สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564
และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4
(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

------------------------------------ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 5 (1)
และ (2) กาหนดให้ คณะกรรมการบู รณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีอานาจหน้าที่กาหนดกรอบ
นโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กาหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล
ซึ่ง คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564
และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 25612564 และ อ.ก.บ.ภ. ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4 เพื่อให้แผนทันสถานการณ์ และ
ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการประจาปีของภาค โดยมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ดังนี้
1. นโยบายการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
1.1 ยึ ด ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ร ะยะ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จาก ครม. แล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1.2 ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาภาค เพื่อเป็นแผนชี้นาการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง
1.3 การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการจาก
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพื้นที่ โดยการรวบรวมและจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น
และแผนความต้องการของอาเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน
(One Plan)
1.4 การขับ เคลื่ อนประเด็น การพัฒ นา มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่ว มกันทุกภาคส่ ว น
ทั้งส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ แล ะ
ชุมชน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และ
๑/๖

จังหวัด รวมทั้งร่วมมือกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด สู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล
1.5 การเสนอแผนพัฒนาภาค แผนพั ฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ให้เสนอในช่วง
ปีแรกของแผน สาหรับ การทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒ นาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัด ให้ดาเนินการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยสาคัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพื่อให้แผนทันสถานการณ์ และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมาก
ขึ้น โดยไม่จาเป็นต้องปรับปรุงแผนทุกปี
2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค
2.1 ขอบเขต
1) แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความ
ต้ อ งการและแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส าคั ญ ของจั ง หวั ด และขั บ เคลื่ อ นประเด็ น การพั ฒ นาจั ง หวั ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพื้นที่ และต้องมีขอบเขตการ
ดาเนินการหรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด
3) แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่กาหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกั บ
แผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพื้นที่เป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วน
ราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ
2.2 องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครอบคลุมข้อมูล
ที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
เป็ น อนุ กรมอย่ างน้ อ ย 3 ปี พร้ อ มกับ วิเ คราะห์ และเปรี ยบเทีย บข้ อมู ล ที่ส าคั ญ เพื่ อสะท้อ นภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้
เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา ประกอบด้วย


ด้ า นกายภาพ ประกอบด้ ว ย ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ ลั ก ษณะภูมิ ประเทศ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต
และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ) และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด


ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจ และ
สาขาเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และ


๒/๖

เปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและ
ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา
ด้านสังคมและความมั่นคง ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสังคมที่สาคัญของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด
เป็ น ต้ น โดยมี ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น ที่ เ พี ย งพอ รวมทั้ ง มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บเพื่ อ สะท้ อ นภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้
เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา


ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้อมูลด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ เช่น ป่าไม้ ดินและที่ดิน แหล่งน้า ขยะ มลพิษ เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุน
ที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของ
ปัญหา




ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่

นาเสนอวิธีการหรือกระบวนการในการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ โดยต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
ต้องมีการประสานแผนระดับต่างๆในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาหมู่ บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน
ความต้องการระดับ อาเภอ เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้แผนมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)


น าเสนอปั ญหาและความต้ อ งการของประชาชนในพื้น ที่ โ ดยจั ดเรี ยงล าดั บ
ความสาคัญไม่เกิน 10 อันดับ และระบุกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ให้ชัดเจน


ผลการพัฒนาและแก้ไ ขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่า นมา (ตาม
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) นาเสนอให้เห็นผลการดาเนินการตามแผนว่าประสบผลสาเร็จมาก
น้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมายรวมและเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาแต่ละแนวทางที่กาหนดไว้ได้มากน้อย
เพียงใด และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้หรือไม่ หากไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กาหนดไว้
ให้ แ สดงเหตุ ผ ลประกอบ พร้ อ มทั้ ง ให้ ร ะบุ เ หตุ ผ ลสนั บ สนุ น หากเห็ น สมควรด าเนิ น การต่ อ หรื อ ยุ ติ ก าร
ดาเนินการ


2) ประเด็นการพัฒนา
บทวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน (สามารถเลือกใช้
เครื่องมือได้ตามความถนัด) เพื่อแสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาตามหลัก logical framework โดยจะต้องมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเพื่อการพัฒนา และผลการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่
การกาหนดประเด็นการพัฒนา


เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ในช่วงระยะเวลาของแผน) แสดง
สถานภาพที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด


๓/๖

ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด
จะต้องมีความชัดเจนสอดคล้ องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา ระยะ 5 ปี (หรือ 4 ปี กรณีแ ผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564) มีจานวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพ สาหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และต้องระบุค่าฐาน
อย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) หรือค่า benchmark และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่าง
เหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี


ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กาหนดประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค
รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ และ
จัดลาดับความสาคัญของประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย




วัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)

เป้าหมายและตัวชี้วัด (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) ตัวชี้วัดจะต้องมีความ
ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา ระยะ 5 ปี มีจานวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณหรือคุณภาพ สาหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และ
ต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) หรือค่า benchmark และแสดงถึง
ความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี


แนวทางการพัฒนา ของแต่ละประเด็นการพัฒนา ที่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาให้ประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ และสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ
(agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (area)


แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Idea) เป็นแผนงาน (ชุดโครงการ) สาคัญที่
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเพียงพอที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ตามที่กาหนดไว้ได้ ประกอบด้วย แผนงาน (ชุดโครงการ) และโครงการ


(1) แผนงาน (ชุดโครงการ) จะต้องมีสาระสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
สาคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของ
พื้นที่ (area) ประกอบด้วย
ชื่อแผนงาน
 ประเด็ น การพัฒ นาของจั ง หวัด และกลุ่ ม จั งหวั ด (อยู่ ใ นประเด็ น ใดของ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
 แนวคิด/หลักการเหตุผล
 วัตถุประสงค์ของแผนงาน
 เป้าหมายของแผนงาน (outcome)
 ตั ว ชี้ วั ด และค่ า เป้ า หมายของแผนงาน
สามารถวัดความส าเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได้
 ขอบเขตการด าเนิ น งาน ที่ แ สดงความเชื่ อ มโยงของโครงการต่ า งๆ ใน
ลักษณะ Value Chain


