
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายวีระชัย ประเสริฐโส
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ



แผนม ี3 ระดบั























































แบ่งพื้นที่การพัฒนาออกเป็น
6 ภาค 18 กลุ่ม 76 จังหวัด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562

การเชื่อมโยงแผนในระดับพื้นที่
(หมู่บ้าน/ชุมชน ต าบล อ าเภอ)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

หลักการจัดท าแผนพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในปัจจบบัน

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง การบูรณาการแผนงาน / 
โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) 

ความเป็นมาของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
และประสานแผนพฒันาพื้นทีใ่นระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ

ก.บ.ภ..ppt
ก.บ.ภ..ppt


การจัดท าแผนพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการในภาพรวมของประเทศ

- กลุ่มจังหวัด

- จังหวัด

- อ าเภอ

- ต าบล

- หมู่บ้าน/ชุมชน

ก.บ.ก.
(คณะกรรมการบริหารงาน

กลุ่มจังหวัดจังหวดัแบบบูรณาการ)

- ภาค

- ชาติ

อ.กบภ.
1 2 3 4 5
5 ชุด 6 ภาค รนม.ประธาน

ระดับ

ระ
ดับ

นโ
ยบ

าย

คณะรัฐมนตรี
กลไก แผนพัฒนา

ระ
ดับ

พื้น
ที่

แผนหมู่บ้าน/ชุมชน

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาภาค

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท

นโยบายรัฐบาล
แผนนระดับชาติ

กรอบทิศทางการพัฒนาภาค

ก.บ.อ.
(คณะกรรมการบริหารงาน

อ าเภอแบบบูรณาการ)

(ศูน
ย์ประสานองค์การชุมขนระดับ

ก.บ.จ.
(คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ)

แผนความต้องการ
ระดับอ าเภอ

คณะกรรมการบริหารงานต าบลแบบบรูณาการ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี/แผนปี
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี

/แผนปีกลุ่มจังหวัด

ประเมิน

แผ
น 

5 
ปี

จัดท าแผนความต้องการ
และแก้ไขปัญหาที่มีการ

จัดล าดับความส าคัญและ
ระบุพื้นที่เป้าหมายชัดเจน

Bottom-Up
แผนความต้องการและแก้ไขปัญหา

กลั่นกรอง
ก าหนดทิศทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
Flagship Project

Bigrock

กนจ.

อ.กบภ.
วิชาการ

รมน. ประธาน

แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี/แผนปี แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี
/แผนปีกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค

แผนปฏิบัติการภาคกลั่นกรอง

อนุมัติ

เพื่อทราบ

กบภ.
(คณะกรรมการบูรณาการนโยบายการพัฒนาภาค)

(นรม.ประธาน/สศช.เลขานุการ)
ประชารัฐ

BOI 
สถาบันวิจัย

1

2Top-Down
แผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

Agenda -Area

ประเมิน
ผลสัมฤทธ์
(Outcome)

ตาม
ยุทธศาสตร์

ประเมินผลการ
แก้ไขปัญหาและ
การตอบสนอง
ความต้องการ

ของพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการ
ที่แก้ไขปัญหาและความ

ต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามศักยภาพของ อปท.

แผน อบต..

แผน  อบจ.

ด าเนินการเอง

Agenda
ด าเนินการร่วมกับ อปท.
ในลักษณะ Matching Fund
(ระยะต่อไป)

Function ระดับภูมิภาค
(เขต/จังหวัด)

มีส่วนร่วมในการจัดท า
และขับเคลือ่นแผน

แผน Function

แผนรายสาขา

บูรณาการ
ประเด็นการพัฒนา

Agenda -Function

= หน่วยรับงบประมาณ

Function-Area
งานภารกิจปกติ
ที่สอดคล้องกบั

ความต้องการของพื้นที่

On
e 

Pl
an

กม. (คณะกรรมการหมู่บ้าน)
คณะกรรมการชุมชน

แผนกระทรวง/กรม

แผนเทศบาล

ที่มา : การประชุม ก.บ.ภ.-ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2562 - 6 มี.ค. 62



คณะกรรมการประสาน
แผนท้องถิ่นระดบัจังหวัด

Bottom Up

On
e P

la
n

จัง
หวั

ด
อ า

เภ
อ

แผนพัฒนา
จังหวัด
76แผน

แผน อบต./
เทศบาลต าบล

ต า
บล

หม
ู่บ้า

น/
ชุม

ชน

เกินศักยภาพ

แผนเทศบาล
(ทน./ทม.)

