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นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564  
และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4 

(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2560) 

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

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 5 (1) 
และ (2) ก าหนดให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีอ านาจหน้าที่ก าหนดกรอบ
นโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค ก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ให้สอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล 

ซึ่ง คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พ.ศ. 2561-2564 และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 
และแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-
2564 และ อ.ก.บ.ภ. ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาภาค พ.ศ. ๒๕๖0–๒๕๖4 เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์ และ
ใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และแผนปฏิบัติการประจ าปีของภาค โดยมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

1.1 ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จาก ครม. แล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

1.2  ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนที่ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

1.3  การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการจาก
ประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และแผนความต้องการของอ าเภอ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน 
(One Plan) 

1.4  การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน  
ทั้งส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และ
ชุมชน เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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จังหวัด รวมทั้งร่วมมือกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด สู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล 

1.5  การเสนอแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ให้เสนอในช่วง 
ปีแรกของแผน ส าหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัด ให้ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์ และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมาก
ขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนทุกปี 

2.  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค 

2.1  ขอบเขต 

1)  แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนองความ
ต้องการและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด 

2)  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่ และต้องมีขอบเขตการ
ด าเนินการหรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด 

3)  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพ้ืนที่เป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของส่วน
ราชการ เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
รัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ 

2.2  องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา  

 สภาพทั่วไปและสถานการณ์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ครอบคลุมข้อมูล 
ที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
เป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ  เพ่ือสะท้อนภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดงให้
เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา  ประกอบด้วย 

 ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน (การคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต 
และแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ) และข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด 

 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจ และ
สาขาเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และ
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เปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและ
ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา 

 ด้านสังคมและความม่ันคง  ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสังคมที่ส าคัญของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ื อสะท้อนภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดงให้
เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้อมูลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น ป่าไม้ ดินและที่ดิน แหล่งน้ า ขยะ มลพิษ เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุน
ที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของ
ปัญหา 

 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่  

 น าเสนอวิธีการหรือกระบวนการในการเก็บรวบรวมปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนที่ โดยต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ
ต้องมีการประสานแผนระดับต่างๆในพ้ืนที่ โดยเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผน
ความต้องการระดับอ าเภอ เพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือให้แผนมีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) 

 น าเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญไม่เกิน 10 อันดับ และระบุกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ให้ชัดเจน 

 ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา  (ตาม
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) น าเสนอให้เห็นผลการด าเนินการตามแผนว่าประสบผลส าเร็จมาก
น้อยเพียงใด บรรลุเป้าหมายรวมและเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาแต่ละแนวทางที่ก าหนดไว้ได้มากน้อย
เพียงใด และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
ให้แสดงเหตุผลประกอบ พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลสนับสนุน หากเห็นสมควรด าเนินการต่อ หรือยุติการ
ด าเนินการ 

2)  ประเด็นการพัฒนา 

 บทวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน (สามารถเลือกใช้
เครื่องมือได้ตามความถนัด) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด มีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาตามหลัก logical framework โดยจะต้องมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเพ่ือการพัฒนา และผลการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่
การก าหนดประเด็นการพัฒนา 

 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ในช่วงระยะเวลาของแผน) แสดง
สถานภาพที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด
จะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา ระยะ 5 ปี (หรือ 4 ปี กรณีแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564) มีจ านวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือ
คุณภาพ ส าหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และต้องระบุค่าฐาน
อย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) หรือค่า benchmark และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่าง
เหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 

 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดประเด็นการพัฒนาของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค 
รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 

 วัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) ตัวชี้วัดจะต้องมีความ
ชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา ระยะ 5 ปี มีจ านวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ใน
เชิงปริมาณหรือคุณภาพ ส าหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และ
ต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) หรือค่า benchmark และแสดงถึง
ความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 

 แนวทางการพัฒนา ของแต่ละประเด็นการพัฒนา ที่เพียงพอที่จะขับเคลื่อน
การพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ 
(agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ (area) 

 แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Idea) เป็นแผนงาน (ชุดโครงการ) ส าคัญที่
ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเพียงพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
ตามท่ีก าหนดไว้ได้ ประกอบด้วย แผนงาน (ชุดโครงการ) และโครงการ 

(1) แผนงาน (ชุดโครงการ) จะต้องมีสาระสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของ
พ้ืนที่ (area) ประกอบด้วย 

 ชื่อแผนงาน 
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (อยู่ในประเด็นใดของ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 
 แนวคิด/หลักการเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
 เป้าหมายของแผนงาน (outcome) 
 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงาน สามารถวัดความส าเร็จตาม

เป้าหมายของแผนงานได ้
 ขอบเขตการด าเนินงาน ที่แสดงความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน

ลักษณะ Value Chain 
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 พ้ืนที่เป้าหมาย 
 งบประมาณ 

(2) โครงการ มีโครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานครบถ้วนตลอด
ระยะเวลาของแผน ประกอบด้วย 

 ชื่อโครงการ 
 ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 พ้ืนที่เป้าหมาย 
 กิจกรรมหลัก 
 หน่วยงานด าเนินงาน 
 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 งบประมาณ 
 ผลผลิต (output) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome) 

2.3  องค์ประกอบของแผนพัฒนาภาค 

1)  ข้อมูลส าคัญของภาค และการวิเคราะห์สถานการณ์ เฉพาะข้อมูลและสถานการณ์
ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาภาค และเกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนาหลัก พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบ อาทิ ข้อมูลสภาพทั่วไป ประชากรและสังคม โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการ
สาธารณูปโภค สภาพเศรษฐกิจและรายได้ เป็นต้น โดยวิเคราะห์ร่วมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่
ส าคัญ อาทิ เงื่อนไขเศรษฐกิจโลก ภูมิภาค และประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และความม่ันคงภายในและระหว่างประเทศ เป็นต้น 

2)  สภาวะแวดล้อมของภาค เพ่ือประเมินศักยภาพของภาคจากสภาวะแวดล้อมภายใน 
และผลกระทบที่มีต่อศักยภาพของภาคจากสภาวะแวดล้อมภายนอก  

3)  ปัญหาและประเด็นท้าทาย เป็นประเด็นการเปลี่ยนแปลง แรงกดดัน หรือความเสี่ยง
ส าคัญที่เกิดขึ้นที่จะส่งผลอย่างชัดเจนต่อการพัฒนาภาค ในช่วงระยะ ๕ ปีข้างหน้าของแผน 

