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คูม่อืการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและ

แผนพฒันากลุม่จงัหวดั
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การบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรณูาการ

ทีม่า

1) รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 มาตรา 78 (2) ก าหนดใหร้ฐัตอ้งด าเนนิการ
ตามแนวนโยบายดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ โดยการจดัระบบการบรหิารราชการสว่นกลาง สว่นภมูภิาค และสว่น
ทอ้งถ ิน่ใหม้ขีอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบทีช่ดัเจน เหมาะสมแกก่ารพฒันาประเทศ และสนบัสนนุใหจ้งัหวดัมี
แผนและงบประมาณเพือ่พฒันาจงัหวดั เพือ่ประโยชนข์องประชาชนในพืน้ที่

2)  พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ พ.ศ. 2534 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 

2550 โดยมมีาตราทีเ่กีย่วขอ้ง ดังนี้

มาตรา 52 วรรคสาม 

เพือ่ประโยชนใ์นการบรหิารงานแบบบรูณาการในจงัหวดัหรอืกลุม่จงัหวดั ใหจั้งหวดัหรอืกลุม่จังหวดัยืน่ค าขอจดัต ัง้งบประมาณ

ได ้ทัง้นี ้ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา ในกรณีนีใ้หถ้อืวา่จังหวดัหรอืกลุม่จังหวดั เป็นสว่น

ราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ

มาตรา 53/1 
ใหจ้งัหวดัจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบั    แนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในระดบัชาต ิและความตอ้งการ
ของประชาชนในทอ้งถิน่ในจงัหวดั

ในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตามวรรคหนึง่ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัจดัใหม้กีารประชุมปรกึษาหารอืรว่มกนัระหวา่ง
หวัหนา้สว่นราชการทีม่สีถานทีต่ ัง้ท าการอยูใ่นจงัหวดัไมว่า่จะเป็นราชการบรหิารสว่นภมูภิาคหรอืราชการบรหิารสว่นกลาง
และผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ท ัง้หมดในจงัหวดั รวมท ัง้ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม และผูแ้ทนภาคธุรกจิเอกชน

การจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัตามวรรคหนึง่ จ านวนและวธิกีารสรรหาผูแ้ทนภาคประชาสงัคม และผูแ้ทนภาคธรุกจิเอกชนตามวรรค
สอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา

เมือ่ประกาศใชแ้ผนพัฒนาจังหวดัแลว้ ในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถิน่ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และการด าเนนิกจิการของ
สว่นราชการและหน่วยงานอืน่ของรัฐทัง้ปวงทีก่ระท าในพืน้ทีจั่งหวดัตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพัฒนาจังหวดัดังกลา่ว
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มาตรา 53/2
ใหน้ าความในมาตรา 53/1 มาใชบ้ังคบักบัการจัดท าแผนพฒันากลุม่จงัหวดัดว้ยโดยอนุโลม

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการบรหิารงานจังหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551

ไดรั้บการประกาศในราชกจิจานเุบกษา เลม่ 125 ตอนที ่137 ก เมือ่วนัที ่

30 ธนัวาคม 2551 

และมผีลใชบ้ังคับตัง้แต่

วนัที ่31 ธันวาคม 2551 เป็นตน้ไป

การบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรณูาการ

ทีม่า
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Governance
Model

 ยดึพืน้ทีเ่ป็นหลกัในการพฒันาเพือ่กระจาย

การพฒันาและลดความเหลือ่มล า้ของความ

เจรญิเตบิโตระหว่างพื้นที่ต่างๆ ในประเทศ 

แบง่เป็น 18 กลุม่จงัหวดัและ 75 จงัหวดั (กลุม่

จ ังหว ัด เน้นยุท ธศาสตร์เ ร ี่อ งกา รส ร้า ง

competitiveness จงัหวดัเนน้ยุทธศาสตร์

เร ือ่งพฒันาสงัคม รวมถงึการสรา้งโอกาสและ

อาชพี)

 ตอ้งการใหแ้ต่ละพืน้ทีม่ ีposition ในการ

พฒันาทีช่ดัเจน และผา่นการเห็นชอบรว่มกนั

ทกุฝ่าย เพือ่ใหเ้กดิความย ัง่ยนืและรว่มมอืรว่ม

ใจกนั

Development
Model

 การจดัการความสมัพนัธ์แนวดิง่ระหว่าง
สว่นกลาง สว่นภมูภิาค สว่นทอ้งถิน่ 

o แบง่หนา้ทีก่นัท าตามแตล่ะยทุธศาสตร ์
(มาเจรจาและท าขอ้ตกลงรว่มกนั)

o ล ด ค ว า ม ซ ้ า ซ้ อ น ข อ ง ก า ร ใ ช้
ง บ ป ร ะ ม าณแผ่ น ดิน  ห รือ ร ะ ด ม
ทรพัยากรเข้ามาใช้ร่วมกนัให้เก ิด
ประโยชน์สู งสุดในการข ับ เคลื่อน
ยทุธศาสตร์

 การจดัการความสมัพนัธแ์นวนอนระหว่าง
ภ า ค ร ั ฐ แ ล ะ ภ า ค ส่ ว น อื่ น ใ น ส ั ง ค ม 
(ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม)

o ประสานการลงทุนภาคเอกชน และ
เชือ่มโยงเขา้กบัแผนชุมชน

 ก าหนดให้ ผู ้ว่าราชการจงัหวดั เป็นตวั
linkage ฝ่ายตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั

เจตนารมณ์ของแนวทางการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ

Area-based 
Approach

Collaboration/ 

Joined-Up Government
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ความสอดคลอ้ง
และเชือ่มโยง

การมสีว่นรว่ม
ของทกุภาคสว่น

การบรูณาการ

• สรา้งความเชือ่มโยงและเชือ่มประสานกนัระหวา่ง
นโยบายการพฒันาประเทศ หรอืนโยบายของ
รฐับาลในระดบัชาตกิบัความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถิน่ 
•  อยูบ่นพืน้ฐานของความตอ้งการและศกัยภาพ
ของประชาชน ความพรอ้มของภาครฐัและภาค
ธุรกจิ เอกชน และความสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ระดบัชาติ

• บรูณาการต ัง้แตก่ระบวนการวางแผน 
กระบวนการก าหนดยทุธศาสตร ์การบรหิาร           
ตามแผนและยทุธศาสตร ์รวมไปถงึการ           
บรูณาการระหวา่งแผนงานและแผนงบประมาณ 
• ใหร้วมถงึการบรูณาการระหวา่งภาครฐักบั
ภาคทอ้งถิน่ และภาครฐักบัภาคธุรกจิเอกชนดว้ย

• ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัประสานและ
สรา้งการมสีว่นรว่ม 
• เปิดโอกาสใหท้กุภาคสว่นไดเ้ขา้
มารว่มในการก าหนดยทุธศาสตร ์                 
การจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่
จงัหวดัเพือ่ใหเ้กดิความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัในยทุธศาสตรข์องจงัหวดัและ
กลุม่จงัหวดั และรว่มรบัผดิชอบตอ่การ
บรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ

หลกัการส าคญัตามกฎหมาย
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การวางแผน การอนุมตั ิ การตรวจสอบ

กนจ.

ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์

และวธิกีารจดัท าแผน

ก.บ.จ.
(ส านักงาน
จังหวัด)

จดัท าแผนพฒันาจงัหวดั 
และแผนพฒันากลุม่จงัหวดั 

 แ ผ น ป ฏิ บ ั ต ิ ร า ช ก า ร
ประจ าปีของจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั  ซึ่งถือเ ป็นค าขอ
งบประมาณ

ครม.

พรฎ.วา่ดว้ยการบรหิารงาน
จงัหวดัฯ

  - ก.บ.จ./ ก.บ.ก.

  - ผูต้รวจ นร./ มท. เรง่รดั  
ตดิตาม ประเมนิผล และรายงาน
ตอ่ ก.น.จ. อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร ัง้

ก.บ.ก.
(ส านักบรหิาร

ยทุธศาสตรก์ลุม่จังหวัด)

กนจ.

อน ุกนจ.
ดา้นแผน
และ

งบประมาณ

(5 คณะ)

โครงสรา้งระบบการบรหิารงานจังหวัดและกลุม่จังหวดัแบบบรูณาการ

• รา่งระเบยีบ นร.ฯ
    - คณะกรรมการธรรมาภบิาล
จงัหวดั(ก.ธ.จ.)

ระเบยีบ นร. วา่ดว้ยการก ากบัฯ 

 - กกภ.

 - รนม. ก ากบัตดิตามการปฏบิตั ิ

  ราชการของผูว้า่ราชการจงัหวดั/

   เจา้หนา้ทีร่ะดบัสงูในจงัหวดั

- ผูต้รวจ นร. รายงานตอ่ รนม.

 - รองนายกฯ มีอ านาจอนุมตังิบ  
  กลาง กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น
 ให้แก่หน่วยงานของรฐัไม่เก ิน               
คนละ 100 ลา้นบาทตอ่ปี
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1. เป็นไปตามแผนพฒันาจงัหวดัหรอืแผนพฒันากลุม่จงัหวดั

2.สรา้งโอกาสและสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มระหวา่งภาครฐั

และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสงัคมในจงัหวดั

3.กระจายอ านาจการตดัสนิใจลงไปสูร่ะดบัผูป้ฏบิตั ิ

4.การสง่เสรมิและสนบัสนนุใหท้อ้งถิน่มคีวามพรอ้มในการ

รองรบัการกระจายอ านาจ

5.การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

หลกัการการบรหิารงานจงัหวดัและ
กลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ
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กลไกการบรหิารงานจงัหวดัและ
กลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ
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ระบบการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ

 บรูณาการทกุภาคสว่นในพืน้ทีใ่นการ

จดัท าแผนพฒันาจงัหวดั แผนปฏบิตั ิ
ราชการประจ าปีโดยยดึหลกั   “รว่มคดิ รว่ม
ท า รว่มแกไ้ขปญัหาและรว่มรบัผดิชอบ”  
“การบรหิารแบบเครอืขา่ย” และ “การบรูณา
การทรพัยากร” 

ใหจ้งัหวดัรเิร ิม่เพือ่แกไ้ขปญัหาและพฒันา

พืน้ที ่น าปญัหาและความตอ้งการของ
ประชาชนมาก าหนดเป็นแนวทางรเิร ิม่ เพือ่
แกไ้ขปญัหา และพฒันาในพืน้ทีใ่หส้อดคลอ้ง
กบัศกัยภาพของตนเอง โดย
      - สนบัสนนุ อปท. มบีทบาทด าเนนิกจิกรรม
      - สรา้งกลไกรบัฟงัความเห็นของประชาชน

ระบบการบรหิารงานกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ

 ใหก้ลุม่จงัหวดัรเิร ิม่เพือ่แกไ้ขปญัหาและ

  พฒันาพืน้ที ่โดยน าความตอ้งการของ
  ประชาชนมาก าหนดเป็นแนวทางรเิร ิม่

 ให ้ผวจ. ผูท้ าหนา้ทีห่วัหนา้กลุม่จงัหวดั มี
หนา้ที่
    - ประสาน เรง่รดั ตดิตามการด าเนนิงานของ 
ผวจ.ในสว่นทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัแผนพฒันา และ
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุม่จงัหวดั
    - บรูณาการในการแกไ้ขปญัหาในกลุม่จงัหวดั 
โดยค านงึถงึการมสีว่นรว่มของประชาชน
    - รายงานสภาพปญัหาทีม่อียูใ่นกลุม่จงัหวดั 
และไมส่ามารถแกไ้ขไดโ้ดยล าพงั โดยขอรบัการ
วนิจิฉยัส ัง่การและแกไ้ขปญัหาจาก รนม. หรอื 
รมต.นร. ทีก่ ากบัดแูล

 ใหก้ระทรวงมหาดไทยจดัต ัง้ส านกับรหิาร
     ยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั เพือ่ใหม้บีทบาท