5,694 แผนชุมชน

เกินศักยภาพ

แผนชุมชน
188 แผน (16 ทต.)

ก.บ.อ.

กม./คกก.ชุมชน

แผนพัฒนา
อ าเภอ
878แผน

แผนพัฒนาต าบล
7,036แผน

คณะกรรมการประสาน
แผนท้องถิ่นระดับอ าเภอ

กลไก แผนพัฒนาระดับ

แผนพัฒนา
หมู่บ้าน

74,655 แผน

แผน อบจ.

จัดท ำแผนพัฒนำอ ำเภอ
แผนควำมต้องกำรระดับอ ำเภอ 
และบัญชีประสำนโครงกำร

พัฒนำ

คณะกรรมการหมู่บ้าน
จัดท ำแผนพัฒนำหมู่บ้ำน
คณะกรรมการชุมชน

จัดท ำแผนชุมชน

ก.บ.ต.
จัดท ำแผนพัฒนำต ำบล

และบัญชีประสำน
โครงกำรพัฒนำ

หมู่บ้าน/ชุมชน/อปท. ในพื้นท่ี จัดประชุมประชาคมร่วมกัน 

ม.ค. –ก.พ.

มี.ค. – เม.ย.

พ.ค. – มิ.ย.

มี.ค. – เม.ย.

ก.ค. – ต.ค.

มี.ค. – เม.ย.

พ.ค.

ม.ค. –ก.พ.

27

การประสานแผนและห้วงระยะเวลาในการจัดท าแผนพัฒนา  

ก.ค. – ต.ค.

ส่งแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ให้ ก.บ.ต. และ อปท.

ส่งแผนชุมชน
ให้ อปท. และ ก.บ.ต.

ส่งแผนพัฒนาต าบล
ให้ ก.บ.อ.

ส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาให้ อปท.

อปท. สามารถดึงข้อมูลจากเวทีประชาคม
เพื่อประกอบการจัดท าแผนของ อปท.

ส่งแผนพัฒนาอ าเภอ
และแผนความต้องการฯ

ให้ ก.บ.จ. 
(แผนพัฒนาอ าเภอเห็นชอบ
โดย ผวจ. ผ่านคณะท างานฯ)

คณะท ำงำนกลั่นกรอง
แผนพัฒนำอ ำเภอ

ก.บ.จ.
น ำแผนพัฒนำอ ำเภอ

และแผนควำมต้องกำรฯ 
ประกอบกำรจัดท ำแผน จว.

ส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาให้ อปท.

ส่งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้ กบอ.

ส่งแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องให้ อบจ. หรือ ก.บ.จ

ส่งแผนพัฒนาอ าเภอที่ผ่านความเหน็ชอบ

หน่วยงาน
ราชการ

และรัฐวิสาหกิจ
ในพ้ืนที่

ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ ก.บ.อ.
เกินศักยภาพ อปท.











แผนกลุม่จงัหวดัคอืแผนระดบั 3



























กลไกการก าหนดแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

• แผนยทุธศาสตร ์

• แผนพฒันาองคก์ร
• ฯลฯ

Mission
(พนัธกจิ)

• แผนฯนีถ้กู

ก าหนดขึน้เพือ่

อะไร? 

• แผนฯนีแ้ตกตา่ง 

และ เสรมิสง่แผน

ฯทีท่ ามาในอดตี

อยา่งไร?

• แผนฯนีมุ่้งเนน้

การพฒันาดา้น

ใดมากเป็น
พเิศษ?

Vision-ภาพฝัน

อยากเห็นอะไร

เกดิขึน้เป็นที่

ประจกัษ ์ใน…ปี

$

แผนพฒันาประเทศ 20 ปี, แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่13,
แผนแม่บทดา้น…, แผนพฒันาภาค…, แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั



ประชาชน/พื้นที่

กลไกการก าหนดแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ความเจริญ/การพัฒนาในพื้นที่

การขับเคลื่อนแผนฯ
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• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
- แผนแม่บท

• แผนปฏิรูปประเทศ
• แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
• แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน
• นโยบายรัฐบาล
• ข้อสั่งการของ นรม.