4)  แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค ประกอบด้วย 

 แนวคิดและทิศทางการพัฒนาภาค เป็นกรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ก าหนด
บทบาทและทิศทางการพัฒนาภาค ให้เหมาะสมกับศักยภาพและประเด็นท้าทายของพ้ืนที่ ยึดเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือ
ส่งเสริมศักยภาพของพ้ืนที่ โดยอาศัยปัจจัยสนับสนุนต่างๆ ภายในภาค และที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก
ของประเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือสร้างความสมดุลของการพัฒนา
และบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาภาคท่ีก าหนดไว้ 
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 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เป็นจุดมุ่งหมายหลักของการพัฒนาภาคในระยะ ๕ ปีที่
ต้องการบรรลุ 

 วัตถุประสงค์ เป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงที่ต้องการให้บรรลุ 
เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด จากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ สามารถ
น ามาก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาภาค รวมทั้งให้สามารถถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
มาสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติ เ พ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สนองตอบต่อประเด็นท้าทายต่างๆ และศักยภาพของภาค สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้ก าหนดพ้ืนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ของภาคให้ชัดเจน 

 แผนงานส าคัญที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นชุดโครงการที่มีลักษณะเป็น Project 
Idea  ตอบสนองกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและมีความเชื่อมโยงในลักษณะห่วงโซ่มูลค่า (Value 
Chain) เป็นแผนงานที่มีความต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์และสะท้อนถึงความร่วมมือของ
หน่วยงานระดับกระทรวง/กรม รวมถึงการบูรณาการจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2.4  การด าเนินการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการ 
จัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1) กรณีแผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๖๔) ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้
จังหวัดน าผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมมาเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

2) กรณีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดน าร่างแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ฉบับทบทวน หรือฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๖2–๒๕๖4 ส าหรับกลุ่มจังหวัดที่ไม่มี
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ได้รับจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เข้ารับฟัง
ความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดตามมาตรา ๒๗ วรรค ๒ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผล
การรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดส่งผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมให้กลุ่มจังหวัด เพ่ือเสนอ 
ก.บ.ก. ปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

 

------------------------------------------------------ 
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หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2560) 

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

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 5 (2) 
ก าหนดให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของกลุ่มจังหวัด การจัดท าและบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด 

ซึ่ง คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 มีมตเิห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด โดยแผนดังกล่าวจะต้องมีลักษณะดังนี ้

๑) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๒) มีการเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  กับแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๓) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

โดยโครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็นค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องมีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ต้องเสนอโครงการโดยมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ เพ่ือเสนอ  อ.ก.บ.ภ. ที่
ก ากับดูแลแต่ละภาคพิจารณา แล้วเสนอ ก.น.จ. พิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ  อ.ก.บ.ภ. จะให้ความส าคัญและพิจารณาเห็นชอบโครงการที่ จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดจัดท าเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล  ทิศทางการ
พัฒนาภาค ศักยภาพและปัญหา/ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ  

2) แผนงานโครงการต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง เพ่ือแก้ไขปัญหาใน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน หรือสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด 

3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการ
ด าเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ ยง  และการบริหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
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จัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ) ด้าน
ระยะเวลาที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบใน
การด าเนินโครงการ ซึ่ง ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ  อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการที่มี
ความพร้อมในการด าเนินโครงการเท่านั้น 

4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ จ านวนประชากร จ านวนเกษตรกร 
พ้ืนที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ 

5) โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. ก าหนด โดยกรณีที่เป็น
โครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป พร้อมด้วย
เอกสารยืนยันว่าสามารถด าเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ภ. 

6) โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายได้ หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

7) โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปี
ต่อไป รวมทั้งต้องมีร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับหน่วยงานดังกล่าวในการขอตั้ง
งบประมาณ และการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการด าเนินโครงการต่อไป โดยมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงแนบมา
พร้อมกับค าขอโครงการ หากไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

8) ก.บ.จ./ก.บ.ก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่าหนึ่งปีได้ โดย
ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งปีว่าหากไม่ด าเนินการต่อเนื่องจะส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างไร และโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่าหนึ่งปี ต้องมี
การเตรียมการล่วงหน้า ก่อนที่จะเสนอค าขอโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ( EIA) 
การศึกษา/ออกแบบส าหรับการจัดท าโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น เขียนแบบก่อสร้าง เป็นต้น เพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 

9) โครงการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต
จากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ เช่น โครงการที่จะต้องเข้าไปด าเนินการใน
พ้ืนที่อุทยาน ป่าไม้ เป็นต้น รวมถึงโครงการที่จะต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถด าเนิน
โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยยื่นเอกสาร/หลักฐานยืนยันการ
ได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ และ/หรือเอกสารการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มาพร้อมกับค าขอโครงการ หากไม่มีเอกสาร/หลักฐานยืนยัน โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

10) โครงการต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 

(1) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้นใน
กรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(2) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ
กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง และวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยขอบเขตกิจกรรมจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานส่วนกลาง 
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(3) โครงการจะต้องไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการ
เดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน 

(4) โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันกับ
ต่างประเทศในเรื่องการเจรจาด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีแผนการด าเนินงานที่สะท้อนถึงประโยชน์จากการไป
ราชการต่างประเทศ อย่างเป็นรูปธรรม กรณีที่ไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความ
คุ้มค่าของการด าเนินงาน เช่น การเพ่ิมประเทศคู่ค้า การท าสัญญาเป็นบ้านพ่ีเมืองน้อง เป็นต้น รวมถึง จะต้อง
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานภายหลังจากการเดินทางไปต่างประเทศเสนอต่อ  อ.ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ 
ก.บ.ภ. เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนเป็นประโยชน์กับพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(5) โครงการต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารสถานที่ของส่วน
ราชการ 

 

------------------------------------------------------ 
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แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2560) 

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

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ 5 (2) 
และ (4) ก าหนดให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าและบริหารงบประมาณจังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัด และให้
ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดเป็น 70 : 30 

2. แนวทางก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีองค์ประกอบ
ในการจัดสรร ดังนี้ 

1) จัดสรรตามจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 25)  
(ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๙) 

2) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด (ร้อยละ 25 จากเดิมร้อยละ 20) 

3) จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 5 เป็นเกณฑ์ใหม่)  
(ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๕9) 

4) จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 30 จากเดิมร้อยละ 40)  
(ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาต ิปี ๒๕๕8) 

5) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ 10 จากเดิมร้อยละ 5) 
(ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๕8) 

6) จัดสรรตามประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัด (ร้อยละ 5) 
(ข้อมูลจากส านักงบประมาณ) โดยมีเกณฑ์ย่อยในการพิจารณา ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 30 
๒. ผลการก่อหนี้ผูกพันของงบลงทุน 30 
๓. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 30 
๔. ร้อยละการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 10 

รวม 100 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 



๒ / ๓ 

3. แนวทางก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีองค์ประกอบในการจัดสรร ดังนี้ 

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนกลุ่มจังหวัดใหม่ ท าให้บางกลุ่มต้องจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดใหม่ และ
ยังไม่สามารถวัดประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในช่วงที่ผ่านมา จึงก าหนดองค์ประกอบในการจัดสรร 
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) จ านวนอ าเภอในจังหวัด (ร้อยละ 40) 

1.2) จ านวนประชากรในจังหวัด (ร้อยละ 30) 

1.3) ขนาดพ้ืนที่ของจังหวัด (ร้อยละ 30) 

ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งขนาดของจังหวัดได้เป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

 จังหวัดขนาดใหญ่ ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 10 ล้านบาท มีจ านวน 24 จังหวัด 
 จังหวัดขนาดกลาง ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 9 ล้านบาท มีจ านวน 39 จังหวัด 
 จังหวัดขนาดเล็ก ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 8 ล้านบาท มีจ านวน 13 จังหวัด 

รวมใช้งบบริหารจัดการของจังหวัด จ านวน 695 ล้านบาท 

2) กรณีของกลุ่มจังหวัด ให้เป็นไปตามเดิมคือ กลุ่มจังหวัดละ ๕ ล้านบาท 

๓) แนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 

๓.1) การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ ตาม
มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓.2) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัด (ก.บ.ก.) 

๓.3) การศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๓.4) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรค
สี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เป็นการ
ส ารวจความคิดเห็นเพ่ือทราบถึงปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมตลอด
ถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ)  
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๓.5) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแก่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. บุคลากรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การจัดท า
ระบบฐานข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ เป็นต้น 

๓.6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผน 

๓.7) การติดตามประเมินผล 

 
------------------------------------------------------ 
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หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 (มตคิณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2560) 

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

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ข้อ ๑๓ วรรค ๒ 
การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) มีอ านาจ ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ตามที่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
เสนอ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 

ซึ่ง คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม  
พ.ศ. 2560 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

1.1  กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
หรือของกลุ่มจังหวัด ในลักษณะดังนี้ 

1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ได้แก่ 

1.1) หน่วยงานรับผิดชอบ/หน่วยงานด าเนินการ 
1.2) พ้ืนที่ด าเนินการ 
1.3) กิจกรรม 
1.4) กลุ่มเป้าหมาย 
1.5) งบรายจ่าย 

2) การเปลี่ยนแปลงโดยน าโครงการอ่ืนที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาด าเนินการแทนโครงการเดิม 

3) การใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่ได้ด าเนินงานเสร็จสิ้น  บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการแล้ว 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี 
พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

และ ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่ด าเนินการตามข้อ 1.1 ให้  อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วัน
สิ้นไตรมาส 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 
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1.2 กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
หรือของกลุ่มจังหวัด ทีไ่ม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1 ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก  อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 

โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ 
ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพร้อมทั้ง
เห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค  

เมื่อ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนดังกล่าวแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณ 

2. กรอบระยะเวลาในการส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ก าหนดกรอบระยะเวลาในการส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 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
จัดส่งรายละเอียดค าขอโอนเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังทีมบูรณาการกลางภายในวันที่ก าหนด 
โดยยึดตราไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลัก ถ้าเลยก าหนดระยะเวลาดังกล่าวห้ามโอนเปลี่ยนแปลง 

 

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



ปฏิทินการท างานของจังหวัด กลุม่จงัหวัด สว่นราชการ และกลไก ก.บ.ภ. ต่อ 
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2561-2564)  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2564  แผนงานโครงการตามทิศทางการพัฒนาภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 
การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ล าดับ ช่วงเวลา ขั้นตอน 

1 29 ธันวาคม 2560  กระทรวง/กรม จัดส่ง/ยืนยันแผนงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 ท่ีสอดคลอ้งกับ
ทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ  

 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่งค าขอการโอน/เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เฉพาะกรณีที่ 2) ครั้งท่ี 1 (ถ้ามี)  
ต่อฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค)  

2 5 มกราคม 2561  จังหวัดและกลุม่จังหวัด จัดส่ง 
๑) แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (หรือแจ้งยืนยัน

แผนฯ ฉบับเดิม) 
๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 /  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.256๒-2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กรณีกลุ่มจังหวดัที่มีการ
แบ่งจังหวัดใหม่) 

๓) แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัด 
๔) แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกลุ่มจังหวัด  
๕) แบบสรุปแผนงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ท่ีจังหวัด/กลุม่จังหวัดขอรับการสนับสนนุ

จากกระทรวง/กรม เพื่อด าเนินการใหส้อดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด/กลุม่จังหวัด  
๖) แบบสรุปแผนงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ด าเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวดั ที่

และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ (สรุปจากข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปี พ.ศ.2562) 

๗) แบบสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวดั
ต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรมด าเนินการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนยัส าคญั 

 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งเอกสารพร้อม CD ให้ ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย (1) ส านักงานเลขานุการ 
ก.บ.ภ. สศช. (2) ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคที่ดูแลจังหวัด/กลุ่มจังหวัดนั้นๆ (3) ส านักงาน ก.พ.ร. 
(4) ส านักงบประมาณ (5) กระทรวงมหาดไทย  

3 12 มกราคม 2561  สศช. จัดท า  
๑) แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2564 (6 ภาค) ซึ่งรวมแผนงานโครงการของส่วนราชการ 

