
การเชื่อมโยงแผนระดับชาติสูการเชื่อมโยง
การบริหารยุทธศาสตรและแผนระดับตางๆ ในพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561
ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

โดย ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด 
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย



1

ประเด็นการนําเสนอ

ที่มาและแนวคิดการบริหารงานจังหวัด กลุมจังหวัด และภาค

2 กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตรที่ 9 

4

5

6

แนวทางการพัฒนาภาค

องคประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวดั

เครื่องมือในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด



1 ที่มาและแนวคิดการบริหารงานจังหวัด กลุมจังหวัด และภาค



พ.ร.ฎ.วาดวยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ พ.ศ. 2551

ม.52 วรรค 3  - ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได  
                   - ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ม.52/1 วรรคทาย   - สวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีประจําอยูในเขตจังหวัดท่ีตองปฏิบัติใหสอดคลอง
                            และเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1
ม. 53/1    - ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
                ระดับชาติและความตองการของประชาชนในทองถ่ินในจังหวัด 
              - ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการท่ีมี
                 สถานท่ีต้ังทําการอยูในจังหวัด 
                 (ราชการสวนภูมิภาค/สวนกลางในภูมิภาค/ผูบริหาร อปท.ท้ังหมดในจังหวัด/ผูแทนภาค
                 ประชาสังคม/ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน)

    หมวด 1 การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
    หมวด 2 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
    หมวด 3 การจัดทํากลุมจังหวัดและการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด
    หมวด 4 งบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด
    หมวด 5 การกํากับและติดตาม

พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และที่แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) 2550

ที่มาและแนวคิดการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2560

ท่ีมา
มาตรา 11(8) แหง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
 มาตรา 4 แหง พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
 มติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ คร้ังท่ี 3/2560 วันท่ี 19 ตุลาคม 2560
หนาที่และอํานาตของ ก.บ.ภ.
1. กําหนดนโยบบายและวางระบบในการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ
2. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ วิธีการจัดทํา แผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจําป จัดทํา-บริหารงบประมาณ
3. บูรณาการแผนของสวนราชการและแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ี



4. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
(กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี)

3. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
(ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สมุทรปราการ สระแกว)

1. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
(นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี)

9. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 
(จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง) 

16. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย นาน พะเยา แพร)

17. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ) 

10. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธาน ีบึงกาฬ)

11. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

12. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด) 

14. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
(ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี) 

2. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 
(ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง)

7. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง) 6. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย

(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฏรธาน)ี

8. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
(นราธิวาส ปตตานี ยะลา สงขลา สตูล) 

15. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน)

18. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
(กําแพงเพชร นครสวรรค พิจิตร อุทัยธาน)ี 13. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1

(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร) 
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5. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
(ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

หมายเหตุ : จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่เปนที่ตั้งของศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด

ประกาศ กนจ. เรื่อง การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ฉบับท่ี 2 



4. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2
(ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)

3. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1
(กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี)

1. กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)

5. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 1
(ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) 

16. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย นาน พะเยา แพร)

17. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1
(ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ สุโขทัย อุตรดิตถ) 

10. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
(เลย หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธาน ีบึงกาฬ)

11. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2
(นครพนม มุกดาหาร สกลนคร)

12. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสินธุ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด) 

14. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2
(ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธาน)ี 2. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 

(ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงหบุรี อางทอง)

7. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
(กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) 8. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย

(ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฏรธาน ีสงขลา)

9. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
(นราธิวาส ปตตานี ยะลา) 

6. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก 2
(จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแกว) 

15. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน)

18. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2
(กําแพงเพชร นครสวรรค พิจิตร อุทัยธาน)ี

13. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1
(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร) 

ประกาศ กนจ. เรื่อง การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ฉบับท่ี ๓ 
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หมายเหตุ : จังหวัด หมายถึง จังหวัดที่เปนที่ตั้งของศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด



นโยบายนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการบริหารราชการ
แผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความ

สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
30 มกราคม 2560

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการบริหารงานเชิงพื้นที่

แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

ใหจัดทําแผนงานบูรณาการระดับภาค 6 ภาค 
ภาคเหนือ 17 จังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
ภาคกลาง 19 จังหวัด 
ภาคตะวันออก 6 จังหวัด 
ภาคใต 9 จังหวัด 
ภาคใตชายแดน 5 จังหวัด 

ภาค: พ้ืนท่ีซ่ึงกําหนดข้ึนเพ่ือประโยชนในการบูรณาการงบประมาณ/
       ปฏิบัติภารกิจท่ีเช่ือมโยงกันโดยครอบคลุมกลุมจังหวัด
แผนพัฒนาภาค : แผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาภาคท่ีสอดคลอง
                       เช่ือมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล
เวลา: ปรับระยะเวลาแผนจังหวัด/กลุมจังหวัดจาก 4 ป เปน 5 ป 

กลไก : ต้ังคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 

ที่มาและแนวคิดเก่ียวกับ “ภาค”



