นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561-2565
(ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2561)

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน
เพื่อให้แผนทันสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้
1. นโยบายการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
1.1 ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
ครม. แล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
1.2 ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนาภาค เพื่อเป็นแผนชี้นาการพัฒนาในภาพรวมของพื้นที่ เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพื้นที่ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง
1.3 การจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการ
จากประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพื้นที่ โดยการรวบรวมและจัดลาดับความสาคัญ
ของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนความต้องการของอาเภอ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผน
เดียวกัน (One Plan)
1.4 การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้ง
ส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และ
ชุมชน เพื่อร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด รวมทั้งร่วมมือกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สาคัญของภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด สู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลโดยจะต้องมีการกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน
1.5 การเสนอแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ให้เสนอในช่วงปี
แรกของแผน สาหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด
ให้ดาเนินการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยสาคัญที่มีผ ลต่อการบรรลุ เป้าหมายของ
การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพื่อให้แผนทันสถานการณ์ และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น
โดยไม่จาเป็นต้องปรับปรุงแผนทุกปี
2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
2.1 ขอบเขต
๑) 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
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๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ สอดคล้อง
กับ ทิศทางการพัฒ นาภาค หรื อความต้องการแก้ไขปัญหาที่ เป็นประเด็นร่ ว มในพื้ นที่ และต้องมี ขอบเขต
การดาเนินการหรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด
2.2 แนวทางการดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยขยาย
ระยะเวลาเป็ น พ.ศ. 2561-2565 เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบระยะเวลาการจั ดท าแผนแม่บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน
(พ.ศ. 2561-2565) มายังทีมบูรณาการกลาง ภายในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561
2.3 องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๑) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ข้ อ มู ล พื้ น ฐานทางกายภาพ ประกอบด้ ว ย ที่ ตั้ ง ขนาดพื้ น ที่ ลั ก ษณะ
ภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน (การคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ไฟฟ้า
ประปา อินเตอร์เน็ต และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ) และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่มีผลต่อการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด


ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ครอบคลุมข้อมูลที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่สาคัญเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุน อื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา
ประกอบด้วย


ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจและ
สาขาเศรษฐกิจหลักที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจระดับ
ครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและ
ข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา


ด้ า นสั ง คมและความมั่ น คง ประกอบด้ ว ยข้ อมู ล ด้า นสั ง คมที่ ส าคั ญของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา
ยาเสพติด เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการ
เปลี่ย นแปลงที่สาคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดง
ให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา


ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้อมูลด้านทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ เช่น ป่าไม้ ดินและที่ดิน แหล่งน้า ขยะ มลพิษ เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุน
ที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพื่อสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้ เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรง
ของปัญหา
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ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่

น าเสนอวิ ธี ก ารหรื อ กระบวนการในการเก็ บ รวบรวมปั ญ หาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในจังหวัดและกลุ่ม
จั ง หวั ด และต้ อ งมี ก ารประสานแผนระดั บ ต่ า งๆในพื้ น ที่ โดยเชื่ อ มโยงจากแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการระดับอาเภอ เพื่อรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan)


นาเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยจัดเรียงลาดับ
ความสาคัญไม่เกิน 10 อันดับ และระบุกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ให้ชัดเจน


ผลการพั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด ในช่ ว งที่ ผ่ า นมา
(ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) นาเสนอให้เห็นผลการดาเนินการตามแผน ว่าประสบผลสาเร็จ
มากน้ อ ยเพี ย งใด บรรลุ เ ป้ า หมายรวมและเป้ า หมายของแนวทางการพั ฒ นาแต่ ล ะแนวทางที่ ก าหนดไว้
และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่กาหนดไว้หรือไม่ หากไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ให้แสดง
เหตุผลประกอบ พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลสนับสนุน หากเห็นสมควรดาเนินการต่อ หรือยุติการดาเนินการ


