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1 ยทุธศาสตรช์าติ



กระบวนการในการยกร่างยทุธศาสตรช์าติ
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รา่งยทุธศาสตร์
ชาต ิ20 ปี

สถานการณ์
ภายใน-ภายนอก
ประเทศ

ประเดน็ส าคญั
ประเดน็ทา้ทาย
ภาพอนาคต ฯลฯ

รายการประเดน็หลกั ขอ้มลูพืน้ฐานในการยกรา่ง
ฯ

Ends
Ways
Means

เป้าหมายทีต่อ้งการ
แนวทางในการบรรลุ
เป้าหมาย เครื่องมอื

รา่งประเดน็ยทุธศาสตร์

กระบวนการมสีว่นรว่ม 
การตรวจสอบ การรบัฟัง

ความคดิเหน็

รฐัธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย 

กฎหมาย ระเบยีบ ฯลฯ 
หลกัวชิาการ

รา่งยทุธศาสตรช์าติ

การแปลงยทุธศาสตรช์าตสิู่
การปฏบิตั ิผา่นแผนระดบั

ต่าง ๆ

การตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิผล eMENSCR

II. Policy Formulation

III. Policy Implementation

IV. Policy Monitor 
and Evaluation

Policy Decision

I. Policy Advocacy
1. ศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอก 

ประเทศ

2. ยกรา่งยุทธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรปูประเทศ
3. จดัท ายุทธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรปูประเทศ

4. จดัท าโครงการและการด าเนินการ

5. ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลความส าเรจ็ของ

นโยบาย

ทีม่า : สศช.



ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี
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1. ด้านความมัน่คง (Security)
ประเทศชาตมิัน่คง ประชาชนมสีขุ

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขนั (Competitiveness)
ยกระดบัศกัยภาพใน
หลากหลายมติิ

6. ด้านการปรบัสมดลุและ
พฒันาระบบการบริหาร
จดัการภาครฐั (Good 
Governance)
ภาครฐัของประชาชนเพือ่
ประชาชน และประโยชน์
สว่นรวม

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพ
ชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
(Sustainable Development and Growth)
เตบิโต สมดุล ยัง่ยนื ทัง้เศรษฐกจิ 
สิง่แวดลอ้ม และคุณภาพชวีติ

3. ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ 
ทรพัยากรมนุษย ์(Enhancement Human Capital)
พฒันาคนในทุกมติแิละทุกชว่งวยั ใหเ้ป็นคนด ีเกง่ มี
คุณภาพ

4. ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสงัคม
(Social Cohesion and Just 
Society)
สรา้งความเป็นธรรม ลดความ
เหลือ่มล ้าในทุกมติิ

“ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแล้ว ด้วย
การพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ทีม่า : สศช.



ยทุธศาสตรท่ี์ 1 ด้านความมัน่คง
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เป้าหมาย 20 ปี ตวัช้ีวดัเป้าหมาย

ประชาชนอยูด่ ีกนิด ีมคีวามสุข 1.ความสุขของประชากรชาวไทย

บา้นเมอืงมคีวามมัน่คงในทุกมติแิละทุกระดบั 2.ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ

กองทพั หน่วยงานดา้นความมัน่คง ภาครฐั เอกชนและ
ภาคประชาชน มคีวามพรอ้มในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาความ
มัน่คง

3.ความพรอ้มของกองทพั หน่วยงานความมัน่คง และการมสีว่น 
รว่มของภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกนั 
และแกไ้ขความมัน่คง

ประเทศไทยมบีทบาทดา้นความมัน่คงเป็นทีช่ื่นชม และไดร้บัการ
ยอมรบัโดยประชาคมระหวา่งประเทศ

4.บทบาทและการยอมรบัในดา้นความมัน่คงของประเทศไทยใน
ประชาคมระหวา่งประเทศ

การบรหิารจดัการความมัน่คงมผีลส าเรจ็ทีเ่ป็นรปูธรรมอยา่งมี
ประสทิธภิาพ

5.ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการความมัน่คงแบบองคร์วม

1
2
3

4

5

ประเดน็
ยทุธศาสตร์
5 ประเดน็หลกั

การรกัษาความสงบภายในประเทศ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาทีม่ผีลกระทบต่อความมัน่คง

พฒันาศกัยภาพของประเทศใหพ้รอ้มเผชญิภยัคกุคาม ทีก่ระทบต่อความมัน่คงของชาติ

บรูณาการความรว่มมอืดา้นความมัน่คง กบัอาเซยีน และนานาชาต ิรวมถงึองคก์รภาครฐั และทีม่ใิชภ่าครฐั

พฒันากลไกการบรหิารจดัการความมัน่คงแบบบรูณาการ

1

2

3

4

5

ทีม่า : สศช.



ยทุธศาสตรท่ี์ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขนั
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เป้าหมาย 20 ปี ตวัช้ีวดัเป้าหมาย

ประเทศไทยเป็นประเทศทีพ่ฒันาแลว้ เศรษฐกจิ
เตบิโตอยา่งมเีสถยีรภาพและยัง่ยนื

1.รายไดป้ระชาชาต ิการขยายตวัของผลติภณัฑ์
มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้

2.ผลติภาพการผลติของประเทศ ทัง้ในปัจจยัการ 
ผลติและแรงงาน

ประเทศไทยมขีดีความสามารถในการแขง่ขนัสงูขึน้ 3.การลงทนุเพือ่การวจิยัและพฒันา 

4.ความสามารถในการแขง่ขนั

1

2

ประเดน็
ยทุธศาสตร์
5 ประเดน็หลกั

การเกษตรสรา้งมลูคา่

อุตสาหกรรมและบรกิารแหง่อนาคต

สรา้งความหลากหลายดา้นการทอ่งเทีย่ว

โครงสรา้งพืน้ฐาน เชือ่มไทย เชือ่มโลก

พฒันาเศรษฐกจิบนพืน้ฐานผูป้ระกอบการยคุใหม่

1

2

3

4

5

ทีม่า : สศช.



ยทุธศาสตรท่ี์ 3 ด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์
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เป้าหมาย 20 ปี ตวัช้ีวดัเป้าหมาย

คนไทยเป็นคนด ีคนเก่ง มคีุณภาพ พรอ้มส าหรบั
วถิชีวีติในศตวรรษที่ 21 

1.การพฒันาคุณภาพชวีติ สขุภาวะ และความ
เป็นอยูท่ีด่ขีองคนไทย

2.ผลสมัฤทธิท์างการศกึษาและการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ

สงัคมไทยมสีภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้และสนบัสนุนต่อ
การพฒันาคนตลอดช่วงชวีติ

3.การพฒันาสงัคมและครอบครวัไทย 

1

2

ประเดน็
ยทุธศาสตร์
7 ประเดน็หลกั

ปรบัเปลีย่นคา่นิยมและวฒันธรรม 

พฒันาศกัยภาพคนตลอดชว่งชวีติ

ปฏริปูกระบวนการเรยีนรูท้ีต่อบสนองต่อการเปลีย่นแปลง ในศตวรรษที่ 21

ตระหนกัถงึพหปัุญญาของมนุษยท์ีห่ลากหลาย

เสรมิสรา้งใหค้นไทยมสีขุภาวะทีด่ี

สรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนุษย์

เสรมิสรา้งศกัยภาพการกฬีาในการสรา้งคุณคา่ทางสงัคมและพฒันาประเทศ

1

2

3

4

5

6

7
ทีม่า : สศช.



ยทุธศาสตรท่ี์ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
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เป้าหมาย 20 ปี ตวัช้ีวดัเป้าหมาย

สรา้งความเป็นธรรม และลดความเหลือ่มล ้าในทุกมติิ 1.ความแตกต่างของรายได ้และการเขา้ถงึบรกิารภาครฐั
ระหวา่งกลุม่ประชากร

กระจายศนูยก์ลางความเจรญิทางเศรษฐกจิและสงัคม 
เพิม่โอกาสใหทุ้กภาคสว่นเขา้มาเป็นก าลงัของการพฒันา
ประเทศในทุกระดบั เพือ่ความสมานฉนัท์

2.ความกา้วหน้าของการพฒันาคน

เพิม่ขดีความสามารถของชมุชนทอ้งถิน่ในการพฒันา 
การพึง่ตนเอง และการจดัการตนเองเพือ่สรา้งสงัคม
คุณภาพ

3.ความกา้วหน้าในการพฒันาจงัหวดัเป็นศนูยก์ลางความ
เจรญิทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี

4.คุณภาพชวีติของประชากรสงูอายุ

1

2

3

ประเดน็
ยทุธศาสตร์
4 ประเดน็หลกั

การลดความเหลือ่มล ้า สรา้งความเป็นธรรมในทุกมติิ

การกระจายศนูยก์ลางความเจรญิทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี

การเสรมิสรา้งพลงัทางสงัคม

การเพิม่ขดีความสามารถของชุมชนทอ้งถิน่ ในการพฒันาการพึง่ตนเอง และการจดัการตนเอง

1

2

3

4

ทีม่า : สศช.



ยทุธศาสตรท่ี์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
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เป้าหมาย 20 ปี ตวัช้ีวดัเป้าหมาย

อนุรกัษ์และรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และวฒันธรรม
ใหค้นรุน่ต่อไปไดใ้ชอ้ยา่งยัง่ยนื มสีมดุล

1.การเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ฟ้ืนฟูและสรา้งใหมฐ่านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่ลด
ผลกระทบทางลบจากการพฒันาสงัคมเศรษฐกจิของประเทศ

2.สภาพแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาตทิี่
เสือ่มโทรมไดร้บัการฟ้ืนฟู

ใชป้ระโยชน์และสรา้งการเตบิโตบนฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มใหส้มดุล ภายในขดีความสามารถของระบบนเิวศ

3.พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ยกระดบักระบวนทศัน์ เพือ่ก าหนดอนาคตประเทศดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและวฒันธรรม บนหลกัของการ
มสีว่นรว่มและธรรมาภบิาล

4.ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจก มลูคา่เศรษฐกจิฐาน
ชวีภาพ

1

2

3

ประเดน็
ยทุธศาสตร์
6 ประเดน็หลกั

สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื บนสงัคมเศรษฐกจิสเีขยีว

สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื บนเศรษฐกจิภาคทะเล

สรา้งการเตบิโตอยา่งยัง่ยนื บนสงัคมเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรต่อสภาพภมูอิากาศ

พฒันาพืน้ทีเ่มอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชงินิเวศ มุง่เน้นความเป็นเมอืงทีเ่ตบิโต

พฒันาความมัน่คงทางน ้า พลงังาน และเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม

ยกระดบักระบวนทศัน์ เพือ่ก าหนดอนาคตประเทศ

1

2

3

4

5

6

4

ทีม่า : สศช.



ยทุธศาสตรท่ี์ 6 ด้านการปรบัสมดลุ และพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั
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เป้าหมาย 20 ปี ตวัช้ีวดัเป้าหมาย

ภาครฐัมวีฒันธรรมการท างานทีมุ่ง่ผลสมัฤทธิ ์และผลประโยชน์
สว่นรวม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก 
รวดเรว็ โปรง่ใส

1.ระดบัความพงึพอใจของประชาชน ต่อการ 
ใหบ้รกิารสาธารณะของภาครฐั

ภาครฐัมขีนาดทีเ่ลก็ลง พรอ้มปรบัตวัใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง 2.ประสทิธภิาพของการบรกิารภาครฐั

ภาครฐัมคีวามโปรง่ใส ปลอดการทุจรติ และประพฤตมิชิอบ 3.ระดบัความโปรง่ใส การทุจรติ ประพฤตมิชิอบ

กระบวนการยตุธิรรม เป็นไปเพือ่ประโยชน์ต่อสว่นรวมของประเทศ 4.ความเสมอภาคในกระบวนการยตุธิรรม

1

2
3

ประเดน็
ยทุธศาสตร์
8 ประเดน็หลกั

ภาครฐัทีย่ดึประชาชนเป็นศนูยก์ลาง ตอบสนองความตอ้งการ และใหบ้รกิารอย่างสะดวก รวดเรว็ โปร่งใส

ภาครฐับรหิารงานแบบบรูณาการ โดยมยีุทธศาสตรช์าตเิป็นเป้าหมาย และเชื่อมโยงการพฒันาในทกุระดบั ทุกประเดน็ ทุกภารกจิ และ
ทุกพืน้ที่

ภาครฐัมขีนาดเลก็ลง เหมาะสมกบัภารกจิ เปิดกวา้ง สง่เสรมิใหป้ระชาชน และทุกภาคสว่นมสีว่มร่วมในการพฒันาประเทศ

ภาครฐัมคีวามทนัสมยั

บุคลากรภาครฐัเป็นคนดแีละเก่ง ยดึหลกัคุณธรรม มจีติส านึก มคีวามสามารถสงู มุ่งมัน่ และเป็นมอือาชพี

ภาครฐัมคีวามโปร่งใส ปลอดการทุจรติและประพฤตมิชิอบ ทุกภาคสว่นร่วมต่อตา้นการทุจรติ

กฎหมายมคีวามสอดคลอ้งเหมาะสม กบับรบิทต่าง ๆ และมเีท่าทีจ่ าเป็น

กระบวนการยุตธิรรมเคารพสทิธมินุษยชน และปฏบิตัต่ิอประชาชนโดยเสมอ

1

2

3

4

5

4

6

7

8 ทีม่า : สศช.



แผนระดบั  3

แผนระดบั  2

แผนระดบั  1

ภาพรวมการเช่ือมโยงของแผน 3 ระดบั

12

แผนพฒันาเศรษฐกจิ ฯ

ยทุธศาสตรช์าติ

แผนแมบ่ท ฯแผนความมัน่คง

แผนการปฏริปูประเทศ

แผนปฏบิตักิาร
ราชการ
(หน่วยงาน)

ตดิตาม/ประเมนิผล

งบประมาณ

ด าเนินการ

แผนปฏบิตักิาร
(ดา้น)

- กฎหมายก าหนดไวเ้พือ่ประโยชน์ในการท างานใน
เชงิบรูณาการขา้มหน่วยงาน
- มคีวามจ าเป็นเพือ่ขยายความแผนแมบ่ทใหม้ี
ขอบเขตและรายละเอยีดทีช่ดัเจนขึน้

eMENSCR

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี

ทีม่า : สศช.