กระบี/่ชุมพร/ตรัง/นครศรีธรรมราช/
พังงา/พัทลุง/ภูเก็ต/ระนอง/สุราษฎรธาน/ี

สงขลา/สตูล

เชียงใหม/เชียงราย/เพชรบูรณ/แพร/
แมฮองสอน /กําแพงเพชร/ตาก/
นครสวรรค/นาน/พะเยา/พิจิตร/
พิษณุโลก/ลําปาง/ลําพูน/สุโขทัย/

อุตรดิตถ/อุทัยธานี

กาฬสินุ/ขอนแกน/ชัยภูมิ/นครพนม/
นครราชสีมา/บึงกาฬ/บุรีรัมย/

มหาสารคาม/มุกดาหาร/ยโสธร/
รอยเอ็ด/เลย/ศรีษะเกษ/สกลนคร/
สุรินทร/หนองคาย/หนองบัวลําภู/

อํานาจเจริญ/อุดรธาน/ีอุบลราชธานี

กาญจนบุรี/ชัยนาท/นครปฐม/นนทบุร/ี
ปทุมธาน/ีประจวบคีรีขันธ/

พระนครศรีอยุธยา/เพชรบุร/ีราชบุรี/ลพบุร/ี
สมุทรสงคราม/สมุทรสาคร/สระบุร/ีสิงหบุร/ี

สุพรรณบุรี/อางทอง/สมุทรปราการ

จันทบุร/ีชลบุร/ีตราด/ระยอง/
ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุร/ีนครนายก/

สระแกว

นราธิวาส/ปตตานี/ยะลา

ภาคกลาง

ภาคใตชายแดน

ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแบงภาค 6 ภาค

ภาคใต

ภาคเหนือ

หมายเหตุ :ประกาศ กนจ. เร่ือง การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนด
จังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ฉบับที่ ๓ 



• แนวทางการพัฒนาประเทศ
• นโยบายของรัฐบาล
• ศักยภาพของพื้นที่ 
• ความตองการของประชาชนในทองถิ่น

การบูรณาการ
กระบวนการวางแผน : กระบวนการกําหนดยุทธศาสตร การบริหารตามแผนและยุทธศาสตร 
แผนงานและแผนงบประมาณ 
ความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคทองถิ่น และภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชน

• ผูวาราชการจังหวัดประสานและสรางการมีสวนรวม 
• ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการกําหนดยุทธศาสตร   
  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด

ความเห็นพองตองกัน
รวมรับผิดชอบ

หลักการสําคัญตามกฎหมาย

ความสอดคลอง
และเชื่อมโยง

การมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน

การบูรณาการ
(Area-Based)



2 กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ



ระดับของยุทธศาสตรและแผนพัฒนา

พัฒนาศักยภาพการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ

ยกระดับชีวิตความ
เปนอยูของประชาชน

วางกรอบแนวทาง
การพัฒนา

ภาคเหนือ              17 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      20 จังหวัด
ภาคกลาง              17 จังหวัด
ภาคตะวันออก              8 จังหวัด
ภาคใต (อันดามัน+อาวไทย)   11 จังหวัด
ภาคใตชายแดน              3 จังหวัด



ก.บ.ก.

จังหวัด 1

ระดับชาติ

ก.บ.จ.

ก.น.จ.

ระดับกลุมจังหวัด

ระดับจังหวัด

จังหวัด 3

จังหวัด 4

จังหวัด 2

ผูวาราชการจังหวัด

หัวหนากลุมจังหวัด

นายกรัฐมนตรี

องคประกอบหลัก: 1-ภาครัฐ 2-ผูบริหารทองถิ่น 3-ภาคธุรกิจเอกชน 4-ภาคประชาสังคม 

กลไกการบริหารงานจังหวัด กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ และ ภาค

คณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและ

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการ

คณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค

นายกรัฐมนตรี

รองนายกรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค



กลไกการบริหารงานจังหวัด กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ และ ภาคตามมติรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560

กฎหมายที่เกี่ยวของ
1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

กลไก
ก.บ.ภ. ทําหนาท่ีหลักในการบูรณาการ กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และพิจารณาเห็นชอบ

การจัดทําแผนพัฒนาภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําป และคํา
ของบประมาณกลุมจังหวัด และจังหวัด

ก.น.จ. ทําหนาท่ีบูรณาการ และพิจารณากล่ันกรองแผนพัฒนา แผนปฏิบัติราชการประจําป 
คําของบประมาณของกลุมจังหวัด และจังหวัด โดยเสนอให ก.บ.ภ. พิจารณาเห็นชอบ

อ.ก.บ.ภ. ทําหนาท่ีวางแนวทางการปฏิบัติการ หลักเกณฑ นโยบาย การบริหารงานแบบ
บูรณาการในภาคตามท่ี ก.บ.ภ. กําหนด และจัดทําแผนพัฒนาภาค 

ก.บ.ก. และ ก.บ.จ. ทําหนาท่ีจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด และจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป และคําของบประมาณกลุมจังหวัดและจังหวัด

