณที่
ได้รับอนุมัตงิ บประมาณ
9) โครงการที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ที่ต้องได้รับอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับ
การอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ เช่น โครงการที่
จะต้องเข้าไปดาเนินการในพื้นที่อุทยาน ป่าไม้ เป็นต้น รวมทั้งโครงการที่จะต้อง
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการที่ได้รับจัดสรร
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งบประมาณได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยยื่นเอกสาร/หลักฐานยืนยัน
การได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และ/หรือ
เอกสารการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาพร้อมกับคาขอโครงการ หากไม่มี
เอกสาร/หลักฐานยืนยัน โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
10) โครงการต้องไม่มลี ักษณะดังนี้
(1) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่
ประชาชนโดยตรง ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(2) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน และกลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ
ด้านความมั่นคง และวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดยขอบเขตกิจกรรมจะต้องไม่ซ้าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง
(3) โครงการจะต้องไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการ
จัดกลุ่มเป็นโครงการเดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน
เป็นแผนงาน
(4) โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็น
กิจกรรมที่มีข้อผูกพันกับต่างประเทศในเรื่องการเจรจาด้านการค้าและการลงทุน
การท่องเที่ยว และการสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดจะต้องมีแผนการดาเนินงานที่สะท้อนถึงประโยชน์จากการไป
ราชการต่างประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม กรณีที่ไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
จะต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการดาเนินงาน เช่น การเพิ่มประเทศคู่ค้า
การทาสัญญาเป็นบ้านพี่เมืองน้อง เป็นต้น รวมถึง จะต้องจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานภายหลังจาการเดินทางไปต่างประเทศเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ
ก.บ.ภ. เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดและกลุจั่มงหวัด
(5) โครงการต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการปรับปรุงหรือซ่อมแซม
อาคารสถานที่ของส่วนราชการ
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2. แนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค(ก.บ.ภ.)
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
พ.ศ. 2560 ข้อ 5 (2) และ (4) กาหนดให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ในการจัดทาและบริหารงบประมาณจังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด และให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปี และคาของบประมาณของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุม
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบ
การจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กาหนด
เป็น 70 : 30
2. แนวทางกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 มีองค์ประกอบในการจัดสรร ดังนี้
(1) จัดสรรตามจานวนประชากรของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 25 ) (ข้อมูล
ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 2559)
(2) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด (ร้อยละ 25 จากเดิมร้อยละ 20)
(3) จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 5 เป็นเกณฑ์ใหม่ )
(ข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี 2559)
(4) จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน(ร้อยละ 30 จากเดิมร้อยละ 40)
(ข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2558)
(5) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ 10 จากเดิม
ร้อยละ 5)
(6) จัดสรรตามประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัด(ร้อยละ 5)
(ข้อมูลจากสานักงบประมาณ) โดยมีเกณฑ์ย่อยในการพิจารณา ประกอบด้วย
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ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
1. ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ
30
2. ผลการก่อหนี้ผูกพันของงบลงทุน
30
3. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
30
4. ร้อยละการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
10
รวม
100
3. แนวทางกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 มีองค์ประกอบในการจัดสรร ดังนี้
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มจังหวัดใหม่ ทาให้บางกลุ่มต้องจัดทา
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดใหม่ และยังไม่สามารถวัดประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
ในช่วงที่ผ่านมา จึงมีการกาหนดองค์ประกอบในการจัดสรร ดังนี้
(1) จัดสรรโดยยึดหลักเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด และใช้ผลรวมของวงเงิน
แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมาเป็นกรอบวงเงินของแต่ละกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 50)
(2) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 25 เป็น
เกณฑ์ใหม่)
(3) จัดสรรผกผันกับผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 25 เป็น
เกณฑ์ ใหม่)
4. การจัดสรรงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้รวมอยู่ภายใต้
กรอบงบประมาณที่แต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร แยกเป็น
1) กรณีของจังหวัด จัดสรรตามขนาดจังหวัด ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1.1) จานวนอาเภอในจังหวัด (ร้อยละ 40)
1.2) จานวนประชากรในจังหวัด (ร้อยละ 30)
1.3) ขนาดพื้นที่ของจังหวัด (ร้อยละ 30)
ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งขนาดของจังหวัดได้เป็น 3 ขนาด ดังนี้
- จังหวัดขนาดใหญ่ ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 10 ล้านบาท มีจานวน
24 จังหวัด
- จังหวัดขนาดกลาง ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 9 ล้านบาท มีจานวน
39 จังหวัด
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- จังหวัดขนาดเล็ก ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 8 ล้านบาท มีจานวน
13 จังหวัด
รวมใช้งบบริหารจัดการของจังหวัด จานวน 695 ล้านบาท
2) กรณีของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามเดิมคือ กลุ่มจังหวัด 5 ล้านบาท
3) แนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
3.1
) การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ ตามมาตรา 53/1 และมาตรา 53/2 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
3.2
) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.)
หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด (ก.บ.ก.)
3.3) การศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.4
) การสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการ
ดาเนินการตามมาตรา 18 วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 (เป็นการสารวจความคิดเห็น
เพื่อทราบถึงปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด
รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัแฐละภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ)
3.5) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แก่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. บุคลากรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การจัดทาระบบฐานข้อมูล
ในการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การส่งเสริมคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนฯ เป็นต้น
3.6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
แก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุน
ในการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผน
3.7) การติดตามประเมินผล
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2. หน่วยดาเนินงาน
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. ผลผลิต มาตรฐาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3.1 ผลผลิต
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจัดส่งแผนฯ
ตามระยะเวลาที่ ก.บ.ภ. กาหนด
3.2 มาตรฐาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เพื่อสนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สานักพัฒนาและส่งเสริม
การบริหารราชการจังหวัด สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กาหนดมาตรฐานและ
เป้าหมายในการดาเนินงาน ดังต่อไปนี(ภาพที
้
่ 3)
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1
เดือน