1. ความมัน่คง
2. การต่างประเทศ
3. การเกษตร
4. อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต
5. การท่องเทีย่ว
6. พืน้ทีแ่ละเมอืงน่าอยูอ่จัฉรยิะ
7. โครงสรา้งพืน้ฐานระบบโลจสิตกิสแ์ละ
ดจิทิลั
8. ผูป้ระกอบการและวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มยคุใหม่
9. เขตเศรษฐกจิพเิศษ
10.การปรบัเปลีย่นค่านิยมและวฒันธรรม
11.การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชวีติ
12.การพฒันาการเรยีนรู้
13.การเสรมิสรา้งใหค้นไทยมสีุขภาวะที่ดี
14.ศกัยภาพการกฬีา
15.พลงัทางสงัคม
16.เศรษฐกจิฐานราก
17.ความเสมอภาคและหลกัประกบัทางสงัคม
18.การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื
19.การบรหิารจดัการน ้าทัง้ระบบ
20.การบรกิารประชาชนและประสทิธภิาพ
ภาครฐั
21.การต่อตา้นการทุจรติและประพฤตมิชิอบ
22.กฎหมายและกระบวนยตุธิรรมตักรรม
23.การวจิยัและพฒันานวตักรรม

ยทุธศาสตรช์าติสู่แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ 23 ประเดน็

13

35
ประเดน็

ยุทธศาสตรช์าติ

6
ยุทธศาสตรช์าติ

23
แผนแมบ่ท ฯ

85
แผนย่อย

152
ประเดน็ย่อย

ทัง้นี้ ประเดน็ แผนแม่บทฯ ทัง้ 23 ฉบบั เป็นการ
ก าหนดประเด็นในลักษณะที่มีความบูรณาการ 
และเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติด้านที่
เกีย่วขอ้ง (Cross Issue) และประเดน็การพฒันา
จะไม่มีความซ ้าซ้อนกัน ระหว่างแผนแม่บทฯ 
เพื่อใหส้ว่นราชการสามารถน าแผนแม่บทฯ ไปใช้
ในทางปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และป้องกนั
การเกดิความสบัสน

การสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั

ความมัน่คง

การพฒันาและ
เสรมิสรา้ง
ศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์

การสรา้ง
โอกาสและ
ความเสมอ

ภาคทางสงัคม

การสรา้งการ
เตบิโตบน

คณุภาพชวีติที่
เป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม

การปรบัสมดุล
และพฒันาระบบ
บรหิารจดัการ

ภาครฐั

1

2

3

5

6

7

9

4

8

เกีย่วขอ้งโดยตรง มสี่วนสนบัสนุน

ทีม่า : สศช.



หน้าท่ีของหน่วยงานตาม พ.ร.บ.การจดัท ายทุธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2560
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แผนพฒันา
เศรษฐกจิและ
สงัคมแหง่ชาติ

ยทุธศาสตรช์าติ
แผนแมบ่ท
ภายใต้

ยุทธศาสตรช์าติ

นโยบายและแผน
ระดบัชาตวิา่ดว้ย
ความมัน่คง
แห่งชาติ

แผนการปฏริปู
ประเทศ
ดา้น.....

แผนปฏบิตักิารราชการ
(ราย 5 ปี และ รายปี)

การตดิตาม ตรวจสอบ และการประเมนิผลตาม พ.ร.บ.การ
จดัท ายทุธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2560

แผน
อื่นๆ

ดงันัน้ จงึเป็นหน้าทีข่องทุกหน่วยงานของรฐั
ตอ้งบรูณาการด าเนินการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาต ิใหบ้รรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม

ไม่ใช่หน้าท่ีของหน่วยงานเจ้าภาพ

แผนปฏบิตักิาร
(ดา้น)

หน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
• หน่วยงานของรฐัทุกหน่วย มหีน้าทีด่ าเนินการเพือ่ให้
บรรลุเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นยทุธศาสตรช์าต(ิมาตรา 5 
วรรคสอง)*
• หน่วยงานของรฐัทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งปฎบิตัใืหเ้ป็นไปตาม
แผนแมบ่ท ยทุธศาสตร ์รวมทัง้การจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปี งบประมาณตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนแม่บท
ดว้ย(มาตรา 10 วรรคสาม)*
• ใหห้น่วยงานรฐัรายงานผลการด าเนินการดงักลา่วต่อ
ส านกังาน ภายในระยะเวลาและตามรายการทีส่ านกังาน
ก าหนด(มาตรา 24)*
• สศช ท าหน้าทีส่ านกังานเลขานุการคณะกรรมการ
ยทุธศาสตรช์าต ิคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตรช์าติ

*พ.ร.บ.การจดัท ายทุธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2560

1. การตรวจสอบของฝ่ายนติบิญัญตัิ

2. การตรวจสอบของคณะกรรมการจดัท ายทุธศาสตรช์าติ

กรณทีีค่วามปรากฎวา่การด าเนินงานของหน่วยงานไม่
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรช์าตแิละแผนแมบ่ท ตาม มาตรา26

คณะกรรมการ
จดัท ายุทธศาสตร์

ชาติ
หน่วยงาน

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์

ชาติ
ป.ป.ช.

1

2

3

คณะกรรมการ
จดัท า

ยทุธศาสตรช์าติ

คณะกรรมการ
จดัท า

ยุทธศาสตรช์าติ

ด าเนินการตามแจง้
ไมด่ าเนินการ

คณะ
รฐัมนตรี

หน่วย
งาน

ด าเนินการตามแจง้
ไมด่ าเนินการ

ทีม่า : สศช.



แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยทุธศาสตรช์าติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ.2564-2565
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“ลดความเปราะบาง 
สร้างภมิูคุ้มกนั”

“ปรบัตวั ก้าวให้ทนัโลก”
“ยกระดบั ปรบัโครงสร้าง 

แปลงความเส่ียงเป็นโอกาส”

• ความสามารถในการ
บรหิารจดัการ ภายใต้
สภาวะวกิฤต ิให้
สามารถยนืหยดั และ
ตา้นทานความ
ยากล าบาก

• ฟ้ืนคนืกลบัสูส่ภาวะปกติ
ไดอ้ยา่งรวดเรว็

• การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้ง
และปัจจยัพืน้ฐาน ใหส้อดรบักบั
ความเปลีย่นแปลง เพือ่พลกิ
วกิฤตใิหเ้ป็นโอกาสส าหรบัการ
พฒันาประเทศต่อไป

• เพือ่ใหป้ระเทศมกีารพฒันาที่
สมดุล ยัง่ยนื ภายใต ้3 หลกัการ
• Survival (การอยูร่อด)
• Sufficiency(พอเพยีง)
• Sustainability(ยัง่ยนื)

Cope
พรอ้มรบั Transformเปลีย่นแปลงเพือ่พรอ้มเตบิโต

Resilience
ล้มแล้ว ลกุไว

ทีม่า : สศช.

• ปรบัทศิทาง รปูแบบ 
แนวทางการพฒันา 
ใหส้อดคลอ้งกบัการ 
เปลีย่นแปลง

• กระจายความเสีย่งและ
ปรบัตวัอยา่งเทา่ทนั
เพือ่แสวงหาประโยชน์
จากสิง่ทีเ่กดิขึน้



แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยทุธศาสตรช์าติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19
พ.ศ.2564-2565
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3.พฒันาศกัยภาพ คุณภาพชวีติ ใหเ้ป็นก าลงัหลกัในการพฒันาประเทศ (Human 
Capital) เพือ่การยกระดบั ปรบัทกัษะแรงงาน และเยยีวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบจาก
ภาวะวกิฤต

ทีม่า : สศช.

1.เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิฐานราก (Local Economy)
เพือ่ลดความเสีย่งในการพึง่พาต่างประเทศ

4.ปรบัปรงุ พฒันาปัจจยัพืน้ฐาน เพือ่สง่เสรมิการฟ้ืนฟู พฒันาประเทศ (Enabling 
Factors) ใหส้อดคลอ้งรบักบักระแสการเปลีย่นแปลง ทีส่ง่ผลกระทบต่อศกัยภาพ
ของประเทศ







2 การเช่ือมโยงและบรูณาการ
ยทุธศาสตรร์ะดบัชาติสู่การพฒันา
ยทุธศาสตร์
เชิงพืน้ท่ี

หลกัการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั

แบบบรูณาการ



รฐับาล (Agenda)

กระทรวงมหาดไทย (Function/Agenda) + 19 กระทรวง+ 19 กระทรวง

ผู้ว่าราชการ
จงัหวดั

76 จงัหวดั (Area)

หน.ส่วราชการ                    
ในภมิูภาค อบจ. 76 แหง่ ทน./ทม.30 - 33

หน่วย
หน.ส่วนราชการ                  

ส่วนกลางในภมิูภาค
30 - 72
หน่วย

ก ากบั/ดแูล ก ากบั/ดแูลปกครอง/บงัคบับญัชา/ประเมินผล ก ากบั/ดแูล ก ากบั/ดแูล

คณะรฐัมนตรี

208 แหง่ 
(ทน. 30 แหง่/ทม. 178 แหง่)

นายอ าเภอ 878 อ าเภอ

ท้องท่ี 7,255 ต าบล/75,032 หมู่บ้าน

• ก านัน 
• ผูใ้หญ่บ้าน
• แพทยป์ระจ าต าบล

7,567 แห่งท้องถ่ิน
• เทศบาลต าบล  2,233 แห่ง
• อบต.  5,334 แห่ง

• สารวตัรก านัน
• ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน

291,281
อตัรา

ก ากบั/ดแูลปกครอง/บงัคบับญัชาประเมินผล
ศาล ทหาร ต ารวจ 
สถาบนัการศึกษา

ประสาน

โครงสร้างการบริหารราชการแผน่ดิน

20



ความหมายการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ

- ยทุธศาสตร ์แผนงาน โครงการ
- สรรพก าลงั และทรพัยากรใน
จงัหวดั

- การท างาน ประสานความ
รว่มมอืกบัทุกภาคสว่นในสงัคม

- มปีระสทิธภิาพ
- ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสุด
- มผีูร้บัผดิชอบต่อผลของงานอยา่ง
ชดัเจน

การบรูณาการ
มทีศิทาง

และเป้าหมาย
รว่มกนั

บรหิารงาน การป้องกนั
แกไ้ขปัญหา 

และพฒันาในเขตพืน้ที่

การบริหารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ
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ทีม่า
: รฐับาลมนีโยบายทีจ่ะสรา้ง
ประสทิธภิาพการบรหิารงานจงัหวดั 
(มต ิครม. 7 ส.ค. 2544)

แนวคดิ
: ปรบัระบบงานจากการมุง่เน้น
ปฏบิตัติามค าสัง่เป็นหน่วยงาน
บรหิารเชงิยุทธศาสตร์

ประโยชน์สุข
ของประชาชน

: การจดัระบบการบรหิารงานจงัหวดั
: บรหิารจดัการแนวราบ
: ยดึหลกัการบรูณาการ  A F P

: ปรบับทบาทของผูว้า่ราชการจงัหวดั
: ผูน้ าเชงิยุทธศาสตร์
: ผูป้ระสาน สนบัสนุน
: ในฐานะผูป้ฏบิตัิ

บรหิารจดั

การขอ้มลู

ก าหนดและวาง
ยุทธศาสตร์

สรา้งทมีงานและ

การด าเนินงาน

ตดิตาม

ประเมนิผล

Change Management Risk Management Time Management Knowledge ManagementStrategy Management

การบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณการ
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รฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550

พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงาน
จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบ

บรูณาการ พ.ศ. 2551

ม. 78 (2) - จดัระบบการบรหิารราชการส่วนกลาง ส่วนภมิูภาคและ ส่วนท้องถิน่ 
- สนบัสนุนให ้จงัหวดั มีแผนและงบประมาณเพื่อพฒันาจงัหวดัเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพืน้ที่

ม. 87  (1) – ส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทัง้ใน

ระดบัชาตแิละระดบั ทอ้งถิน่
ม. 283  วรรคแรก - องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่มอี านาจหน้าทีด่แูลและจดัท าบรกิารสาธารณะ และมคีวามเป็น
อสิระในการก าหนดนโยบาย การบรหิาร การจดับรกิารสาธารณะ การบรหิารงานบุคคล การเงนิและ                
การคลงั โดยต้องคาํนึงถึงความสอดคล้องกบัการพฒันาของจงัหวดัและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย

ม.52 วรรค 3 - ใหจ้งัหวดัและกลุ่มจงัหวดัยืน่คาํขอจดัตัง้งบประมาณได ้ 
- ใหถ้อืว่าจงัหวดัหรอืกลุ่มจงัหวดัเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณ
ม.52/1 วรรคท้าย - ส่วนราชการและหน่วยงานของรฐัทีป่ระจ าอยูใ่นเขตจงัหวดัทีต้่องปฏิบติัให้สอดคล้องและ

เป็นไปตาม แผนพฒันาจงัหวดัตามมาตรา 53/1
ม. 53/1 - ใหจ้งัหวดัจดัทาํแผนพฒันาจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

ในระดบัชาตแิละความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ในจงัหวดั 
- ใหผ้ ูว่้าราชการจงัหวดัจดัให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัระหว่างหวัหน้าส่วน
ราชการทีม่สีถานทีต่ ัง้ท าการอยูใ่นจงัหวดั (ราชการส่วนภมูภิาค/ส่วนกลางในภูมภิาค/
ผูบ้รหิาร อปท.ทัง้หมดในจงัหวดั/ ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม/ผูแ้ทนภาคธุรกจิเอกชน)

หมวด 1 การบรหิารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบูรณาการ
หมวด 2 การจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั
หมวด 3 การจดักลุ่มจงัหวดัและการจดัท าแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั
หมวด 4 งบประมาณจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั
หมวด 5 การก ากบัและตดิตาม

พ.ร.บ. ระเบยีบบริหารราชการ
ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และ   
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 7)       

พ.ศ. 2550

ท่ีมาและแนวคิดการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ
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การจดัการท่ีดี
Governance

Model

▪ การกระจาย (Distribution) การพฒันาและลดความเหลื่อมล ้า

ความเจริญเติบโตระหว่างพื้นที่ต่างๆ (18 กลุ่มจงัหวดัและ 76

จงัหวดั)

▪ ความสามารถในการแข่งขนั (Competitiveness) กลุ่ม

จงัหวดัเน้นยุทธศาสตร์การแข่งขนัโดยความร่วมมอืของจังหวดั

ในกลุ่ม สว่นจงัหวดัเน้นยทุธศาสตรพ์ฒันาสงัคม รวมถึงการสรา้ง

โอกาสและอาชพี

▪ การก าหนดต าแหน่งการพฒันา (Positioning) ทีช่ดัเจน บน

พืน้ฐานของศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละความตอ้งการของประชาชน

การพฒันา
Development

Model

พระราชบญัญติัระเบยีบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550
และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551

▪ การจดัการความสมัพนัธ์แนวดิง่ระหว่างสว่นกลาง สว่นภูมภิาค 
สว่นทอ้งถิน่ 

o แบ่งหน้าที่กนัท าตามแต่ละยุทธศาสตร์ (ปรกึษาหารอืและท า
ขอ้ตกลงรว่มกนั)

o ลดความซ ้าซ้อนของการใช้งบประมาณแผ่นดิน ใช้ทรพัยากร
รว่มกนัใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุในการขบัเคลื่อนยทุธศาสตร์

▪ การจดัการความสมัพนัธ์แนวนอนระหว่างภาครฐัและภาคส่วน
อื่นในสงัคม (ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม)

o ประสานการลงทนุภาคเอกชน และเชือ่มโยงเขา้กบัแผนชมุชน

o การมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น

▪ ก าหนดให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น linkage ฝ่ายต่างๆ เข้า
ดว้ยกนั

ยึดพื้นท่ี
Area-based Approach

ความร่วมมอื
Collaboration/ 

Joined-Up Government

เจตนารมณ์
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หลกัการส าคญัตามกฎหมาย

ความ
สอดคล้อง

และ
เช่ือมโยง

การ
บรูณาการ

การมีส่วน
ร่วมของทกุ
ภาคส่วน

• ระหวา่งนโยบายการพฒันาประเทศ นโยบายของ
รฐับาลกบัความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่