แผนในระดับพ้ืนที่
1. แผนพัฒนาภาค มีระยะเวลา 5 ป
2.  แผนพัฒนากลุมจังหวัด และจังหวัด มีระยะเวลา 5 ป
3.  แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และจังหวัด



         ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ.2560

แผนพัฒนาภาค : แผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาภาคท่ี
สอดคลองเ ช่ือมโยงกับแผนระ ดับชาติและนโยบายรัฐบาล 
ครอบคลุมทุกมิติ เปนเคร่ืองมือบูรณาการแผนของสวนราชการ 
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  นโยบายของรัฐบาล

ภาค : พ้ืนท่ีซ่ึงกําหนดข้ึนเพ่ือประโยชนในการบูรณาการงบประมาณหรือ
ปฏิบัติภารกิจท่ีเช่ือมโยงกันโดยครอบคลุมกลุมจังหวัดท่ีจัดต้ังข้ึนตาม 
พ.ร.ฎ. วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด แบบบูรณาการ พ.ศ. 
2551 ต้ังแตหน่ึงกลุมจังหวัดข้ึนไป

ก.บ.ภ. : คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

ประธาน :
นายกรัฐมนตรี

กรรมการ : รอง นรม. ทุกคน/รมต. ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี/รมว. มท./ปลัด มท./   
ผอ. สงป./เลขาธิการ ก.พ.ร./ผูแทน อปท./ปธ.สภาหอการคาฯ/ปธ.อุตสาหกรรมฯ/                
ปธ.สภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวฯ/ปธ.สมาคมธนาคารไทย/ปธ.สภาเกษตรกรฯ/ผูแทนภาค
ประชาสังคมไมเกิน 2 คน/ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 2 คน

กรรมการและเลขานุการ :
- เลขาธิการ สศช.
- ผูแทน สศช./มท./สงป. และ 
ก.พ.ร. เปนผูชวยเลขานุการ

อํานาจ/หนาที่ 1. กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุมจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ
  2. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
  3. บูรณาการแผนของสวนราชการและแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ี
  4. ใหความเห็นชอบ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และคําของบประมาณ
  5. แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหนานท่ีตาง  ๆตามท่ีมอบหมาย
  6. สศช. ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ ก.บ.ภ. และหนาท่ีอ่ืนตามท่ี ก.บ.ภ. กําหนด

 ก.น.จ. /ก.บ.จ. /ก.บ.ก. ยังอยูคงเดิม 
 แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค มีระยะเวลา 5 ป
 ระเบียบน้ีบังคับใชดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนตนไป



องคประกอบคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ. ภาค)

อ.ก.บ.ภาค (6 ภาค) ประธาน : รองนายกรัฐมนตรี

1. ภาคกลาง พล.อ. ประวิตร วงษสุวรรณ

2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง

3. ภาคตะวันออก นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ

4. ภาคเหนือ นายวิษณุ เครืองาม

5. ภาคใตและภาคใตชายแดน พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ

อํานาจ/หนาที่
1. วางแนวทางปฏิบัติใหการบริหารงานในภาคเปนตามหลักการ นโยบายท่ี ก.บ.ภ.กําหนด
2. จัดทําแผนภาคและบูรณาการแผนงานโครงการของสวนราชการ และแผนพัฒนาระดับพ้ืนท่ี
3. กํากับ เรงรัด ติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนแผนภาค และรายงาน ก.บ.ภ.
4. พิจารณา และกล่ันกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด/ภาค แผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัด/กลุมจังหวัด
5. พิจารณากล่ันกรอง แผนงาน/โครงการ ของจังหวัด/กลุมจังหวัดท่ีขอรับการสนับสนุนจากสวนราชการ
6. พิจารณาใหความเห็นชอบคําขอโอนเปล่ียนแปลง
7.  กํากับใหคําแนะนํา ประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุมจังหวัด และรายงาน ก.บ.ภ.

องคประกอบ อ.ก.บ.ภ. ภาค
1. รองนายกรัฐมนตรี ท่ีไดรับมอบหมาย       ประธานอนุกรรมการ
2. ปลัดกระทรวง (11 คน/กระทรวง)    อนุกรรมการ
3. เลขาธิการ สศช.
4. เลขาธิการ สกท.
5. ผูแทนสมาคมองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. ผูทรงคุณวุฒิ ท่ีประธานกําหนด ไมเกิน 2 คน
7. ผูแทนสภาเกษตรกรระดับภาค ท่ีประธานกําหนด จํานวน 1 คน
8. ผูแทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ ท่ีประธานกําหนด ไมเกิน 2 คน
9. ผูแทน สศช. อนุกรรมการและเลขานุการ
10. ผูแทนสํานักงบประมาณ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
11. ผูแทนกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
12. ผูแทนสํานักงาน ก.พ.ร อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
13. ผูอํานวยการสํานักพัฒนา อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

  เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภาค * องคประกอบของ อ.ก.บ.ภ. ท้ัง 5 คณะ มีความแตกตางตามบริบทการพัฒนาในแตละภาค