ยึด

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ด าเนินการผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วม 
: ประชุมประชาคม เวทีระดมความคิดเห็น ฯ

รวบรวม จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความต้องการของพื้นที่ 
ผ่านกลไก

หมู่บ้าน/ชุมชน > ท้องถิ่น > อ าเภอ

One Plan
มีการประสานแผนระดับพื้นที่ 
ในลักษณะ ท างานแบบเครือข่าย

ร่วมกันทุกภาคส่วน

ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
โดยมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด

“แผนพัฒนาภาค”
ให้ความส าคัญกับ 

เป็นแผนชี้น าการพัฒนา
ในภาพรวมของพื้นที่

ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาระหว่างช่วงแผนได้
เม่ือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ

ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาทกุปี

เสนอแผนพัฒนา
ในปีแรกของช่วงแผน

1 2 3

4 5

6

1. นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน)

หลกัการ
เดมิ
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องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

• ด้านเศรษฐกิจ
• ด้านสังคมและความมั่นคง
• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
 ผลการพัฒนา-แก้ไขปัญหาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในช่วงทีผ่่านมา

2) ประเด็นการพัฒนา
 บทวิเคราะห์
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระยะ5ปี)
 ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวดั
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

• วัตถุประสงค์
• เป้าหมายและตัวชี้วัด
• แนวทางการพัฒนา
• แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief)

- แผนงาน (ชุดโครงการ)
- โครงการ

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการจัดประชุม
ปรึกษาหารือตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2

แห่ง พรฏ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-
2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้ารับ
ฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคล
จากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด และน าผลการประชุมเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) 
เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าร่าง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆในกลุ่มจังหวัด 
และน าผลการประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

หลกัการ
เดมิ





66

หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือปฏิบัติดังนี้

จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทาง
การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานที่
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี

หลกัการ
เดมิ

2. หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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หลกัการ
เดมิ

DO DON’T
1) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) 

นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค รวมทั้งศักยภาพ โอกาส 
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (area)

2) แผนงานโครงการ ต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-
ปลายทาง

3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค 
งบประมาณ ระยะเวลา

4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
ทรัพยากรธรรมชาติฯ

5) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ระบุความพร้อมของพื้นที่ สามารถ
ด าเนินโครงการได้ทันที

6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ที่สามารถพิจารณาความ
เหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้

7) โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์ จะต้องแสดง
หน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป

8) กบจ./กบก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการมากกว่า 1 ปีได้

9) โครงการที่ต้องด าเนินการในพื้นที่ ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต 
จากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อน

1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ส าหรับ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม

2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของ
ส่วนราชการ

3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคารสถานที่
ของส่วนราชการ

4) โครงการจะต้องไม่มีวตัถปุระสงค์หลกัเกีย่วกบัการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
เว้นแต่ (1) ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง (2) กลุ่มเป้าหมายต้อง
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งจะต้องแสดงเป้าหมาย ขอบเขตการด าเนินงาน
ให้ชัดเจน

5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการ
เดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน

6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพัน
กับกลุ่มประชาคมอาเซียน+3 และต้องรายงานผลการด าเนินงานว่า
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแสดงถึงผลลัพธ์
ที่จะเกิดขึ้นจังหวัด โดยจัดส่งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวมายังฝ่าย
เลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง

7) โครงการต้องไม่เป็นภารกิจของ อปท. เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นและ
เกินศักยภาพของ อปท. รวมทั้งให้มีหนังสือยืนยันจาก อปท. ทั้งนี้ 
เฉพาะ อปท. ที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
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จ านวน                              เท่ากับปี 2564 และสัดส่วนการจัดสรร ระหว่าง : 
ยังคงเป็น

28,000 ลา้นบาท

ให้ความส าคัญกับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
การแก้ไขปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ จึงก าหนดองค์ประกอบไว้ 5 ด้าน ดังนี้

70 : 30 19,600 ลบ. 8,400 ลบ.

18,905 ลบ.

