


































นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน 
(ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ครั้งที่ 1/2561) 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน 
เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1.1 ยึดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ 
ที่ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

1.2 ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนที่ เพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

1.3 การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการ  
จากประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น และแผนความต้องการของอ าเภอ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผน
เดียวกัน (One Plan) 

1.4 การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้ง
ส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และ
ชุมชน เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด รวมทั้งร่วมมือกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด สู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลโดยจะต้องมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

1.5 การเสนอแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ให้เสนอในช่วงปี
แรกของแผน ส าหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด 
ให้ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ  
การพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์ และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น  
โดยไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนทุกปี 

2. หลกัเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

2.1 ขอบเขต 

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



๒) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่ และต้องมีขอบเขต  
การด าเนินการหรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด 

2.2 แนวทางการด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๑) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใดไม่ประสงค์ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด ให้จัดส่งหนังสือยืนยัน มายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคภายใน 15 
วัน หลังจากวันที่ ก.บ.ภ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์ 

๒) จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใดที่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อ 
การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการทบทวน
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถจัดส่งแผนฯ  
ทั้งฉบับหรือเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งเอกสารมายังทีมบูรณาการกลาง ภายใน 15 วัน 
หลังจากวันที่ ก.บ.ภ. ประกาศใช้หลักเกณฑ์ 

2.3 องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(๑) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา
ประกอบด้วย 

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

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

 ด้านสังคมและความม่ันคง ประกอบด้วยข้อมูลด้านสังคมที่ส าคัญของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา  
ยาเสพติด เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดง  
ให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้อมูลด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น ป่าไม้ ดินและท่ีดิน แหล่งน้ า ขยะ มลพิษ เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุน



ที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรง 
ของปัญหา 

 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

 น า เสนอวิ ธีการหรือกระบวนการในการ เก็บรวบรวมปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี โดยต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และต้องมีการประสานแผนระดับต่างๆในพ้ืนที่ โดยเชื่อมโยงจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความต้องการระดับอ าเภอ เพ่ือรวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชน  
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) 

 น าเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่โดยจัดเรียง ล าดับ
ความส าคัญไม่เกิน 10 อันดับ และระบุกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ให้ชัดเจน 

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

(๒) ประเด็นการพัฒนา 

 บทวิเคราะห์ ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน (สามารถ
เลือกใช้เครื่องมือได้ตามความถนัด) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดมีการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาตามหลัก logical framework โดยจะต้องมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเพื่อการพัฒนา ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และผลการวิเคราะห์
ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา 

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

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตัวชี้วัด
จะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา ระยะ 5 ปี มีจ านวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและ
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ส าหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วง
ที่ผ่านมา และต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) หรือค่า benchmark และ
แสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 

 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda)ทิศทางการพัฒนา
ภาครวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ 
และจัดล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 



 วัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) ตัวชี้วัดจะต้องมี
ความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนา ระยะ 5 ปี มีจ านวนตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ส าหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา 
และต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) หรือค่า benchmark และแสดงถึง
ความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 

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

 แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) เป็นแผนงาน (ชุดโครงการ) 
ส าคัญที่ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเพียงพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายการ
พัฒนาตามที่ก าหนดไว้ได้ ประกอบด้วย แผนงาน (ชุดโครงการ) และโครงการ 

1) แผนงาน (ชุดโครงการ)จะต้องมีสาระสอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda)ทิศทางการพัฒนาภาครวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการ
ของพ้ืนที่ (area) ประกอบด้วย 

– ชื่อแผนงาน 

– ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (อยู่ในประเด็นใดของ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 

– แนวคิด/หลักการเหตุผล 

– วัตถุประสงค์ของแผนงาน 

– เป้าหมายของแผนงาน (outcome) 

– ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนงานสามารถวัดความส าเร็จตาม
เป้าหมายของแผนงานได ้

– ขอบเขตการด าเนินงาน ที่แสดงความเชื่อมโยงของโครงการต่างๆ ใน
ลักษณะ Value Chain 

– พ้ืนที่เป้าหมาย 

– งบประมาณ 

2) โครงการ มีโครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานครบถ้วนตลอด
ระยะเวลาของแผน ประกอบด้วย 