     ในการเชือ่มโยงและขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์

     กลุม่จงัหวดั โดยใหเ้ป็นหนว่ยงานขนาดเล็ก

     มคีวามคลอ่งตวัสงู และอาจใชว้ธิกีาร                

    “จดัจา้งทีป่รกึษา” มาด าเนนิการได้

 ใหส้ว่นราชการในพืน้ทีก่ลุม่จงัหวดั 

    สนบัสนุนบคุลากรมาชว่ยปฏบิตังิาน

    ในส านกับรหิารยทุธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั 

    ตามทีผู่ว้า่ราชการจงัหวดัผูท้ าหนา้ที่

    หวัหนา้กลุม่จงัหวดัรอ้งขอ



10

ระบบการประสานงานและการรายงาน

  รายงานผลความกา้วหนา้ในการด าเนนิการแผนงาน 
     โครงการตามแผนพฒันา แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
     ของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั และการบรหิารงบประมาณ
     ของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั ใหจ้งัหวดัรายงานตอ่ ก.น.จ. 
     ทกุ 6 เดอืน

รายงานสรปุผลการปฏบิตังิานและผลการใชจ้า่ย
    งบประมาณ รวมท ัง้ปญัหาอปุสรรคในการด าเนนิงาน
   ตามแผนพฒันา และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของ
   จงัหวดัใหร้ายงานตอ่ ก.น.จ. กอ่นน าเสนอ ครม.
 รายงานสภาพปญัหาอปุสรรคทีม่อียูใ่นพืน้ที ่
    ใหร้ายงานตอ่ ผต.นร. และหรอื ผต.มท. เพือ่บรูณาการ
    ในการแกไ้ขปญัหาในเบือ้งตน้ และน าเสนอ ก.น.จ. 
    เพือ่ทราบหรอืใหข้อ้วนิจิฉยัส ัง่การ

ระบบการตดิตามและประเมนิผล

 กลไกการตรวจราชการของ 

    ผต.นร. และ ผต.มท. 
   ในการเรง่รดั ตดิตาม และ    
   ประเมนิผลการด าเนนิการ
   ตามแผนพฒันา แผนปฏบิตั ิ
   ราชการประจ าปีของจงัหวดั/
   กลุม่จงัหวดั รวมท ัง้การ
   บรหิารงบประมาณ
    

ใชก้ลไกของ ก.พ.ร. 
    ในการตดิตาม
    ประเมนิผล ตามค ารบัรอง
    การปฏบิตัริาชการของ
    จงัหวดัและ กลุม่จงัหวดั

  ใชก้ลไกของ

คณะกรรมการ     
ตรวจสอบและประเมนิผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.)

/รมต.สร.
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กรอบนโยบายในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั และแผนพฒันากลุม่จงัหวดั

1. กรอบแนวทาง

 น า แ ผ น พ ัฒ น า ก า ร

เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
และกรอบยุทธศาสตร์การ
พฒันาภาค มาใช้เป็นแนว
ทางการจดัท า

 มุง่เนน้การท างาน

แบบเครอืขา่ยรว่มกนั
ทุ กภาคส่ ว น  โดย
ค านงึถงึความพรอ้ม
ของทกุภาคสว่น

 รบัฟังความคดิเห็น

ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
ทอ้งถิน่ในจงัหวดั
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2. ขอบเขตของแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุม่จงัหวดั

          แผนพฒันาจงัหวดั

เป็นแผนทีมุ่ง่การพฒันาจงัหวดั

แบบองคร์วมทีค่รอบคลมุทกุมติ ิ

ในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 

ทรพัยากรธรรมชาต ิส ิง่แวดลอ้ม 

และความม ัน่คง เพือ่พฒันา

คณุภาพชวีติ และตอบสนองตอ่

ความตอ้งการของประชาชนใน

จงัหวดั

 เป็นแผนทีมุ่ง่เนน้การพฒันา         

ดา้นเศรษฐกจิและสงัคม เพือ่

เพิม่ขดีความสามารถในการ

แขง่ขนัของกลุม่จงัหวดั และ

น าไปสูก่ารกระตุน้ใหเ้กดิการ

ลงทนุของภาคเอกชน และ

สรา้งรายไดใ้หก้ลุม่จงัหวดั

 แผนพฒันากลุม่จงัหวดั

•  การจดัท าตอ้งอยูบ่นพืน้ฐานของความเห็นชอบรว่มกนัของทกุภาคสว่นเพือ่ใหเ้กดิความย ัง่ยนืและ
รว่มมอืรว่มใจกนั

• เมือ่มกีารประกาศใชแ้ผนฯ แลว้ การจดัท าแผนปฏบตัริาชการประจ าปี  รวมท ัง้การด าเนนิกจิการ
ของสว่นราชการและหนว่ยงานอืน่ของรฐัในพืน้ทีจ่งัหวดัและกลุม่จงัหวดั ตอ้งสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั(ตามนยัมาตรา 53/1  แหง่ พรบ.ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิฯ)

กรอบนโยบายในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั และแผนพฒันากลุม่จงัหวดั
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แผนพฒันาจงัหวดั

ความหมาย

• รายการเกีย่วกบัโครงการและแผนงาน

ตา่งๆ ของจงัหวดัทีจ่ าเป็นตอ้งจดัท าเพือ่ให้

เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละทศิทางการ

พฒันา ของจงัหวดัในอนาคต โดยตอ้ง

ค านงึถงึความตอ้งการและศกัยภาพของ

ประชาชนในทอ้งถิน่ในจงัหวดั  รวมตลอด

ถงึความพรอ้มของภาครฐั และภาคธรุกจิ

เอกชน และยทุธศาสตรร์ะดบัชาต ิ

• มกีระบวนการรบัฟงัหรอืใหป้ระชาชน

มสีว่นรว่มในการก าหนดความตอ้งการใน

การพฒันาพืน้ทีข่องจงัหวดัมาพจิารณาให้

เกดิความผสมผสานไมข่ดัแยง้ในดา้นใด

ดา้นหนึง่

ระยะเวลาสีปี่

องคป์ระกอบ

• อยา่งนอ้ยตอ้งระบรุายละเอยีด  

  ของ

   - วสิยัทศัน ์

   - ประเด็นยทุธศาสตร ์

   - เป้าประสงค ์

   - ตวัชีว้ดั 

   - คา่เป้าหมาย และ

   - กลยทุธ์
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แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั

• เป็นแผนทีแ่ปลงแผนพฒันา

จงัหวดัไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยระบุ

ถงึโครงการตา่งๆ  ทีจ่ าเป็นตอ้ง

ด าเนนิการในจงัหวดัในแตล่ะ

ปีงบประมาณ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคแ์ละทศิทางการ

พฒันาของจงัหวดั ท ัง้นี ้ไมว่า่

โครงการน ัน้จะด าเนนิการโดย

จงัหวดั กระทรวง  ทบวง กรม 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

หรอืหนว่ยงานอืน่ใดของรฐั  

หรอืเอกชน

ความหมาย องคป์ระกอบ

•  อยา่งนอ้ยตอ้งระบุ

    - รายละเอยีดของโครงการ  

    - เป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องงาน  

    - หน่วยงานผูรั้บผดิชอบ  และ

    - งบประมาณทีจ่ะตอ้งใชด้ าเนนิการ 

โดยตอ้งมกีารระบใุหช้ดัเจนวา่โครงการ

หรอืงานใดทีจั่งหวดัประสงคจ์ะขอตัง้

งบประมาณจากส านักงบประมาณ

โดยตรง 
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มาตรา 28

             เมือ่คณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเห็นชอบกบัแผนพฒันาจงัหวดั

และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดัตามที ่ก.น.จ.เสนอแลว้               

ให ้ก.น.จ.สง่ใหส้ านกังบประมาณเพือ่ใชใ้นการจดัสรรงบประมาณ            

โดยส านกังบประมาณตอ้งด าเนนิการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยประจ าปี         

ใหเ้พยีงพอตอ่การด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั

               การสง่แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั ตามวรรคหนึง่  ใหถ้อื

วา่จงัหวดัไดย้ ืน่ค าของบประมาณตอ่ส านกังบประมาณตามกฎหมายวา่ดว้ย  

วธิกีารงบประมาณแลว้เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบังบประมาณของจงัหวดั

แผนพฒันาจงัหวดั

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั
 

ความเชือ่มโยงระหวา่งแผนพฒันาจงัหวดั แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีของจงัหวดั และค าของบประมาณจงัหวดั
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แผนพฒันากลุม่จงัหวดั

ระยะเวลาสีปี่

องคป์ระกอบ

• อยา่งนอ้ยตอ้งระบรุายละเอยีดของ

   - วสิยัทศัน ์

   - ประเด็นยทุธศาสตร ์

   - เป้าประสงค ์

   - ตวัชีว้ดั 

   - คา่เป้าหมาย และ

   - กลยทุธ์

ความหมาย
• รายการเกีย่วกบัโครงการและแผนงาน

ตา่งๆ ของกลุม่จงัหวดัทีจ่ าเป็นตอ้ง

จดัท าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงค์

และทศิทางการพฒันาของกลุม่จงัหวดั

ในอนาคต โดยตอ้งค านงึถงึความ

ตอ้งการและศกัยภาพของประชาชนใน

ทอ้งถิน่ในกลุม่จงัหวดั  รวมตลอดถงึ

ความพรอ้มของภาครฐัและภาคธรุกจิ

เอกชน และยทุธศาสตรร์ะดบัชาต ิ

• มกีระบวนการรบัฟงัหรอืใหป้ระชาชน

มสีว่นรว่มในการก าหนดความ ตอ้งการ

ในการพฒันาพืน้ทีข่องจงัหวดั                   

มาพจิารณาใหเ้กดิความผสมผสาน

ไมข่ดัแยง้ในดา้นใดดา้นหนึง่
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แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุม่จงัหวดั

• เป็นแผนทีแ่ปลงแผนพฒันากลุม่

จงัหวดัไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยระบถุงึ

โครงการตา่งๆ  ทีจ่ าเป็นตอ้ง

ด าเนนิการในกลุม่จงัหวดัในแตล่ะ

ปีงบประมาณ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงคแ์ละทศิทางการพฒันา

ของกลุม่จงัหวดั ท ัง้นี ้ไมว่า่โครงการ

น ัน้จะด าเนนิการ โดยจงัหวดั กลุม่

จงัหวดั กระทรวง ทบวง กรม องคก์ร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืหนว่ยงานอืน่

ใดของรฐั  หรอืเอกชน

ความหมาย องคป์ระกอบ

•  อยา่งนอ้ยตอ้งระบุ

  - รายละเอยีดของโครงการ  

  - เป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องงาน  

  - หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ  และ

  - งบประมาณทีจ่ะตอ้งใช ้  

    ด าเนนิการ โดยตอ้งมกีารระบ ุ          

   ใหช้ดัเจนวา่โครงการหรอืงานใด 

   ทีจ่งัหวดัประสงคจ์ะขอต ัง้

   งบประมาณจากส านกังบประมาณ  

   โดยตรง 
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แผนพฒันากลุม่จงัหวดั

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุม่จงัหวดั   

ความเชือ่มโยงระหวา่งแผนพฒันากลุม่จงัหวดั แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีของกลุม่จงัหวดั และค าของบประมาณกลุม่จงัหวดั

มาตรา 32 ใหน้ าความมาตรา 28 ใชบ้งัคบัโดยอนโุลม

              เมือ่คณะรฐัมนตรพีจิารณาใหค้วามเห็นชอบกบัแผนพฒันาจงัหวดั

และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดัตามที่ ก.น.จ.เสนอแล้ว            

ให ้ก.น.จ.สง่ใหส้ านกังบประมาณเพือ่ใชใ้นการจดัสรรงบประมาณ  โดย

ส านกังบประมาณตอ้งด าเนนิการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี           

ใหเ้พยีงพอตอ่การด าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั

               การส่งแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดัตามวรรคหนึ่ง               

ให้ถือว่า จงัหวดัได้ยื่นค าของบประมาณต่อส านกังบประมาณตาม

กฎหมายว่าด้วย ว ิธีการงบประมาณแล้วเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกบั

งบประมาณของจงัหวดั
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กลไกการบรหิารงานจงัหวดั
และกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ

ก.บ.ก.

จงัหวดั 1

ระดบัชาติ

ก.บ.จ.

ก.น.จ.