(๒) ประเด็นการพัฒนา
บทวิ เ คราะห์ เลื อ กใช้ เ ครื่ อ งมื อ การวิ เ คราะห์ ต ามหลั ก วิ ช าการวางแผน
เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง โอกาส ศั ก ยภาพ ปั ญ หา และอุ ป สรรคของจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด มี ก ารวิ เ คราะห์
ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาตามหลัก logical framework โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลเพื่อ
การพัฒนา ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และผลการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหา
ในด้านต่างๆ เพื่อนาไปสู่การกาหนดประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ สศช. ได้ดาเนินการปรับปรุง ตัวชี้วัดการพัฒนา
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.nesdb.go.th หัวข้อ
ก.บ.ภ. เพื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดทาแผน


เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ 5 ปี) แสดงสถานภาพที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง ในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ
ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด


ตัวชี้วัดความสาเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด
จะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจานวนตัวชี้วัด
ที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ สาหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน
(ข้อมูล ในช่ว งที่ ผ่ านมา และต้ องระบุ ค่ าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่ งที่มา และเป็ นปัจจุบั น) หรื อ
ค่า benchmark และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี


ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กาหนดประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนา
ภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพื้นที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์
และจัดลาดับความสาคัญของประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย
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วัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา)

เป้า หมายและตัวชี้วัด (ของแต่ล ะประเด็นการพัฒ นา) ตัว ชี้วัดจะต้องมี
ความชั ดเจนสอดคล้ อ งเชื่อ มโยงกับ เป้ าหมายการพัฒ นาตลอดช่ว งระยะเวลาของแผน มีจ านวนตัว ชี้วั ด
ที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ สาหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน
(ข้อมูล ในช่ว งที่ ผ่ านมา และต้ องระบุ ค่ าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่ งที่มา และเป็ นปัจจุบั น) หรื อ
ค่า benchmark และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี


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


แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) เป็นแผนงาน (ชุดโครงการ)
สาคัญที่ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเพียงพอที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาตามที่กาหนดไว้ได้ ประกอบด้วย แผนงาน (ชุดโครงการ) และโครงการ


1) แผนงาน (ชุ ด โครงการ)จะต้ อ งมี ส าระสอดคล้ อ งกั บ ประเด็ น การ
พัฒนาสาคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาครวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการ
ของพื้นที่ (area) ประกอบด้วย
– ชื่อแผนงาน
– ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (อยู่ในประเด็นใดของ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด)
– แนวคิด/หลักการเหตุผล
– วัตถุประสงค์ของแผนงาน
– เป้าหมายของแผนงาน (outcome)
– ตัว ชี้ วัด และค่ าเป้ าหมายของแผนงานสามารถวั ดความส าเร็ จ ตาม
เป้าหมายของแผนงานได้
– ขอบเขตการดาเนินงาน ที่แสดงความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน
ลักษณะ Value Chain
– พื้นที่เป้าหมาย
– งบประมาณ
2) โครงการ มีโครงการที่มีความสาคัญภายใต้แผนงานครบถ้วนตลอด
ระยะเวลาของแผน ประกอบด้วย
– ชื่อโครงการ
– วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
– พื้นที่เป้าหมาย
– กิจกรรมหลัก
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– หน่วยงานดาเนินงาน
– งบประมาณ
– ผลผลิต (output) และผลที่คาดว่าจะได้รับ

(outcome)

2.4 การดาเนินการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดาเนินการ
จัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีแนวทางดังนี้
1) กรณีแผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนาร่างแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจาก
ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบู ร ณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่ อได้ผ ลการรับ ฟัง ความคิด เห็ นแล้ ว ให้ จั งหวัด นาผลการประชุม และ
ข้ อ คิ ด เห็ น ของที่ ป ระชุ ม เสนอคณะกรรมการบริ ห ารงานจั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ (ก.บ.จ.) เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง
แผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป
2) กรณี แ ผนพัฒ นากลุ่ มจั ง หวั ด ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด ที่ เ ป็ นหั ว หน้ า กลุ่ ม จั ง หวั ด
นาร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (ฉบับทบทวน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการ
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดตามมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผลการรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว ให้นาผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป
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หลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ของกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3
(ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2561)