ปี 2560-2564 ท่ีสอดคล้องตามทิศทางการพัฒนาภาค  
๒) แผนงานโครงการตามทิศทางการพัฒนาภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งประกอบด้วย

แผนงานโครงการของกระทรวง/กรม ข้อเสนอแผนงานโครงการของจังหวัด/กลุม่จังหวัดที่ต้องการ 
ให้กระทรวง/กรมด าเนินการ และข้อเสนอแผนงานโครงการที่จังหวดั/กลุม่จังหวัดจะด าเนินการ 

3 3-19 มกราคม 2561  คณะอนุกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) ทั้ง 5 คณะ/๖ภาค  
 ประชุมก าหนดแนวทางการท างาน   
 พิจารณากลั่นกรอง 

๑) แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2562-2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
๓) แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัด  
๔) แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกลุ่มจังหวัด 
๕) แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2564 (6 ภาค) 
๖) แผนงานโครงการตามทิศทางการพัฒนาภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
๗) การโอน/เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เฉพาะกรณีที่ 2) ครั้งท่ี 1 (ถ้ามี) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ 



๒ 
 

ล าดับ ช่วงเวลา ขั้นตอน 
 อ.ก.บ.ภ.ภาค จดัส่งผลการพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัด และแผนปฏิบัตริาชการ

ประจ าปีของจังหวัดและกลุม่จังหวัด เสนอต่อ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ก.บ.ภ.  

4 22-24 มกราคม 2561 
(รอนัดหมาย) 

 คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประชุมครัง้ที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบผลการกลั่นกรองของ ก.น.จ.  
๑) แผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 / 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวดั พ.ศ.2561-2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
๓) แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัด  
๔) แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกลุ่มจังหวัด 
๕) แผนพัฒนาภาค พ.ศ.2560-2564 (6 ภาค) 
๖) แผนงานโครงการตามทิศทางการพัฒนาภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

5 25 มกราคม 2561 ก.บ.ภ. น าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัด และแผนปฏิบตัิราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกลุ่มจังหวัด และแผนงานโครงการตามทิศทางการพัฒนาภาค  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว และถือเป็นค าของบประมาณของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด และค าของบประมาณบูรณาการภาคของกระทรวง/กรม ส่งส านักงบประมาณ 

6 กลางมีนาคม 2561 คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประชุมครัง้ที่ ๒/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาค (โครงการส าคญัของกระทรวง/กลุ่มจังหวัด) 

7 30 มีนาคม 2561 จังหวัด/กลุม่จังหวัดส่งค าขอโอน/เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เฉพาะกรณีที่ 2) ครั้งท่ี 2 (ถ้ามี) ต่อฝ่ายเลขานุการ
คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค)  

8 เมษายน – พฤษภาคม 
2561 

คณะอนุกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) ทั้ง 5 คณะ/ภาค พิจารณาค าขอโอน/
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2560 และปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 (เฉพาะกรณีที่ 2) ของจังหวัดและกลุม่จังหวัด ครั้งท่ี 2 (ถ้ามี) 

9 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประชุมครัง้ที่ 3/2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาค (โครงการส าคญัของกระทรวง/กลุ่มจังหวัด) 

10 มิถุนายน 2561 คณะอนุกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ประชุมครั้งท่ี 1/2561 
เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ ์

๑) หลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่จ าเปน็ต้องท าทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

๒) หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดและกลุม่จังหวดั 
๓) การจัดท าและบรหิารงบประมาณของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 
๔) แนวทางติดตามประเมินผลการขบัเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาค 

11 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ประชุมครัง้ที่ 4/2561 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ/อนุมัต ิ

๑) หลักเกณฑ์การจัดท าแผนพัฒนาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 ฉบับปรับปรุง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 (ไม่จ าเปน็ต้องท าทุกจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

๒) หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดและกลุม่จังหวดั 
๓) การจัดท าและบรหิารงบประมาณของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 
๔) แนวทางติดตามประเมินผลการขบัเคลื่อนตามแผนพัฒนาภาค 

 

ส านักงานเลขานกุาร ก.บ.ภ./ สศช. 
20 ธันวาคม 2560 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

File ฉบับเต็มอยู่ใน Zip.file 



แบบฟอร์ม 
 
1. แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  

(เอกสารแนบ ๑)  
 

2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(เอกสารแนบ ๒) 
 

3. แบบสรุปแผนงานโครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม  แบบสรุปแผนงาน
โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ  แบบสรุป
ข้อเสนอแผนงานโครงการ ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรมด าเนินการ และสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ 
(เอกสารแนบ ๓) 
 

4. รายช่ือหน่วยงานและรายการเอกสารที่จะต้องจัดส่ง 
(เอกสารแนบ ๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 7 



 ๒ 

เอกสารแนบ ๑  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบฟอร์ม 
แผนพัฒนาจังหวัด.............  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 ๓ 

บัญชรีายการเอกสาร 
  
 

๑. องค์ประกอบแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 

๒. แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/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. รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

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 
   (ให้จัดล าดับความส าคัญและระบพุื้นที่ ไม่เกิน ๑๐ ประเด็น) 
  ๑.๓ ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

 ๒.  ประเด็นการพัฒนา 
  ๒.๑  บทวิเคราะห์ (ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน โดยสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้ตาม

ความถนัด) 
  ๒.๒ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระบุให้ชัดเจน โดยเป็นเป้าหมายสุดท้ายในปีสิ้นสุดแผน) 
  ๒.๓ ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/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 
แบบฟอร์มการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จงัหวดั พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๔ 

จังหวัด/กลุ่มจังหวดั...................... 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด : ...........(๑)....................................................................... 