๔/๖

พื้นที่เป้าหมาย
 งบประมาณ


(2) โครงการ มี โ ครงการที่ มี ค วามส าคั ญ ภายใต้ แ ผนงานครบถ้ ว นตลอด
ระยะเวลาของแผน ประกอบด้วย
ชื่อโครงการ
 ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
 วัตถุประสงค์ของโครงการ
 พื้นที่เป้าหมาย
 กิจกรรมหลัก
 หน่วยงานดาเนินงาน
 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
 งบประมาณ
 ผลผลิต (output)
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome)


2.3 องค์ประกอบของแผนพัฒนาภาค
1) ข้อมูลสาคัญของภาค และการวิเคราะห์สถานการณ์ เฉพาะข้อมูลและสถานการณ์
ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นาภาค และเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น การพั ฒ นาหลั ก พร้ อ มทั้ ง วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
เปรี ย บเทีย บ อาทิ ข้ อมู ล สภาพทั่ว ไป ประชากรและสั งคม โครงข่ า ยคมนาคมขนส่ งและการบริ ก าร
สาธารณูปโภค สภาพเศรษฐกิจและรายได้ เป็นต้น โดยวิเคราะห์ร่วมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่
สาคัญ อาทิ เงื่อนไขเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความมั่นคงภายในและระหว่างประเทศ เป็นต้น
2) สภาวะแวดล้อมของภาค เพื่อประเมินศักยภาพของภาคจากสภาวะแวดล้อมภายใน
และผลกระทบที่มีต่อศักยภาพของภาคจากสภาวะแวดล้อมภายนอก
3) ปัญหาและประเด็นท้าทาย เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลง แรงกดดัน หรือความเสี่ยง
สาคัญที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลอย่างชัดเจนต่อการพัฒนาภาค ในช่วงระยะ ๕ ปีข้างหน้าของแผน
4) แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค ประกอบด้วย
แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค เป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาที่กาหนด
บทบาทและทิศทางการพัฒนาภาค ให้เหมาะสมกับศักยภาพและประเด็นท้าทายของพื้นที่ ยึดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ส อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ
ส่งเสริมศักยภาพของพื้นที่ โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ภายในภาค และที่เชื่อมโยงกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างความสมดุลของการพัฒนา
และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาภาคที่กาหนดไว้


๕/๖



เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาภาคในระยะ ๕ ปีที่

ต้องการบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงที่ต้องการให้บรรลุ
เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้


เป้าหมายและตัวชี้วัด จากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ สามารถ
นามากาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของการพัฒนาภาค รวมทั้งให้สามารถถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
มาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา เป็ น แนวทางหรื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ สนองตอบต่อประเด็นท้าทายต่างๆ และศักยภาพของภาค สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้กาหนดพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อ
การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาคให้ชัดเจน


แผนงานสาคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นชุดโครงการที่มีลักษณะเป็น Project
Idea ตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า (Value
Chain) เป็นแผนงานที่มีความต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และสะท้อนถึงความร่วมมือของ
หน่วยงานระดับกระทรวง/กรม รวมถึงการบูรณาการจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด


2.4 การดาเนินการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริ หารงานจั งหวัด และกลุ่มจั งหวัดแบบบู รณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้ จัง หวัด และกลุ่ ม จังหวัดด าเนิ นการ
จัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีแนวทางดังนี้
1) กรณีแผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาร่างแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบั บ ทบทวน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้ ารั บฟั ง ความคิ ดเห็ น ในการประชุ ม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้
จังหวัดนาผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมมาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจัง หวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป
2) กรณีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดนาร่างแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับทบทวน หรือฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2–๒๕๖4 สาหรับกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เข้ารับฟัง
ความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดตามมาตรา ๒๗ วรรค ๒
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผล
การรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดส่งผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมให้กลุ่มจังหวัด เพื่อเสนอ
ก.บ.ก. ปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป
------------------------------------------------------

๖/๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

------------------------------------ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 5 (2)
กาหนดให้ คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) มีอานาจหน้าที่ ในการกาหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี ของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด การจัดทาและบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด
ซึ่ง คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังนี้
๑) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๒) มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓) โครงการตามแผนปฏิบั ติร าชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โดยโครงการที่ดาเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็นคาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องมีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ต้องเสนอโครงการโดยมีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ เพื่อเสนอ อ.ก.บ.ภ. ที่
กากับดูแลแต่ละภาคพิจารณา แล้วเสนอ ก.น.จ. พิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. จะให้ความสาคัญและพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดจัดทาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล ทิศทางการ
พัฒนาภาค ศักยภาพและปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นสาคัญ
2) แผนงานโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง เพื่อแก้ไขปัญหาใน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน หรือสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด
3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการ
ดาเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ ยง และการบริหาร
๑/๓

จัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุส มผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการดาเนินโครงการ) ด้าน
ระยะเวลาที่ดาเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบใน
การดาเนินโครงการ ซึ่ง ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการที่มี
ความพร้อมในการดาเนินโครงการเท่านั้น
4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ จานวนประชากร จานวนเกษตรกร
พื้นที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่
5) โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. กาหนด โดยกรณีที่เป็น
โครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นที่ดาเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป พร้อมด้วย
เอกสารยืนยันว่าสามารถดาเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ภ.
6) โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่ส ามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายได้ หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
7) โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปี
ต่อไป รวมทั้งต้องมีร่ างบั นทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดและกลุ่ มจังหวัดกับหน่ว ยงานดังกล่าวในการขอตั้ง
งบประมาณ และการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดาเนินโครงการต่อไป โดยมีการจัดทาบันทึกข้อตกลงแนบมา
พร้อมกับคาขอโครงการ หากไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
8) ก.บ.จ./ก.บ.ก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการมากกว่าหนึ่งปีได้ โดย
ต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งปีว่าหากไม่ดาเนินการต่อเนื่องจะส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างไร และโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการมากกว่าหนึ่งปี ต้องมี
การเตรี ย มการล่ ว งหน้ า ก่ อ นที่ จ ะเสนอค าขอโครงการ เช่ น การประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ( EIA)
การศึกษา/ออกแบบสาหรับการจัดทาโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เขียนแบบก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
9) โครงการที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต
จากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ เช่น โครงการที่จะต้องเข้าไปดาเนินการใน
พื้นที่อุทยาน ป่าไม้ เป็นต้น รวมถึงโครงการที่จะต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดาเนิน
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยยื่นเอกสาร/หลักฐานยืนยันการ
ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และ/หรือเอกสารการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มาพร้อมกับคาขอโครงการ หากไม่มีเอกสาร/หลักฐานยืนยัน โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
10) โครงการต้องไม่มีลักษณะดังนี้
(1) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้น ใน
กรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(2) โครงการจะต้ อ งไม่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา ฝึ ก อบรม ดู ง าน และ
กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้า นความมั่นคง และวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยขอบเขตกิจกรรมจะต้องไม่ซ้าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง
๒/๓