1
เดือน

1
สัปดาห์

1
สัปดาห์

เตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนฯ
ทบทวน ปัญหา/อุปสรรคของการดาเนินงานที่ผ่านมา
จัดประชุม คกก. พิจาณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการ
เชิงยุทธศาสตร์ คณะที่ 6.3 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดของแผนฯ และ
การจัดทาคาของบประมาณฯ เบื้องต้น (Pre-ceiling) ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ชี้แจงแนวทางการจัดทาแผนฯ
ให้แก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามหลักเกณฑ์
ที่ ก.บ.ภ. กาหนด
ประสาน/แนะนา/ให้คาปรึกษา/ สนับสนุน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการจัดทาแผนฯ

1
สัปดาห์

ประชุมร่วมกับ อ.ก.บ.ภ. /ก.บ.ภ.
ในการพิจารณากลั่นกรองแผนฯ เพื่อนาเสนอ
ครม. ให้ความเห็นชอบก่อนนาส่ง สงป. พิจารณา
จัดสรรงบประมาณต่อไป

1
เดือน

1
เดือน

เตรียมข้อมูลคาของบประมาณ
เพื่อสนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการชี้แจง
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จัดทาแผนฯ

ก.บ.ภ./ก.น.จ.

พิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาฯ (4 ปี)

อ.ก.บ.ภ.
พิจารณากลั่นกรอง
แผนพัฒนาฯ (4 ปี)

ครม.

พิจารณาอนุมัติ
แผนพัฒนาฯ (4 ปี)

ก.บภ./ก.น.จ.

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

อานวยการและประสานงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พิจารณาร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ วาระ 2
ในการชี้แจงคาของบประมาณ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.
เดือน
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนฯ
งบประมาณฯ วาระ 3
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

งปม. ในร่าง พ.ร.บ.
งบประมาณฯ

รัฐสภา
เห็นชอบ ร่าง พรบ.
งบประมาณฯ

สงป. พิจารณา
จัดสรร งปม.

ภาพที่ 3 มาตรฐาน เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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4. ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.1 ผู้รับบริการ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
4.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
- หน่วยงานในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
5. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการ
 จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- การชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564 )
- การชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทาแผนฯ ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
5.2 ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ผู้บริหาร กระทรวงมหาดไทย/ หน่วยงานในสังกัด สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ข้อมูลทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
- ข้อมูลแผนงาน/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5.3 ระเบียบ/กฎหมาย/หลักเกณฑ์
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
- หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว6875 ลงวันที่ 20
ธันวาคม 2560 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนต่างๆ ภายใต้
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาค
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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6. ความท้าทายของกระบวนงาน
- การประสานการทางานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
7. แนวทางในการออกแบบกระบวนการ (Flow Chart)
การออกแบบกระบวนการในการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ ของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดโดยอาศัยวงจรเดมิง (Deming Cycle) มีดังต่อไปนี้ (ภาพที่ 4)
การปรับปรุงแก้ไข
ทบทวน ปัญหา/อุปสรรคของ
การดาเนินงานที่ผ่านมา

การติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนฯ ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ

การวางแผนการดาเนินงาน
- ศึกษาระเบียบ/กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

การดาเนินงาน
- แจ้งนโยบาย/หลักเกณฑ์ในการทา
แผนให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ประสาน/แนะนา/ให้คาปรึกษา/
สนับสนุน จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ในการจัดทาแผนฯ
- อานวยการและประสานงานจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดในการชี้แจงคาขอ
งบประมาณต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

ภาพที่ 4 การออกแบบกระบวนการสนับสนุนการจัดทาแผนฯ ของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด โดยใช้วงจรเดมิง (Deming Cycle)
8. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามกระบวนการที่ผ่านมา
- แผน พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีความถูกต้องสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กาหนด และมีการบูรณาการการทางานร่วมกันทุกภาคส่วน
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9. กระบวนการดาเนินงาน
 ผลผลิต
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดได้รับการสนับสนุนการจัดทาแผน พัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
 ตัวชี้วัดผลผลิต
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถดาเนินการจัดทาแผน พัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดได้เสร็จตามระยะเวลาที่ ก.บ.ภ. กาหนด 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด
 ผลลัพธ์
 เชิงปริมาณ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนฯ ตามระยะเวลาที่ ก.บ.ภ. กาหนด
76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด
 เชิงคุณภาพ
- แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความถูกต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่ ก.บ.ภ. กาหนด และมีการบูรณาการการทางานร่วมกันทุกภาคส่วน
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ที่จัดทาแผน พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กาหนด 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด
 ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
พ.ศ. 2560
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 ตัวชี้วัดกระบวนการ
ระดับความสาเร็จของการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคาขอ
งบประมาณประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนภาพแสดงขั้นตอนตามแบบ SIPOC Model กระบวนการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด /
กลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีดังนี้
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Supplier Input
- รัฐบาล
- หน่วยงาน
ภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง
(ทีมบูรณาการกลาง)

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

Process
- ศึกษา ทบทวนปัญหาอุปสรรคในการจัดทาแผนฯของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
- ประสานจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เตรียมความพร้อมในการจัดทาแผนฯจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

- จัดการประชุม คกก. พิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 คณะที่ ๖.๓ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
- ร่วมประชุมกับ ก.บ.ภ. เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาแผนฯ
- แจ้งแนวทางการจัดทาแผนฯ ตามมติ ก.บ.ภ. ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทราบ เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- ประสาน แนะนา ให้คาปรึกษา ช่วยเหลือ สนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการจัดทาแผนฯ
- จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ประชุมร่วมระหว่าง ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

จัดทาสรุปผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนา
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และนาเสนอ ปมท.

จัดเตรียมข้อมูลคาของบประมาณเพื่อสนับสนุนจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อานวยการและประสานงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการ
ชี้แจงคาของบประมาณต่อสภานิติบัญญติแห่งชาติ
ติดตามผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