• ความตอ้งการและศกัยภาพของประชาชน ความ
พรอ้มของภาครฐัและภาคธุรกจิเอกชน

• ผูว้า่ราชการจงัหวดัประสานและสรา้ง
การมสีว่นรว่ม 

• เปิดโอกาสใหทุ้กภาคสว่นไดเ้ขา้มารว่ม
ในการก าหนดยทุธศาสตร ์การจดัท า
แผนพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
เพือ่ใหเ้กดิความเหน็พอ้งตอ้งกนัใน
ยทุธศาสตรข์องจงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
และรว่มรบัผดิชอบต่อการบรหิารงาน
จงัหวดัแบบบรูณาการ

• บูรณาการตัง้แต่กระบวนการวางแผน กระบวนการ
ก าหนดยทุธศาสตร ์การบรหิารตามแผน 
และยทุธศาสตร ์รวมไปถงึการบูรณาการระหวา่ง
แผนงานและแผนงบประมาณ 

• การบูรณาการระหวา่งภาครฐั  ภาคทอ้งถิน่ และ 
ภาครฐักบัภาคธุรกจิเอกชน 26



ยทุธศาสตรจ์งัหวดั และกลุ่มจงัหวดั

การแข่งขนั
ความ
ร่วมมือ

แผนการบริหาร
ราชการ
แผน่ดิน

พนัธมิตร

การ
สนับสนุน

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั/ 
กลุ่มจงัหวดั

ผูว้า่ราชการจงัหวดั
หวัหน้ากลุ่มจงัหวดั

Global Reach
กระแสโลกาภิวตัน์ การรวมกลุ่มภมิูภาค 

Local Link
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนระดบัชาติ

รฐัธรรมนูญ

นโยบายรฐับาล

มหภาค

ผลประโยชน์
ของชาติ ภาควชิาการ

ภาคธุรกจิ/เอกชน

ชมุชน/ประชาชน

ขอ้เรยีกรอ้ง/
ความตอ้งการ

จลุภาค
27
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มาตรา 6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551

1. เป็นไปตามแผนพฒันาจงัหวดัหรอืแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั

2. สรา้งโอกาสและสง่เสรมิใหเ้กดิการมสีว่นรว่มระหวา่งภาครฐัและองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคมในจงัหวดั เพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนั

และการแกไ้ขปัญหารว่มกนัเพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื

3. กระจายอ านาจการตดัสนิใจลงไปสูร่ะดบัผูป้ฏบิตั ิเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพและความ

รวดเรว็ในการปฏบิตัริาชการ

4. การสง่เสรมิและสนบัสนุนใหท้อ้งถิน่มคีวามพรอ้มในการรองรบัการกระจายอ านาจ

5. การบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีมคีวามโปรง่ใส และมกีารตรวจสอบผลสมัฤทธิข์องการ

ปฏบิตัริาชการ

หลกัการการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัแบบบรูณาการ
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อ านาจหน้าท่ี ผูว่้าราชการจงัหวดั

(1) บรหิารงานจงัหวดัใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบาย-แผนระดบัชาตแิละความ ตอ้งการของประชาชน

(2) ประสานใหภ้าครฐั  องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  ภาคประชาสงัคมและภาคเอกชน มสีว่นรว่มในการวางยทุธศาสตร์
การพฒันาจงัหวดั

(3) บูรณาการการงบประมาณและแสวงหาความรว่มมอืและการสนบัสนุนจากทุกฝ่าย 

(4) สง่เสรมิและสนบัสนุน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ใหม้คีวามเขม้แขง็ในการพฒันาทอ้งถิน่ 

(5) สนบัสนุนภาคประชาสงัคมใหม้คีวามเขม้แขง็ สามารถบรหิารจดัการและแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยตนเองอยา่งยัง่ยนื

(6) เสรมิสรา้งการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่แีละการบรหิารการเปลีย่นแปลง   

(7) กระท าตนเป็นแบบอยา่ง สง่เสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันาผูป้ฏบิตังิาน 

หวัหน้ากลุ่มจงัหวดั
• มอี านาจหน้าทีเ่ชน่เดยีวกบัผูว้า่ราชการจงัหวดั
• ประสาน เรง่รดั ตดิตามการด าเนินงานของผูว้า่ราชการจงัหวดัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนพฒันากลุม่จงัหวดั
และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุม่จงัหวดั

กบจ.

กบก.
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กลุม่จงัหวดั 18 กลุม่ 
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่

15 มกราคม 2551

กลุม่จงัหวดั 19 กลุม่ 
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่

17 พฤศจกิายน 2546

กรอบแนวคดิ

• ไมใ่ชพ่ืน้ทีท่างการปกครอง

• เป็นพืน้ทีใ่นการบรหิารเชงิ
ยทุธศาสตร ์ เพราะตอบสนอง
ยทุธศาสตรช์าตอิยา่งเกดิ
ประโยชน์สงูสดุ

• ประสานความรว่มมอื สรรพ
ก าลงั และทรพัยากรระหวา่ง
จงัหวดัในกลุม่ใหส้อดคลอ้งกบั
ปัญหาและศกัยภาพ

การบริหารงานกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ
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4. กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2
(ประจวบคีรีขนัธ ์เพชรบรีุ สมทุรสงคราม 

สมทุรสาคร)

3. กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 1
(กาญจนบรุี ราชบรุี สพุรรณบรุี)

1. กลุ่มจงัหวดัภาคกลางปริมณฑล
(นนทบรุี ปทุมธานี นครปฐม

สมทุรปราการ)

5. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 1
(ฉะเชิงเทรา ชลบรุี ระยอง) 

16. กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 2
(เชียงราย น่าน พะเยา แพร่)

17. กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 1
(ตาก พิษณุโลก เพชรบรูณ์ สโุขทยั อตุรดิตถ)์ 

10. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1

(เลย หนองคาย หนองบวัล าภ ูอดุรธานี บึงกาฬ)
11. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 2

(นครพนม มกุดาหาร สกลนคร)

12. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสินธุ ์ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอด็) 

14. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
(ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ อบุลราชธานี) 2. กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน 

(ชยันาท พระนครศรีอยธุยา ลพบรีุ สระบรีุ สิงหบ์รีุ อ่างทอง)

7. กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อนัดามนั
(กระบี่ ตรงั พงังา ภเูกต็ ระนอง สตลู)

8. กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย
(ชุมพร นครศรีธรรมราช พทัลงุ 

สรุาษฏรธ์านี สงขลา)

9. กลุ่มจงัหวดัภาคใต้ชายแดน
(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) 

6. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออก 2
(จนัทบรุี ตราด นครนายก ปราจีนบรุี

สระแก้ว) 

15. กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนบน 1
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู)

18. กลุ่มจงัหวดัภาคเหนือตอนล่าง 2
(ก าแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อทุยัธานี)

13. กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1
(ชยัภมิู นครราชสีมา บรีุรมัย ์สริุนทร)์ 

1

2
3

4
5

6

7 8

9

10

12

11

13 14

15

16

17

18

หมายเหตุ : จงัหวดั หมายถึง จงัหวดัท่ีเป็นท่ีตัง้ของศนูยป์ฏิบติัการกลุ่มจงัหวดั

เดิม
ประกาศ กนจ. เรื่อง การจดัตัง้กลุ่มจงัหวดัและก าหนดจงัหวดัท่ีเป็นศนูยป์ฏิบติัการของกลุ่มจงัหวดั ฉบบัท่ี ๓
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ความหมาย แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

• เป็นรายการเกีย่วกบัโครงการและแผนงานต่างๆ ของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั
• เพือ่บรรลุวตัถุประสงคแ์ละทศิทางการพฒันาของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดัในอนาคต
• โดยตอ้งค านึงถงึ

- ความตอ้งการและศกัยภาพของประชาชน
- ความพรอ้มของภาครฐัและภาคธุรกจิเอกชน
- ยทุธศาสตรร์ะดบัชาติ

เงื่อนไข 1. ต้องส ารวจความต้องการและศกัภาพของประชาชน 
2. ต้องรบัฟังความคิดเหน็ โดยประชุมปรึกษาหารอื
ร่วมกนักบัตวัแทนทุกภาคส่วนให้เกิดความเหน็พ้องต้องกนั

ระยะเวลา แผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

• มีระยะเวลาห้าปี
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ความหมาย แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

• เป็นแผนทีแ่ปลงแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดัไปสูก่ารปฏบิตัิ
• ระบุถงึโครงการต่างๆ  ทีจ่ าเป็นตอ้งด าเนินการในจงัหวดัในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

วตัถุประสงคแ์ละทศิทางการพฒันาของจงัหวดั 

• ไม่ว่าโครงการนัน้ด าเนินการโดยจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั กระทรวง  ทบวง กรม องคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรฐั  หรือเอกชน

องคป์ระกอบ

- รายละเอยีดของโครงการ  
- เป้าหมายและผลสมัฤทธิข์องงาน  
- หน่วยงานผูร้บัผดิชอบ  และ
- งบประมาณทีจ่ะตอ้งใชด้ าเนินการ 
โดยตอ้งมกีารระบุใหช้ดัเจนวา่โครงการหรอืงานใดทีจ่งัหวดัประสงคจ์ะขอตัง้งบประมาณจากส านกั   
งบประมาณโดยตรง 
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แผนพฒันาจงัหวดั

แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดั
• รายการแผนงาน/ โครงการตามแผนพฒันาจงัหวดัทีด่ าเนินการโดยจงัหวดั กระทรวง กรม 

องคก์ารปกครองสว่นทอ้งถิน่ หรอืหน่วยงานอื่นใดของรฐั หรอืเอกชน 

ระหว่างแผนพฒันาจงัหวดั แผนปฏิบติัราชการประจ าปีของจงัหวดั 
และค าของบประมาณจงัหวดั

ความเช่ือมโยง

ค าของบประมาณจงัหวดั
1. งบด าเนินงาน (ตวัอยา่งเชน่ คา่บรหิารการจดัท าแผน  คา่จดัประชุมปรกึษาหารอืฯ  งบพฒันา

บุคลากร งบศกึษาวจิยังบตดิตามประเมนิผล ฯลฯ) 

2. โครงการตามแผนพฒันาจงัหวดัทีด่ าเนินการโดยจงัหวดั

3. โครงการตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั กรณทีีเ่ป็นโครงการทีม่พีืน้ทีด่ าเนินการในจงัหวดัชดัเจน 
ใหต้ัง้งบประมาณในจงัหวดันัน้

• รายการแผนงานโครงการตามแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัทีด่ าเนินการโดยจงัหวดั
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ยทุธศาสตรก์ารท่องเท่ียว

Value Chains

กลุ่มจงัหวดั

พฒันาศกัยภาพ  
ผูป้ระกอบการท่อง
เท่ียวและอตุสาหกรรม
ใกล้เคียง

การควบคมุ 
มาตรฐานอยู่ใน
เกณฑ ์Eco-
Destination

พฒันาระบบ
สิทธิประโยชน์
ให้เกิดการลงทุน
จากต่างประเทศ

พฒันา
ด้านการตลาดและ 
ประชาสมัพนัธ์

พฒันา
ระบบคมนาคม

พฒันา

แหล่งท่องเท่ียว

กล
ุ่ มจ

งัห
วดั

จงั
หว

ดั
ท้อ

งถิ่
น

กร
ะท

รว
ง/ก

รม
เอ
กช

น โครงการสร้าง
แหล่งท่องเท่ียวทางเลือก

(Spa, Zoo)

โครงการปรบัปรงุ
ระบบนิเวศชายฝัง่

(กระทรวงทรพัยากร
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม)

โครงการสร้างเพ่ิม
ช่องทางจราจรทาง

หลวง
เพ่ือเช่ือมโยงสู่อินโดจีน

(กระทรวงคมนาคม)

โครงการส่งเสริม
และสนับสนุนการพฒันา

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ

(กระทรววงการท่องเท่ียว
และกีฬา)

โครงการปรบัปรงุและ
พฒันาศนูยร์บัแจ้งเหตุและ
ให้บริการนักท่องเท่ียว

(กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา)

โครงการส่งเสริมการลงทุน
ภาคธรุกิจ
ท่องเท่ียว

(BOI)

โครงการท่องเท่ียว
เกษตรเชิงอนุรกัษ์

โครงการจดังานประเพณี
ประจ าปี

โครงการยุวมคัคเุทศก์
โครงการฝึกอบรม

อาสาสมคัรด าน ้าเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยั

โครงการพฒันา
บคุลากรและ
ผู้ประกอบการ

ด้านการท่องเท่ียว

โครงการปรบัปรงุ
ทศันียภาพเพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวและรกัษา
คณุภาพส่ิงแวดล้อม

โครงการก่อสรา้ง
ท่าเทียบเรอื
ขนาดเลก็

โครงการพฒันาระบบ
ความปลอดภยัและการให้บริการ

ประชาชน เม่ือมีเหตฉุุกเฉิน

ชมุ
ชน โครงการหมู่บา้น OTOP
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นโยบายนายกรฐัมนตรี

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรปูประเทศ 

ยทุธศาสตรช์าติ และการสร้างความ
สามคัคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 

30 มกราคม 2560

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ี
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560

ใหจ้ดัท าแผนงานบรูณาการระดบัภาค 6 ภาค 
• ภาคเหนือ 17 จงัหวดั 
• ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 20 จงัหวดั 
• ภาคกลาง 19 จงัหวดั 
• ภาคตะวนัออก 6 จงัหวดั 
• ภาคใต ้11 จงัหวดั 
• ภาคใตช้ายแดน 3 จงัหวดั 

(ประกาศ กนจ. เรือ่ง การจดัตัง้กลุม่จงัหวดัและก าหนดจงัหวดัทีเ่ป็นศนูย์
ปฏบิตักิารของกลุม่จงัหวดั ฉบบัที ่๓ )

ภาค: พืน้ทีซ่ึง่ก าหนดขึน้เพือ่ประโยชน์ในการบรูณาการ

งบประมาณ/ปฏบิตัภิารกจิทีเ่ชือ่มโยงกนัโดย 

ครอบคลุมกลุม่จงัหวดั
แผนพฒันาภาค : แผนทีก่ าหนดทศิทางการพฒันาภาคที่

สอดคลอ้งเชือ่มโยงกบัแผนระดบัชาต ิ
และนโยบายรฐับาล

เวลา: ปรบัระยะเวลาแผนจงัหวดั/กลุม่จงัหวดัจาก 4 ปี เป็น 5 ปี

กลไก : ตัง้คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ.) 