(3) โครงการจะต้ อ งไม่ เ ป็ นในลั ก ษณะของกิ จ กรรมย่อ ย ควรมี การจั ด กลุ่ ม เป็ น โครงการ
เดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน
(4) โครงการต้ องไม่เป็ น การเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิ จกรรมที่มี ข้อผู กพันกั บ
ต่างประเทศในเรื่องการเจรจาด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีแผนการดาเนินงานที่สะท้อนถึงประโยชน์จากการไป
ราชการต่างประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม กรณีที่ไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความ
คุ้มค่าของการดาเนินงาน เช่น การเพิ่มประเทศคู่ค้า การทาสัญญาเป็นบ้านพี่เมืองน้อง เป็นต้น รวมถึง จะต้อง
จัดทารายงานผลการดาเนิ นงานภายหลั งจากการเดิ นทางไปต่างประเทศเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ
ก.บ.ภ. เพื่อรับทราบผลการดาเนิ นงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(5) โครงการต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการปรับปรุง หรือซ่อมแซมอาคารสถานที่ของส่วน
ราชการ
------------------------------------------------------

๓/๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
แนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560)

------------------------------------ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 5 (2)
และ (4) กาหนดให้คณะกรรมการบู รณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) มีอานาจหน้าที่ในการกาหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทาและบริหารงบประมาณจังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด และให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปี และคาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ
คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพั ฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 15 ธั น วาคม
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่ม จังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กาหนดเป็น 70 : 30
2. แนวทางกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีองค์ประกอบ
ในการจัดสรร ดังนี้
1) จัดสรรตามจานวนประชากรของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 25)
(ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๙)

2)

จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด (ร้อยละ 25 จากเดิมร้อยละ 20)

3)

จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 5 เป็นเกณฑ์ใหม่)

4)

จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 30 จากเดิมร้อยละ 40)

5)

จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ 10 จากเดิมร้อยละ 5)

6)

จัดสรรตามประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ 5)
(ข้อมูลจากสานักงบประมาณ) โดยมีเกณฑ์ย่อยในการพิจารณา ประกอบด้วย

(ข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๕9)
(ข้อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕๕8)

(ข้อมูลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๕8)

ประเด็นการพิจารณา
๑. ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ
๒. ผลการก่อหนี้ผูกพันของงบลงทุน
๓. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
๔. ร้อยละการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี
รวม

๑/๓

คะแนน
30
30
30
10
100

3. แนวทางกาหนดกรอบการจั ด สรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีองค์ประกอบในการจัดสรร ดังนี้
เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มจังหวัดใหม่ ทาให้บางกลุ่มต้องจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดใหม่ และ
ยังไม่สามารถวัดประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในช่วงที่ผ่านมา จึง กาหนดองค์ประกอบในการจัดสรร
ดังนี้
1) จัดสรรโดยยึดหลักเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด และใช้ผลรวมของวงเงินแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดมา
เป็นกรอบวงเงินของแต่ละกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 50)
2) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 25 เป็นเกณฑ์ใหม่)
3) จัดสรรผกผันกับผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 25 เป็นเกณฑ์ใหม่)
4. การจัดสรรงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้รวมอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่แต่ละ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร 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
 จังหวัดขนาดเล็ก ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 8 ล้านบาท มีจานวน 13 จังหวัด
รวมใช้งบบริหารจัดการของจังหวัด จานวน 695 ล้านบาท


2) กรณีของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามเดิมคือ กลุ่มจังหวัดละ ๕ ล้านบาท
๓) แนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
๓.1) การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ ตาม
มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
๓.2) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัด (ก.บ.ก.)
๓.3) การศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓.4) การสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรค
สี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เป็นการ
สารวจความคิดเห็นเพื่อทราบถึงปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมตลอด
ถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ)
๒/๓

๓.5) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแก่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. บุคลากรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การจัดทา
ระบบฐานข้อมูลในการจัดทายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาแผนฯ เป็นต้น
๓.6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดทาแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผน
๓.7) การติดตามประเมินผล
------------------------------------------------------

๓/๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560)
------------------------------------ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ ๑๓ วรรค ๒
การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ.
๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีอานาจ ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ตามที่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
เสนอ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กาหนด
ซึ่ง คณะกรรมการบู ร ณาการนโยบายพัฒ นาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุม เมื่อวันที่ 15 ธัน วาคม
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
1.1 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
หรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่
1.1)
1.2)
1.3)
1.4)
1.5)

หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานดาเนินการ
พื้นที่ดาเนินการ
กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย
งบรายจ่าย

2) การเปลี่ยนแปลงโดยนาโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาดาเนินการแทนโครงการเดิม
3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ดาเนินงานเสร็จสิ้น บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการแล้ว
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหั วหน้ากลุ่ มจังหวัดนาเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือ โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และ ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่ดาเนินการตามข้อ 1.1 ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
สิ้นไตรมาส

๑/๒

1.2 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
หรือของกลุ่มจังหวัด ทีไ่ ม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1 ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ
ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพร้อมทั้ง
เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
เมื่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณ
2. กรอบระยะเวลาในการส่งคาขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
กาหนดกรอบระยะเวลาในการส่งคาขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามข้อ 1.2 ซึ่งจะต้องเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอได้ 2
ครั้ง คือ ภายในไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2560) และภายในไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2561) โดยให้
จัดส่งรายละเอียดคาขอโอนเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังทีมบูรณาการกลางภายในวันที่กาหนด
โดยยึดตราไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลัก ถ้าเลยกาหนดระยะเวลาดังกล่าวห้ามโอนเปลี่ยนแปลง
------------------------------------------------------