กลไกของยุทธศาสตรและการจัดทําแผนพัฒนา



การปรับเปลี่ยน
การบริหารงานกลุมจังหวัด ไมกระทบ กระทบ

1. กลุมจังหวัด  ภาคเหนือ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 ภาคกลาง (กลุมจังหวัดภาค
กลางตอนลาง 2)

 ภาคกลาง (ยกเวนกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2)
 ภาคตะวันออก
 ภาคใต

2. จํานวนกลุมจังหวัด ภาคเหนือ (4 กลุมจังหวัด)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(5 กลุมจังหวัด)
 ภาคกลาง (1กลุมจังหวัด)

รวม 10 กลุมจังหวัด

เดิม
ภาคกลาง (4 กลุมจังหวัด)
ภาคตะวันออก (1 กลุมจังหวัด)
ภาคใต (3 กลุมจังหวัด)

รวม 8 กลุมจังหวัด

ใหม
ภาคกลาง (3 กลุมจังหวัด)
ภาคตะวันออก (2 กลุมจังหวัด)
ภาคใต (3 กลุมจังหวัด          
ปรับจังหวัดภายในกลุม)

รวม 8 กลุมจังหวัด

3. คณะกรรมการบริหารงาน
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ก.บ.ก. ชุดเดิม ก.บ.ก ชุดเดิม ก.บ.ก. ชุดใหม

* 3.1 การบริหารงบประมาณ * บริหารงบประมาณ 
ป พ.ศ. 2559 - 2561

* บริหารงบประมาณเฉพาะ           
ป พ.ศ. 2559 - 2561

- 

* 3.2 การจัดทําแผน * จัดทําแผนพัฒนา ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2564
* จัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

-

* จัดทําแผนพัฒนา ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 - 2564
* จัดทําแผนปฏิบัติราชการฯ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รวม 26 คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

การเปรียบเทียบคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.)การเปรียบเทียบคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.)



การประสานแผนพฒันาพืน้ทีใ่นปจจุบนั

ระดับจังหวัด

ระดับอําเภอ

ระดับตําบล

ระดับหมูบาน/
ชุมชน

มี.ค. – พ.ค.
แผนชุมชนระดับตําบล

พช.

ม.ค. – ก.พ.

ทบทวนแผนชุมชน/หมูบาน

กม.

เม.ย. – พ.ค.
แผนพัฒนาอําเภอ

กบอ.

กบอ.

ก.ค. – ก.ย.
แผนพัฒนาจังหวัด/

แผนปฏิบัติราชการจังหวัด
ก.บ.จ.

เม.ย. 
จัดประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการ

คณะกรรมการประสานแผนทองถิ่นระดับจังหวัด

มิ.ย
แผนความตองการระดับอําเภอ

ม.ค. – ก.พ.

จัดประชุมประชาคมทองถิ่น

อปท.

มี.ค. – พ.ค.
แผนพัฒนาทองถิ่น

อปท.

มี.ค.
จัดประชุมเพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการ

คณะกรรมการประสานแผนทองถิ่นระดับอําเภอ

ใชอํานาจในเชิงบริหารในการกําหนดแนวทางในการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ 
โดยการดําเนินการรวมกันระหวาง สป.มท. พช. ปค. และ สถ.

18



3
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตที่ 9





แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตรที่ 9



4 แนวทางการพัฒนาภาค



ทิศทางการพฒันาภาคของประเทศ



พัฒนาภาคเหนือใหเปน 
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1
พัฒนาการทองเที่ยวและธุรกิจบริการตอเนื่องใหมีคุณภาพ สามารถสราง
มูลคาเพ่ิมอยางย่ังยืน และกระจายประโยชนอยางท่ัวถึง รวมทั้งตอยอดการ
ผลิตสินคาและบริการที่มีศักยภาพสูงดวยภูมิปญญาและนวัตกรรม 

2
ใชโอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาค GMS 
BIMSTEC และ AEC เพื่อขยายฐานเศรษฐกิจ
ของภาค

3
ยกระดับเปนฐานการผลิตเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สรางมูลคาเพิ่มสูง

4 พัฒนาคุณภาพชีวิตและแกไขปญหาความยากจน

5
อนุรักษและฟนฟูปาตนน้ําใหคงความสมบูรณ จัดระบบบริหารจัดการน้ําอยาง
เหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรใหทั่วถึง ปองกันและแกไขปญหามลพิษ
หมอกควันอยางย่ังยืน



พัฒนาอีสานสูมิติใหมเปน 

25

1
บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต
อยางย่ังยืน

2
แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ําทางสังคม

3
สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูกับการแกไขปญหาดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4
ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจ
หลักภาคกลาง และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนา
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหมๆ ของภาค

5
พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานใน
การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียง
เศรษฐกิจ  
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1
พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมเมือง

2
พัฒนาคุณภาพแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
และสรางความเชื่อมโยงเพ่ือกระจายการทองเที่ยวทั่วทั้งภาค