ประเด็นการพัฒนา 
(2) 

แผนงาน 
(3) 

ตัวชี้วัดของ
แผนงาน 

(4) 

ค่าเป้าหมาย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(5) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ 

(6) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑ แผนงานท่ี ๑ ตชว. ๑      
  ตชว. ๒      
 แผนงานท่ี ๒ ตชว. ๓      
  ตชว. ๔      
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒ แผนงานท่ี ๓ ตชว. ๕      
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓ แผนงานท่ี ๔ ตชว. ๖      
 

บัญชีรายการชุดโครงการ งบประมาณด าเนินการ (11) 

แผนงาน/โครงการ 
(7) 

แหล่ง งปม. 
(8) 

ผลผลิต 
(9) 

หน่วย
ด าเนินการ 

(10) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔ 

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
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ 

        

รวมท้ังสิ้น         
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

ค าอธิบายแบบ จ.๑/กจ.๑ 
 

 

(๑) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หมายถึง สถานภาพท่ีจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตอ้งการจะเปน็หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(๒) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบท
วิเคราะห์ 

(๓) แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการที่มีสาระสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(๔) ตัวชี้วัดของแผนงาน หมายถึง ดัชนีช้ีวัดหรือหน่วยวัดความส าเร็จของการด าเนินงานท่ีถูกก าหนดขึ้น มีความชัดเจนสอดคล้องเช่ือมโยงกับ

เป้าหมายการพัฒนา และต้องมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
(๕) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. ....  หมายถึง ระดับความส าเร็จของตัวช้ีวัดที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจะต้องการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปีที่

ก าหนดไว้ และควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ 
(๖) ค่าเป้าหมาย พ.ศ. .... - พ.ศ. ....  หมายถึง ค่าเป้าหมายรวมหรือเฉลี่ยของตัวช้ีวัดตลอดระยะเวลาของแผน และควรมีข้อมูลที่สามารถ

วัดผลได้ 
(๗) โครงการ หมายถึง ช่ือโครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานตลอดระยะเวลาของแผน และต้องระบุกิจกรรมหลักภายใต้โครงการด้วย 
(๘) แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยก าหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่งงบประมาณ ดังนี้ 

๑  หมายถึง  งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๒  หมายถึง  งบประมาณของกระทรวง/กรม 
๓  หมายถึง  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔  หมายถึง  งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี) 

(๙) ผลผลิต หมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยก าหนดไว้ ๕ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของผลผลิต ดังนี ้
๑  หมายถึง  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
๒  หมายถึง  การพัฒนาด้านสังคม  
๓  หมายถึง  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔  หมายถึง  การรักษาความมั่นคงและความสงบ 
๕  หมายถึง  การบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑๐) หน่วยด าเนินการ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ให้ระบุ
เฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

(๑๑) งบประมาณด าเนินการ หมายถึง งบประมาณในการด าเนินการของโครงการในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ใช้หน่วยเป็น “บาท” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ 

 
 การจัดท าแบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) ของทุกโครงการภายใต้งบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea)  
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด .................................................................. 
แผนงาน   (เป็นโครงการภายใตแ้ผนงาน ตามแบบ จ.๑/กจ.๑)   
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ ระบุชื่อโครงการในบัญชีรายการชุดโครงการในแบบ จ.๑ 
2. ความส าคัญของโครงการ หลกัการและเหตุผล ระบถุึงท่ีมาท่ีไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการ ท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จตามประเด็น

การพัฒนา 
4.  พ้ืนที่เป้าหมาย  ระบุพ้ืนท่ีเป้าหมายของโครงการ 
5.  กิจกรรมหลกั ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นกิจกรรมหลักท่ีส่งผลให้โครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์ 
5.1 กิจกรรมหลกัที่ 1  

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

5.2 กิจกรรมหลกัที่ 2  
 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

6.  หน่วยงานด าเนินงาน ระบหุน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 
7.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระบุระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
8.  งบประมาณ 
  

ระบุงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ และแหล่งที่มาของงบประมาณ 

๙.  ผลผลิต (output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
๑๐.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ระบุผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการด าเนินโครงการ ในลักษณะของผลลัพธ์ 

(Outcome) และเป็นผลลัพธ์ท่ีสามารถวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมท้ังเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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



 ๘ 

ภาคผนวก ก 

รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑   

จังหวัด................................................... 
--------------------- 

การด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑) ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดดวยวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้ 
  มอบใหสวนราชการ หนวยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนใด

ท าการศึกษาส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
  มอบใหฝายเลขานุการ ก.บ.จ. ด าเนินการหรือรวมกับหนวยงานอื่น ท าการศึกษา

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
  แตงตั้งคณะอนุกรรมการของ ก.บ.จ. ขึ้นคณะหนึ่ง ท าหนาที่ ประสานงานเพ่ือใหได

ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
 ด าเนินการอ่ืนตามที่ ก.บ.จ. เห็นสมควร โดยด าเนินการ............................................ 

  

๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู ในจังหวัด 
ไมวาจะเปนราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท้ังหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชน เพ่ือรับฟงความคิดเห็น เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๑ มาตรา 
๒๒ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ 
กลมุจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

  

๓) การประชุมของ ก.บ.จ. เพื่อจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 

  

 

ข้าพเจ้ าขอรับรองว่ า ข้อความดั งกล่ าวข้างต้นเป็นความจริ งทุกประการ ทั้ งนี้ ได้แนบรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) มาพร้อมนี้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

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



 ๙ 

รายการตรวจสอบการด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑   
 กลุ่มจังหวัด................................................... 

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

การด าเนินการ ด าเนินการ
แล้ว 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑) น าขอมูลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดของจังหวัดทุกจังหวัด
ในกลุมจังหวดัไปประกอบการจดัท าแผนพัฒนากลมุจังหวัด ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.บ.ภ. ก าหนด 

  

๒) จัดประชุมหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยูในจังหวัด 
ทุกจังหวัดในกลุ่มจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหาร 
สวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง ผู แทน 
ภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
จังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (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. เพ่ือจัดท าและเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามพระราชกฤษฎีกา  
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 

  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ทั้ งนี้ ได้แนบรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) มาพร้อมนี้ด้วย 

 

 

 
 
 

 
 
 

หมายเหตุ  ให้จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดเป็นผู้จัดท า 
 
 

 

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

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด.............................................. 



 ๑๐ 

ภาคผนวก ข 
 

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) 
(ยกเว้น กลุ่มจังหวัดที่จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฉบับใหม่) 

 

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

(เสนอในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

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

(ฉบับทบทวน) 

เหตุผลของการ
ปรับเปลี่ยน 

เป้าหมายการพัฒนา    

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
การพัฒนา 

   

ประเด็นการพัฒนา    

 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด.............  

/แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด.............  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๑ 



 ๑๒ 

บัญชีรายการเอกสาร 
  
 

๑. แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
[แบบ จ.๒ (กรณีจังหวัด) / แบบ กจ.๒ (กรณีกลุ่มจังหวัด)] 

 
๒. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 
๓. แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกงบรายจ่าย 

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) เฉพาะโครงการที่เป็นค าของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๓ 

    
 

แบบฟอร์มการจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด...................... 