ท่ีมาและแนวคิดเก่ียวกบั “ภาค”
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แผนพัฒนาภาค : แผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล 
ครอบคลุมทุกมติ ิเป็นเครื่องมอืบูรณาการแผนของส่วนราชการ 
ขบัเคลื่อนยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ  นโยบายของรฐับาล

ภาค :พืน้ทีซ่ึง่ก าหนดขึน้เพือ่ประโยชน์ในการบรูณาการงบประมาณ
หรอืปฏิบัติภารกิจที่เชื่อมโยงกนัโดยครอบคลุมกลุ่มจงัหวดัที่
จดัตัง้ขึ้นตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่ม
จงัหวดั แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ตัง้แต่หนึ่งกลุม่จงัหวดัขึน้ไป

ก.บ.ภ. : คณะกรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค

ประธาน :
นายกรฐัมนตรี

กรรมการ : รอง นรม. ทุกคน/รมต. ประจ าส านักนายกรฐัมนตรี/รมว. มท./ปลดั มท./   
ผอ. สงป./เลขาธิการ ก.พ.ร./ผูแ้ทน อปท./ปธ.สภาหอการค้าฯ/ปธ.อุตสาหกรรมฯ/                
ปธ.สภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วฯ/ปธ.สมาคมธนาคารไทย/ปธ.สภาเกษตรกรฯ/ผูแ้ทนภาค
ประชาสงัคมไมเ่กนิ 2 คน/ผูท้รงคุณวุฒไิมเ่กนิ 2 คน

กรรมการและเลขานุการ :
- เลขาธิการ สศช.
- ผูแ้ทน สศช./มท./สงป. และ 
ก.พ.ร. เป็นผูช่้วยเลขานุการ

อ านาจ/หน้าท่ี 1. ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบรหิารงานภาค กลุม่จงัหวดัและจงัหวดัแบบบรูณาการ
2. ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑ ์และวธิกีารในการจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุม่จงัหวดั แผนพฒันาภาค 

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุม่จงัหวดั
3. บูรณาการแผนของสว่นราชการและแผนพฒันาระดบัพืน้ที่
4. ใหค้วามเหน็ชอบ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุม่จงัหวดั  แผนพฒันาภาค แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของ

จงัหวดั และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของกลุม่จงัหวดั และค าของบประมาณ
5. แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพือ่ปฏบิตัหิน้านทีต่่างๆ ตามทีม่อบหมาย
6. สศช. ท าหน้าทีร่บัผดิชอบงานธุรการของ ก.บ.ภ. และหน้าทีอ่ื่นตามที ่ก.บ.ภ. ก าหนด

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพืน้ท่ีแบบบรูณาการ พ.ศ.2560
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กระบี/่ชมุพร/ตรงั/นครศรีธรรมราช/พงังา/
พทัลงุ/ภเูกต็/ระนอง/สรุาษฎรธ์านี/สงขลา/

สตลู

เชียงใหม่/เชียงราย/เพชรบรูณ์/แพร่/
แม่ฮ่องสอน /ก าแพงเพชร/ตาก/
นครสวรรค/์น่าน/พะเยา/พิจิตร/
พิษณุโลก/ล าปาง/ล าพนู/สโุขทยั/

อตุรดิตถ/์อทุยัธานี

กาฬสิน์ุ/ขอนแก่น/ชยัภมิู/นครพนม/
นครราชสีมา/บงึกาฬ/บรีุรมัย/์
มหาสารคาม/มกุดาหาร/ยโสธร/
ร้อยเอด็/เลย/ศรีษะเกษ/สกลนคร/
สริุนทร/์หนองคาย/หนองบวัล าภ/ู

อ านาจเจริญ/อดุรธานี/อบุลราชธานี

กาญจนบรีุ/ชยันาท/นครปฐม/นนทบรีุ/
ปทมุธานี/ประจวบคีรีขนัธ/์

พระนครศรีอยธุยา/เพชรบรีุ/ราชบรีุ/ลพบรีุ/
สมทุรสงคราม/สมทุรสาคร/สระบรีุ/สิงหบ์รีุ/

สพุรรณบรีุ/อ่างทอง

จนัทบรีุ/ชลบรีุ/ตราด/ระยอง/
ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบรีุ/นครนายก/

สระแก้ว

นราธิวาส/ปัตตานี/ยะลา

ภาคกลาง

ภาคใต้ชายแดน

ภาคตะวนัออก

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

การแบง่ภาค 6 ภาค

ภาคใต้

ภาคเหนือ
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2การเช่ือมโยงและบรูณาการ
ยทุธศาสตร์
ระดบัชาติสู่การพฒันายทุธศาสตรเ์ชิง
พืน้ท่ี

กลไกการขบัเคล่ือนการบริหารเชิงพืน้ท่ี



นโยบายคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค ( ก.บ.ภ. )

• ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี
• แผนแมบ่ท

• แผนปฏริปูประเทศ
• แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12
• แผนรายสาขา/เฉพาะดา้น
• นโยบายรฐับาล
• ขอ้สัง่การของ นรม.

ยึด ให้ความส าคญักบั

เป็นแผนช้ีน าการพฒันา
ในภาพรวมของพืน้ท่ี

“แผนพฒันภาค”

การจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั
ด าเนินการผา่น

: ประชมุประชาคม เวทีระดมความคิดเหน็ 
ฯ

กระบวนการมีส่วร่วม

มีการประสานแผนระดบัพืน้ท่ี
ในลกัษณะ

รวบรวม จดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
ความตอ้งการของพืน้ที ่

ผา่นกลไก
หมู่บา้น/ชมุชน > ท้องถ่ิน > อ าเภอ

One Plan

ในการขบัเคล่ือนประเดน็การ
พฒันา โดยมีการก าหนด
เป้าหมายและตวัช้ีวดั

ท างานแบเครือข่าย 
ร่วมกนัทุกภาคส่วน

ทบทวน/ปรบัปรงุแผนพฒันาระหว่างช่วงแผนได้
เม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคญั

ไม่จ าเป็นต้องปรบัปรงุแผนพฒันาทกุปี

เสนอแผนพฒันา
ในปีแรกของช่วงแผน
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กลไกการขบัเคล่ือนการบริหารเชิงพืน้ท่ี

แผนพฒันาจงัหวดั5ปี
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี

จงัหวดั

กบก.
คณะกรรมการบรหิารงานกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ

กบอ.  
คณะกรรมการบรหิารงานอ าเภอ

คณะรฐัมนตรีเพื่อทราบ

ก.บ.ภ.
(คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพฒันาภาค)

(นรม.-ประธาน/สศช.-เลขานุการ

อนุมตัิ

อ.ก.บ.ภ.
5คณะ(6ภาค)/รนม-ประธาน

กลัน่กรอง

กบจ.
คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบูรณาการ

กบต.
คณะกรรมการบรหิารงานต าบล

แบบบรูณการ

กม.  
คณะกรรมการหมู่บ้าน

กนจ.กลัน่กรอง

แผนพฒันากลุม่จงัหวดั5ปี
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีกลุม่
จงัหวดั

แผนพฒันาภาค
แผนปฏบิตัภิาค

ยุทธศาสตรช์าตแิผน
แม่บทนโยบาย

รฐับาล
แผนระดบัชาติ

กรอบทศิทางการพฒันาภาค

แผนพฒันาภาค

แผนพฒันากลุ่ม
จงัหวดั

แผนพฒันาจงัหวดั

แผนความตอ้งการ
ระดบัอ าเภอ

แผนหมู่บา้น/
ชุมชน

ก าหนดทศิทางการ
พฒันาภาค ตวัชีว้ดั 

ค่าเป้าหมาย
Flagship Project/Big 

Rock

Agenda-Area

Agenda-Function

Top-Down
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาเชงิพืน้ที่

Bottom-Up
แผนความตอ้งการและแก้ไข
ปัญหา

จดัท าแผนความตอ้งการและแก้ไข
ปัญหาทีม่กีารจดัล าดบัความส าคญั
และระบุพืน้ทีเ่ป้าหมายชดัเจน

ด าเนินงานโครงการทีแ่กไ้ข
ปัญหาและความตอ้งการ
ของหมู่บ้าน/ชมุชนตาม
ศกัยภาพของ อปท.

โครงสร้างการขบัเคล่ือนการบริหารงานเชิง
พืน้ท่ีตามระเบยีบส านักนายกรฐัมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานเชิงพืน้ท่ีแบบบรูณาการ 

พ.ศ.2560

Function-Area
งานภารกจิปกตทิี่
สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของพืน้ที่

Functionระดบัภูมภิาค
(เขต/จงัหวดั)

มสี่วนร่วมในการจดัท า
และขบัเคลื่อนแผน

Agenda
ด าเนินการร่วมกบั อปท.ในลกัษณะ

Matching Fund (ระยะต่อไป)

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

แผน อบจ.

แผน
เทศบาล

แผน อบต.

ด าเนินการเอง

กลไก

อ.ก.บ.ภ.วชิาการ
รนม-ประธาน

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั5ปี
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีกลุ่มจงัหวดั

แผนพฒันา

แผนกระทรวง/กรม

แผนFunction

แผนรายสาขา

One Plan
(แผนระยะ5 ปี)

ระ
ดบั

นโ
ยบ

าย

แผนพฒันาจงัหวดั5ปี
แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
จงัหวดั

ระ
ดบั

พืน้
ที่

- ชาติ

- ภาค

- กลุ่มจงัหวดั

- จงัหวดั

- อ าเภอ

- ต าบล

- หมู่บา้น/ฃมุชน

ระดบั

บูรณาการประเดน็พฒันา

ทีม่า : สศช.

นรม.-ประธาน/ก.พ.ร.เลขานุการ



แผนพฒันาจงัหวดั
- เน้นการพฒันาจงัหวดัแบบองคร์วม
- ครอบคลุมทุกมติ ิเศรษฐกจิ สงัคม 
ทรพัยากร ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม และ
ความมัน่คง 
- เพือ่พฒันาคุณภาพชวีติ และ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของ
ประชาชนในจงัหวดั

- เน้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม เพือ่เพิม่ขดี
ความสามารถการแขง่ขนัของกลุม่จงัหวดั

- น าไปสูก่ารกระตุน้ใหเ้กดิการลงทุนของ
ภาคเอกชนและสรา้งรายไดใ้หก้ลุม่จงัหวดั

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั

แผนพฒันาภาค : แผนทีก่ าหนดทศิทางการพฒันาภาค ทีส่อดคลอ้งเชือ่มโยง
กบัแผนระดบัชาตแิละนโยบายรฐับาล ครอบคลุมทุกมติิ

เป็นเครือ่งมอืบรูณาการแผนของสว่นราชการ ขบัเคลื่อน

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ    นโยบายของรฐับาล

ขอบเขตของแผนพฒันาภาค     แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั   แผนพฒันาจงัหวดั
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3 แนวทางในการเช่ือมโยงและ
ประสานแผนพฒันาในระดบัพืน้ท่ี



ยทุธศาสตรช์าติ

แผนพฒันา
จงัหวดั/กลุ่ม

จงัหวดั

ปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชน

ปัญหา/ความต้องการ
ของประชาชน

งบจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั 23,413
ล้านบาท (0.71)

งบประมาณ ปี 2564
จ านวน 3,300,000 ล้านบาท

งบ อปท.
319,232 ล้านบาท (9.67)

งบ Function
จ านวน 2,957,355 ล้านบาท (89.61)

ยทุธศาสตรช์าติ

-แผนแม่บท/แผนปฏิรปูประเทศ/แผนความมัน่คง
-แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12
-แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน
-นโยบายรฐับาล
-แผนพฒันาภาค

- วิเคราะห ์SWOT
- ระบบข้อมลู
- การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

- ประชาคม
- แผนท้องถ่ิน
- แผนชุมชน

แผนงาน/
โครงการ

Positioning
จงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

- วิสยัทศัน์
- ประเดน็
ยทุธศาสตร์
-กลยทุธ์

ก.บ.จ./ก.บ.ก.

ฯลฯ

การเช่ือมโยงและบรูณาการในระดบัพืน้ท่ี
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มติคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 เรื่อง การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขบัเคล่ือน
นโยบายและยทุธศาสตรใ์นระดบัพื้นท่ี (Area Based) ตามทีก่ระทรวงมหาดไทยไดเ้สนอ ดงันี้

แนวคิดยึดพืน้ท่ีเป็นตวัตัง้
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แบ่งพืน้ทีก่ารพฒันาออกเป็น
6 ภาค 18 กลุม่ 76 จงัหวดั

จดัท าระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผน
และประสานแผนพฒันาพืน้ทีใ่นระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562

ข้อเสนอการเช่ือมโยงแผนในระดบั
พืน้ท่ี

(หมูบ่า้น/ชุมชน ต าบล อ าเภอ)

พระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยการบรหิารงานจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ พ.ศ. 2551

ระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการบรหิารงานเชงิพืน้ทีแ่บบบรูณาการ พ.ศ. 2560

หลกัการจดัท าแผนพฒันาเชิงพืน้ท่ีใน
ปัจจบุนั

มตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 2557 เรือ่ง การบรูณาการแผนงาน / 
โครงการในการขบัเคลือ่นนโยบายและยทุธศาสตรใ์นระดบัพืน้ทีจ่งัหวดั (Area Based) 

ความเป็นมาของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผน
และประสานแผนพฒันาพืน้ท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562

ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี ประเดน็การปรบัสมดุลและพฒันาการบรหิารจดัการภาครฐั
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หลกัการด าเนินงานของระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนและประสาน
แผนพฒันาพืน้ท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562

ก าหนดแนวทางการเช่ือมโยงและประสานแผนพฒันาในลกัษณะ One Plan
โดยไม่ส่งผลกระทบต่ออ านาจหน้าท่ีในการจดัท าและประสานแผนของส่วนราชการ
หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีก าหนดไว้ในระเบยีบ กฎหมายหรือแนวทางปฏิบติั

ก าหนดแนวทางการเช่ือมโยงในการท างานร่วมกนัของการบริหารราชการ
ส่วนภมิูภาคกบั อปท. (อาศยัระเบียบ/กฎหมายของ อปท.ท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยู่แล้ว โดยไม่ได้มีผลกระทบต่อบทบาทอ านาจหน้าท่ีของ อปท.)

1

2

ก าหนดเป้าหมายเพ่ือให้การจดัท าแผนทุกระดบัมาจากปัญหา
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

ก าหนดกลไกให้มีหน่วยงานรบัผิดชอบการจดัท าแผนในทกุระดบั 
และก าหนดแนวทางปฏิบติัในการเช่ือมโยงประสานแผนเพ่ือให้การ
ด าเนินงานไม่เกิดความซ า้ซ้อน และเกิดความคุ้มค่ากบัประชาชนมากท่ีสดุ 

ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centric) ในการบริหารราชการ โดยความ
ร่วมมือจากภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการส่วนภมิูภาค 
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนและประสานแผน
พฒันาพืน้ท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562

มีผลใช้บงัคบัในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวนัท่ี 11 มิถนุายน 2562

49
ส านักพฒันาและส่งเสริมการบริหารราชการจงัหวดั

ส านักงานปลดักระทรวงมหาดไทย
49



สนับสนุน - วิชาการ
- พฒันาบคุลากร

งบประมาณ
ส าหรบั

การจดัท าแผนฯ

เงินอดุหนุนเพ่ือ
ด าเนินโครงการ

ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ/
อปท. สนับสนุนงบประมาณ 

3

ยกระดบั
คณุภาพแผน

ขบัเคล่ือนการพฒันา
ระดบัจงัหวดั/กลุ่ม/ภาค

ขบัเคล่ือนการพฒันา
ตามยทุธศาสตรช์าติ

“มัน่คง”

“มัง่คัง่”

“ยัง่ยืน”

ลดความซ า้ซ้อนของแผนงาน
/โครงการ/งบประมาณ

แก้ปัญหาตรงความ
ต้องการ ถกูท่ี ถกูเวลา

กระบวนการมีส่วน
ร่วม

ท างานแบบเครือข่าย
ร่วมกนัทกุภาคส่วน

แผนทกุระดบัมี
คณุภาพ

ข้อมลูปัญหา
ตรงความต้องการ

ขบัเคล่ือนการพฒันา
ท่ีเข้าถึงระดบัพ้ืนท่ี

2

กลไกการจดัท า
และประสานแผน
ชดัเจนเพ่ิมขึน้

ระดบัอ าเภอระดบัต าบล
คกก.หมู่บ้าน

ระดบัจงัหวดัระดบัหมู่บ้าน/ชุมชน

คกก.ชุมชน

ก.บ.อ. ก.บ.จ.
คกก.ประสานแผนท้องถ่ิน

1
ก.บ.ต.