ระดบักลุม่จงัหวดั

ระดบัจงัหวดั

จงัหวดั 3

จงัหวดั 4

จงัหวดั 2

ผูว้า่ราชการจงัหวดั

หวัหนา้กลุม่จงัหวดั

นายกรฐัมนตรี

คณะกรรมการนโยบาย
การบรหิารงานจงัหวดัและ
กลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ

คณะกรรมการ
บรหิารงานกลุม่จงัหวดั

แบบบรูณาการ

คณะกรรมการ
บรหิารงานจงัหวดั
แบบบรูณาการ
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คณะกรรมการนโยบาย
การบรหิารงานจงัหวดัและ
กลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ

(ก.น.จ.)
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องค์ประกอบ ก.น.จ. นายกรฐัมนตร ี: ประธาน

• รนม.ทกุคน + รฐัมนตรซีึง่ นรม.มอบหมายใหก้ ากบั
   และตดิตามการปฏบิตัริาชการในภมูภิาค
• รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงั
• รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทย

• ปลดัส านกันายกรฐัมนตรี

• ปลดักระทรวงมหาดไทย

• เลขาธกิารนายกรฐัมนตรี
• เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี
• ผูอ้ านวยการส านกังบประมาณ
• เลขาธกิาร สศช.

• นายกสมาคม อบจ. แหง่ประเทศไทย

• นายกสมาคมสนันบิาตเทศบาลแหง่ประเทศไทย
• นายกสมาคม อบต. แหง่ประเทศไทย  

• ประธานกรรมการสภาหอการคา้แหง่ประเทศไทย  
• ประธานสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  
• ผูท้รงคณุวฒุจิาก ก.พ.ร. ทีป่ระธาน ก.พ.ร. ก าหนด
   ไมเ่กนิ 3 คน  
• ผูแ้ทนภาคประชาสงัคมที ่นรม. แตง่ต ัง้ไมเ่กนิ 2 คน  (มวีาระ 3 ปี) 

กรรมการ
กรรมการและ
เลขานกุาร

เลขาธกิาร ก.พ.ร.

กรรมการและ
ผูช้ว่ยเลขานกุา

ร
1.รองเลขาธกิาร ก.พ.ร.
2.ขา้ราชการสงักดั
   กระทรวงมหาดไทย
   ทีป่ลดักระทรวง  
   มหาดไทยก าหนด

งานธรุการ

ส านกังาน ก.พ.ร.
รบัผดิชอบ
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1. ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบรหิารงานจงัหวดั
และกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ
   

2. ก าหนดนโยบาย แนวทาง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และข ัน้ตอนการ
จดัท าแผนพฒันาจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั  แผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั  การจดัท าและบรหิาร
งบประมาณจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

3. พจิารณา กล ัน่กรอง และใหค้วามเห็นชอบในแผนพฒันา
จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั/
กลุม่จงัหวดั และค าของบประมาณของจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
และน าเสนอตอ่คณะรฐัมนตรี

4. ก ากบัดแูลการด าเนนิการตาม (1) และ (2) ใหเ้กดิผลสมัฤทธิ์

5. แตง่ต ัง้คณะอนกุรรมการหรอืคณะท างาน อยา่งนอ้ยตอ้งม ี
    คณะอนกุรรมการดา้นแผนและงบประมาณ

6. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ ืน่ตามทีค่ณะรฐัมนตรมีอบหมาย

อ ำนำจหน้ำที่ ก.น.จ.



23

คณะกรรมการบรหิารงานกลุม่จงัหวดั
แบบบรูณาการ

(ก.บ.ก.)
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ประธาน: หวัหนา้กลุม่จงัหวดั  

ผูว้า่ราชการจงัหวดัในกลุม่จงัหวดัทกุจงัหวดั

• ผูแ้ทนหวัหนา้สว่นราชการประจ าจงัหวดัในกลุม่จงัหวดัทีผู่ว้า่ราชการ
 จงัหวดัมอบหมายจงัหวดัละไมเ่กนิ2 คน   (มวีาระ 3 ปี)

• นายก อบจ.ในกลุม่จงัหวดัทกุจงัหวดั

• นายกเทศมนตรใีนกลุม่จงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน

• นายก อบต.ในกลุม่จงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน

• ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม (มวีาระ 3 ปี)  

• ผูแ้ทนภาคธรุกจิเอกชน

ขา้ราชการในสงักดักระทรวงมหาดไทยทีป่ลดักระทรวงมหาดไทยแตง่ต ัง้

หวัหนา้ส านกังานจงัหวดัของทกุจงัหวดัในกลุม่จงัหวดั

องค์ประกอบ ก.บ.ก.

รองประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานกุาร

กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร



25

อ ำนำจหน้ำที่ ก.บ.ก.

(1) วางแนวทางปฏบิตัแิละอ านวยการใหก้ารบรหิารงานแบบ   
บรูณาการในกลุม่จงัหวดัเป็นไปตามหลกัการ นโยบายและระบบตามที ่
ก.น.จ.  ก าหนด

(2)  จดัท าแผนพฒันากลุม่จงัหวดัเสนอตอ่ทีป่ระชุมตามมาตรา 19 
เพือ่รบัฟงัความคดิเห็น  

(3)  สง่เสรมิ  ประสานความรว่มมอืการพฒันาระหวา่งภาครฐั     
ภาคประชาสงัคม  และภาคธรุกจิเอกชน  และสภาองคก์รชุมชนต าบล 
และแกไ้ขปญัหาภายในกลุม่จงัหวดัและระหวา่งกลุม่จงัหวดั 

(4) วเิคราะห ์บรูณาการ และใหค้วามเห็นชอบรายละเอยีดการ
ปฏบิตักิารตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุม่จงัหวดัและ ค าขอ
งบประมาณกลุม่จงัหวดั กอ่นน าเสนอตอ่  ก.น.จ.

(5)  ก ากบั ใหค้ าแนะน า ตดิตามและประเมนิผลและรายงาน  ก.น.จ. 