– ชื่อโครงการ 

– วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย 

– พ้ืนที่เป้าหมาย 



– กิจกรรมหลัก 

– หน่วยงานด าเนินงาน 

– งบประมาณ 

– ผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome) 

2.4 การด าเนินการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการจัด
ประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีแนวทางดังนี้ 

1) กรณีแผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด (ฉบับทบทวน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจาก 
ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดน าผลการประชุมและ
ข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

2) กรณีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าร่าง
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดตามมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผลการรับฟัง
ความคิดเห็นแล้ว ให้น าผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

  



หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

(ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ครั้งที่ 1/2561) 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยแผน
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
รวมทั้งมีการเชื่อมโยงระหว่างแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด โดยโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องสอดคล้อง
และเชื่อมโยงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่ ม
จังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็นค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องมีลักษณะของโครงการ ดังนี้ 

(๑) โครงการจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ต้องเสนอโครงการโดยมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ เพ่ือเสนอ  
อ.ก.บ.ภ. พิจารณา แล้วเสนอ ก.น.จ. พิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก .บ.ภ. จะให้ความส าคัญและพิจารณาเห็นชอบโครงการ 
ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ 
นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค ศักยภาพและปัญหา/ความต้องการของประชาชน 
ในพ้ืนที่เป็นส าคัญ  

(๒) แผนงานโครงการต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของแผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน หรือสร้างคุณค่าให้แก่
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(๓) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการ
ด าเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยง  
และการบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการ
ด าเนินโครงการ) ด้านระยะเวลาที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการด าเนินโครงการ ซึ่ง ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. 
จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการที่มีความพร้อมในการด าเนินโครงการเท่านั้น 

(๔) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ จ านวนประชากร จ านวน
เกษตรกร พื้นที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่กระทบต่อประชาชน
ในพ้ืนที ่

(๕) โครงการจะต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. ก าหนด โดยกรณีที่เป็น
โครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป 
พร้อมด้วยเอกสารยืนยันว่าสามารถด าเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ภ. 

(๖) โครงการจะต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายได้ หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับการ
พิจารณา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



(๗) โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปี
ต่อไป รวมทั้งต้องมีร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับหน่วยงานดังกล่าวใน
การขอตั้งงบประมาณ และการโอนทรัพย์สินที่เกิดจากการด าเนินโครงการต่อไป โดยมีการจัดท า
บันทึกข้อตกลงแนบมาพร้อมกับค าขอโครงการ หากไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการ
นั้นจะไม่ได้รับการพจิารณา 

(๘) ก.บ.จ./ก.บ.ก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่าหนึ่งปีได้ โดย
ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งปีว่าหากไม่ด าเนินการ
ต่อเนื่องจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างไร และโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินการมากกว่าหนึ่งปี ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ก่อนที่จะเสนอค าขอโครงการ เช่น 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การศึกษา/ออกแบบส าหรับการจัดท าโครงการที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เช่น เขียนแบบก่อสร้าง เป็นต้น เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ภายใน
ปีงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 

(๙) โครงการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต
จากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ เช่น โครงการที่จะต้องเข้า
ไปด าเนินการในพ้ืนที่อุทยาน ป่าไม้ เป็นต้น รวมถึงโครงการที่จะต้องประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณที่
ได้รับอนุมัติ โดยยื่นเอกสาร/หลักฐานยืนยันการได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่/
หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ และ/หรือเอกสารการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาพร้อมกับค า
ขอโครงการ หากไม่มีเอกสาร/หลักฐานยืนยัน โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

(๑๐) โครงการต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 

(10.1) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้น
ในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และต้องเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ในระยะยาว 

(10.2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ 
ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการ 
ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(10.3) โครงการต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารสถานที่
ของส่วนราชการ 

(10.4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ
กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง 
โดยขอบเขตของกิจกรรมต้องไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจปกติของส่วนราชการ 