๒/๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕

ปฏิทินการทางานของจังหวัด กลุม่ จังหวัด ส่วนราชการ และกลไก ก.บ.ภ. ต่อ

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2564 แผนงานโครงการตามทิศทางการพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ
การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ลาดับ
ช่วงเวลา
1 29 ธันวาคม 2560

ขั้นตอน
 กระทรวง/กรม จัดส่ง/ยืนยันแผนงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ที่สอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ
 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่งคาขอการโอน/เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เฉพาะกรณีที่ 2) ครั้งที่ 1 (ถ้ามี)
ต่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค)

2

5 มกราคม 2561



จังหวัดและกลุม่ จังหวัด จัดส่ง
๑) แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หรือแจ้งยืนยัน
แผนฯ ฉบับเดิม)
๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 /
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.256๒-2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีกลุ่มจังหวัดที่มีการ
แบ่งจังหวัดใหม่)
๓) แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัด
๔) แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกลุ่มจังหวัด
๕) แบบสรุปแผนงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จังหวัด/กลุม่ จังหวัดขอรับการสนับสนุน
จากกระทรวง/กรม เพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด/กลุม่ จังหวัด
๖) แบบสรุปแผนงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ดาเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่
และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ (สรุปจากข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี พ.ศ.2562)
๗) แบบสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรมดาเนินการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนยั สาคัญ
 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งเอกสารพร้อม CD ให้ ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย (1) สานักงานเลขานุการ
ก.บ.ภ. สศช. (2) สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคที่ดูแลจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนั้นๆ (3) สานักงาน ก.พ.ร.
(4) สานักงบประมาณ (5) กระทรวงมหาดไทย

3

12 มกราคม 2561



3

3-19 มกราคม 2561



สศช. จัดทา
๑) แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2564 (6 ภาค) ซึ่งรวมแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ปี 2560-2564 ที่สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาภาค
๒) แผนงานโครงการตามทิศทางการพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบด้วย
แผนงานโครงการของกระทรวง/กรม ข้อเสนอแผนงานโครงการของจังหวัด/กลุม่ จังหวัดที่ต้องการ
ให้กระทรวง/กรมดาเนินการ และข้อเสนอแผนงานโครงการที่จังหวัด/กลุม่ จังหวัดจะดาเนินการ
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) ทั้ง 5 คณะ/๖ภาค
 ประชุมกาหนดแนวทางการทางาน
 พิจารณากลั่นกรอง
๑) แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 /
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2562-2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๓) แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัด
๔) แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกลุ่มจังหวัด
๕) แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2564 (6 ภาค)
๖) แผนงานโครงการตามทิศทางการพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๗) การโอน/เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เฉพาะกรณีที่ 2) ครั้งที่ 1 (ถ้ามี)

๒
ลาดับ

ช่วงเวลา

ขั้นตอน
 อ.ก.บ.ภ.ภาค จัดส่งผลการพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม
่ จังหวัด และแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด เสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ก.บ.ภ.

4

22-24 มกราคม 2561
(รอนัดหมาย)

5

25 มกราคม 2561

ก.บ.ภ. นาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัด และแผนปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัด และแผนงานโครงการตามทิศทางการพัฒนาภาค
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และถือเป็นคาของบประมาณของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด และคาของบประมาณบูรณาการภาคของกระทรวง/กรม ส่งสานักงบประมาณ

6

กลางมีนาคม 2561

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประชุมครัง้ ที่ ๒/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาค (โครงการสาคัญของกระทรวง/กลุ่มจังหวัด)

7

30 มีนาคม 2561

จังหวัด/กลุม่ จังหวัดส่งคาขอโอน/เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เฉพาะกรณีที่ 2) ครั้งที่ 2 (ถ้ามี) ต่อฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค)

8

เมษายน – พฤษภาคม
2561

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) ทั้ง 5 คณะ/ภาค พิจารณาคาขอโอน/
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 (เฉพาะกรณีที่ 2) ของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด ครั้งที่ 2 (ถ้ามี)

9

พฤษภาคม 2561

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประชุมครัง้ ที่ 3/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาค (โครงการสาคัญของกระทรวง/กลุ่มจังหวัด)

10

มิถุนายน 2561

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ประชุมครั้งที่ 1/2561
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์
๑) หลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับปรับปรุง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่จาเป็นต้องทาทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๒) หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
๓) การจัดทาและบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
๔) แนวทางติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาค

11

กรกฎาคม 2561

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประชุมครัง้ ที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัติ
๑) หลักเกณฑ์การจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับปรับปรุง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่จาเป็นต้องทาทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
๒) หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
๓) การจัดทาและบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุม่ จังหวัด
๔) แนวทางติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาค



คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประชุมครัง้ ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบผลการกลั่นกรองของ ก.น.จ.
๑) แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 /
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
๓) แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัด
๔) แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกลุ่มจังหวัด
๕) แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2564 (6 ภาค)
๖) แผนงานโครงการตามทิศทางการพัฒนาภาค ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สานักงานเลขานุการ ก.บ.ภ./ สศช.
20 ธันวาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
File ฉบับเต็มอยู่ใน Zip.file

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
แบบฟอร์ม
1. แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
(เอกสารแนบ ๑)
2. แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(เอกสารแนบ ๒)
3. แบบสรุปแผนงานโครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม แบบสรุปแผนงาน
โครงการที่ดาเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ แบบสรุป
ข้อเสนอแผนงานโครงการ ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรมดาเนินการ และสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ
(เอกสารแนบ ๓)
4. รายชื่อหน่วยงานและรายการเอกสารที่จะต้องจัดส่ง
(เอกสารแนบ ๔)

๒
เอกสารแนบ ๑

แบบฟอร์ม
แผนพัฒนาจังหวัด.............
/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด…………….
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)

๓

บัญชีรายการเอกสาร
๑. องค์ประกอบแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๒. แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
2.1 แบบสรุปบัญชีรายการชุดโครงการ [แบบ จ.๑ (กรณีจังหวัด) / แบบ กจ.๑ (กรณีกลุ่มจังหวัด)]
2.2 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) [แบบ จ.1-1 (กรณีจังหวัด) / แบบ กจ.1-1 (กรณีกลุ่มจังหวัด)]
3. ภาคผนวก
3.๑ ภาคผนวก ก. รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
3.๒ ภาคผนวก ข. สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๔
องค์ประกอบแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)
เนื้อหาประกอบด้วย
๑. ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
๑.๑ สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1) ด้านกายภาพ
2) ด้านเศรษฐกิจ
3) ด้านสังคมและความมั่นคง
4) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๒ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
(ให้จัดลาดับความสาคัญและระบุพื้นที่ ไม่เกิน ๑๐ ประเด็น)