3
ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม เทคโนโลยี 
และความคิดสรางสรรค เพื่อใหสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน

4
บริหารจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติเพื่อแกไขปญหาน้ําทวม ภัยแลง 
และคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางย่ังยืน

5
เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเที่ยว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทวาย-ภาคกลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

6
พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสราง
เสถียรภาพและลดความเหลื่อมล้ําภายในประเทศ
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1
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของฐานอุตสาหกรรมเดิม และสงเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมแหงอนาคต

2 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอาหารและสินคาเกษตร

3 ปรับปรุงมาตรฐานสินคาและธุรกิจบริการดานการทองเที่ยว

4
พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองสําคัญของจงัหวัดใหเปนเมืองนาอยู เอื้อตอการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยางมีสมดุล

5
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนใหเปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบาน ใหเจริญเติบโตอยางย่ังยืนและเกิดผลที่เปนรูปธรรม

6
พัฒนาคนและชุมชนใหมีคณุภาพโดยการจัดบริการสังคมใหมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐาน

7
ปกปองและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมี
ความหลากหลาย อุดมสมบูรณ



1
พัฒนาการทองเที่ยวของภาคใหเปนแหลงทองเที่ยวคณุภาพ
ชั้นนําของโลก

2
พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพาราและปาลมน้ํามันแหง
ใหมของประเทศ

3 พัฒนาการผลิตสินคาเกษตรหลักของภาค

4
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการทองเที่ยว 
การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการคาโลก
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1
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรเพื่อความม่ันคงใหกับภาคการผลิต

2
พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตงใหเปนเมือง
การคาและเมืองทองเที่ยวชายแดน

3 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน



5 องคประกอบของแผนพฒันาจังหวัดและกลุมจังหวัด



31

องคประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด องคประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

แผนพัฒนา
จังหวัด/กลุม

จังหวัด

สถานการณ   
การวิเคราะห
สถานการณ   

วิสัยทัศน

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร

เปาประสงคตัวชี้วัด

เปาหมาย

กลวิธี/
มาตรการ

แผนงาน



นโยบายการจัดทําแผนของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคนโยบายการจัดทําแผนของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค



หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และภาคหลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และภาค



หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และภาคหลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด กลุมจังหวัด และภาค



หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนปฏบิัติราชการประจาํปจงัหวัด กลุมจังหวัด ประจําป พ.ศ. 2562หลักเกณฑ และวิธีการจัดทําแผนปฏบิัติราชการประจาํปจงัหวัด กลุมจังหวัด ประจําป พ.ศ. 2562



ลักษณะการทําโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัดลักษณะการทําโครงการของจังหวัด/กลุมจังหวัด



6 เครื่องมือในการจัดทําแผนพฒันาจังหวัดและกลุมจังหวัด



แนวทางการประสานแผนระดับพื้นที่แนวทางการประสานแผนระดับพื้นที่

แผน
หมูบาน

กม.

แผน
ชุมชน

คกก.
ชุมชน

แผน
ชุมชน
ระดับ
ตําบล

ศอช.ต.

แผน   
พัฒนา
ทองถิ่น

อปท.

แผนความ
ตองการ

ระดับอําเภอ

คกก.
ประสาน

แผนทองถิ่น
ระดับ
อําเภอ

แผนพัฒนา
อําเภอ

ก.บ.อ.

บัญชี
ประสาน
โครงการ
พัฒนา 

ของ อปท.

แผนพัฒ 
นาจังหวัด

แผนพัฒนา
ของ อบจ.

คกก.ประสาน
แผนทองถิ่น
ระดับจังหวัด

ก.บ.จ.

แผน
ระดับ
ตาง ๆ

กลไก
ขับเคลื่อน

แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด

แผนพัฒนา
ภาค

แผนพัฒนา
ชาติ

จังหวัดอําเภอ  ตําบลหมูบาน/ชุมชน



39

เครื่องมือในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดเครื่องมือในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

การวิเคราะห
สถานการณ

SWOT 
Analysis

Five Force 
Analysis

Positioning

BCG ModelBenchmarking
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เครื่องมือในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจงัหวัด

Five Forces Model; Michael E. Porter

อํานาจตอรอง
ของผูสงมอบ

อํานาจตอ
รองของลูกคา

ภัยคุกคาม
จากผูเขาใหม

ภัยคุกคาม
จากสินคา
ทดแทน

ระดับการแขงขัน
ในอุตสาหกรรม

เดียวกัน

หลกัการ Five Forces Analysis จดัเป็นโครงสร้างหลกั
ที�ใช้วิเคราะห์อตุสาหกรรมและการพฒันาด้านกลยทุธ์
โดยมีจดุมุง่หมายเพื�อให้เกิดความสามารถในการแข่งขนั
ในตลาด โดยการวิเคราะห์จากปัจจยัที�สง่ผลกระทบต่อ
พฤติกรรมองค์กร การให้บริการลกูค้า การสร้างผลกําไร
ของบริษัท และความสามารถในการแข่งขนัในตลาดโดยตรง
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การวางตําแหนงการพัฒนา (Positioning) 
ของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่สอดคลองกับ
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาหรือ
นโยบายของชาติ