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

Output Customer

- แผนพัฒนา
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
- แผนปฏิบัติ
ราชการ
ประจาปี
ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
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10. การดาเนินการของสานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
สานักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ได้สนับสนุนการ
ดาเนินงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณ
ประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะ
บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2 คณะที่ ๖.๓ แผนงาน
บูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 3
สานักงาน ป.ป.ช. เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ เป้าหมาย แนวทาง และตัวชี้วัดแผนงาน
บูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการประจาปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖2
(2) จัดการประชุม คณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณใน
ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖2 คณะที่ ๖.๓
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560วันพุธ
ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 3
สานักงาน ป .ป.ช. เพื่อกาหนดการจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด
(3) จัดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video
( Conference) เพื่อชี้แจง
แนวทางปฏิบัติการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายใต้ระเบียบสานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม
2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมดารงธรรม อาคารศาลาว่าการกระทรวง
มหาดไทย
(4) แจ้งนโยบาย/หลักเกณฑ์ หลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2564 ) และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่ ก.บ.ภ. กาหนด (หนังสือ
ประทับตรา ที่ มท 0212.1/ว7056 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2560)
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(5) จัดการประชุมรับฟังร่างแผนเชื่อมโยงการพัฒนาภาค และการพัฒนา
บุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับพื้นที่และวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่สู่อนาคต โดยดาเนินการจัดการประชุม
ใน 6 ภาค ดังต่อไปนี้
วันที่
ภาค
สถานที่
7 พ.ค. 61 ภาคตะวันออก
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
8 พ.ค. 61 ภาคใต้ชายแดน
ศาลากลางจังหวัดยะลาจ.ยะลา
9 พ.ค. 61 ภาคใต้
โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่
จ.สงขลา
17 พ.ค. 61 ภาคเหนือ
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้วจ.เชียงใหม่
18 พ.ค. 61 ภาคกลาง
โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
22 พ.ค. 61 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเตล
จ.ขอนแก่น
23 พ.ค. 61 สรุปภาพรวมทั้ง 6 ภาค โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ
(6) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทา
แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด เพื่อยกระดับศักยภาพในการ
เชื่อมโยงแผนทั้งระบบ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง โดยจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระดับพื้นที่ของจังหวัด อาเภอ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานส่วนกลางของทุกส่วนราชการ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและภาค
ประชาสังคม โดยดาเนินการใน 2 รูปแบบ คือ อบรมเชิงปฏิบัติการรายกลุ่มจังหวัด
และอบรมเชิงปฏิบัติการรายจังหวัด ในส่วนของการอบรมเชิงปฏิบัติการรายจังหวัด
กระทรวงมหาดไทยจะจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดเป็นผู้ดาเนินการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการรายกลุ่มจังหวัดทั้ง 18 กลุ่มจังหวัดดาเนินการ
ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561
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11. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามกระบวนการสนับสนุน
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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
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เอกสารอ้างอิง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ.2551
4. หนังสือด่วนที่สุด ที่ นร (ก.บ.ภ.) 1112/ว6875 ลงวันที่ 20 ธันวาคม
2560 เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนต่างๆ ภายใต้คณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 12
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
6. ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๓)
7. PDCA เว็บไซต์ https://th.wikipedia.org/wiki/PDCA
8. PDCA Cycle เว็บไซต์ https://www.creativesafetysupply.com/
glossary/pdca-cycle/
9. ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวั(ระบบ
ด PADME) เว็บไซต์http://padme.moi.go.th/
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ภาคผนวก
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
และมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า“ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“ภาค” หมายความว่า พื้นที่ซึ่งกาหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ
งบประมาณหรือปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยงกันโดยครอบคลุมกลุ่มจังหวัดที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตั้งแต่หนึ่งกลุ่มจังหวัดขึ้นไป
“ก.บ.ภ.” หมายความว่า คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
“ก.น.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
“ก.บ.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
“ก.บ.ก.” หมายความว่าคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑
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“แผนพัฒนาภาค” หมายความว่า แผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนาภาค
ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล
มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพ
และพื้นที่ครอบคลุมทุกมิตเป็
ิ นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ประกอบด้วย
(๑) นายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองนายกรัฐมนตรีทุกคน
เป็นกรรมการ
(๓) รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี
เป็นกรรมการ
มอบหมายให้กากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค
(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นกรรมการ
(๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็นกรรมการ
(๖) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