คกก.พฒันาท้องถ่ิน คกก.ประสานแผนท้องถ่ิน

ก ากบั
ติดตาม นายอ าเภอ

แผนพฒันาหมู่บ้าน/ชุมชน/แผนพฒันาต าบล 
และแผนพฒันาท้องถ่ิน (อบต./ทต.)ให้เป็นไป
ตามแนวทางการจดัท าและประสานแผน
ท่ีก าหนด

ผวจ.
แผนพฒันาท้องถ่ิน (อบจ./ทน.
/ทม.) ให้เป็นไปตามแนวทาง
การจดัท าและประสานแผน
ท่ีก าหนด     

4

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนและประสาน
แผนพฒันาพืน้ท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562
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ความส าคญัของระเบยีบฯ ในแต่ละองคป์ระกอบ

แผนพฒันาหมูบ่า้น ชุมชน

ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3

แผนพฒันาต าบล แผนพฒันาอ าเภอ

การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผน
ชุ ม ชน  ก า ร จั ดท า เ วที
ประชาคมหมู่บ้านและชุมชน 
การขอรับ การสนับสนุน
งบประมาณและติดตามผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพฒันาหมู่บา้น และแผน
ชุมชน

จัดตั ้งคณะกรรมการ
บ ริห า ร ง านต า บ ล แบบ
บูรณาการ (ก.บ.ต.) ขึ้นมา
รบัผดิชอบในการจดัท าและ
ประสานแผนในระดบัต าบล 
และมกีารทบทวนการจดัท า
แ ผนพัฒน าต า บ ลทุ ก ปี
เ พื่ อ ใ ห้ แ ผ น ง า น ห รื อ
โครงการระดับต าบลเป็น
ปัจจุบนั

จัดตั ้งคณะกรรมการ
บริหาร งานอ า เภอแบบ
บูรณาการ (ก.บ.อ.) ขึ้นมา
รบัผดิชอบในการจดัท าและ
ป ร ะ ส า น แ ผน ใ น ร ะ ดับ
อ า เ ภ อ ร ว ม ทั ้ง ก า ร น า
แผนงาน/โครงการที่องค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ขอประสาน มาประกอบการ
จดัท าแผนพฒันาอ าเภอ
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ความส าคญัของระเบยีบฯ ในแต่ละองคป์ระกอบ

ส่วนท่ี 3ส่วนท่ี 4 ส่วนท่ี 5 ส่วนท่ี 6

การบูรณาการ
และประสานแผนฯ

การสนับสนุนการด าเนินการ การก ากบัและติดตาม 

หลักการบูรณาการและประสาน
แผนพัฒนาในระดั บพื้ นที่  เ ช่ น 
การใชก้ระบวนการประชาคมแบบมสี่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน การรวบรวมและ
จดัล าดับความส าคัญของปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ผ่านกลไกการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น 
แผนชุ มชน  แผนพัฒนาต า บ ล 
แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนความ
ต้องการระดบัอ าเภอ รวมทัง้การบูรณา
การการบรหิารงบประมาณ 

การสนับสนุนการด าเนิ นงาน 
งบประมาณ รวมทัง้ก าหนดให้จงัหวดั 
ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาน า
โครงการหรื อกิ จกรรมที่ อยู่ ใน
แผนพฒันาอ าเภอ แผนความต้องการ
ระดบัอ าเภอ แผนงานโครงการระดบั
ต าบล แผนงานหรือโครงการระดับ
หมู่บ้านและชุมชนไปประกอบการ
จัดตั ้งค าของบประมาณรายจ่ าย
ประจ าปีตามอ านาจหน้าที่และตาม
ความเหมาะสม

- นายอ าเภอมีหน้าที่ติดตามพร้อม
ให้ค าแนะน าในการประสานแผน
แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน
แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ และแผนพฒันาอ าเภอ
- ผวจ. มีอ านาจหน้าที่ก ากับและ
ติ ด ต า ม พ ร้ อ ม ใ ห้ ค า แ น ะ น า
กระบวนการจดัท าแผนพัฒนาใน
ระดบัพืน้ที ่
- ผวจ. และ นอ. ก ากับดูแลให้ อปท. 
ด าเนิ นการจัดท าและประสาน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ใหส้อดคลอ้งกบั
แผนพฒันาในระดบัจงัหวดั
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ความหมายและความส าคญัของแผนพฒันาหมู่บา้น

แผนพฒันาหมู่บา้น หมายถงึ กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่จดัการตนเองที่ กม.
และประชาชน รว่มคดิ วเิคราะหปั์ญหา ศกัยภาพหมูบ่า้น ภายใตข้อ้มลูของหมูบ่า้น เพือ่
จดัท าแผนงาน/โครงการทีต่อบสนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิ และสอดคลอ้งกบัแนวทาง
การพฒันาในระดบัทีส่งูขึน้

ความส าคญัของแผนพฒันาหมู่บา้น เป็นเครือ่งมอืหลกัในการก าหนด
แนวทางการพฒันาของหมูบ่า้น ผา่นแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม ของหมูบ่า้นทีผ่า่น
การรว่มคดิ รว่มท าของประชาชน เป็นสิง่ทีส่ะทอ้นความตอ้งการ สภาพปัญหา ศกัยภาพ
ของหมูบ่า้น รวมทัง้เป็นเครือ่งมอืก าหนดวธิกีารแกไ้ขปัญหา และสง่เสรมิศกัยภาพ
หมูบ่า้น



เป้าหมายของการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น

1. เพือ่ทราบถงึความตอ้งการของหมูบ่า้น และเพือ่คน้หาศกัยภาพของหมูบ่า้น

โดยใชข้อ้มลูของหมูบ่า้นทีไ่ดจ้ดัเกบ็ และสามารถน าไปก าหนดวธิกีารพฒันาและ

แกไ้ขปัญหาของหมูบ่า้น

2.เพือ่จดัท าแผนงาน/โครงการขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกพืน้ที่ รวมทัง้เป็นขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการประสานแผน

การพฒันาในระดบัทีส่งูขึน้ ตลอดจนเป็นแผนงาน/โครงการทีห่มูบ่า้นด าเนินการ

ในแต่ละปี

3.เพือ่ใหป้ระชาชนไดรู้จ้กัคดิ รูจ้กัท า รูจ้กัแกไ้ขปัญหา ภายในหมูบ่า้น โดยประชาชน

ในหมูบ่า้น

4.เพือ่สรา้งกระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นรว่มของคนในหมูบ่า้น เกดิความสามคัคี

เป็นการสง่เสรมิการพฒันาในระบอบประชาธปิไตย



กระบวนการจดัท าแผนพฒันาหมู่บา้น

1. การจดัเกบ็ขอ้มลู 

2. การจดัเตรยีมการประชุม

3. ประชุมประชาคมหมูบ่า้น

4. การจดัท าแผนพฒันาหมูบ่า้น

5. การใหค้วามเหน็ชอบและรบัรองแผน

6. การประสานและการใชแ้ผน

7. การตรวจสอบและตดิตามผล

8. การทบทวนและปรบัปรุงแผน



ขัน้ตอนการจดัประชาคมหมู่บา้น/ชุมชน
• คณะกรรมการหมูบ่า้นก าหนดวนัประชมุและแจง้อ าเภอล่วงหน้า 15 วนั

• อ าเภอรบัทราบวนัประชมุ

• อ าเภอแจง้หมูบ่า้นเตรยีมการประชมุ

• อ าเภอแจง้สว่นราชการสง่ผูแ้ทนเขา้ร่วม

• ผูใ้หญ่บา้น.เรยีกประชมุประชาคมฯ และด าเนินการ

1. ตรวจสอบผูม้สีทิธิเ์ขา้รว่มประชาคมฯ

2. นบัจ านวนผูแ้ทนครวัเรอืน

3. ใหผู้เ้ขา้ร่วมทุกคนลงลายมอืชือ่ไวเ้ป็นหลกัฐาน

• ผูแ้ทนครวัเรอืนทีเ่ขา้รว่มประชมุฯไมถ่งึรอ้ยละ 50 ใหจ้ดัประชมุใหมภ่ายใน 7 วนั 

• เรยีกประชมุครัง้ที ่๒ หากไมถ่งึรอ้ยละ 50 ใหเ้ปิดประชมุได้

• ครวัเรอืนเขา้รว่มฯ ตัง้แต่ 50 คน ขึน้ไป สามารถเปิดประชมุได้

• คณะกรรมการหมูบ่า้น (กม.)  ด าเนินการประชมุตามหลกัหนึ่งคนหนึ่งเสยีง และยดึเสยีงขา้งมาก
ในการลงมติ

• กม.ท าสรปุการประชมุ และประธาน กม.ลงนามรบัรอง

• กม.แจง้ผลการประชุมใหป้ระชาชนและสว่นราชการทราบ



การจดัท าแผนชุมชน

• กลไกการจดัท าแผนชมุชน

• แผนชมุชน จดัท าในชุมชนของเทศบาลต าบล (ทีไ่มม่กี านนั ผูใ้หญ่บา้น) ทม. ทน. 
และเมอืงพทัยา ผา่นคณะกรรมการชุมชน แต่งตัง้โดยผูบ้รหิารทอ้งถิน่

• กระบวนการและรปูแบบการจดัท าแผนพฒันาและแผนชมุชน

• คณะกรรมการชมุชน พจิารณาก าหนดวนัทีเ่หมาะสมในการจดัเวทปีระชาคม
ชุมชน โดยขอความเหน็ชอบจากผูบ้รหิาร อปท. เมือ่ผูบ้รหิารฯอนุมตัแิลว้ ใหแ้จง้
คณะกรรมการชุมชน และสว่นราชการหรอืหน่วยงานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีเ่ขา้รว่ม
เวทปีระชาคม



ขัน้ตอนการจดัท าแผนชุมชน

1.ใหฝ้ายเลขานุการชุมชน ยกรา่งแผนชุมชน ซึง่พจิารณาจากการทราบปัญหาความตอ้งการ และ

แนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสมกบัสภาพชุมชนทีไ่ดจ้ากการจดัประชุมรว่มกนัระหวา่งคณะกรรมการ

ชุมชนและประชาคมชุมชน ทัง้นี้ใหส้อดคลอ้งเชือ่มโยงกบัการจดัท าและประสานแผนพฒันา

หมูบ่า้น การจดัท าและประสานแผนพฒันาต าบล การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ การจดัท า

และประสานแผนพฒันาอ าเภอ แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั

2. คณะกรรมการชุมชนพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบแผนชุมชนและเสนอประธานกรรมการชุมชน

3.ประธานกรรมการชุมชนอนุมตัแิละประกาศใชแ้ผนชุมชนภายใน15 วนั นบัตัง้แต่วนัที่

คณะกรรมการชุมชนเสนอ และปิดประกาศใหป้ระชาชนทราบโดยทัว่กนัไมน้่อยกวา่ 30 วนั

4. ใหป้ระธานกรรมการชุมชนแจง้แผนชุมชนทีป่ระกาศใชแ้ลว้ไปยงัคณะกรรมการบรหิารต าบล

แบบบรูณาการ(ก.บ.ต.) และ อปท.ในพืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ เพือ่ด าเนินการต่อไป



ระดบัหมู่บา้น

กลไก

ฐานอ านาจ : พรบ.ลกัษณะปกครองทอ้งที ่พ.ศ. 2457
มาตรา 28 ตร ีโดยใหแ้ผนพฒันาหมูบ่า้นใชก้ลของ กม. 
(คณะกรรมการหมูบ่า้น)  มอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี

1. ผูใ้หญ่บา้น เป็นประธาน
2. ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น กรรมการ
3. สมาชกิสภาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่ี

ภมูลิ าเนาในหมูบ่า้น (ส.อบต. สท. สจ.) เป็นกรรมการ
4. ผูน้ าหรอืผูแ้ทนกลุม่องคก์รในหมู่บา้น  

เป็นกรรมการ
5. ผูท้รงคุณวุฒทิีป่ระชาชนในหมูบ่า้นเลอืก 

หมูบ่า้นละอยา่งน้อย 2 คน แต่ไมเ่กนิ 10 คน (นอ.แต่งตัง้)
6. เลขานุการ (ประธานแต่งตัง้)

การด าเนินการ
ท่ีผ่านมา

- ขาดการบรูณาการประสานแผนกบั อปท. ในพืน้ที่
- ขาดขอ้มลูการวเิคราะหปั์ญหาความตอ้งการของพืน้ที่

แนวทางการ
ปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพ

- ก าหนดให ้คณะกรรมการหมูบ่า้น  คกก.ชุมชน และ อปท. ในพืน้ที ่จดัประชุมประชาคมเพือ่รบัปัญหาความตอ้งการของพืน้ที่
รว่มกนั
- ก าหนดแนวทางปฏบิตัใินการประสานแผนพฒันากบั อปท. ในพืน้ทีใ่หช้ดัเจนขึน้
- สนบัสนุนการใชฐ้านขอ้มลูในการวางแผน

ฐานอ านาจ :หนงัสอื มท. ที ่0413/ว398
ลว. 18 มีนาคม 2531 เรื่อง การจัดตัง้ชุมชนย่อย
ก าหนดให้แผนชุ มชนใช้กลของ คกก .ชุ มชน
(คณะกรรมการชุมชน) โดยมอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี

1. คณะกรรมการคดัเลอืกกนัเองเป็นประธาน
2. รองประธาน
3. กรรมการแต่ละฝ่าย ประกอบดว้ย 

ฝ่ายปกครอง /ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อย/ฝ่ายการคลงั/ฝ่ายสวัสดิการและสงัคม  
ฝ่ายสาธารณสุข/ฝ่ายพฒันา และฝ่ายการศกึษา

4. เลขานุการ (ประธานแต่งตัง้)

ระดบัชมุชน

กลไกการจดัท าและประสานแผนพฒันาในระดบัหมู่บา้น/ชุมชน
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ในแต่ละต าบล ใหม้คีณะกรรมการบรหิารงานต าบลแบบบรูณาการ เรยีกโดยยอ่วา่ ก.บ.ต. ประกอบดว้ย

แผนพฒันาต าบลใชก้ลไกของ ก.บ.ต. (คณะกรรมการบรหิารงานต าบลแบบบรูณาการ) โดยม ีพช.เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบ
หลกั โดยมอีงคป์ระกอบ ดงัน้ี