ความแข็งแกรงและโดดเดนของแตละ
ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ

Global Regional Local Potential

โอ
กา

สใ
นก

าร
เต

บิโ
ตข

อง
แต่

ละ
ยุท

ธศ
าส

ตร์

เกษตร การทอ่งเที�ยว

นอ้ยมาก

ส
งู

การคา้ชายแดน

การวางตําแหนงการพฒันา (Positioning) ของจังหวัดและกลุมจังหวัด 



การวางตําแหนงการพฒันา (Positioning) ของจังหวัดและกลุมจังหวัด 
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(กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2)



S
W
O
T

T
O
O
Ls

Strategic Issue

VISION

MISSION

OBJECTIVE

Strategic Issues

1
Strategic Issue
2

Strategic Issue
3

Positioning

เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง การบริหารจัดการ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม

การวางตําแหนงการพฒันา (Positioning) ของจังหวัดและกลุมจังหวัด 

43



เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน เกษตรและอาหารปลอดภัย 
ทองเที่ยวทางเลอืกใหม สังคมเปนสขุ 

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1  
พัฒนาสภาพแวดลอมให
เปนเมืองนาอยูอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 3 

กลยุทธท่ี 2 เรงรัดฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

กลยุทธท่ี 3 ยกระดับการจัดการสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
โครงการ/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

โครงการ/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย

โครงการ/ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 44
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เครื่องมือในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดเครื่องมือในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด

บูรณาการแผนงาน
โครงการ

Value 
Chain
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ยทุธศาสตรก์ารทอ่งเที�ยว 

Value Chains

กลุม่จงัหวดั

      พัฒนาศักยภาพ  
ผูป้ระกอบการ
ทอ่งเที�ยวและ 
อตุสาหกรรม
ใกลเ้คยีง

การควบคมุ 
มาตรฐานอยูใ่น
เกณฑ ์Eco-
Destination

พัฒนาระบบ
สทิธปิระโยชน์
ใหเ้กดิการลงทนุ
จากตา่งประเทศ

พัฒนา
ดา้นการตลาดและ 
ประชาสมัพันธ์

พัฒนา
ระบบคมนาคม

พัฒนา

แหลง่ทอ่งเที�ยว

ก
ล

ุม่
จ

งั
ห

ว
ดั

จ
งั
ห

ว
ดั

ท
อ้

ง
ถ

ิ�น
ก

ร
ะท

ร
ว
ง
/
ก

ร
ม

เอ
ก

ช
น

โครงการสรา้ง
แหลง่ทอ่งเที�ยวทางเลอืก
(Spa, Zoo)

โครงการปรบัปรงุ
ระบบนเิวศชายฝั�ง
(กระทรวงทรพัยากร
ธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม)

โครงการสรา้งเพิ�ม
ชอ่งทางจราจรทางหลวง
เพื�อเชื�อมโยงสูอ่นิโดจนี
(กระทรวงคมนาคม)

โครงการสง่เสรมิ
และสนบัสนนุการพฒันา
แหลง่ทอ่งเที�ยวเชงิสขุภาพ
(กระทรววงการทอ่งเที�ยว
และกฬีา)

โครงการปรบัปรงุและ
พฒันาศนูยร์บัแจง้เหตแุละ
ใหบ้รกิารนกัทอ่งเที�ยว
(กระทรวงการทอ่งเที�ยว
และกฬีา)

โครงการสง่เสรมิการ
ลงทนุภาคธุรกจิ
ทอ่งเที�ยว
(BOI)

โครงการทอ่งเที�ยว
เกษตรเชงิอนุรกัษ์

โครงการจดังานประเพณี
ประจําปี

โครงการยวุมคัคเุทศก์
โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรดํานํ �าเพื�อ
ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยั

โครงการพฒันา
บคุลากรและ
ผูป้ระกอบการ
ดา้นการทอ่งเที�ยว

โครงการปรบัปรงุ
ทศันยีภาพเพื�อสง่เสรมิ
การทอ่งเที�ยวและรกัษา
คณุภาพสิ�งแวดลอ้ม

โครงการกอ่สรา้ง
ทา่เทยีบเรอืขนาดเล็ก

โครงการพฒันาระบบ
ความปลอดภยัและการให้
บรกิารประชาชน
เมื�อมเีหตฉุุกเฉนิ

ช
ุม

ช
น

โครงการหมูบ่า้น OTOP



7 การขอปรับแผนงานปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ



แนวทางการปรับแผนงานและแผนการใชจายงบประมาณ

ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณรายจาย
สําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

ประเด็นหลัก : แผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใชจายงบประมาณ

สป.มท. ในฐานะเจาภาพแผนงานบูรณาการ

จังหวัด/กลุมจังหวัด

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

หลักเกณฑการเปล่ียนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
จั งห วัด แล ะ ก ลุ ม จั งห วัด  ปร ะ จํ าป งบปร ะ มาณ 
พ.ศ. 2559 -2560 และปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ประเด็นหลัก : เปลี่ยนแปลงโครงการ

สศช. ในฐานะฝายเลขานุการ ก.บ.ภ.