เป็นกรรมการ
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เป็นกรรมการ
(๘) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นายกรัฐมนตรี
เป็นกรรมการ
แต่งตั้งหนึ่งคน
(๙) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการ
(๑๐) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการ
(๑๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เป็นกรรมการ
(๑๒) ประธานสมาคมธนาคารไทย
เป็นกรรมการ
(๑๓) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
เป็นกรรมการ
(๑๔) ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐที่นายกรัฐมนตรี
เป็นกรรมการ
แต่งตั้งไม่เกินสองคน
(๑๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสองคน
เป็นกรรมการ
(๑๖) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
เป็นกรรมการ
และสังคมแห่งชาติ
และเลขานุการ
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ให้ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนสานักงบประมาณและผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
องค์ประชุมและการประชุมของ ก.บ.ภ. ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง
กรรมการตาม (๑๔) และ (๑๕) มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี
ข้อ ๕ ให้ ก.บ.ภ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาคกลุ่มจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์
สูงสุด
(๒) กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาคแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด การจัดทาและบริหารงบประมาณ
จังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด และงบประมาณของส่วนราชการที่จะดาเนินการ
ตามแผนพัฒนาภาค
(๓) บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้
การขับเคลื่อนแผนในพื้นที่ของกระทรวง กรม สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็น
ปัญหาในพื้นที่และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล
(4) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด คาของบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบประมาณ
ของส่วนราชการที่จะดาเนินการตามแผนพัฒนาภาคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
(๕) กากับดูแลการดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(๖) เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้ง
กลุ่มจังหวัด และกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
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(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ
ตามที่มอบหมาย
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
คณะอนุกรรมการตาม (๗) อย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาคของแต่ละภาค และให้มีหน้าที่และอานาจเป็นคณะอนุกรรมการ
ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย
นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานก.บ.ภ. และ ก.น.จ. อาจมีคาสั่งให้มีการประชุม
ร่วมกันระหว่าง ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. เพื่อพิจารณาเรื่องที่เป็นอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้
ข้อ ๖ ให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทาหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.บ.ภ. และหน้าที่อื่นตามที่ ก.บ.ภ. กาหนด
ข้อ ๗ ให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
มีระยะเวลาห้าปี
ข้อ ๘ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัด แล้วเสร็จ ให้ส่งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
ของแต่ละภาคตามข้อ๕ วรรคสอง พิจารณา กลั่นกรอง แล้วเสนอ ก.น.จ. เพื่อพิจารณา
นาเสนอ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบต่อไป
ข้อ ๙ เมื่อ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
กลุ่มจังหวัดตามที่ ก.น.จ. เสนอและคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ให้ ก.บ.ภ. ส่งให้
สานักงบประมาณเพื่อใช้จัดสรรงบประมาณตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ ก.บ.ภ. เห็นว่ามีเหตุผลและความจาเป็นที่ต้องพัฒนา
พื้นที่ใดหรือดาเนินการตามข้อ ๕ (๓) เป็นการเร่งด่วน ให้ ก.บ.ภ. เสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณต่อไป
ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการดาเนินการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
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ข้อ ๑๒ ในครั้งแรกให้ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กาหนด และให้แผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมีห้วงระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
ให้จัดทาแผนพัฒนาภาคและให้กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
จัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมีห้วงระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - พ.ศ. ๒๕๖๔)
ข้อ ๑๓ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีให้คงกลุ่มจังหวัดไว้ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามวรรคหนึให้
่ง ก.บ.ภ.
มีอานาจในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ตามที่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. เสนอ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.บ.ภ. กาหนด
ข้อ ๑๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.น.จ.
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
(ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดกลุ่มจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด ได้จัดตั้งกลุ่มจังหวัดจานวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค และกาหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด ดังข้อต่อไปนี้
ที่
ภาค/กลุ่มจังหวัด
จังหวัดในกลุ่ม
ศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัด
1 ภาคกลาง
(1) ภาคกลางตอนบน
ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี
อ่างทอง
(2) ภาคกลางปริมณฑล
นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
นครปฐม
สมุทรปราการ
(3) ภาคกลางตอนล่าง 1
กาญจนบุรี ราชบุรี
ราชบุรี
สุพรรณบุรี
(4) ภาคกลางตอนล่าง 2
ประจวบคีรีขัน เพชรบุรี
เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
2 ภาคใต้
(1) ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ชุมพร นครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา
(2) ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต
ภูเก็ต
ระนอง สตูล
3 ภาคใต้ชายแดน
(1) ภาคใต้ชายแดน
นราธิวาส ปัตตานี ยะลา
ยะลา
4 ภาคตะวันออก
(1) ภาคตะวันออก 1
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง
ชลบุรี
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(2) ภาคตะวันออก 2
ที่