(1) ปลดัอ าเภอผูร้บัผดิชอบประจ าต าบลหรอืขา้ราชการทีน่ายอ าเภอมอบหมาย ประธาน
(2) ปลดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในต าบล กรรมการ
(3) ขา้ราชการทีป่ฏบิตังิานในต าบลทีน่ายอ าเภอแต่งตัง้จ านวนไมเ่กนิสามคน กรรมการ
(4) ก านนั ผูใ้หญ่บา้นในต าบล กรรมการ
(5) ผูท้รงคุณวุฒทิีน่ายอ าเภอแต่งตัง้จ านวนไมเ่กนิหา้คน กรรมการ
(6) พฒันากรผูร้บัผดิชอบต าบล กรรมการและเลขานุการ

ผูท้รงคุณวุฒติาม (5) ใหค้ านึงถงึผูม้คีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการพฒันาชุมชนในระดบัต าบล หรอืมปีระสบการณ์
ในการจดัท าแผนพฒันาในระดบัต าบล

จดัตัง้
ใหม่

การด าเนินการ
ท่ีผ่านมา

- บทบาทอ านาจหน้าทีใ่นการจดัท าแผนในระดบัต าบลของ ศอช.ต. ไมช่ดัเจน
- พช. สามารถด าเนินการจดัท าแผนไดเ้ฉพาะเทา่ทีง่บประมาณไดร้บัการจดัสรร
- ขาดแนวทางปฏบิตัใินการประสานแผน

แนวทางการ
ปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพ

- จดัตัง้ ก.บ.ต. ขึน้ใหม ่
- ใช้กลไก ก.บ.ต. เพื่อรวบรวมขอ้มูลปัญหาความต้องการจากแผนพฒันาหมู่บา้น /แผนชุมชน/แผนพฒันาท้องถิ่น 
รวมถึงแผนงาน/โครงการของหน่วยราชการต่างๆ ในพื้นที่ต าบลมาจดัท าเป็นแผนพฒันาต าบลและส่งแผนพัฒนา
ต าบล ให ้ก.บ.อ.
-จ าแนกแผนงานหรอืโครงการระดบัต าบลทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพืน้ที่
ระดบัต าบล และจดัท าบญัชปีระสานโครงการพฒันา สง่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่พจิารณาบรรจุไว้ในแผนพฒันา
ทอ้งถิน่

กลไก

กลไกการจดัท าและประสานแผนพฒันาในระดบัต าบล
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ก.บ.ต. มอี านาจหน้าที ่ดงัต่อไปนี้

1.รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ ขอ้มลูความจ าเป็นพืน้ฐาน (จปฐ.) ขอ้มลูพืน้ฐานระดบัหมูบ่า้น 
(กชช.๒ค.) และขอ้มลูอื่นๆ

2.รวบรวมแผนพฒันาหมูบ่า้น แผนพฒันาชุมชน และแผนพฒันาทอ้งถิน่ในต าบล เพือ่ใช้
ประกอบการจดัท าแผนพฒันาต าบล

3.น าขอ้มลูจาก 1) และ 2) มาวเิคราะห ์สงัเคราะห ์กลัน่กรอง ประมวลผล เพือ่ก าหนดทศิทางการ
พฒันาต าบล  และจดัล าดบัความส าคญัของแผนงาน/โครงการ รวมทัง้จดัท าแผนงาน/โครงการ
ในการแกไ้ขปัญหาในพืน้ทีท่ีม่คีวามคาบเกีย่วตัง้แต่สองหมูบ่า้นหรอืสองชุมชนขึน้ไป 

4.จ าแนกแผนงาน/โครงการระดบัต าบลทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางการพฒันาของ อปท. ในพืน้ทีร่ะดบั
ต าบล และจดัท าบญัชปีระสานโครงการพฒันา สง่ให ้อปท.พจิารณาบรรจไุวใ้นแผนพฒันา
ทอ้งถิน่

5.จดัสง่แผนพฒันาต าบลให ้ก.บ.อ. ใชป้ระกอบการจดัท าแผนพฒันาอ าเภอและแผนความตอ้งการ
ระดบัอ าเภอ

6.ทบทวนการจดัท าแผนพฒันาต าบลทุกปี



การประสานแผนและห้วงระยะเวลาในการจดัท าแผนพฒันา

• แผนชมุชน คณะกรรมการชุมชนด าเนินการจดัท าแผนชุมชน สง่ให้
ประธานคณะกรรมการบรหิารงานต าบลแบบบรูณาการ(ก.บ.ต.) และ อปท.
ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ

• แผนพฒันาท้องถ่ิน ให้ อบจ.พจิารณาโครงการที่ อปท.ขอรบัการประสาน
โครงการตามบญัชปีระสานโครงการพฒันาของ อปท. หรอืโครงการของ
คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ(ก.บ.จ.) เพือ่บรรจุไว้
ในแผนพฒันาของ อบจ. พรอ้มทัง้ตรวจสอบโครงการดงักลา่ว เพือ่มใิห้
ซ ้าซอ้นกบัแผนพฒันาจงัหวดัและแผนปฏบิตังิานของสว่นราชการหรอื
หน่วยงาน



การบรูณาการและประสานแผนพฒันาในพืน้ท่ี

1.ใหร้วบรวมและจดัล าดบัความส าคญัของปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที่

ผา่นกระบวนการจดัท าแผนพฒันาหมูบ่า้น แผนชุมชน แผนพฒันาทอ้งถิน่ และแผน

ความตอ้งการระดบัอ าเภอ เพือ่ใหแ้ผนมคีวามเชือ่มโยงสอดคลอ้งกนั

2.อปท.สง่แผนพฒันาทอ้งถิน่ให ้ก.บ.ต. เพือ่จดัท าแผนพฒันาต าบล และ ก.บ.อ. เพือ่จดัท า

แผนพฒันาอ าเภอ

3.อปท.ในพืน้ทีพ่จิารณาน าโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่ยูใ่นแผนพฒันาอ าเภอและแผนความตอ้งการ

ระดบัอ าเภอ แผนงาน/โครงการระดบัต าบล แผนงาน/โครงการระดบัชุมชน ไปจดัตัง้ค าขอ

งบประมาณ หรอืจดัท างบประมาณรายจา่ยประจ าปี

4.ใหน้ าแผนพฒันาอ าเภอ แผนความตอ้งการระดบัอ าเภอ ไปประกอบการจดัท าแผนพฒันา

จงัหวดั แผนปฏบิตัริาชการประจ าปีของจงัหวดั



กลไก

ใหอ้ าเภอมคีณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบรูณาการเรยีกโดยยอ่วา่ ก.บ.อ. ประกอบดว้ย ดงัน้ี
(1) นายอ าเภอ       ประธานกรรมการ
(2) ปลดัอ าเภอหวัหน้ากลุม่งานหรอืฝ่ายบรหิารงานปกครอง  รองประธานกรรมการ
(3) พฒันาการอ าเภอ กรรมการ
(4) ทอ้งถิน่อ าเภอ กรรมการ
(5) หวัหน้าสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ 

หรอืหน่วยงานอื่นของรฐัในระดบัอ าเภอ จ านวนไมเ่กนิสบิสองคน กรรมการ
(6) ผูแ้ทนผูบ้รหิารองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในอ าเภอซึง่คดัเลอืกกนัเอง                 

ประเภทละหน่ึงคน ยกเวน้ อบจ. และเมอืงพทัยา กรรมการ
(7) ผูท้รงคุณวุฒทิีน่ายอ าเภอแต่งตัง้จ านวนไมเ่กนิหา้คน กรรมการ
(8) ปลดัอ าเภอผูร้บัผดิชอบส านกังานอ าเภอ กรรมการและเลขานุการ
(9) ขา้ราชการส านกังานสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงัหวดั        

ทีท่อ้งถิน่จงัหวดัมอบหมายจ านวนหน่ึงคน                กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ   
(10) ขา้ราชการในส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอ

ทีน่ายอ าเภอแต่งตัง้จ านวนหน่ึงคน กรรมการและผูช้ว่ยเลขานุการ 
• กรรมการตาม (5) (6) และ (7) มวีาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละหา้ปี
• ผูท้รงคุณวุฒติาม (7) ใหน้ายอ าเภอแต่งตัง้โดยค านึงถงึผูม้คีวามรูค้วามสามารถเกีย่วกบัการพฒันาระดบั

อ าเภอ ดา้นการศกึษา หรอืมปีระสบการณ์ในการจดัท าแผนพฒันาอ าเภอรวมทัง้ดา้นภาคประชาสงัคมและ
เอกชน                      

การด าเนินการ
ท่ีผ่านมา

- ไมม่รีะเบยีบ/กฎหมาย รองรบัการจดัท าแผนพฒันาในระดบัอ าเภอ
- ภาคสว่นต่างๆ ไมย่อบรบัแผนพฒันาอ าเภอ เน่ืองจากไมม่งีบประมาณรองรบั
- ขาดแนวทางปฏบิตัใินการประสานแผน

แนวทางการ
ปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพ

- ก.บ.อ. จ าแนกและจดัส่งแผนฯ ที่อยู่ในภารกิจของ อปท . ให้คณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดบัอ าเภอ
และส่งแผนพฒันาอ าเภอให้จังหวดั (ก.บ.จ.) รวมทัง้การประสานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อน าแผนพฒันา
อ าเภอซึง่สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารพฒันาของจงัหวดัไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้กดิผลเป็นรปูธรรมในพืน้ที่

- คณะกรรมการประสานแผนท้องถ่ินระดบัอ าเภอประสานและจดัส่งแผนงาน/โครงการ ที่เห็นว่าเป็นภารกิจ
และสอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่อ าเภอ ให้ ก .บ.อ. พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาอ าเภอ และที่เกิน
ศกัยภาพให ้คกก.ประสานแผนทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดั

กลไกการจดัท าและประสานแผนพฒันาอ าเภอ

จดัตัง้
ใหม่
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กระบวนการและรปูแบบการจดัท าแผนพฒันาอ าเภอ

• ก.บ.อ. น ากรอบทศิทางการพฒันาอ าเภอและยุทธศาสตรก์ารพฒันาจงัหวดั มาเป็น
แนวทางในการจดัท าแผนพฒันาอ าเภอ และแผนความตอ้งการระดบัอ าเภอ

• เสนอ ผูว้า่ราชการจงัหวดัพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบก่อนการประกาศใช ้โดยทีท่ าการ
ปกครองจงัหวดัยกรา่งค าสัง่แต่งตัง้คณะท างานกลัน่กรองแผนพฒันาอ าเภอ โดยมรีอง
ผูว้า่ราชการจงัหวดัทีร่บัผดิชอบเรือ่งแผนพฒันาจงัหวดั เป็นประธาน  จา่จงัหวดั เป็น
คณะท างานและเลขานุการ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตรฯ์ ส านกังานจงัหวดั เป็นคณะท างาน
เลขานุการรว่ม

• ให ้นายอ าเภอ ชีแ้จงแผนพฒันาอ าเภอ ต่อคณะท างานกลัน่กรองแผนพฒันาอ าเภอ 
และเมือ่คณะท างานฯ ไดพ้จิารณากลัน่กรองแผนพฒันาอ าเภอแลว้ จะน าเขา้ในการ
ประชุม ก.บ.จ. เพือ่ทราบ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัเหน็ชอบแลว้ ก.บ.อ.ประกาศใช้
แผนพฒันาอ าเภอ โดยนายอ าเภอลงนามในประกาศ



กลไกในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน

• คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน มนีายก อปท.เป็นประธาน ปลดั อปท.เป็นกรรมการและ
เลขานุการ มอี านาจหน้าที ่ก าหนดแนวทางการพฒันาทอ้งถิน่ โดยพจิารณาจากอ านาจ
หน้าทีข่อง อปท. ภารกจิถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจาย
อ านาจ แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ยุทธศาสตรก์ลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตรจ์งัหวดั 
กรอบนโยบาย ทศิทาง/แนวทางการพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั ฯลฯ

• คณะกรรมการสนับสนุนแผนการพฒันาท้องถ่ิน ประกอบดว้ย ปลดั อปท. เป็น
ประธาน และ หวัหน้าสว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัท าแผน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ. เจา้หน้าทีว่เิคราะหน์โยบายและแผน เป็นผูช้ว่ยเลขานุการ ท าหน้าทีจ่ดัเกบ็
ขอ้มลูเพือ่จดัท าแผนพฒันาทอ้งถิน่ แลว้ยกรา่งแผน เพือ่เสนอต่อคณะกรรมการพฒันา
ทอ้งถิน่ ทีม่นีายก อปท.เป็นประธาน และใหค้วามเหน็ชอบยกเวน้องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล ตอ้งผา่นความเหน็ชอบจากสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล



กลไกในการจดัท าแผนพฒันาท้องถ่ิน

• คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถ่ินระดบัอ าเภอ มผีูบ้รหิารองคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกเป็นประธาน ปลดั อปท. ทีป่ระธานคดัเลอืกเป็น
กรรมการและเลขานุการ มหีน้าทีใ่หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะแผนพฒันาทอ้งถิน่ของ
อปท. แต่ละแหง่วา่มคีวามสอดคลอ้งกบักรอบยุทธศาสตรห์รอืไม ่โดยพจิารณา
โครงการทีเ่กนิศกัยภาพองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีส่ง่ใหค้ณะกรรมการประสาน
แผนพฒันาทอ้งถิน่ระดบัจงัหวดัพจิารณา

• คณะกรรมการประสานแผนพฒันาท้องถ่ินระดบัจงัหวดั   ม ีนายก อบจ. เป็น
ประธาน ปลดั อบจ. เป็นกรรมการและเลขานุการ มหีน้าทีจ่ดัท ากรอบยุทธศาสตรก์าร
พฒันา อปท. ในพืน้ทีจ่งัหวดั พจิารณาโครงการทีเ่กนิศกัยภาพของ อปท.ต่างๆ ทีผ่า่น
การพจิารณาของคณะกรรมการประสานแผนทอ้งถิน่ระดบัอ าเภอ รวมทัง้พจิารณา
จดัท าโครงการทีไ่ดร้บัการรอ้งขอจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในพืน้ที ่หรอื อบจ.

เหน็ความส าคญัทีจ่ะพฒันาจงัหวดั



คณะกรรมการประสาน
แผนท้องถ่ินระดบัจงัหวดั

Bottom Up

On
e P

lan

จงั
หว

ดั
อ า

เภ
อ

แผนพฒันา
จงัหวดั

76 แผน

แผน อบต./
เทศบาลต าบล

ต า
บล

หม
ู่ บ้า

น/
ชมุ

ชน

เกินศกัยภาพ

แผนเทศบาล
(ทน./ทม.)

5,694 แผนชุมชน

เกินศกัยภาพ

แผนชุมชน
188 แผน (16 ทต.)

ก.บ.อ.

กม./คกก.ชมุชน

แผนพฒันา
อ าเภอ
878 แผน

แผนพฒันา
ต าบล
7,036แผน

คณะกรรมการประสาน
แผนท้องถ่ินระดบัอ าเภอ

กลไก แผนพฒันาระดบั

แผนพฒันา
หมู่บา้น

74,655 แผน

แผน 
อบจ.