๑.๓ ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา
๒. ประเด็นการพัฒนา
๒.๑ บทวิเคราะห์ (ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้ตาม
ความถนัด)
๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระบุให้ชัดเจน โดยเป็นเป้าหมายสุดท้ายในปีสิ้นสุดแผน)
๒.๓ ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒.4 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
1) วัตถุประสงค์
2) เป้าหมายและตัวชี้วัด
3) แนวทางการพัฒนา
4) แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Idea)
(1) แผนงาน (ชุดโครงการ)
(2) โครงการ
๓. แบบ จ.๑ จ.1-1 (กรณีจังหวัด) / แบบ กจ.๑ กจ.1-1 (กรณีกลุ่มจังหวัด) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๕
แบบ จ.๑/ กจ.1

แบบฟอร์มการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด......................
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ...........(๑).......................................................................
ประเด็นการพัฒนา
(2)

แผนงาน
(3)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑

แผนงานที่ ๑
แผนงานที่ ๒

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓

แผนงานที่ ๓
แผนงานที่ ๔

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน
(4)
ตชว. ๑
ตชว. ๒
ตชว. ๓
ตชว. ๔
ตชว. ๕
ตชว. ๖

ค่าเป้าหมาย
พ.ศ. ๒๕๖๑
(5)

พ.ศ. ๒๕๖๒

บัญชีรายการชุดโครงการ
แผนงาน/โครงการ
(7)
แผนงานที่ 1
1. โครงการที่ ๑
- กิจกรรมหลัก ๑.๑
- กิจกรรมหลัก ๑.๒
- กิจกรรมหลัก ๑.๓
2. โครงการที่ ๒
- กิจกรรมหลัก ๒.๑
- กิจกรรมหลัก ๒.๒
- กิจกรรมหลัก ๒.๓
แผนงานที่ ๒
1. โครงการที่ ๑
แผนงานที่ ๓
1. โครงการที่ ๑
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จั ง หวั ด /กลุ่ ม จั ง หวั ด แบบ
บูรณาการ

รวมทั้งสิ้น

แหล่ง งปม. ผลผลิต
(8)
(9)

พ.ศ.๒๕๖๓

พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔
(6)

งบประมาณดาเนินการ (11)
หน่วย
ดาเนินการ
(10)

พ.ศ. ๒๕๖๑

พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๔

๖
คาอธิบายแบบ จ.๑/กจ.๑
(๑) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หมายถึง สถานภาพที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๒) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
สาคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบท
วิเคราะห์
(๓) แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการที่มีสาระสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๔) ตัวชี้วัดของแผนงาน หมายถึง ดัชนีชี้วัดหรือหน่วยวัดความสาเร็จของการดาเนินงานที่ถูกกาหนดขึ้น มีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายการพัฒนา และต้องมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
(๕) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... หมายถึง ระดับความสาเร็จของตัวชี้วัดที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปีที่
กาหนดไว้ และควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้
(๖) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... - พ.ศ. .... หมายถึง ค่าเป้าหมายรวมหรือเฉลี่ยของตัวชี้วัดตลอดระยะเวลาของแผน และควรมีข้อมูลที่สามารถ
วัดผลได้
(๗) โครงการ หมายถึง ชื่อโครงการที่มีความสาคัญภายใต้แผนงานตลอดระยะเวลาของแผน และต้องระบุกิจกรรมหลักภายใต้โครงการด้วย
(๘) แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยกาหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่งงบประมาณ ดังนี้
๑ หมายถึง งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒ หมายถึง งบประมาณของกระทรวง/กรม
๓ หมายถึง งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔ หมายถึง งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี)
(๙) ผลผลิต หมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยกาหนดไว้ ๕ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของผลผลิต ดังนี้
๑ หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒ หมายถึง การพัฒนาด้านสังคม
๓ หมายถึง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔ หมายถึง การรักษาความมั่นคงและความสงบ
๕ หมายถึง การบริหารจัดการภาครัฐ
(๑๐) หน่วยดาเนินการ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ ให้ระบุ
เฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(๑๑) งบประมาณดาเนินการ หมายถึง งบประมาณในการดาเนินการของโครงการในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ใช้หน่วยเป็น “บาท”

๗

แบบ จ.1-1/กจ.1-1
(Project Idea รายโครงการ)

การจัดทาแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ..................................................................
แผนงาน (เป็นโครงการภายใต้แผนงาน ตามแบบ จ.๑/กจ.๑)
หัวข้อ
๑. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. พื้นที่เป้าหมาย
5. กิจกรรมหลัก
5.1 กิจกรรมหลักที่ 1
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.2 กิจกรรมหลักที่ 2
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หน่วยงานดาเนินงาน
7. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
8. งบประมาณ
๙. ผลผลิต (output)
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ระบุชื่อโครงการในบัญชีรายการชุดโครงการในแบบ จ.๑
ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สาคัญของโครงการ ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จตามประเด็น
การพัฒนา
ระบุพื้นที่เป้าหมายของโครงการ
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมหลักที่ส่งผลให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์

ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
ระบุระยะเวลาในการดาเนินโครงการ
ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ
ระบุผลผลิตของโครงการ
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์
(Outcome) และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ

๘
ภาคผนวก ก
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
จังหวัด...................................................
--------------------การดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ดาเนินการ

๑) สารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดดวยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
 มอบใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอื่นใด
ทาการศึกษาสารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
 มอบใหฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ดาเนินการหรือรวมกับหนวยงานอื่น ทาการศึกษา
สารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
 แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ทาหนาที่ ประสานงานเพื่อใหได
ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
 ดาเนินการอื่นตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยดาเนินการ............................................
๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู ในจังหวัด
ไมวาจะเปนราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผู บริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู แทนภาคประชาสังคม และผู แทนภาคธุรกิจ
เอกชน เพื่อรับฟงความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา
๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดทาและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กาหนด
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ ทั้ ง นี้ ไ ด้ แ นบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย

(ลงชื่อ)............................................................
(..........................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด..........................................