ดําเนินการทั้ง 2 แนวทางดําเนินการทั้ง 2 แนวทาง



การขอปรับแผนปฏิบัตงิานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. กรณีขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณไมกระทบแผน

หมายเหตุ ตามหนังสือ สงป. ดวนที่สุด ที่ นร. 0702/ว83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

หนวยรับงบประมาณสามารถพิจารณาดําเนินการได โดยไมตองขอทําความตกลงกบั สงป. 

ขอที่ 2

“การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจาย” 

เปนการเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจาย ตามที่ สงป. 
กําหนด และไมมีผลทําใหเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
ของรายการตามที่อนุมัติไวเดิม 

1. เปล่ียนหนวยงาน เชน เปล่ียนจาก สนง.ทองเท่ียวและ
กีฬาจังหวัด เปน สนง. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

“การแกไขขอความคลาดเคลื่อนตกหลน”

เปนการแกไขขอความคลาดเคลื่อนตกหลนใหถูกตอง 
เชน พิมพผิด ขอความตกหลน

ขอที่ 1

“เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการ
สิ่งกอสราง” 

เปนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการสิ่งกอสราง
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพพืน้ที่ มีผลประโยชนการใชงาน
เพิ่มขึ้น หรือ ผลประโยชนไมลดลงในสาระสําคัญ

ขอที่ 3 ขอที่ 4

“การเปลี่ยนรายละเอียดครุภัณฑ”

เปนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ ชนิด จํานวน 
คุณลักษณะ ทีไ่มมีผลตอประโยชนการใชงาน หรือ ไมมี
ผลเปนการเปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ 



แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณแผนการปฏิบตัิงาน และแผนการใชจายงบประมาณ
ตามแผนงานบูรณาการสงเสริมพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เปาหมายโครงการหรือกิจกรรมฯ 
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคญั

(ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณรายจายสําหรับ

แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
(ขอ 10))

สป.มท. 
(เจาภาพหลัก)

ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการ 
กิจกรรม (ระเบียบวาดวยการ

บริหารงบประมาณรายจายสําหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

(ขอ 12))

ก.บ.จ./
ก.บ.ก.

ก.บ.จ./
ก.บ.ก.

 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รอง นรม.
(นายวิษณุ เครืองาม) 
ในฐานะท่ีกํากบัดูแล
แผนงานบูรณาการฯ

 หนังสือ สงป. ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กรณีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดรายการทีไ่มกระทบตอวัตถุประสงค และเปาหมาย โครงการ กิจกรรม ดังนี้
1. การแกไขขอความพิมพคลาดเคล่ือน ตกหลน ใหถูกตองตามขอเท็จจริงท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
2 .การเปล่ียนแปลงประเภทงบรายจาย เพ่ือใหถูกตองตามหลักการจําแนกประเภทรายจายท่ี สงป. กําหนด
3. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ  ชนิด จํานวน คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ท่ีไมมีผลตอประโยชนการใชงาน (Capacity) หรือไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑท่ีไดรับอนุมัติ
4. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการส่ิงกอสรางเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการกอสราง หรือมีผลทําใหประโยชนการใชงานเพ่ิมข้ึน หรือไมทําใหประโยชนการใชงานลดลงในสาระสําคัญ

เ

 การใชงบประมาณเหลือจาย

เพื่อทราบ

เพื่อพิจารณา

 เพื่อทราบ

การใชเงินเหลือจายเปนการใช
งบประมาณที่บรรลุตามเปาหมาย
หรือกิจกรรม ของโครงการแลว
จึงไมตองพิจารณาในประเด็น
การทบทวนแผนปฏิบัติงาน 
และแผนการใชจายงบประมาณ
 แตทั้งน้ี ตองเปนไปตามระเบียบวา
ดวยการบริหารงบประมาณรายจาย
สําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
ขอ 15 (2) ขอ 16

1.

2.

ก.บ.จ./
ก.บ.ก.

รอง นรม.
(นายวิษณุ เครืองาม) 
ในฐานะท่ีกํากบัดูแล
แผนงานบูรณาการฯ

สป.มท. 
(เจาภาพหลัก)

สงป.

สงป.

ดําเนินการโดยไมตองขอทําความตกลงกับ สงป.

หมายเหตุ : ท้ังน้ีตองดําเนินการตามท่ี กบภ. กําหนดอีกทางหน่ึงดวย

จังหวัด/กลุมจังหวัด 
ขอทําความตกลง

เจาภาพหลักแจง

เจาภาพหลักแจง



แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณแผนการปฏิบตัิงาน และแผนการใชจายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีจังหวัด)

เปาหมายโครงการหรือกิจกรรมฯ 
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคญั

(ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณรายจายสําหรับ

แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
(ขอ 10))

สป.มท. 
(เจาภาพหลัก)

ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการ 
กิจกรรม (ระเบียบวาดวยการ

บริหารงบประมาณรายจายสําหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

(ขอ 12))

ก.บ.จ.