ภาค/กลุ่มจังหวัด

5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1
(2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2
(3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง
(4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1
(5) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2
6 ภาคเหนือ
(1) ภาคเหนือตอนบน 1
(2) ภาคเหนือตอนบน 2
(3) ภาคเหนือตอนล่าง 1
(4) ภาคเหนือตอนล่าง 2

จันทบุรี ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว
จังหวัดในกลุ่ม
บึงกาฬ เลย หนองคาย
หนองบัวลาภู อุดรธานี
นครพนม มุกดาหาร
สกลนคร
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น
มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ชัยภูมิ นครราชสีมา
บุรีรัมย์ สุรินทร์
ยโสธร ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ อุบลราชธานี
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลาปาง ลาพูน
เชียงราย น่าน พะเยา แพร่
ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย อุตรดิตถ์
กาแพงเพชร นครสวรรค์
พิจิตร อุทัยธานี

ปราจีนบุรี
ศูนย์ปฏิบัติการ
กลุ่มจังหวัด
อุดรธานี
สกลนคร
ขอนแก่น
นครราชสีมา
อุบลราชธานี
เชียงใหม่
เชียงราย
พิษณุโลก
นครสวรรค์

หน้า 48

กลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด
16. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)
15. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง ลาพูน)
17. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

10. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(เลย หนองคาย หนองบัวลาพู อุดรธานี บังกาฬ)

(ตาก พิษณุโลก เพชรบุรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์)

18. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
(กาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)
1. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน
(ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี
สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง)
2. กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม
สมุทรปราการ)
3. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1
(กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)
4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
(ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)
7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน
(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล)

11. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)
12. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
13. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์)
14. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ อุบลราชธานี)

5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)
6. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)
8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี
สงขลา)
9. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
(นราธิวาส ปัตตานิ ยะลา)

ที่มา: ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
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อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาค
(Unique Positioning)
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อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาค
(Unique Positioning)
ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ เรื่องการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด จานวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค นั้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในระดับพื้นที่และวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่สู่อนาคต สานักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัดได้มีการจัดประชุมรับฟังร่างแผนเชื่อมโยงการ
พัฒนาภาค และการพัฒนาบุคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และผู้แทน
ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันจัดทาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของภาค
(Unique positioning) โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ภาคเหนือ
 จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อชื่นชมป่าเขาและ
วัฒนธรรมดั้งเดิมบนจุดตัดของอินโดจีน (Destination of Forest-Health
Tourism และ Vintage Culture on the Axis Logistic)
 การลาเลียงบนเส้นทางที่เป็นแกนหลักข้าม ASEAN (Axis Logistic)
 แผ่นดินการเกษตรที่หลากหลาย (Diverse Agriculture (MASS,
Gourmet, Organic)
 Growth-in-Waiting
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 การเกษตรที่เป็น Land Specific จาเพาะตามพื้นที่ - Scented-หอม
ละมุน และ Organic (Special Agriculture)
 ผ้าที่ถักทออย่างประณีต (Exquisite Fabric)
 เส้นทางสู่การเติบโตสู่อนาคต (Path to Future Growth)
 ท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมความรู้ ชมธรรมชาติ และ
เสริมจิตวิญญาณ (LENS Tourism : Local-Educational-Natural and Spiritual)
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3. ภาคกลาง
 การท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมธรรมชาติ การศึกษา และมรดกทางวัฒนธรรม
(Heritage, educational, and Nature-Eco Tourism; HEN Tourism)
 ประตู/ช่องทางการกระจายความเจริญของมหานคร (Gateway and
Passage way)
 Mass Agriculture และ Agriculture สาหรับ Alternative Energy
4. ภาคตะวันออก
 เมืองสุขภาพที่มีสีสันและศักยภาพที่มีการเจริญเติบโตสูง สีสันมาจาก
- Exotic tropical Fruit (ทุเรียน มังคุด มะม่วง)
- Sport Variety Tourism
- อัญมณี
 ศักยภาพการเติบโตสูงมาจาก อุตสาหกรรมใหม่ และ ECC
5. ภาคใต้
 การท่องเที่ยวเพื่อชื่นชมมหัศจรรย์อย่างธรรมชาติและเก็บเกี่ยวความรู้
 Logistics Town for North-South Crossing เมือง Logistic เหนือ-ใต้
 Special livestock และรสชาติพิเศษแห่งอันดามัน
6. ภาคใต้ชายแดน
 ป่าทึบที่มีความแปลกตาน่าค้นหาและการสัมผัสกับพหุวัฒนธรรม
(Mystique Tropical Forest Exploration-Multicultural Tourism)
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