๙
รายการตรวจสอบการดาเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
กลุ่มจังหวัด...................................................
--------------------การดาเนินการ

ดาเนินการ
แล้ว

ไม่ได้
ดาเนินการ

๑) นาขอมูลการสารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดของจังหวัดทุกจังหวัด
ในกลุมจังหวัดไปประกอบการจัดทาแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.บ.ภ. กาหนด
๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู ในจังหวัด
ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารส่ วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร
สวนกลางและผู บริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู แทน
ภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
จังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐
และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แห ง
พระราชกฤษฎีกา วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓) การประชุมของ ก.บ.ก. เพื่อจัดทาและเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กาหนด
ข้ า พเจ้ า ขอรั บ รองว่ า ข้ อ ความดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ ทั้ ง นี้ ไ ด้ แ นบรายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาพร้อมนี้ด้วย

(ลงชื่อ)............................................................
(..........................................................)
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด..............................................

หมายเหตุ ให้จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเป็นผู้จัดทา

๑๐
ภาคผนวก ข
สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564)
(ยกเว้น กลุ่มจังหวัดที่จัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฉบับใหม่)
หัวข้อ

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561 - 2564)
(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(พ.ศ. 2561 – 256๔)
(ฉบับทบทวน)

เป้าหมายการพัฒนา

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ตามเป้าหมาย
การพัฒนา
ประเด็นการพัฒนา

----------------------------------------------

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน

1๑
เอกสารแนบ ๒

แบบฟอร์ม
แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด.............
/แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด.............
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2

๑๒

บัญชีรายการเอกสาร
๑. แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
[แบบ จ.๒ (กรณีจังหวัด) / แบบ กจ.๒ (กรณีกลุ่มจังหวัด)]
๒. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
๓. แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกงบรายจ่าย
(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) เฉพาะโครงการที่เป็นคาของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๑๓
แบบ จ.๒/กจ.๒
แบบฟอร์มการจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด......................
เป้าหมายการพัฒนา : …………….......................….(๑)......................................................
สรุปโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา

แหล่งงบประมาณ
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

กระทรวง กรม

รวมทั้งสิ้น

อปท.

เอกชน

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ
(จานวน)
(บาท) (จานวน) (บาท)
(จานวน)
(บาท)

โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ
(บาท)

โครงการ
(จานวน)

งบประมาณ
(บาท)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

รวมทั้งสิ้น
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. ๒๕๖2 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ประเด็นการพัฒนา (2) /
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3)

ลาดับ
ความสาคัญ
(8)

แผนงาน
(9)

กิจกรรมย่อย
(10)

ประเด็นการพัฒนาที่ ๑
๑. โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4)
๑.๑ โครงการที่ 1 .................................
๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 ....................
๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2 ....................
๑.๒ โครงการที่ 2 .................................
๑.๒.๑ กิจกรรมหลักที่ 2.๑ ....................
๑.๒.๒ กิจกรรมหลักที่ 2.2 ....................
๒. โครงการของกระทรวง กรม (5)
๒.๑ โครงการของกระทรวง...................
๒.๑.๑ โครงการของกรม...................
๒.๑.๒ โครงการของกรม...................
๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6)
๓.๑ โครงการที่ 1 .................................
๔. โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)
๔.๑ โครงการที่ 1 .................................
ประเด็นการพัฒนาที่ ๒
ประเด็นการพัฒนาที่ ๓
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
รวมทั้งสิ้น

ตัวชี้วัดโครงการ
(๑1)

หน่วยดาเนินงาน
(12)

ตชว. ๑
กิจกรรมย่อยที่ 1)
กิจกรรมย่อยที่ 2)
กิจกรรมย่อยที่ 1)
กิจกรรมย่อยที่ 2)

ตชว. ๑
กิจกรรมย่อยที่ 1)
กิจกรรมย่อยที่ 2)
กิจกรรมย่อยที่ 1)
กิจกรรมย่อยที่ 2)

ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดทำแบบฟอร์มตำรำงในไฟล์ excel
(๑ กิจกรรมหลัก ต่อ ๑ เซลล์)

งบประมาณ (บาท)
(13)

๑๔
คาอธิบายแบบ จ.๒/กจ. ๒
(1) เป้าหมายการพัฒนา หมายถึง สถานภาพที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน ตามที่กาหนดไว้
ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(2) ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(3) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หมายถึง โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(4) โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หมายถึง โครงการที่ดาเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยื่นเป็นคาของบประมาณของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด เพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี (โดยให้เรียงลาดับความสาคัญของโครงการพร้อมทั้งจัดทาข้อมูล
พื้นฐานของแต่ละโครงการ)
(5) โครงการของกระทวง กรม หมายถึง โครงการที่ดาเนินการโดยส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณของส่วนราชการ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(6) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง โครงการที่ดาเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(7) โครงการความร่วมมือเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี) หมายถึง โครงการของภาคเอกชน ซึ่งใช้งบประมาณของภาคเอกชน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(8) ลาดับความสาคัญ ให้ระบุลาดับความสาคัญของของโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ไม่ต้องแยกตามประเด็นการพัฒนา)
(9) แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (สอดคล้องกับแผนงานในแบบ จ.1/กจ.1 ตาม
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
(10) กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมภายใต้กิจกรรมหลักของโครงการ
(11) ตัวชี้วัดโครงการ หมายถึง ข้อมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ ที่สามารถวัดและประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการที่กาหนด (ตัวชี้วัดต้อง
สามารถวัดความสาเร็จตามผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ที่ระบุไว้ในแบบ จ.๑-๑/กจ.1-1 ในแบบสรุป Project Idea)
(12) หน่วยดาเนินงาน หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ ให้
ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
(13) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่ใช้ในการดาเนินการของโครงการ

๑๕
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
ที่

กิจกรรม

๑. การจัดประชุมหารือเพื่อจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ
ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห าร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.
๓. การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือพัฒนา
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๔. การสารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการดาเนินการตามมาตรา
๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ดาเนินการตามแผน
๗. การติดตามประเมินผล
รวมทั้งสิ้น

ประมาณการ
งบประมาณ (บาท)

๑๖
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกงบรายจ่าย
(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) เฉพาะโครงการที่เป็นคาของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๑๗
แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย)
ชื่อโครงการ :……............…………......…………........…..
กิจกรรมหลัก ...........................................................
วงเงิน ........................
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ......................................................................
แผนงาน .........................................................................................................................
หน่วยดาเนินการ : ……....….…….................................................................................……..
ผู้รับผิดชอบ : …...….........…….......... ตาแหน่ง : ……..………..
สถานที่ติดต่อ ...........................