ก.บ.จ.

 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

นรม. 
ในฐานะท่ีกํากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ

 หนังสือ สงป. ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กรณีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดรายการทีไ่มกระทบตอวัตถุประสงค และเปาหมาย โครงการ กิจกรรม ดังนี้
1. การแกไขขอความพิมพคลาดเคล่ือน ตกหลน ใหถูกตองตามขอเท็จจริงท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
2 .การเปล่ียนแปลงประเภทงบรายจาย เพ่ือใหถูกตองตามหลักการจําแนกประเภทรายจายท่ี สงป. กําหนด
3. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ  ชนิด จํานวน คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ท่ีไมมีผลตอประโยชนการใชงาน (Capacity) หรือไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑท่ีไดรับอนุมัติ
4. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการส่ิงกอสรางเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการกอสราง หรือมีผลทําใหประโยชนการใชงานเพ่ิมข้ึน หรือไมทําใหประโยชนการใชงานลดลงในสาระสําคัญ

เ

 การใชงบประมาณเหลือจาย

เพื่อทราบ

เพื่อพิจารณา

 เพื่อทราบ

การใชเงินเหลือจายเปนการใช
งบประมาณที่บรรลุตามเปาหมาย
หรือกิจกรรม ของโครงการแลว
จึงไมตองพิจารณาในประเด็น
การทบทวนแผนปฏิบัติงาน 
และแผนการใชจายงบประมาณ
 แตทั้งน้ี ตองเปนไปตามระเบียบวา
ดวยการบริหารงบประมาณรายจาย
สําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
ขอ 15 (2) ขอ 16

1.

2.

ก.บ.จ.
นรม. 

ในฐานะท่ีกํากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ

สป.มท. 
(เจาภาพหลัก)

สงป.

สงป.

ดําเนินการโดยไมตองขอทําความตกลงกับ สงป.

จังหวัด ขอทํา
  ความตกลง

เจาภาพหลักแจง

เจาภาพหลักแจง



แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณแผนการปฏิบตัิงาน และแผนการใชจายงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็ง
และยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กรณีสวนราชการและหนวยงานอื่นๆ)

เปาหมายโครงการหรือกิจกรรมฯ 
เปลี่ยนแปลงไปในสาระสําคญั

(ระเบียบวาดวยการบริหาร
งบประมาณรายจายสําหรับ

แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
(ขอ 10))

สป.มท. 
(เจาภาพหลัก)

ไมมีผลกระทบตอวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการ 
กิจกรรม (ระเบียบวาดวยการ

บริหารงบประมาณรายจายสําหรับ
แผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

(ขอ 12))

 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

นรม. 
ในฐานะท่ีกํากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ

 หนังสือ สงป. ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 กรณีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดรายการทีไ่มกระทบตอวัตถุประสงค และเปาหมาย โครงการ กิจกรรม ดังนี้
1. การแกไขขอความพิมพคลาดเคล่ือน ตกหลน ใหถูกตองตามขอเท็จจริงท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
2 .การเปล่ียนแปลงประเภทงบรายจาย เพ่ือใหถูกตองตามหลักการจําแนกประเภทรายจายท่ี สงป. กําหนด
3. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ  ชนิด จํานวน คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ท่ีไมมีผลตอประโยชนการใชงาน (Capacity) หรือไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑท่ีไดรับอนุมัติ
4. การเปล่ียนแปลงรายละเอียดรูปแบบรายการส่ิงกอสรางเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการกอสราง หรือมีผลทําใหประโยชนการใชงานเพ่ิมข้ึน หรือไมทําใหประโยชนการใชงานลดลงในสาระสําคัญ

เ

 การใชงบประมาณเหลือจาย

เพื่อทราบ

เพื่อพิจารณา

 เพื่อทราบ

การใชเงินเหลือจายเปนการใช
งบประมาณที่บรรลุตามเปาหมาย
หรือกิจกรรม ของโครงการแลว
จึงไมตองพิจารณาในประเด็น
การทบทวนแผนปฏิบัติงาน 
และแผนการใชจายงบประมาณ
 แตทั้งน้ี ตองเปนไปตามระเบียบวา
ดวยการบริหารงบประมาณรายจาย
สําหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559 
ขอ 15 (2) ขอ 16

1.

2.

นรม. 
ในฐานะท่ีกํากับดูแล
แผนงานบูรณาการฯ

สป.มท. 
(เจาภาพหลัก)

สงป.

สงป.
รมต. 

ท่ีกํากับดูแล
สวนราชการ

รมต. 
ท่ีกํากับดูแล
สวนราชการ

รมต. 
ท่ีกํากับดูแล
สวนราชการ

ดําเนินการโดยไมตองขอทําความตกลงกับ สงป.

หนวยงาน
ขอทําความตกลง

เจาภาพหลักแจง

เจาภาพหลักแจง