(6)  แตง่ต ัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างาน 

(7)  ปฏบิตัหินา้ทีอ่ ืน่ ๆ
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   กรณีที ่ก.บ.ก. แตง่ต ัง้คณะอนกุรรมการจดัท าแผนพฒันา

กลุม่จงัหวดั อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ย

    1. ผูแ้ทนทีเ่ป็นนายก อบจ.ไมน่อ้ยกวา่ 1 คน   

    2. ผูแ้ทนนายกเทศมนตรใีนกลุม่จงัหวดั ไมน่อ้ยกวา่ 2 คน  

    3. ผูแ้ทนนายก อบต. ในกลุม่จงัหวดัไมน่อ้ยกวา่  3 คน และ

    4. ผูแ้ทนภาคประชาสงัคมไมน่อ้ยกวา่  1 คน

คณะอนกุรรมการจดัท าแผนพฒันากลุม่จงัหวดั
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คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดั
แบบบรูณาการ

(ก.บ.จ.)
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• รองผูว้า่ราชการจงัหวดัทกุคน  
• ผูแ้ทนหวัหนา้สว่นราชการทีม่สี านกังานอยูใ่นจงัหวดั
  ไมว่า่จะมฐีานะเป็นราชการสว่นภมูภิาคหรอืสว่นกลาง *  

• ผูแ้ทนรฐัวสิาหกจิทีด่ าเนนิกจิการอยูใ่นจงัหวดั*

• ผูแ้ทนหวัหนา้หนว่ยงานอืน่ของรฐัทีม่สี านกังาน
   อยูใ่นจงัหวดั*
• ผูแ้ทนผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่*  

• ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม*  

• ประธานกรรมการหอการคา้จงัหวดั 
• ประธานสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั

• หวัหนา้ส านกังานจงัหวดั 

องค์ประกอบ ก.บ.จ. ประธาน: ผูว้า่ราชการจงัหวดั  

กรรมการ

กรรมการและเลขานกุาร
 * มวีาระอยูใ่นต าแหนง่
    คราวละ 3 ปี
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อ ำนำจหน้ำที่ ก.บ.จ.

(1) วางแนวทางปฏบิตัแิละอ านวยการใหก้ารบรหิารงานแบบบรูณาการใน
จงัหวดัเป็นไปตามหลกัการ  นโยบายและระบบตามที ่ก.น.จ.  ก าหนด

(2)  จดัท าแผนพฒันาจงัหวดัเสนอตอ่ทีป่ระชมุตามมาตรา 19 เพือ่รบัฟงั
ความคดิเห็น  

(3)  สง่เสรมิ  ประสานความรว่มมอืการพฒันาระหวา่งภาครฐั  ภาคประชา
สงัคม  และภาคธรุกจิเอกชน เพือ่สรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้อ านวยตอ่การลงทนุ
และชกัชวนภาคธรุกจิเอกชนมาลงทนุในจงัหวดั 

(4) จดัท าบนัทกึความเขา้ใจกบัฝ่ายตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาทีใ่ห้
ความรว่มมอืและสนบัสนนุการด าเนนิการตามแผนพฒันาจงัหวดั และ
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั

 (5) วเิคราะห ์บรูณาการ และใหค้วามเห็นชอบรายละเอยีดการปฏบิตักิาร
ตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี และค าของบประมาณจงัหวดั กอ่นน าเสนอ  
ตอ่  ก.น.จ.

(6)  ก ากบั ใหค้ าแนะน า ตดิตามและประเมนิผล และรายงาน  ก.น.จ.  

(7)  แตง่ต ัง้คณะอนกุรรมการหรอืคณะท างาน 

(8)  ปฏบิตัหินา้ทีอ่ ืน่ ๆ
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อ านาจหนา้ที่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั

(1) บรหิารงานจังหวดัโดยค านงึถงึความสอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย     
     และความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ในจังหวดัในการจัดท า
     แผนพัฒนาจังหวดั และบรหิารยทุธศาสตรต์ามแผนดังกลา่ว

(2) ประสานและเชือ่มโยง หน่วยงานของรัฐ  อปท. ภาคประชาสงัคม  
     และภาคเอกชน เพือ่รว่มกนัวางยทุธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวดัให ้
     เหมาะสมกบัโอกาสและศกัยภาพของจังหวัดโดยเนน้การมสีว่นรว่ม
     ของทกุฝ่าย

(3) บรูณาการการบรหิารงบประมาณและแสวงหาความรว่มมอืและ       
     การสนับสนุนจากทกุฝ่าย 

(4) สง่เสรมิและสนับสนุน อปท.ใหม้คีวามเขม้แข็งในการพัฒนาทอ้งถิน่ 

(5) สง่เสรมิและสนับสนุนภาคประชาสงัคมใหม้คีวามเขม้แข็ง สามารถ
     บรหิารจดัการและแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเองอยา่งยัง่ยนื

(6) เสรมิสรา้งการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละการบรหิารการ
     เปลีย่นแปลง   

(7) กระท าตนเป็นแบบอยา่ง สง่เสรมิสนับสนุนใหเ้กดิการเรยีนรู ้     
     ตลอดจนการพัฒนาผูป้ฏบิตังิาน 
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• มอี านาจหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกบัผูว้า่ราชการจังหวดั

• ประสาน เรง่รัด ตดิตามการด าเนนิงานของ
  ผูว้า่ราชการจังหวดัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั
  แผนพัฒนากลุม่จังหวัดและแผนปฏบิัตริาชการ
  ประจ าปีของกลุม่จังหวัด  

อ านาจหนา้ที่ หวัหนา้กลุม่จงัหวดั
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กลุม่จงัหวดัและจงัหวดัทีเ่ป็นศนูยป์ฏบิตักิารกลุม่จงัหวดั

กลุม่จงัหวดั 18 กลุม่ ตามมตคิณะรฐัมนตรี
 เมือ่วนัที ่15 มกราคม 2551
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การจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดด าเนนิการโดย ก.บ.จ. ในรปูของคณะกรรมการทีม่อีงคป์ระกอบ

ครบทกุภาคสว่นในจังหวัดไดแ้ก ่สว่นราชการ องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ภาคธรุกจิเอกชนและภาค

ประชาสงัคม โดยมขีัน้ตอนการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน

ขัน้ตอนที ่1 : การรวบรวมและวเิคราะหข์อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

ขัน้ตอนที ่2 : การวเิคราะหส์ถานการณ์ สภาพแวดลอ้ม ศักยภาพและความตอ้งการของพืน้ที่

ขัน้ตอนที ่3 : การจัดท ารา่งแผนพัฒนาจังหวัด

3.1 : การก าหนดวสิยัทัศน์

3.2 : การก าหนดประเด็นยทุธศาสตร ์และจัดล าดับความส าคญัของประเด็น ยทุธศาสตร์

3.3 : การก าหนดเป้าประสงคเ์ชงิยทุธศาสตร ์ตัวชีว้ัดทีจ่ะสะทอ้นไดว้า่จังหวัด สามารถ

                       ด าเนนิงานไดบ้รรลเุป้าประสงค ์คา่เป้าหมายในแตล่ะปีงบประมาณ และกลยทุธ ์

3.4 : การจัดท าบัญชชีดุแผนงาน/โครงการ และผลผลติ 

3.5 : การก าหนดหน่วยงานรับผดิชอบแผนงาน/โครงการ แหลง่งบประมาณ

ขัน้ตอนที ่4 : การจัดประชมุประชาหารอืแสดงความเห็นตอ่รา่งแผนพัฒนาจังหวดั

ขัน้ตอนที ่5 : การปรับปรงุแผนพัฒนาจังหวัดใหส้มบรูณ์ตามผลการประชมุ 
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กระบวนการการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุม่จงัหวดั

ก.น.จ.ก าหนดกรอบ 
นโยบาย ขัน้ตอน วธิกีาร 
แผนและงบประมาณของ
จังหวัด/ กลุม่จังหวัด

 ก.น.จ. 