จดัท าแผนพฒันาอ าเภอ
แผนความตอ้งการระดบัอ าเภอ 
และบญัชปีระสานโครงการ

พฒันา

คณะกรรมการหมู่บ้าน
จดัท าแผนพฒันาหมูบ่า้น
คณะกรรมการชุมชน

จดัท าแผนชุมชน

ก.บ.ต.
จดัท าแผนพฒันาต าบล
และบญัชปีระสาน
โครงการพฒันา

หมู่บา้น/ชมุชน/อปท. ในพืน้ท่ี จดัประชมุประชาคมร่วมกนั 

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

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนและประสานแผนพฒันาพืน้ท่ีในระดบัอ าเภอและต าบล พศ.2562

ก.ค. – ต.ค.

ส่งแผนพฒันาหมูบ่า้น
ให ้ก.บ.ต. และ อปท.

สง่แผนชุมชน
ให ้อปท. และ 

ก.บ.ต.

ส่งแผนพฒันาต าบล
ให ้ก.บ.อ.

ส่งบญัชปีระสานโครงการพฒันาให ้อปท.

อปท. สามารถดงึขอ้มลูจากเวทปีระชาคม
เพือ่ประกอบการจดัท าแผนของ อปท.

ส่งแผนพฒันาอ าเภอ
และแผนความตอ้งการฯ

ให ้ก.บ.จ. 
(แผนพฒันาอ าเภอเหน็ชอบโดย

ผวจ. ผา่นคณะท างานฯ)

คณะท างานกลัน่กรอง
แผนพฒันาอ าเภอ

ส่งบญัชปีระสานโครงการพฒันาให ้
อปท.

ส่งแผนงานโครงการทีเ่กีย่วขอ้งให ้กบอ.

ส่งแผนงานโครงการทีเ่กีย่วขอ้งให ้อบจ. หรอื ก.บ.จ

ส่งแผนพฒันาอ าเภอทีผ่่านความเหน็ชอบ

หน่วยงาน
ราชการ
และ

รฐัวิสาหกิจใน
พืน้ท่ี

ส่งแผนพฒันาทอ้งถิน่ให ้ก.บ.อ.
เกนิศกัยภาพ อปท.

ก.บ.จ.
น าแผนพฒันาอ าเภอ

และแผนความตอ้งการฯ 
ประกอบการจดัท าแผน จว.
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4 การบรูณาการแผนพฒันาท้องถ่ิน : 
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่ม
จงัหวดั และแผนพฒันาภาค



ตวัอย่าง การเช่ือมโยงยทุธศาสตรช์าติสู่การขบัเคล่ือนในระดบัพืน้ท่ี

ยทุธศาสตรช์าติ
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : การสร้างความสามารถในการ

แข่งขนั

แผนแม่บทฯ เล่มท่ี 5 : ประเดน็การท่องเท่ียว
แผนย่อย : ท่องเท่ียวเช่ือมโยงภมิูภาค

แผนงานส่งเสริมการท่องเท่ียวริมแม่น ้าโขง

โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มแมน่ ้าโขง 
(65.00 ลบ.)

โครงการพฒันาศกัยภาพสถานท่ีท่องเท่ียวตาม
เส้นทางโรแมนติกรทูและนาคีรทู (249.65 ลบ.)

โครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเท่ียว 
(The city of tourism) (22.50 ลบ.)

แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
1. บรหิารจดัการน ้าใหเ้พยีงพอต่อการพฒันาเศรษฐกจิ + คุณภาพชวีติ
2. แกปั้ญหาความยากจนและพฒันาคุณภาพชวีติผูม้รีายไดน้้อยฯ
3. สรา้งความเขม้แขง็ฐานเศรษฐกจิภายใน+แกไ้ขปัญหาทรพยากรฯ
4. พฒันาการท่องเท่ียวเชิงบรูณาการ
5. ใชโ้อกาสจากโครงขา่ยตมนาคมทีเ่ชือ่มโยงพืน้ทีเ่ศรษฐกจิหลกัฯ
6. พฒันาความร่วมมอืฯกบัประเทศเพือ่นบา้นฯ

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดั
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

ยทุธศาสตรก์ารส่งเสริมการท่องเท่ียว
วิถีชีวิตลุ่มแม่น ้าโขง

แผนพฒันาจงัหวดั
จงัหวดัหนองคาย

ยทุธศาสตรก์ารยกระดบัมาตรฐานการผลิต
การค้าการลงทุน การท่องเท่ียวและการบริการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

แผนปฏิบติัราชการ
กระทรวง กรม

(การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย)
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กลุ่ม
จงัหวดั

จงัหวดั

จงัหวดั

จงัหวดั

แผน อปท.

แผน จงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั

กิจกรรม/โครงการตามภารกิจ
ของ อปท.

ปรบัปรงุถนนลาดยางหมู ่6

ก่อสรา้งท่อระบายน ้าหมู่ 5

กิจกรรม/โครงการเกินขีดความสามารถท้องถ่ิน 
&สอดคล้องยทุธศาสตรจ์งัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

ก่อสรา้งประปาขนาดใหญ่ หมู ่1 บา้นบ่อหมนั

ผนัน ้าพรอ้มวางท่อส่งน ้าจากล าน ้าแม่ประจนัต์
มายงัหมูท่ี ่5,4,6,3,2 ต.หว้ยลกึ

งบ อปท. งบจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั

ปัญหา
ความต้องการ

แผนชุมชน

อ าเภอกลัน่กรอง/บรูณาการโครงการเสนอจงัหวดั

แผ
นท

อ้ง
ถิน่

ตอ้
งส
อด

คล
อ้ง
แผ

นจ
งัห

วดั

จงัหวดั

ประเดน็ยุทธศาสตร์
- พฒันา กลุ่มจงัหวดั. เป็นศนูยก์ลางการ
ผลติและแปรรปูสนิคา้ประมง เกษตร&อุตฯ

- พฒันาแหล่ท่องเทีย่วเชงินิเวศ 
ประวตัศิาสตร ์ศลิปวฒันธรรม นนัทนาการ 
และสขุภาพ

- พฒันาสภาพแวดลอ้มชายฝัง่และ
สิง่แวดลอ้มเมอืงทีด่ี

กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง 2

ตวัอย่างโครงการ
- สง่เสรมิ&พฒันาสนิคา้เกษตรกลุ่มจงัหวดัสู่
ระบบมาตรฐาน

- สง่เสรมิการท่องเทีย่วเชื่อมโยง 4 จงัหวดั

ประเดน็ยุทธศาสตร์
- เป็นแหล่งผลติสนิคา้เกษตรอาหาร
ปลอดภยั

- เป็นเมอืงประวตัศิาสตร ์วฒันธรรมทีม่ี
ชวีติ น่าเทีย่ว

- เป็นเมอืงน่าอยู่ ทีม่คีวามมัน่คง
ปลอดภยั

- เป็นสงัคมเขม้แขง็บนฐานความรูคู้่
คุณธรรม

จงัหวดัเพชรบุรี

ตวัอย่างโครงการ
- สง่เสรมิการผลติไมผ้ลปลอดภยัและได้
มาตรฐาน GAP

- ขยายระบบสง่น ้าสถานีสบูน ้าดว้ยไฟฟ้า
บา้นซ่อง

ตวัอย่าง

(สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุร ีประจวบครีขีนัธ)์

การบรูณาการแผนท้องถ่ินสู่แผนพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั



นายกรฐัมนตรี

มอบนโยบายการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 

ความเช่ือมโยงยทุธศาสตรช์าติ/แผน
แม่บท/ยทุธศาสตรก์ารจดัสรรงบประมาณ

รายจ่ายฯตวัอย่าง ปี พ.ศ. 2563

❑จดัสรรภายใตแ้ผนบรูณาการ 14 แผนงาน อาท ิแผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ที่
ระดบัภาค แผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ แผนงานบรูณา
การเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก ฯลฯ

❑อบจ.เลย และ อบจ.มกุดาหาร ขอรบัการจดัสรรแผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ที่
ระดบัภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (อบจ.เลย ไดร้บัจดัสรร 
180,000,000 บาท อบจ.มกุดาหาร ไดร้บัจดัสรร 34,917,600 บาท)

นโยบายการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
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*โครงการของ อปท. ท่ีได้รบัจดัสรรงบประมาณปี 2563
❑ อบจ.เลย ไดร้บัจดัสรรแผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จ านวน  4 โครงการ งบประมาณ 180,000,000 บาท
(1) โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วบา้นน้อยแก่งคุดคู ้ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย งบประมาณ 45,000,000

บาท
(2) โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วอุทยานแหง่ชาตภิเูรอื บา้นหนองบวั ต าบลหนองบวั อ าเภอภเูรอื จงัหวดัเลย

งบประมาณ 45,000,000 บาท
(3) โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วภปู่าเปาะ ต าบลปวนพ ุอ าเภอหนองหนิ จงัหวดัเลย งบประมาณ 45,000,000 บาท
(4) โครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่วทุง่ดอกซากุระภูลมโล บา้นตูบคอ้ ต าบลกกสะทอน อ าเภอดา่นซา้ย จงัหวดัเลย

งบประมาณ 45,000,000 บาท

❑ อบจ.มุกดาหาร ไดร้บัจดัสรรแผนงานบรูณาการพฒันาพืน้ทีร่ะดบัภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 34,917,600 บาท

(1) โครงการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเพือ่เชื่อมโยงสูแ่หลง่ทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิงบประมาณ 34,917,600 บาท

สอดคล้อง กบัแนวทางการขบัเคลื่อนเชงิพืน้ทีใ่นระดบัภาค สรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัใหก้ระจาย
ทัว่ทุกภูมภิาค โดยเสรมิสรา้งองค์ความรู้และเพิม่ศกัยภาพให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ให้เป็นกลไกในการขบัเคลื่อนและสรา้งความ
เขม้แขง็ใหก้บัประเทศในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสุข วฒันธรรม และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเห

ตผุ
ล

สอดคล้อง กบัแนวทางการขบัเคลื่อนเชงิพืน้ทีใ่นระดบัภาค สรา้งโอกาสทางเศรษฐกจิ เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขันใหก้ระจาย
ทัว่ทุกภูมภิาค โดยเสรมิสรา้งองค์ความรู้และเพิม่ศกัยภาพให้แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ให้เป็นกลไกในการขบัเค ลื่อนและสรา้งความ
เขม้แขง็ใหก้บัประเทศในดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สาธารณสุข วฒันธรรม และทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเห

ตผุ
ล

นโยบายการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... 
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หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนปฏิบติัการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มตคิณะกรรมการบรูณาการนโยบายพฒันาภาค (ก.บ.ภ.) ครัง้ที ่1/2563 เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2563

โดย โครงการจะตอ้ง

74

มคีวามสอดคลอ้งกบั
→ วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายตามทศิทางการพฒันาภาค
→ เชื่อมโยงกบัประเดน็การพฒันา พืน้ทีเ่ป้าหมาย และหว่งโซ่การพฒันาตามแผนภาค

มคีวามเหมาะสม เป็นไปได ้ด าเนินการไดท้นัที
• ทีด่นิ • แบบแปลน/รปูแบบ • บุคลากร
• สถานที่ • เทคนิค • ฯลฯ

มคีวามชดัเจนของแผนปฏบิตังิาน แผนการใชจ้า่ยงบประมาณ
โครงการทีเ่ป็นงบลงทุนจะตอ้งแสดงถงึความพรอ้มทีจ่ะรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ต่อไป

มผีลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกวา้ง เกดิผลกระทบในระดบัภาค ไมม่ลีกัษณะเป็นโครงการย่อย

โดยให้ส่วนราชการให้ความส าคญักบัโครงการท่ีอยู่ในมติการประชมุคณะรฐัมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานท่ี 
หรือโครงการท่ีด าเนินตามข้อสัง่การของนายกรฐัมนตรีในการตรวจราชการในพืน้ท่ี หรือโครงการท่ีสนับสนุน
การขบัเคล่ือนการพฒันาตามนโยบายการพฒันาเชิงพืน้ท่ีของรฐับาล

1

2

3

4
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หวัข้อ รายละเอียด

1.ล าดบัความส าคญั ใหร้ะบุระดบัความส าคญัของโครงการ

2.ช่ือโครงการ ใหร้ะบุโครงการ โดยควรเป็นโครงการทีส่ าคญัและสง่ผลต่อความส าเรจ็ในการขบัเคลื่อนทศิทางการพฒันาภาค

3.ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตรช์าติ
และแผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ ระบุล าดบัทีแ่ละชือ่ยทุธศาสตรย์อ่ยภายใตย้ทุธศาสตรช์าตแิละระบลุ าดบัทีแ่ละชือ่แผนแม่บท

4.ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตรภ์ายใต้
แผนพฒันาภาคและแผนงานหลกั ใหร้ะบุชือ่ยทุธศาสตรย์อ่ยภายใตแ้ผนพฒันาภาคและแผนงานหลกั

5.ความส าคญัของโครงการ หลกัการและ
เหตผุล ระบุถงึทีม่า หลกัการ เหตุผลและความจ าเป็นในการด าเนินโครงการ

6.วตัถปุระสงคข์องโครงการ ระบุวตัถุประสงคส์ าคญัของโครงการ ทีจ่ะสง่ผลต่อความส าเรจ็ในการขบัเคลื่อนทศิทางการพฒันาภาค

7.เป้าหมายและตวัช้ีวดัความส าเรจ็ของ
โครงการ ระบุเป้าหมายและตวัชีว้ดัทีจ่ะบง่บอกว่าโครงการนี้บรรลุตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้

8.พื้นท่ีเป้าหมาย ระบุพืน้ทีเ่ป้าหมายทีจ่ะด าเนินการ (ระบุเป็นพืน้ทีเ่ป้าหมายในภาพรวม แต่หากมพีืน้ทีเ่ป้าหมายแตกต่างกนัในแต่
ละกจิกรรมใหร้ะบุพืน้ทีเ่ป้าหมายตามรายกจิกรรมในขอ้ 8)

9.กิจกรรมท่ีส าคญัของโครงการ ระบุแนวทางและวธิกีารด าเนินงานทีเ่ป็นกจิกรรมส าคญั
ทีส่ง่ผลใหโ้ครงการบรรลุวตัถุประสงค ์โดยแจกแจงแต่ละกจิกรรมใหช้ดัเจน และหากในแต่ละกจิกรรมมีพืน้ที่
เป้าหมายแตกต่างกนั ใหร้ะบุพืน้ทีเ่ป้าหมายรายกจิกรรม

10.หน่วยงานรบัผิดชอบ ระบุหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการด าเนินโครงการ พรอ้มระบุผูป้ระสานงานโครงการ(ชือ่-นามสกลุ-ต าแหน่ง-เบอร์
ตดิต่อ-email address)

11.ระยะเวลาในการด าเนินการ ระบุระยะเวลาทีต่อ้งใชใ้นการด าเนินโครงการ

12.งบประมาณ ระบุงบประมาณทีใ่ชใ้นการด าเนินโครงการ

13. ผลผลิต(output) ระบุผลผลติของโครงการ

14. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั(outcome) ระบุผลทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการด าเนินโครงการ ในลกัษณะของผลลพัธไ์มใ่ชผ่ลผลติ และเป็นผลลพัธท์ีส่ามารถ
วดัผลไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรมทัง้เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

เค้าโครงข้อเสนอโครงการแบบย่อ



หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
ตอ้งมีลกัษณะของโครงการ ดงันี้
1. โครงการตอ้งมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกบัแนวทางการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