เป้าหมายการพัฒนา : …………….......................….(๑)...................................................... 
สรุปโครงการตามแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 

ประเด็นการพัฒนา แหล่งงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 
จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด 
กระทรวง กรม อปท. เอกชน 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการ 
(จ านวน) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑           
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒           
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓           
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
จังหวดั/กลุ่มจังหวดัแบบบูรณาการ 

          

รวมทั้งสิ้น           
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖2 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

ประเด็นการพัฒนา (2) /  
โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (3) 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

(8)  

แผนงาน 
(9) 

กิจกรรมย่อย 
(10) 

ตัวช้ีวัดโครงการ 
(๑1) 

หน่วยด าเนินงาน 
(12) 

งบประมาณ (บาท) 
(13) 

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๑        
๑. โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (4)       

๑.๑  โครงการที่ 1 .................................    ตชว. ๑   

๑.๑.๑ กิจกรรมหลักที่ 1.1 ....................   กิจกรรมย่อยที่ 1)  
กิจกรรมย่อยที่ 2)     

๑.๑.๒ กิจกรรมหลักที่ 1.2 ....................   กิจกรรมย่อยที่ 1)  
กิจกรรมย่อยที่ 2)    

๑.๒ โครงการที่ 2 .................................    ตชว. ๑   

๑.๒.๑ กิจกรรมหลักที่ 2.๑ ....................   กิจกรรมย่อยที่ 1)  
กิจกรรมย่อยที่ 2)    

๑.๒.๒ กิจกรรมหลักที่ 2.2 ....................   กิจกรรมย่อยที่ 1)  
กิจกรรมย่อยที่ 2)    

๒. โครงการของกระทรวง กรม (5)       
๒.๑ โครงการของกระทรวง...................       

๒.๑.๑ โครงการของกรม...................       
๒.๑.๒ โครงการของกรม...................       

๓. โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (6)        
๓.๑ โครงการที่ 1 .................................       

๔. โครงการความรว่มมือกับภาคเอกชน (7) (ถ้ามี)       
๔.๑ โครงการที่ 1 .................................       

ประเด็นการพัฒนาท่ี ๒       
ประเด็นการพัฒนาท่ี ๓       
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ       

รวมท้ังสิ้น       

 
 
 

แบบ จ.๒/กจ.๒ 

ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดท ำแบบฟอร์มตำรำงในไฟล์ excel  
(๑ กิจกรรมหลกั ต่อ ๑ เซลล์) 

 



 ๑๔ 

ค าอธิบายแบบ จ.๒/กจ. ๒  
 

(1) เป้าหมายการพัฒนา หมายถึง สถานภาพท่ีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน ตามที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(2) ประเด็นการพัฒนา หมายถึง ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ตามที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(3) โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หมายถึง  โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด   
(4) โครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หมายถึง โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และยื่นเป็นค าของบประมาณของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด เพื่อด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (โดยให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการพร้อมทั้งจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐานของแต่ละโครงการ) 

(5) โครงการของกระทวง กรม หมายถึง โครงการที่ด าเนินการโดยส่วนราชการ ที่ใช้งบประมาณของส่วนราชการ และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(6) โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง โครงการที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(7) โครงการความร่วมมือเอกชน/ชุมชน (ถ้ามี) หมายถึง โครงการของภาคเอกชน ซึ่งใช้งบประมาณของภาคเอกชน และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(8) ล าดับความส าคัญ ให้ระบุล าดับความส าคัญของของโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ไม่ต้องแยกตามประเด็นการพัฒนา) 
(9) แผนงาน หมายถึง แผนงานหรือชุดโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (สอดคล้องกับแผนงานในแบบ จ.1/กจ.1 ตาม

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 
(10) กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมภายใต้กิจกรรมหลักของโครงการ 
(11) ตัวชี้วัดโครงการ หมายถึง ข้อมูลเชิงปริมาณ/คุณภาพ ที่สามารถวัดและประเมินผลตามเป้าหมายของโครงการที่ก าหนด (ตัวช้ีวัดต้อง

สามารถวัดความส าเร็จตามผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ที่ระบุไว้ในแบบ จ.๑-๑/กจ.1-1 ในแบบสรุป Project Idea) 
(12) หน่วยด าเนินงาน หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ หากมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ ให้

ระบุเฉพาะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
(13) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นท่ีใช้ในการด าเนนิการของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๕ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

 

ที ่ กิจกรรม 
ประมาณการ 

งบประมาณ (บาท) 
๑. การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ 

ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

 

๒. การจัดประชุม ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.  
๓. การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หรือพัฒนา

ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 

๔. การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา 
๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

๕. การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
๖. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพื่อเข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการตามแผน 

 

๗. การติดตามประเมินผล  
 รวมทั้งสิ้น  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 ๑๖ 

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานของโครงการ และแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกงบรายจ่าย 
(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) เฉพาะโครงการที่เป็นค าของบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๗ 

แบบฟอร์มข้อมูลพ้ืนฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมย่อย) (๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก) 
ล าดับความส าคัญ......... 

ชื่อโครงการ  :……............…………......…………........…..  
กิจกรรมหลัก ...........................................................     วงเงิน ........................ บาท 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ...................................................................... 
แผนงาน .........................................................................................................................  
หน่วยด าเนินการ : ……....….…….................................................................................…….. 
ผู้รับผิดชอบ : …...….........…….......... ต าแหน่ง : ……..……….. สถานที่ติดต่อ ........................... หมายเลขโทรศัพท์ ............  
 