จังหวัดขนาดใหญ่ ได้งบบริหาร 10 ลา้นบาท 

จ านวน 24 จังหวัด
จังหวัดขนาดกลาง ได้งบบริหาร 9 ลา้นบาท

จ านวน 39 จังหวัด
จังหวัดขนาดเล็ก ได้งบบริหาร 8 ลา้นบาท

จ านวน 13 จังหวัด

695 ลบ.

ให้จังหวัดเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า 
ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว 
จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการเฉพาะที่อยู่ในกรอบ
วงเงินงบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น

งบประมาณจังหวัด
19,600 ลบ.องค์ประกอบการจัดสรรงปม. งบบริหารจัดการ

1. จัดสรรเท่ากัน
2. ขนาดของจังหวัด
3. การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า
4. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
5. ความสามารถในการบริหารจัดการ

หลกัการ
เดมิ

3. แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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งบประมาณกลุ่มจังหวัด
8,400 ลบ.

4,156 ลบ. 4,156 ลบ.

องค์ประกอบการจัดสรรงปม.

งบบริหารจัดการ

กลุ่มจังหวัด จ านวน 3 จังหวัด ได้งบบริหาร 4 ลา้นบาท (4 กลุ่ม) 
กลุ่มจังหวัด จ านวน 4-5 จังหวัด ได้งบบริหาร 5 ลา้นบาท (12 กลุ่ม) 
กลุ่มจังหวัด จ านวน 6 จังหวัด ได้งบบริหาร 6 ลา้นบาท (2 กลุ่ม) 

88 ลบ.

กลุ่มจังหวัด 
1) จัดสรรตามขนาดกลุ่มจังหวัด 50%

2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 25%

3) ผกผันกับผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด  25%

ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พื่ อ ขั บ เ ค ลื่ อ น แ ผ น พั ฒ น า ก ลุ่ ม จั ง ห วั ด
ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพตามความต้องการรายพื้นที่ หรือแก้ไข
ปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด 

สว่น

1

ให้เสนอโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่าของกรอบวงเงิน

งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ cluster หรือตอบสนอง
นโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด

สว่น

2
(พิจารณาเป็นรายโครงการ)

ลักษณะโครงการปี 2564

50 : 50

1) ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาค มีความ
เช่ือมโยงสอดคล้องกันเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่
การพัฒนาโดยค านึงถึงศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ 

2) โครงการท่ีอยู่ในมติการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 
หรือโครงการท่ีด าเนินการตามข้อสั่งการของ นรม . ในการตรวจ
ราชการในพื้นท่ี หรือโครงการท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของรัฐบาล 

3) โครงการจะต้องมีความพร้อมในการด าเนินงาน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2564 ท่ี 
ก.บ.ภ. ได้ให้ความเห็นชอบ และสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี หากเป็นโครงการท่ีมีระยะเวลาด าเนินการเกิน 1 ปี ให้
แบ่งการด าเนินการเป็นระยะๆ ละ 1 ปี (Phasing)

เกณฑ์ 
ขนาด

เศรษฐกิจ
ความเหลื่อมล้ า

หลกัการ
เดมิ
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1) การจัดประชุมหารือเพื่อจัดท าแผน
2) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (กบจ.) / คณะกรรมการบรหิารงาน

กลุ่มจังหวัด (กบก.)
3) การศึกษาเพื่อพฒันาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
4) การส ารวจความคิดเห็นเพื่อทราบถึงปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของประชาชน
5) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพือ่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคสว่นต่างๆ
7) การติดตามประเมินผล
8) การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการด าเนินคดี 

แนวทางการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

หลกัการ
เดมิ





แบบย่อโครงการ
(Project Brief)



กระบวนการงบประมาณ : Budget Cycle
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วิธีการจัดท าค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กระบวนการตาม พ.ร.บ.วธิกีาร
งบประมาณ พ.ศ. 2561
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หลักการท างาน
“หลัก 5 ร่วม”
ร่วมคิด
ร่วมท า
ร่วมรับผิดชอบ
ร่วมแก้ปัญหา
ร่วมติดตามประเมินผล

“หลัก 3 ประสาน”
ประสานงาน
ประสานใจ
ประสานการปฏิบัติ



ขอบคุณครับ
Q&A