(10.5) โครงการจะต้องไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการ
เดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน 



(10.6) โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันในเรื่อง
การเจรจาด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐ
เกาหลี ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องมีแผนการด าเนินงานที่สะท้อนถึงประโยชน์
จากการไปราชการต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม กรณีท่ีไม่ได้มีข้อผูกพันกับต่างประเทศ 
จะต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการด าเนินงาน โดยจะต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานภายหลังจากการเดินทางไปต่างประเทศทุกกรณีเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ก.น.จ. 
และ ก.บ.ภ. เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และจัดส่งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน 45 
วันหลังการเดินทาง  



แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
(ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ครั้งที่ 1/2561) 

การจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 มีแนวทางในการ
ก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

1. กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ส าหรับงบประมาณจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด จ านวน ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท 

2. สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดเป็น ๗๐:๓๐ จากกรอบ
งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จ านวน ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท จะเป็นงบประมาณจังหวัด 
จ านวนประมาณ ๑๙,๖๐๐ ล้านบาท (งบประมาณของจังหวัด ๑๘,๙๐๕ และงบบริหารจัดการ
ของจังหวัด ๖๙๕ ล้านบาท) และเป็นงบประมาณกลุ่มจังหวัด จ านวนประมาณ ๘,๔๐๐  
ล้านบาท (งบประมาณของกลุ่มจังหวัด ๘,๓๑1 ล้านบาท และงบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด 
89 ล้านบาท) 

3. ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ 
หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการเฉพาะที่อยู่ในกรอบ
วงเงินงบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น 

(๑) จัดสรรตามจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 25)  
(ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕60) 

(๒) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด (ร้อยละ 20) 

(๓) จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 10) 
(ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕60) 

(๔) จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 25) 
(ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕60) 

(๕) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ 10) 
(ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕๕9) 

(๖) ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 5) (ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย) 

(๗) จัดสรรตามประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัดปีงบประมาณ 2561 (ร้อยละ 5) 
(ข้อมูลจากส านักงบประมาณ) โดยมีเกณฑ์ย่อยในการพิจารณา ประกอบด้วย 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน (เดิม) คะแนน (ใหม่) 
๑. ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ ๓๐ 35 
๒. ผลการก่อหนี้ผูกพันของงบลงทุน ๓๐ 30 
๓. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๓๐ 30 
๔. ร้อยละการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี ๑๐ 5 

รวม ๑๐๐ 100 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 



4. กรอบการจัดสรรงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ยังคงใช้
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจาก  
การปรับเปลี่ยนกลุ่มจังหวัดใหม่ ซึ่งเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีแรก ยังไม่สามารถวัด
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในช่วงที่ผ่านมาได้ จึงขอเสนอองค์ประกอบในการจัดสรร
งบประมาณกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

(๑) จัดสรรโดยยึดหลักเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัดและใช้ผลรวมของวงเงินแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด
มาเป็นกรอบวงเงินของแต่ละกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 50) 

(๒) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 25) 

(๓) จัดสรรผกผันกับผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 25) 

5. การจัดสรรงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้รวมอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่แต่ละ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร แยกเป็น 

(๑) กรณีของจังหวัด จัดสรรตามขนาดจังหวัด ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 จ านวนอ าเภอในจังหวัด (ร้อยละ 40) 

 จ านวนประชากรในจังหวัด (ร้อยละ 30) 

 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 

(๒) กรณีของกลุ่มจังหวัด ให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 กลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนจังหวัด 3 จังหวัด ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 4 ล้านบาท 

 กลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนจังหวัด 4-5 จังหวัด ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท 

 กลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนจังหวัด 6 จังหวัด ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 6 ล้านบาท 

รวมใช้งบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด จ านวน 89 ล้านบาท 

(๓) แนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับ 

 การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ ตาม
มาตรา๕๓/๑และมาตรา๕๓/๒แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับที๗่) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