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)
ลาดับความสาคัญ.........
บาท

หมายเลขโทรศัพท์ ............

(๑) หลักการและเหตุผล
(๑.๑) ที่ม า : (ระบุ เช่ น มติ ครม. นโยบายรัฐ บาล แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติ แผนพัฒ นาภาค แผนพัฒ นาจังหวั ด /
กลุ่มจังหวัด)
................................................................................................................................................................................................
(๑.๒) สรุปสาระสาคัญ
สภาพปัญหา / ความต้องการ : ………………………………………………………………………................................................………………
..................................................................................................................................................................................................
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจาเป็นเร่งด่วน) : ……………………………………………………………………….....................................
..................................................................................................................................................................................................
(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ
 โครงการเดิม
 โครงการใหม่
(๒.๓) ประเภทของโครงการ
 พัฒนา
 ดาเนินการปกติ
(๒.๔) ระยะเวลาดาเนินโครงการ.....................ปี เริ่มต้นปี.............................
สิ้นสุดปี...........................
(๒.๕) สถานที่ดาเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดาเนินการ เช่น อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน เป็นต้น) …………………………
............................................................................................................................................................................................
(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :……………………………………………………………………………………………………………
(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :……………………………………………………………………………………………………
(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ
(๔.๑) เป้าหมายโครงการ
ตัวชี้วัด …………………………………………………………………………………………………........................................……………………………
………………………………………...............................................................………………………………………………………………………….....
(๔.๒) ผลผลิต …………....................................…………………………………………………………………………………………………………………….
(๔.๓) ผลลัพธ์ …………....................................…………………………………………………………………………………………………………………….....
(๔.๔) ผลกระทบ :
เชิงบวก :……………………………………………………………………………………………………………………
เชิงลบ : ...……………………………………………………………………………………………………………………

๑๘
(๕) แนวทางการดาเนินงาน
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทาภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทาเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมสาคัญด้วย)
ระยะเวลาที่จะเริ่มดาเนินการ
กิจกรรมย่อย
ต.ค.- ธ.ค. 62 ม.ค. - มี.ค. 63 เม.ย.-มิ.ย. 63 ก.ค. - ก.ย. 63
1
2
3
4
5
(๖) วิธีการดาเนินงาน
 ดาเนินการเอง
 จ้างเหมา
(๗) วงเงินของโครงการ จานวน....................บาท
(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจาแนกตามงบรายจ่ายด้วย)
(๘) ความพร้อมของโครงการ
(๘.๑) พื้นที่ดาเนินโครงการ
 ดาเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ
สามารถดาเนินการได้ทันที
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดพื้นที่ดาเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่
หรือกาลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ
(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ...........................................................................
 ไม่มี
(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดาเนินการ
 บุคลากรมีประสบการณ์
 ทั้งหมด
 บางส่วน
 ไม่มีประสบการณ์
 เครื่องมือดาเนินการ
 มีพร้อมดาเนินการได้ทันที
 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 เทคนิคในการบริหารจัดการ
 มีประสบการณ์สูง
 มีประสบการณ์ปานกลาง
 ไม่มีประสบการณ์
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา
(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)
 ไม่ต้องทารายงานการศึกษา
 ต้องทารายงานการศึกษา

๑๙
(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจากัด :
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

๒๐
เอกสารแนบ ๓

แบบฟอร์ม
สรุปแผนงานโครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม
สรุปแผนงานโครงการที่ดาเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ
สรุปข้อเสนอแผนงานโครงการ ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรม
ดาเนินการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ

๒๑

บัญชีรายการเอกสาร
๑. แบบสรุปแผนงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวง/กรม เพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โดยใช้แบบ จ.๓.1 (กรณีจังหวัด) /แบบ กจ.๓.1 (กรณีกลุ่มจังหวัด)
(สาหรับแบบ แบบ จ.๓.1/ กจ.๓.1 ขอความอนุเคราะห์ทาในไฟล์ excel โดยแยกเป็นรายกระทรวง)
๒. แบบสรุปแผนงานโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ดาเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเป็นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ (สรุปจากข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2562)
โดยใช้แบบ จ.๓.2 (กรณีจังหวัด) /แบบ กจ.๓.2 (กรณีกลุ่มจังหวัด)
๓. แบบสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องการชี้เป้า
ให้กระทรวง/กรมดาเนินการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ
โดยใช้แบบ จ.๓.3 (กรณีจังหวัด) /แบบ กจ.๓.3 (กรณีกลุ่มจังหวัด)
๔. แบบโครงการโดยย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ)

๒๒
แบบ จ. ๓.1 /กจ. ๓.1
สรุปแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม
เพื่อดาเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ............................................
กระทรวง กรม

จานวนโครงการ (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

1.กระทรวง ก.
๑.๑ กรม ก๑
๑.๒ กรม ก๒
2.กระทรวง ข.
๒.๑ กรม ข๑
๒.๒ กรม ข๒

รวมทั้งสิ้น
ตารางสรุปรายโครงการ
(ให้กรอกตามลาดับความสาคัญของโครงการ)
โครงการ

กระทรวงและกรม
(ที่ขอรับการสนับสนุน)

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๑. โครงการ.........
๒. โครงการ.........
3. โครงการ.........
4. โครงการ.........
5. โครงการ.........
รวมทั้งสิ้น

กิจกรรมสาคัญของ หน่วยดาเนินการ
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

๒๓

โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค
6. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ให้ระบุโครงการ โดยควรเป็นโครงการที่สาคัญและส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สาคัญของโครงการ ที่จะส่งผลต่อ
ความสาเร็จตามประเด็นการพัฒนา
ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าโครงการนีบ้ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรือไม่
ให้ระบุชื่อประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ภาค ที่สอดคล้อง
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมสาคัญที่
ส่งผลให้โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์และสามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการ
ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ และแหล่งที่มา
ของงบประมาณ
ระบุผลผลิตของโครงการ
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ในลักษณะ
ของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๒๔
แบบ จ. ๓.2 /กจ. ๓.2
สรุปแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่ดาเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ............................................
ยุทธศาสตร์ภาค
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 .................................
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 .................................
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 .................................
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 .................................
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ตารางสรุปรายโครงการ
(ให้กรอกตามลาดับความสาคัญของโครงการ)
โครงการ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ภาค