จงัหวดั 

ก.บ.จ. วเิคราะห ์เพือ่ก าหนด
ศกัยภาพและความตอ้งการ
ของจงัหวัด 

จังหวัดรวบรวมขอ้มลูศกัยภาพ
ของจังหวัด และส ารวจความ
ตอ้งการของประชาชนในจังหวัด 

      ก.บ.ก. จัดท ารา่ง
แผนพัฒนากลุม่จังหวดั

ก.บ.จ. จัดท าร่าง
แผนพัฒนาจังหวดั

จังหวดัจัดประชมุปรกึษา
หารอืกบัทกุภาคสว่นในจังหวัด

      ก.บ.ก. ปรับปรงุ
แผนพัฒนากลุม่จังหวดั
ใหส้มบรูณ์

 ก.บ.จ. ปรับปรงุแผน 
พัฒนาจงัหวัดใหส้มบรูณ์

 กลุม่จงัหวดั

ก.น.จ. กลัน่กรองและเสนอ
ความเห็นเกีย่วกบัแผนพัฒนา
จังหวดัและแผนพัฒนากลุม่จังหวดั 
เสนอคณะรัฐมนตรเีพือ่พจิารณา
อนุมัตใิหค้วามเห็นชอบ

1

2

3

4

5

6
7.1

7.2
8

ขอ้มลูศกัยภาพและความตอ้งการของจังหวดั
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนากลุม่จังหวัด

จัดสง่รา่งแผนพัฒนากลุม่จังหวัด
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจงัหวดั

สง่รา่งแผนกลุม่จังหวดัใหจ้งัหวัดตา่ง ๆ ในกลุม่จงัหวัดน าไปประชมุหารอื
รว่มกบัภาคสว่นตา่ง ๆ ในจังหวดั

สง่ขอ้คดิเห็น/ขอ้เสนอแนะทีเ่กีย่วกับแผนพัฒนากลุม่จังหวดั
ซึง่ไดจ้ากการประชมุหารอืใหก้ลุม่จังหวดัเพือ่น าไปปรับปรงุ

รา่งแผนพัฒนาจงัหวัด

ขอ้คดิเห็น/ขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัแผนพัฒนาจงัหวัด

แผนพฒันากลุม่
จงัหวดั

แผนพฒันาจงัหวดั

9

ครม. พจิารณาเห็นชอบแผน
พฒันากลุม่จงัหวดั/จงัหวดั
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ข ัน้ตอนการบรหิาร

การจดัท าแผนพฒันาจงัหวดัและแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั

จังหวัดตัง้คณะกรรมการ
บรหิารงานจังหวัดแบบ
บรูณาการ(ก.บ.จ.)

ก.บ.จ. ด าเนนิการส ารวจหา
ความตอ้งการของประชาชน

ในพืน้ทีเ่พือ่ประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาจงัหวัดและ
แผนพัฒนากลุม่จงัหวดั และ
จัดสง่ผลส ารวจความตอ้งการ

ทีเ่กีย่วกบัแผนพัฒนากลุม่
จังหวัดให ้ก.บ.ก.

จังหวัดด าเนนิการสรรหาผูแ้ทน
ภาคประชาสงัคมและผูแ้ทน
ภาคธรุกจิเอกชนเพือ่เขา้
ประชมุปรกึษาหารอืตาม
มาตรา 19

ก.บ.จ. จัดท าแผนพฒันาจงัหวัด โดย
การวเิคราะหจ์าก (1) ขอ้มลูทีไ่ดร้ับ
จาก ก.น.จ. (2) ขอ้มลูจากการส ารวจ
ความตอ้งการ และ (3) แผนพฒันา

กลุม่จงัหวดั จาก ก.บ.ก.

จังหวัดน าแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุม่จงัหวัดไป
ประชุมปรกึษาหารอืกบัทกุ
ภาคสว่นในจังหวัดพรอ้มกนั

ก.บ.จ. น าขอ้คดิเห็นและ
ขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้ับไป 
- ปรับปรงุแผนพัฒนาจงัหวัด
- สง่ขอ้คดิเห็นไป ก.บ.ก.

ผูว้า่ราชการจังหวัดน า
แผนพัฒนาจงัหวัดฉบบั
สมบรูณ์ สง่ ก.น.จ.และ 
ก.บ.ก. 

จังหวัดไดร้ับนโยบาย 
แนวทาง ขัน้ตอน และวธิกีาร
ด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดจาก ก.น.จ.

1
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8

ผูว้า่ราชการจังหวัดจัดสง่
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของ
จังหวัด สง่ ก.น.จ.และ ก.บ.ก. 

ก.บ.จ. น าแผนพัฒนาจังหวัดไป
จัดท าแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
ของจงัหวัด+ค าขอ งปม.

9

10
คณะรฐัมนตรี
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ข ัน้ตอนการบรหิาร
การจดัท าแผนพฒันากลุม่จงัหวดัและแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุม่จงัหวดั

กลุม่จงัหวัดตัง้
คณะกรรมการ

บรหิารงานกลุม่จงัหวดั
แบบบรูณาการ(ก.บ.ก.)

ก.บ.ก. จัดท าแผนพฒันากลุม่
จังหวัด โดยการวเิคราะหจ์าก 
(1) ขอ้มลูทีไ่ดร้ับจาก ก.น.จ.