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

 การศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา  ๑๘
วรรคสี่ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ (เป็นการส ารวจความคิดเห็นเพ่ือทราบถึงปัญหาความต้องการ และ
ศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัดรวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและ 
ภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตร์ระดับชาติ)  

 การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแก่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. บุคลากรใน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดการจัดท าระบบฐานข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดการส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดท าแผนฯเป็นต้น 

 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผน 

 การติดตามประเมินผล  



หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ครั้งที่ 1/2561) 

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2562 อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการ  
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการและให้ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ เน้นด าเนิน
โครงการส ารองท่ีอยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) ก่อน 

2. เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดด าเนินโครงการ ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายการด าเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลก าหนด ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี อย่างเคร่งครัด หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด จะต้องด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องแสดง
เหตุผล ความจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

3. กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
หรือของกลุ่มจังหวัด ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ที่เป็นการด าเนิน
โครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือด าเนิน
โครงการเดิม  แต่ มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพื้นที่ด า เนินการ ซึ่ งกระทบต่อ
กลุ่มเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการให้เสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับ
ดูแลภาค 

โดยให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. 
หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดพร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของ
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเสนอขอความ
เห็นชอบจาก อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 

4. ในการเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ด าเนินการตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 ทุกกรณี 

5. กรณีจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและวงเงินงบประมาณของจังหวัดหรือ
ของกลุ่มจังหวัดที่นอกเหนือจากข้อ 3 เมื่อได้รับการพิจารณาให้โอนเปลี่ยนแปลง ให้ ก.บ.จ. 
หรือ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ทราบภายใน  
15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 
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6. การก าหนดกรอบระยะเวลาในการส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.  2561 - 2562 ตามข้อ 3 ซึ่ งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบ อ.ก.บ.ภ.ก่อน  
ฝ่ายเลขานุการฯ จะแจ้งเวียนก าหนดการดังกล่าว หลังจากที ่ก.บ.ภ. มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ 

  



ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
(ผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ครั้งที่ 1/2561) 

คณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ.วิชาการ) ครั้งที่ 1/2561 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบ ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. ปฏิทินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน ก าหนดเป็นดังนี้ 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม 

1 26 กรกฎาคม -  
24 กันยายน 2561 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2 ภายในวันที่  
24 กันยายน 2561 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ 
ก.บ.ภ. (หรือแจ้งการไม่ปรับแผนฯ) 

3 1-15 ตุลาคม 2561 ทีมบูรณาการกลางประชุมหารือร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการ
พิจารณากลัน่กรองแผนพัฒนาจงัหวัดและกลุ่มจังหวัดฉบบัทบทวน 

4 ภายในเดือน 
พฤศจิกายน 2561 

อ.ก.บ.ภ. ภาค ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจงัหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด (กรณีมีการขอปรับแผน) 

5 ภายในเดือน 
ธันวาคม 2561 

ก.บ.ภ. ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพฒันาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด (กรณีมีการขอปรับแผน) 

2. ปฏิทินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ก าหนดเป็นดังนี้ 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม 

1 26 กรกฎาคม -  
24 กันยายน 2561 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเตรียมการจัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2 25 กันยายน – 
24 ตุลาคม2561 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2563 และเตรียมการจัดท าค าของบประมาณเบื้องตน้ (Pre-ceiling) 

3 ภายในวันที ่
25 ตุลาคม 2561 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้ ก.บ.ภ.  

4 1-15 พฤศจิกายน 
2561 

ทีมบูรณาการกลางประชุมหารือร่วมกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการ
พิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

5 ภายในเดือน 
พฤศจิกายน 2561 

อ.ก.บ.ภ. ภาคประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏบิัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 

6 ภายในเดือน 
ธันวาคม 2561 

ก.บ.ภ. ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม 

7 ภายในเดือน 
มกราคม 2562 

คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8 ภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2562 

ก.บ.ภ. น าส่งแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้ว
ให้ส านักงบประมาณ และถือว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ยื่นค าขอ
งบประมาณต่อส านักงบประมาณ 

หมายเหตุ ปฏิทินการจัดท าแผนฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เมื่อปฏิทินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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