(๑)  หลักการและเหตุผล 

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัด)            

    ................................................................................................................................................................................................ 
(๑.๒) สรุปสาระส าคัญ 

สภาพปัญหา / ความต้องการ : ………………………………………………………………………................................................……………… 
..................................................................................................................................................................................................
ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจ าเป็นเร่งด่วน) : ………………………………………………………………………..................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 

(๒)  ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ  :.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 
(๒.๒) สถานภาพของโครงการ 

 โครงการเดิม   โครงการใหม่ 
(๒.๓) ประเภทของโครงการ 

 พัฒนา    ด าเนินการปกติ  
(๒.๔) ระยะเวลาด าเนินโครงการ.....................ปี   เริ่มต้นปี.............................        สิ้นสุดปี...........................  
(๒.๕) สถานที่ด าเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ด าเนินการ เช่น อ าเภอ ต าบล  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) แนวทางการด าเนินงาน 
(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะท าภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และท าเครื่องหมาย ลงในช่องระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรมส าคัญด้วย)             

กิจกรรมย่อย 
ระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินการ 

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) วิธีการด าเนินงาน  ด าเนินการเอง    จ้างเหมา 
(๗) วงเงินของโครงการ จ านวน....................บาท 
     (ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจ าแนกตามงบรายจ่ายด้วย) 
 
(๘) ความพร้อมของโครงการ  

(๘.๑) พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 
 ด าเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ

สามารถด าเนินการได้ทันที 
 อยูในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและก าหนดพื้นที่ด าเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ 

หรือก าลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย 
 อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ด าเนินการ 

(๘.๒) แบบรูปรายการ/ แผนการปฏิบัติงาน 
 มี และสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ................................................................................ 
 มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้) ........................................................................... 
 ไม่มี 

(๘.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการด าเนินการ 
 บุคลากรมีประสบการณ์   ทั้งหมด  บางส่วน  ไม่มีประสบการณ์ 
 เครื่องมือด าเนินการ    มีพร้อมด าเนินการได้ทันที 

 มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม 

 เทคนิคในการบริหารจัดการ   มีประสบการณ์สูง 
 มีประสบการณ์ปานกลาง 

 ไม่มีประสบการณ์ 
(๘.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว 
 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา  

(๘.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) 
 ไม่ต้องท ารายงานการศึกษา 
 ต้องท ารายงานการศึกษา 

 



 ๑๙ 

(๙) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบ ารุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

(๑๐) ปัญหา อุปสรรคและข้อจ ากัด : 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 

เอกสารแนบ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
สรุปแผนงานโครงการท่ีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง กรม 

สรุปแผนงานโครงการท่ีด าเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ 

สรุปข้อเสนอแผนงานโครงการ ท่ีจังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรม
ด าเนินการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๑ 

บัญชีรายการเอกสาร 
  
 

๑. แบบสรุปแผนงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวง/กรม เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
โดยใช้แบบ จ.๓.1 (กรณีจังหวัด) /แบบ กจ.๓.1 (กรณีกลุ่มจังหวัด) 
(ส าหรับแบบ แบบ จ.๓.1/ กจ.๓.1 ขอความอนุเคราะห์ท าในไฟล์ excel โดยแยกเป็นรายกระทรวง) 

๒. แบบสรุปแผนงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ด าเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเป็นการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ (สรุปจากข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ.2562) 
โดยใช้แบบ จ.๓.2 (กรณีจังหวัด) /แบบ กจ.๓.2 (กรณีกลุ่มจังหวัด) 

๓. แบบสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดต้องการชี้เป้า
ให้กระทรวง/กรมด าเนินการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ  
โดยใช้แบบ จ.๓.3 (กรณีจังหวัด) /แบบ กจ.๓.3 (กรณีกลุ่มจังหวัด) 

๔. แบบโครงการโดยย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 ๒๒ 

  แบบ จ. ๓.1 /กจ. ๓.1 
 

สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 

เพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ............................................ 

กระทรวง กรม จ านวนโครงการ (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 
(ให้กรอกตามล าดับความส าคัญของโครงการ) 

โครงการ กระทรวงและกรม 
(ท่ีขอรับการสนับสนุน) 

ความสอดคล้องกับ
ประเด็นการพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

กิจกรรมส าคัญของ
โครงการ 

หน่วยด าเนินการ งบประมาณ 
(บาท) 

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

รวมทั้งสิ้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๓ 

โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุโครงการ โดยควรเป็นโครงการที่ส าคัญและส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการ ที่จะสง่ผลต่อ

ความส าเร็จตามประเด็นการพัฒนา 
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบง่บอกว่าโครงการนีบ้รรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือไม่ 
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพฒันาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพฒันาภาค 
ให้ระบุชื่อประเด็นการพฒันาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ภาค ที่สอดคล้อง 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เปน็กิจกรรมส าคัญที่
ส่งผลให้โครงการบรรลุวตัถุประสงค์และสามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

7. หน่วยงานด าเนนิงาน ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 

8. ระยะเวลาในการด าเนนิงาน ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ 
9. งบประมาณ ระบุงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ และแหล่งที่มา

ของงบประมาณ 
10. ผลผลติ (output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ระบุผลที่คาดวา่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ ในลักษณะ

ของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเปน็ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   



 ๒๔ 

แบบ จ. ๓.2 /กจ. ๓.2 
 

สรุปแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ที่ด าเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ............................................ 

ยุทธศาสตร์ภาค จ านวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 .................................   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 .................................   
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 .................................   
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 .................................   

รวมทั้งสิ้น   
 

ตารางสรุปรายโครงการ 
(ให้กรอกตามล าดับความส าคัญของโครงการ) 

โครงการ ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ภาค 

กิจกรรมส าคัญ
ของโครงการ 

แหล่ง
งบประมาณ 

หน่วย
ด าเนินการ 

ผลผลิต งบประมาณ 
(บาท) 

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

รวมทั้งสิ้น  
 
หมายเหตุ  1. ให้สรุปจากข้อมูลโครงการในแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่

ด าเนินการโดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคอย่างมนีัยส าคัญ 
 2. แหล่งงบประมาณ หมายถึง แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยก าหนดไว้ ๔ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่ง

งบประมาณ ดังนี้ 
๑  หมายถึง  งบประมาณของจงัหวัด/กลุ่มจังหวัด 
๒  หมายถึง  งบประมาณของกระทรวง/กรม 
๓  หมายถึง  งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๔  หมายถึง  งบประมาณของภาคเอกชน/ชุมชน (ถา้มี) 

 3. ผลผลิต หมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยก าหนดไว้ ๕ แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของผลผลติ ดังนี้ 
๑  หมายถึง  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   
๒  หมายถึง  การพัฒนาด้านสังคม  
๓  หมายถึง  การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔  หมายถึง  การรักษาความมัน่คงและความสงบ 
๕  หมายถึง  การบริหารจัดการภาครัฐ 