ให้ จั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัดจั ดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่ มจังหวัด โดยแผน
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้
โครงการตามแผนปฏิ บั ติร าชการประจ าปี ของจังหวั ดและกลุ่ ม จังหวัดจะต้องสอดคล้ องและเชื่อมโยงกั บ
แผนงานที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
โครงการที่ดาเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็นคาของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องมีลักษณะของโครงการ ดังนี้
(๑) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
และ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ต้องเสนอโครงการโดยมีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ เพื่อเสนอ
อ.ก.บ.ภ. พิจารณา แล้วเสนอ ก.น.จ. พิ จารณากลั่นกรอง และเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. จะให้ความสาคัญและพิจารณาเห็นชอบโครงการ
ที่จั งหวัดและกลุ่ มจังหวัดจั ดทาเพื่อสนับ สนุนการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ
นโยบายรั ฐ บาล ทิศ ทางการพัฒ นาภาค ศักยภาพและปัญ หา/ความต้อ งการของประชาชน
ในพื้นที่เป็นสาคัญ
(๒) แผนงานโครงการต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่ ม จั ง หวั ด เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด อย่ า งยั่ ง ยื น หรื อ สร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๓) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการ
ดาเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพื้นที่ดาเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยง
และการบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการ
ดาเนิ น โครงการ) ด้ านระยะเวลาที่ดาเนินการได้แล้ ว เสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการดาเนินโครงการ ซึ่ง ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ.
จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการที่มีความพร้อมในการดาเนินโครงการเท่านั้น
(๔) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ จานวนประชากร จานวน
เกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่กระทบต่อประชาชน
ในพื้นที่
(๕) โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. กาหนด โดยกรณีที่เป็น
โครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพื้นที่ดาเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป
พร้อมด้วยเอกสารยืนยันว่าสามารถดาเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ภ.
(๖) โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ ายที่ส ามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายได้ หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับการ
พิจารณา
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(๗) โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปี
ต่อไป รวมทั้งต้องมีร่างบันทึกข้อตกลงระหว่า งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับหน่วยงานดังกล่าวใน
การขอตั้งงบประมาณ และการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการดาเนินโครงการต่อไป โดยมีการจัดทา
บันทึกข้อตกลงแนบมาพร้อมกับคาขอโครงการ หากไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการ
นั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
(๘) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการมากกว่าหนึ่งปีได้
โดยต้องแสดงเหตุผลความจาเป็นที่ต้องดาเนินการต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งปีว่าหากไม่ดาเนินการ
ต่อเนื่ องจะส่งผลต่อการบรรลุ เป้าหมายการพัฒนาอย่างไร และโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการมากกว่าหนึ่งปี ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ก่อนที่จะเสนอคาขอโครงการ
เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การศึกษา/ออกแบบสาหรับการจัดทาโครงการ
ที่จ ะเกิดขึ้น ในอนาคต เช่น เขียนแบบก่อสร้าง เป็นต้น เพื่อให้ สามารถดาเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
(๙) โครงการที่ต้องดาเนินการในพื้นที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต
จากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ เช่น โครงการที่จะต้องเข้า
ไปดาเนิ นการในพื้น ที่อุทยาน ป่าไม้ เป็นต้น รวมถึงโครงการที่จะต้องประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณที่
ได้รับ อนุ มัติ โดยยื่น เอกสาร/หลั กฐานยืน ยันการได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพื้นที่/
หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ และ/หรือเอกสารการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาพร้อมกับคา
ขอโครงการ หากไม่มีเอกสาร/หลักฐานยืนยัน โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา
(๑๐) โครงการต้องไม่มีลักษณะดังนี้
(10.1) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้น
ในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สาหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และต้องเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
(10.2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ
ยกเว้ น ในกรณี ข องครุ ภั ณ ฑ์ ที่ จั ด ซื้ อ นั้ น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมภายใต้ โ ครงการ
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(10.3) โครงการต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารสถานที่
ของส่วนราชการ
(10.4) 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 และด้านความมั่นคง
โดยขอบเขตของกิจกรรมต้องไม่ซ้าซ้อนกับภารกิจปกติของส่วนราชการ
(10.5) โครงการจะต้องไม่เป็นในลั กษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่ มเป็นโครงการ
เดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน
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(10.6) โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันในเรื่อง
การเจรจาด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศในกลุ่ มประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐ ประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐ
เกาหลี ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีแผนการดาเนินงานที่สะท้อนถึงประโยชน์
จากการไปราชการต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม กรณีที่ไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ
จะต้ อ งแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า ของการด าเนิ น งาน โดยจะต้ อ งจั ด ท ารายงาน
ผลการดาเนินงานภายหลังจากการเดินทางไปต่างประเทศทุกกรณี เสนอต่อ อ.ก.บ.ภ.
ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. เพื่อรับทราบผลการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนา
จั งหวัด และกลุ่ มจั งหวัด รวมทั้ งผลลั พ ธ์ที่ เกิ ดขึ้น เป็ นประโยชน์กั บพื้ นที่จั งหวัด และ
กลุ่มจังหวัด และจัดส่งรายงานผลการดาเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ.
ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง
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หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(ผลการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 2/2561)