และ (2) ขอ้มลูจากการ
ส ารวจความตอ้งการทีไ่ดรั้บ

จาก ก.บ.จ.

กลุม่จังหวัดรับขอ้มลูการส ารวจ
ความตอ้งการของประชาชนใน
พืน้ที ่ทีจั่งหวดัจัดสง่ใหเ้พือ่
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
กลุม่จังหวัด

ก.บ.ก. จัดสง่รา่งแผนพัฒนากลุม่
จังหวัดให ้ก.บ.จ. เพือ่ประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาจงัหวัด และเพือ่
น าเขา้ไปประชมุปรกึษาหารอืกบัทกุ

ภาคสว่นในจังหวัด

- จงัหวัดน าแผนพัฒนากลุม่
  จังหวัดไปประชมุปรกึษาหารอื
  กบัทกุภาคสว่นในจังหวัด
  พรอ้มกบัแผนพัฒนาจังหวัด
- สง่ขอ้คดิเห็นฯ ให ้ก.บ.ก.

ก.บ.ก. น าขอ้คดิเห็น
และขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้ับ
ไปปรับปรงุแผนพัฒนา
กลุม่จงัหวัด

หวัหนา้กลุม่จงัหวัดน า
แผนพัฒนากลุม่จงัหวดั
ฉบบัสมบรูณ์ สง่ ก.น.จ.

กลุม่จงัหวัดไดร้ับนโยบาย 
แนวทาง ขัน้ตอน และวธิกีาร
ด าเนนิการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดจาก ก.น.จ.
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หวัหนา้กลุม่จังหวัดจัดสง่
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของ
กลุม่จังหวัด สง่ ก.น.จ.และ 
ก.บ.จ. 

ก.บ.ก. น าแผนพัฒนากลุม่
จังหวัดไปจัดท าแผนปฏบิตั ิ
ราชการประจ าปีของกลุม่
จังหวัด+ ค าขอ งปม.

9

10คณะรฐัมนตรี
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งบประมาณจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั
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แนวทางด าเนนิการเมือ่ ครม.เห็นชอบแผนพฒันาจงัหวดัและแผนปฏบิตัริาชการ
ประจ าปีของจงัหวดั

• ด าเนนิการจดัสรรงบประมาณฯ ใหเ้พยีงพอตอ่การด าเนนิงานตาม

  แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจังหวัด

• การสง่แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจังหวดัใหถ้อืวา่เป็นการยืน่

  ค าของบประมาณตอ่ส านักงบประมาณตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีาร

  งบประมาณแลว้เฉพาะในสว่นทีเ่กีย่วกบังบประมาณของจังหวดั  

ก.น.จ.

• จัดสง่แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจังหวดั
   ที ่ครม.ใหค้วามเห็นชอบใหส้ านักงบประมาณ

ส านักงบประมาณ
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การโอนงบประมาณ

สว่นราชการ

ส านักงบประมาณ

กรมสง่เสรมิการปกครอง

    ทอ้งถิน่ (แจง้ งปม.
    เงนิอดุหนุนเฉพาะกจิ)

(แจง้ภายใน 30 วนั)

ผูว้า่ราชการจงัหวดั

          เมือ่ พ.ร.บ.งบประมาณรายจา่ยประจ าปีมผีลบงัคบัใช ้ใหห้นว่ยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งแจง้การไดร้บัการจดัสรรงบประมาณ  ดงันี้

การแจง้การจดัสรรงบประมาณ

•  สว่นราชการใดมคีวามจ าเป็นตอ้งโอนงบประมาณทีป่รากฏอยูใ่นแผนปฏบิตั ิ
    ราชการประจ าปีของจังหวดัใดกลบัสว่นราชการนัน้หรอืโอนไปด าเนนิการ
    ในจังหวดัอืน่ ใหก้ระท าไดเ้มือ่ไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่ราชการจังหวดันัน้แลว้
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การบรหิารงบประมาณ

• ใหเ้ป็นไปตามวธิกีารบรหิารงบประมาณจังหวดัแบบบรูณาการ
   ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิปีฏบิตัติามที ่ก.น.จ. ก าหนด
   ตามขอ้เสนอแนะของส านักงบประมาณ

การรายงานการใชจ้า่ยงบประมาณ

• เมือ่ส ิน้ปีงบประมาณ ใหจั้งหวดัรายงานสรปุผลการปฏบิตังิานและผลการ
  ใชจ้า่ยงบประมาณทีแ่สดงถงึผลส าเร็จ รวมทัง้ปัญหาอปุสรรคในการ
  ด าเนนิงานตามแผนพัฒนาจังหวดัและแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจังหวดั
  เสนอ ก.น.จ. เพือ่เสนอคณะรัฐมนตร ีและใหจั้ดสง่ส าเนาใหส้ านักงบประมาณ
  ทราบภายในหกสบิวนันับแตว่นัสิน้ปีงบประมาณ

• กรณีทีส่ านักงบประมาณก าหนดใหจั้งหวดัจัดท ารายงานผลการใชจ้า่ย
  งบประมาณตามแบบทีผู่อ้ านวยการส านักงบประมาณก าหนด เมือ่จังหวดั
  ไดจั้ดสง่ส าเนาใหส้ านักงบประมาณตามวรรคหนึง่แลว้ใหถ้อืวา่จังหวดั
  ไดจั้ดท ารายงานดงักลา่วแลว้
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งบประมาณ กลุม่จงัหวดั

การจัดท าและบรหิารงบประมาณ 

• ใหน้ าขอ้ก าหนดทีใ่ชก้บัจังหวดัมาใชบ้งัคบักบัดว้ยโดยอนุโลม 

• ในกรณีใดทีไ่มอ่าจปฏบิตัติามพระราชกฤษฎกีานีไ้ดห้รอืมไิด ้
   ก าหนดไวใ้นพระราชกฤษฎกีานี ้การด าเนนิการในกรณีนัน้
   ใหเ้ป็นไปตามที ่ก.น.จ. ก าหนดดว้ยความเห็นชอบของ
    คณะรัฐมนตรี

•  ใหห้วัหนา้กลุม่จังหวดับรูณาการการบรหิารงบประมาณกลุม่จังหวดั
   ใหเ้ป็นไปตามแผนพัฒนากลุม่จังหวัดและแผนปฏบิตัริาชการ
   ประจ าปีของกลุม่จังหวัด