  



 ๒๕ 

โครงการแบบย่อ (๑ ชุด : ๑ โครงการ) 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุโครงการ โดยควรเป็นโครงการที่ส าคัญและส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการ ที่จะสง่ผลต่อ

ความส าเร็จตามประเด็นการพัฒนา 
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบง่บอกว่าโครงการนีบ้รรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือไม่ 
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพฒันาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพฒันาภาค 
ให้ระบุชื่อประเด็นการพฒันาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ภาค ที่สอดคล้อง 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เปน็กิจกรรมส าคัญที่
ส่งผลให้โครงการบรรลุวตัถุประสงค์และสามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

7. หน่วยงานด าเนนิงาน ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 

8. ระยะเวลาในการด าเนนิงาน ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ 
9. งบประมาณ ระบุงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ และแหล่งที่มา

ของงบประมาณ 
10. ผลผลติ (output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ระบุผลที่คาดวา่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ ในลักษณะ

ของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเปน็ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖ 

แบบ จ. ๓.3 /กจ. ๓.3 
 

สรุปข้อเสนอแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรม ด าเนินการ  

และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ............................................ 

ยุทธศาสตร์ภาค จ านวนโครงการ (โครงการ) งบประมาณ (บาท) 
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 .................................   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 .................................   
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 .................................   
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 .................................   

รวมทั้งสิ้น   
 

ตารางสรุปรายโครงการ 
(ให้กรอกตามล าดับความส าคัญของโครงการ) 

โครงการ ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ภาค 

กิจกรรม
ส าคัญของ
โครงการ 

กระทรวงและกรม 
(ท่ีเสนอให้ด าเนิน

โครงการ) 

ผลผลิต งบประมาณ 

2562 2563 2564 

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

รวมท้ังสิ้น    
 
หมายเหตุ  1. ให้สรุปข้อเสนอแผนงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 ที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

ต้องการชี้เป้าให้กระทรวง/กรมด าเนินการ และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคอย่างมีนัยส าคัญ 
 2. ผลผลิต หมายถึง ประเภทของผลผลิตของโครงการ โดยก าหนดไว้ 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 รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ให้ระบุโครงการ โดยควรเป็นโครงการที่ส าคัญและส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 

2. ความส าคัญของโครงการ หลักการและเหตุผล ระบุถึงที่มาที่ไป หลักการและเหตุผลของโครงการ 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ ระบุวัตถุประสงค์ส าคัญของโครงการ ที่จะสง่ผลต่อ

ความส าเร็จตามประเด็นการพัฒนา 
4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ระบุเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะบง่บอกว่าโครงการนีบ้รรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ หรือไม่ 
5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการพฒันาจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด และทิศทางการพฒันาภาค 
ให้ระบุชื่อประเด็นการพฒันาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ภาค ที่สอดคล้อง 

6. กิจกรรมที่ส าคัญของโครงการ ระบุแนวทางและวิธีการด าเนินงานที่เปน็กิจกรรมส าคัญที่
ส่งผลให้โครงการบรรลุวตัถุประสงค์และสามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

7. หน่วยงานด าเนนิงาน ระบุหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 

8. ระยะเวลาในการด าเนนิงาน ระบุระยะเวลาที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการ 
9. งบประมาณ ระบุงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการ และแหล่งที่มา

ของงบประมาณ 
10. ผลผลติ (output) ระบุผลผลิตของโครงการ 
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) ระบุผลที่คาดวา่จะได้รับจากการด าเนินโครงการ ในลักษณะ

ของผลลัพธ์ไม่ใช่ผลผลิต และเปน็ผลลัพธ์ที่สามารถวัดผลได้
อย่างเป็นรูปธรรมทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๒๘ 

รายช่ือหน่วยงานและรายการเอกสารที่จะต้องจัดส่ง 
 

รายการที่จัดส่งเอกสาร หน่วยงาน 
1. แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุม่จังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) 

(ฉบับทบทวน) และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับใหม่ (ส าหรับกลุ่ม
จังหวัดที่จัดตั้งขึ้นใหม่) จ านวนหน่วยงานละ ๓ ชุด พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูลจ านวน ๑ ชุด 

2. แผนปฏิบตัริาชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัตริาชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวดั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 จ านวน
หน่วยงานละ ๓ ชุดพร้อมแผ่นบันทกึข้อมลูจ านวน ๑ ชุด 

3. แบบสรุปโครงการสรุปโครงการที่จังหวัด/กลุม่จังหวัด ขอรับการ
สนับสนุนจากกระทรวง กรม ตามแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖2 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสรุปโครงการที่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค จ านวนหน่วยงานละ ๓ ชุด 
พร้อมแผน่บันทึกข้อมูลจ านวน ๑ ชุด 

1. ส านักงานเลขานุการ ก.บ.ภ. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
962 ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100 
โทรศัพท์ 02-280-4085 ต่อ 6201 6206-7 

2. ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค  (เฉพาะที่ดูแลจังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

๒.๑ ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) 
๘๘/๓๘ หมู่ ๔ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี  
จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐ 
โทรศัพท์: ๐๒-๕๒๖-๗๐๗๔-๕ 

๒.๒ ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๑๑๕/๑๕๗ หมู่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์: ๐๔๓–๒๓๖-๗๘๔ 

๒.๓ ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ 
ศูนย์ราชการจังหวดัเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต าบลช้างเผือก 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐ 
โทรศัพท์: ๐๕๓–๑๑๒-๖๘๙–๙๒ 

๒.๔ ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต ้
(ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) 
๑๗๐/๘ ถนนกาญจนวนิช ต าบลเขารูปช้าง 
อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
โทรศัพท์: ๐๗๔-๓๑๒-๗๐๒ 

3. ส านักงาน ก.พ.ร. 
๕๙/๑ ถนนพิษณโุลก แขวงดสุิต เขตดุสติ กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐    
โทรศัพท์: ๐๒-๓๕๖-๙๙๙๙ ต่อ ๘๙๒๑, ๘๙๐๓,๙๙๒๖ 

4. ส านักงบประมาณ 
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท:์ ๐๒-๒๖๕-๒๐๐๐ 

5. กระทรวงมหาดไทย 
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 
โทรศัพท:์ ๐-๒๒๒-๑๑๔๑–๕๕ 

 

 
 

เอกสารแนบ ๔ 