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2562 อ.ก.บ.ภ. จะพิจ ารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ของจังหวัดและกลุ่ มจั งหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ ยนแปลงกิจกรรมหรือพื้นที่ดาเนินการ
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1.

เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2562 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดดาเนินโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการด าเนิ น งานและการเบิ ก จ่ า ยที่ รั ฐ บาลก าหนดตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปีอย่างเคร่งครัด หากมีความจาเป็น
อย่ า งยิ่ ง ยวดที่ จั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด จะต้ อ งด าเนิ น การขอโอนเปลี่ ย นแปลง จั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัด จะต้องแสดงเหตุผล ความจาเป็น เพื่อประกอบการพิจาณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

2.

ในกรณี ที่จั ง หวั ดและกลุ่ มจั งหวัดมี ความประสงค์ โ อนเปลี่ ย นแปลงโครงการ ให้ เ น้น ดาเนิ น
โครงการสารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (Y2) ก่อน

3.

การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดาเนินการ
ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่า
ด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

4.

กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
หรือของกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ที่เป็นการดาเนินการ
โครงการใหม่ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด หรื อ
ดาเนินการโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ดาเนินการ ซึ่งกระทบต่อ
กลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับ
ดูแลภาค
โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด นาเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ.
หรือ ก.บ.ก. แล้ วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัดหรือกลุ่ มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนาเสนอขอความ
เห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค

5.

กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณของจังหวัดหรือ
ของกลุ่มจังหวัดที่ นอกเหนือจากข้อ 4 เมื่อได้รับการพิจารณาให้โอนเปลี่ยนแปลง ให้ ก.บ.จ.
หรื อ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ทราบภายใน
15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ
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6.

ก าหนดกรอบระยะเวลาในการส่ ง ค าขอเปลี่ ย นแปลงโครงการและ/หรื อ โอนเปลี่ ย นแปลง
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2562 ตามข้อ 4 ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องดาเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเสนอ
ขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาค ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เพื่อให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถดาเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ
ทั้ ง นี้ หากคณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ ผ่ อ นผั น และขยายระยะเวลาการด าเนิ น การตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ อ.ก.บ.ภ. ที่กากับดูแลภาคสามารถพิจารณาผ่อนผันให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดส่งคาขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ เพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
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