กิจกรรมสาคัญ
ของโครงการ

แหล่ง
งบประมาณ

หน่วย
ดาเนินการ

ผลผลิต

งบประมาณ
(บาท)

๑. โครงการ.........
๒. โครงการ.........
3. โครงการ.........
4. โครงการ.........
5. โครงการ.........
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ 1. ให้สรุปจากข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่
ดาเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ
2. แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยกาหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่ง
งบประมาณ ดังนี้
๑ หมายถึง งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
๒ หมายถึง งบประมาณของกระทรวง/กรม
๓ หมายถึง งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔ หมายถึง งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี)
3. ผลผลิต หมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยกาหนดไว้ ๕ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของผลผลิต ดังนี้
๑ หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒ หมายถึง การพัฒนาด้านสังคม
๓ หมายถึง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔ หมายถึง การรักษาความมัน่ คงและความสงบ
๕ หมายถึง การบริหารจัดการภาครัฐ

๒๕

โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค
6. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ให้ระบุโครงการ โดยควรเป็นโครงการที่สาคัญและส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สาคัญของโครงการ ที่จะส่งผลต่อ
ความสาเร็จตามประเด็นการพัฒนา
ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าโครงการนีบ้ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรือไม่
ให้ระบุชื่อประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ภาค ที่สอดคล้อง
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมสาคัญที่
ส่งผลให้โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์และสามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการ
ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ และแหล่งที่มา
ของงบประมาณ
ระบุผลผลิตของโครงการ
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ในลักษณะ
ของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

๒๖
แบบ จ. ๓.3 /กจ. ๓.3
สรุปข้อเสนอแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564
ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรม ดาเนินการ
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ............................................
ยุทธศาสตร์ภาค
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 .................................
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 .................................
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 .................................
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 .................................
รวมทั้งสิ้น

จานวนโครงการ (โครงการ)

งบประมาณ (บาท)

ตารางสรุปรายโครงการ
(ให้กรอกตามลาดับความสาคัญของโครงการ)
โครงการ

ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ภาค

กิจกรรม กระทรวงและกรม ผลผลิต
สาคัญของ (ที่เสนอให้ดาเนิน
โครงการ
โครงการ)

งบประมาณ
2562

2563

2564

๑. โครงการ.........
๒. โครงการ.........
3. โครงการ.........
4. โครงการ.........
5. โครงการ.........
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ 1. ให้สรุปข้อเสนอแผนงานโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรมดาเนินการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยสาคัญ
2. ผลผลิต หมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยกาหนดไว้ ๕ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของผลผลิต
ดังนี้
๑ หมายถึง การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๒ หมายถึง การพัฒนาด้านสังคม
๓ หมายถึง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔ หมายถึง การรักษาความมั่นคงและความสงบ
๕ หมายถึง การบริหารจัดการภาครัฐ

๒๗

โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ)
หัวข้อ
1. ชื่อโครงการ
2. ความสาคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพัฒนาภาค
6. กิจกรรมที่สาคัญของโครงการ
7. หน่วยงานดาเนินงาน
8. ระยะเวลาในการดาเนินงาน
9. งบประมาณ
10. ผลผลิต (output)
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome)

รายละเอียด
ให้ระบุโครงการ โดยควรเป็นโครงการที่สาคัญและส่งผลต่อ
ความสาเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ
ระบุวัตถุประสงค์สาคัญของโครงการ ที่จะส่งผลต่อ
ความสาเร็จตามประเด็นการพัฒนา
ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกว่าโครงการนีบ้ รรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ หรือไม่
ให้ระบุชื่อประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ภาค ที่สอดคล้อง
ระบุแนวทางและวิธีการดาเนินงานที่เป็นกิจกรรมสาคัญที่
ส่งผลให้โครงการบรรลุวตั ถุประสงค์และสามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม
ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ
ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการ
ระบุงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินโครงการ และแหล่งที่มา
ของงบประมาณ
ระบุผลผลิตของโครงการ
ระบุผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินโครงการ ในลักษณะ
ของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เอกสารแนบ ๔

๒๘
รายชื่อหน่วยงานและรายการเอกสารที่จะต้องจัดส่ง
รายการที่จัดส่งเอกสาร

หน่วยงาน

1. แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุม่ จังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 1. สานักงานเลขานุการ ก.บ.ภ.
(ฉบับทบทวน) และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับใหม่ (สาหรับกลุ่ม
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จังหวัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่) จานวนหน่วยงานละ ๓ ชุด พร้อมแผ่น
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
บันทึกข้อมูลจานวน ๑ ชุด
โทรศัพท์ 02-280-4085 ต่อ 6201 6206-7
2. แผนปฏิบตั ริ าชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัตริ าชการ
2. สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค (เฉพาะที่ดูแลจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ประจาปีของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จานวน
๒.๑ สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
หน่วยงานละ ๓ ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจานวน ๑ ชุด
(ภาคกลางและภาคตะวันออก)
3. แบบสรุปโครงการสรุปโครงการที่จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ขอรับการ
๘๘/๓๘ หมู่ ๔ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมืองนนทบุรี
สนับสนุนจากกระทรวง กรม ตามแผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
พ.ศ. ๒๕๖2 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสรุปโครงการที่
โทรศัพท์: ๐๒-๕๒๖-๗๐๗๔-๕
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค จานวนหน่วยงานละ ๓ ชุด
๒.๒ สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลจานวน ๑ ชุด
๑๑๕/๑๕๗ หมู่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
โทรศัพท์: ๐๔๓–๒๓๖-๗๘๔
๒.๓ สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ
ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์: ๐๕๓–๑๑๒-๖๘๙–๙๒
๒.๔ สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
(ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน)
๑๗๐/๘ ถนนกาญจนวนิช ตาบลเขารูปช้าง
อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
โทรศัพท์: ๐๗๔-๓๑๒-๗๐๒
3. สานักงาน ก.พ.ร.
๕๙/๑ ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์: ๐๒-๓๕๖-๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๒๑, ๘๙๐๓,๙๙๒๖
4. สานักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์: ๐๒-๒๖๕-๒๐๐๐
5. กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐
โทรศัพท์: ๐-๒๒๒-๑๑๔๑–๕๕