และ ก.บ.จ./ก.บ.ก. ตอ้งเสนอโครงการโดยมกีารจดัลาดบัความสาคญัของโครงการ เพือ่เสนอ อ.
ก.บ.ภ.ภาค พจิารณา แลว้เสนอ ก.น.จ. พจิารณากลัน่กรอง และเสนอ ก.บ.ภ. พจิารณาใหค้วาม
เหน็ชอบ โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ.ภาค จะใหค้วามสาคญัและพจิารณาเหน็ชอบ
โครงการทีจ่งัหวดัและกลุ่มจงัหวดัจดัทาเพือ่สนบัสนุนการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาต ิแผน
ระดบัชาต ินโยบายรฐับาล ทศิทางการพฒันาภาค ศกัยภาพและปัญหา/ความตอ้งการของ
ประชาชนในพืน้ทีเ่ป็นส าคญั 

2. แผนงานโครงการตอ้งมคีวามสอดคลอ้งเชือ่มโยงกบัห่วงโซ่คณุค่าของแผนพฒันาจงัหวดัและ
กลุ่มจงัหวดั เพือ่แกไ้ขปัญหาในจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัอยา่งยัง่ยนื หรอืสรา้งคณุคา่ใหแ้ก่
ผลติภณัฑแ์ละพฒันาศกัยภาพของจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 

3. โครงการตอ้งมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทัง้ด้านเทคนิค (วธิกีารหรอืรปูแบบทีใ่ชใ้นการ
ด าเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพรอ้มของพืน้ทีด่ าเนินงาน บุคลากร การบรหิารความเสีย่ง 
และการบรหิารจดัการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงนิกบัประโยชน์ทีไ่ดจ้าก
การด าเนินโครงการ) ดา้นระยะเวลาทีด่ าเนินการไดแ้ลว้เสรจ็ภายในปีงบประมาณ รวมทัง้การ
วเิคราะหผ์ลกระทบเชงิบวกและเชงิลบในการด าเนินโครงการ ซึง่ ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ.
ภาค จะพจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบเฉพาะโครงการทีม่คีวามพรอ้มในการด าเนินโครงการ
เท่านัน้ 
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หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
ตอ้งมีลกัษณะของโครงการ ดงันี้

4. โครงการตอ้งมีความคุ้มค่า ผลลพัธ ์หรอืประโยชน์ของโครงการทีค่าดวา่จะไดร้บัทัง้ทางดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม ความมัน่คง ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อาท ิจ านวนประชากร 
จ านวนเกษตรกร พืน้ทีเ่พาะปลกู รายได ้ฯลฯ โดยเฉพาะในสว่นของผลประโยชน์ทีก่ระทบต่อ
ประชาชนในพืน้ที ่

5. โครงการตอ้งมีรายละเอียดข้อมูลท่ีครบถ้วนตามแบบฟอรม์ที ่ก.บ.ภ. กาหนด โดยกรณีที่
เป็นโครงการก่อสรา้งจะตอ้งระบุความพรอ้มของพืน้ทีด่ าเนินงานรวมทัง้รปูแบบรายการ
โดยสงัเขป พรอ้มดว้ยเอกสารยนืยนัวา่สามารถด าเนินโครงการไดท้นัทหีลงัจากผา่นการ
พจิารณาของ ก.บ.ภ. 

6. โครงการต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายทีส่ามารถพจิารณาความเหมาะสมของ

คา่ใชจ้า่ยได ้หากโครงการใดไมม่รีายละเอยีดประมาณการคา่ใชจ้า่ย โครงการนัน้จะไมไ่ดร้บั

การพจิารณา 

7. โครงการทีเ่ป็นงบลงทุนและ/หรือครภุณัฑ ์ตอ้งแสดงถงึหน่วยงานทีพ่รอ้มจะรบัผดิชอบ

คา่ใชจ้า่ยทีจ่ะเกดิขึน้ในปีต่อไป รวมทัง้ตอ้งมรีา่งบนัทกึขอ้ตกลงระหวา่งจงัหวดัและกลุม่

จงัหวดักบัหน่วยงานดงักลา่ว ในการขอตัง้งบประมาณ และการโอนสนิทรพัย ์ทีเ่กดิจากการ

ด าเนินโครงการต่อไป โดยมกีารจดัทาบนัทกึขอ้ตกลงแนบมาพรอ้มกบัคาขอโครงการ หาก

ไมม่เีอกสารบนัทกึขอ้ตกลงแนบมา โครงการนัน้จะไมไ่ดร้บัการพจิารณา 
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หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
ตอ้งมีลกัษณะของโครงการ ดงันี้

8. จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั สามารถเสนอโครงการทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการ
มากกวา่หนึ่งปีได ้โดยตอ้งแสดงเหตผุลความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการต่อเน่ือง
มากกว่าหน่ึงปีวา่หากไมด่ าเนินการต่อเนื่องจะสง่ผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพฒันา
อยา่งไร และโครงการทีต่อ้งใชร้ะยะเวลาในการด าเนินการมากกวา่หนึ่งปี ตอ้งมกีาร
เตรยีมการล่วงหน้า ก่อนทีจ่ะเสนอค าขอโครงการ เชน่ รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) การศกึษา/ออกแบบส าหรบัการจดัท าโครงการทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เชน่ 
เขยีนแบบก่อสรา้ง เป็นตน้ เพือ่ใหส้ามารถด าเนินการไดภ้ายในปีงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตัิ
งบประมาณ 

9. โครงการทีต่อ้งด าเนินการในพืน้ทีท่ ีต่อ้งไดร้บัการอนุมตั/ิอนุญาต ต้องได้รบัการอนุมติั/
อนุญาตจากเจ้าของพืน้ท่ี/หน่วยงานเจ้าของพืน้ท่ีก่อนทีจ่ะเสนอขอโครงการ เชน่ 
โครงการทีจ่ะตอ้งเขา้ไปด าเนินการในพืน้ทีอุ่ทยาน ป่าไม ้เป็นตน้ รวมถงึโครงการทีจ่ะตอ้ง
ประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหส้ามารถด าเนินโครงการทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณได้
ภายในปีงบประมาณทีไ่ดร้บัอนุมตั ิโดยยืน่เอกสาร/หลกัฐานยนืยนัการไดร้บัการอนุมตั/ิ
อนุญาตจากเจา้ของพืน้ที/่หน่วยงานเจา้ของพืน้ที ่และ/หรอืเอกสารการประเมนิผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม มาพรอ้มกบัค าขอโครงการ 
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หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
ตอ้งไมมี่ลกัษณะของโครงการ ดงัน้ี

1. โครงการตอ้งไม่เป็นการจดัซ้ือวสัดคุรภุณัฑเ์พ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเวน้ใน

กรณีของครภุณัฑท์ีจ่ดัซือ้นัน้ เป็นสว่นหนึ่งของกจิกรรมภายใตโ้ครงการทีส่อดคล้องกบัแนว

ทางการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั สาหรบัโครงการสง่เสรมิและพฒันาอาชพีจะสนบัสนุน

เฉพาะวสัดปุระกอบการฝึกอบรม โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และ

ตอ้งเป็นโครงการทีม่คีวามยัง่ยนื สามารถพึง่พาตนเองไดใ้นระยะยาว 
2.โครงการต้องไม่เป็นการจดัซ้ือครภุณัฑเ์พ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ 

ยกเวน้ในกรณขีองครภุณัฑท์ีจ่ดัซือ้นัน้ เป็นสว่นหนึ่งของกจิกรรมภายใตโ้ครงการทีส่อดคลอ้ง

กบัแนวทางการพฒันาจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั 
3.โครงการตอ้งไม่เป็นค่าใช้จ่ายสาหรบัการปรบัปรงุ ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร

สถานท่ีของส่วนราชการ 

4.โครงการต้องไม่มีวตัถปุระสงคห์ลกัเก่ียวกบัการศึกษา ฝึกอบรม ดงูาน เวน้แต่ ฝึกอบรม

ดา้นอาชพี ดา้นความมัน่คง หรอืเป็นประเดน็สาคญัของจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดั และกลุ่มเป้าหมาย

ตอ้งไมใ่ช่เจา้หน้าทีข่องรฐั และไมใ่ช่กลุ่มเป้าหมายเดยีวกบัสว่นราชการอืน่ รวมทัง้จะตอ้งแสดง

เป้าหมายโดยรวมและขอบเขตการด าเนินงานระหว่างจงัหวดั/กลุ่มจงัหวดักบัสว่นราชการใหช้ดัเจน 
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หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี จงัหวดัและกลุม่จงัหวดั 
ตอ้งไมมี่ลกัษณะของโครงการ ดงัน้ี

5. โครงการตอ้งไม่เป็นในลกัษณะของกิจกรรมย่อย ควรมกีารจดักลุ่มเป็นโครงการเดยีวกนัและหรอื

บรูณาการกจิกรรม/โครงการทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ดว้ยกนัเป็นแผนงาน 
6. โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เวน้แต่เป็นกจิกรรมทีม่ขีอ้ผกูพนัในเรือ่งการ

เจรจาดา้นการคา้และการลงทุน การทอ่งเทีย่ว และการเสรมิสรา้งความ สมัพนัธก์บัประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซยีน สาธารณรฐัประชาชนจนี ญีปุ่่ น และสาธารณรฐัเกาหล ีทัง้นี้ จงัหวดัและกลุ่ม

จงัหวดัจะตอ้งมแีผนการด าเนินงานทีส่ะทอ้นถงึประโยชน์จากการไปราชการต่างประเทศอย่างเป็น

รปูธรรม กรณทีีไ่มไ่ดม้ขีอ้ผกูพนักบัต่างประเทศ จะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความคุม้ค่าของการด าเนินงาน 
กรณเีป็นการเดนิทางเพือ่ไปเจรจาเกีย่วกบัการคา้ การลงทุน หรอืการเจรจาทีม่ผีลใหเ้กดิขอ้ผกูพนั

ระหวา่งกนั จะตอ้งขอความเหน็เกีย่วกบัประเดน็ทีจ่ะไปเจรจจากหน่วยงานหลกัทีเ่กีย่วขอ้งก่อน 
7.โครงการตอ้งไม่เป็นภารกิจขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน เวน้แต่มเีหตุผลความจ าเป็นและเกนิ    

ศกัยภาพขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รวมทัง้ใหม้หีนงัสอืยนืยนัจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

ทัง้นี้ เฉพาะองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีย่งัไมไ่ดเ้ป็นหน่วยรบังบประมาณโดยตรง 
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4 การบรูณาการแผนพฒันาท้องถ่ิน : 
แผนพฒันาจงัหวดั แผนพฒันากลุ่ม
จงัหวดั และแผนพฒันาภาค

การเขยีนโครงการทีด่ี



2.1 กอ่นลงมอื
- ตัง้และตอบค าถาม

2.2 ศกึษาเกณฑก์ารคดัเลอืก
โครงการ

2.3 ลงมอืเขยีนโครงการ  

1. วิเคราะหปั์ญหาหรือความต้องการ ด าเนินการโดย

ศึกษาสภาพแวดล้อม

เพ่ือค้นหาปัญหา

ก าหนดประเดน็ปัญหา

ท่ีต้องแก้ไข
ก าหนดแนวทางแก้ไข

2. เขียนโครงการ มีเทคนิค ดงัน้ี
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What อะไร
Why ท าไม
Where ทีไ่หน
Whom กลุ่มเป้าหมาย
Who ใคร
When เมือ่ไร
How อยา่งไร
How much งบประมาณ

- หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
จดัท าโครงการทีก่ าหนด

- แผนพฒันาทอ้งถิน่

- ภาษาเขยีนกระชบั 
- สือ่ความหมายไดช้ดัเจน
- มขีอ้มลู/สถติสินบัสนุน

เทคนิคการเขียนโครงการท่ีมีคณุภาพ



ช่ือโครงการ

ชดัเจน

เหมาะสม

เฉพาะ
เจาะจง

เข้าใจง่าย

หลกัการทัว่ไป

การตัง้ช่ือโครงการ
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เป็นการ
วางรากฐานไปสู่

สภาพท่ีพึงประสงค์
ในอนาคต

แสดงใหเ้หน็ถงึปัญหา
หรอืความตอ้งการ ความ

จ าเป็นเรง่ดว่น

เขยีนใหเ้หน็              
ความเชือ่มโยง/
สอดคลอ้งกบัแผน

หรอืหน่วยงานเจา้ของ
โครงการ

ระบุเหตุผลและขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้งสนบัสนุน
การจดัท าโครงการ

การเขียนหลกัการและเหตผุล
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เป็นการตอบค าถามว่า ท าไมต้องท าโครงการ
ต้องช้ีให้เหน็ว่าท่ีต้องท า เพราะเป็น

- นโยบาย ยทุธศาสตร ์กฎหมาย
- ศกัยภาพ  +   ข้อมลูตวัเลข 
- ปัญหา/ความต้องการ +สาเหต+ุข้อมลู
- ความเร่งด่วน แนวโน้มเชิงบวก-ลบ    +ข้อมลู
- ถ้าไม่ท าจะเกิดผลเสียอย่างไร   +ข้อมลู
- กรณีท ามาแล้วผลเป็นเช่นไร   +ข้อมลู
- ขบัเคล่ือนยทุธศาสตรท้์องถ่ินข้อใด

หลกัการและเหตผุล(ต่อ)
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1.นโยบาย ค าสัง่ ยทุธศาสตร ์    

2.ปัญหา  สาเหต ุ ข้อจ ากดั +ข้อมลู 

3.ความต้องการของประชาชน +ข้อมลู    

4.ศกัยภาพ +ข้อมลู 

5.โอกาส  แนวโน้ม +ข้อมลู       

6.ภยัคกุคาม +ข้อมลู 

7.ความต่อเน่ือง +ข้อมลู           

8.ผลงานท่ีผา่นมา +ข้อมลู 

9.ผลการประเมินผล  ผลการวิจยั                        

10.แนวทางการพฒันา แก้ไข

มีข้อมูลเชิงปริมาณประกอบ ย้อนหลงั 3-5 ปี

หวัข้อย่อยของ “หลกัการและเหตผุล”
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ปัญหา

สาเหตุ กิจกรรม

วตัถปุระสงค์
-ผลบัน้ปลายท่ีต้องการ
-ผลท่ีเกิดหลงัด าเนินโครงการ

-ส่ิงท่ีต้องท าเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์

กิจกรรม -น าสาเหตมุาก าหนดเป็นกิจกรรม
-เป็นชุดงานท่ีท าแล้วจะส่งผลต่อวตัถปุระสงค์
-กิจกรรมหน่ึงอาจตอบสนองมากกว่า 1 วตัถปุระสงคไ์ด้
-ยึดหลกั  เหต ุและ ผล

ปัญหา สาเหต ุ–วตัถปุระสงค ์ แนวทางแก้ไข(กิจกรรม) 
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1. ใชค้ ากรยิาทีแ่สดงถงึความตัง้ใจจรงิ เชน่ เพือ่
เพิม่.. เพือ่ลด..เพือ่สง่เสรมิ. เพือ่ปรบัปรงุ..
เพือ่ขยาย.. เพือ่รณรงค.์. เพือ่เผยแพร.่.เป็น
ตน้

2. ระบุผลผลติ (Output ) หรอืระบุผลลพัธ ์

(Outcome ) ทีต่อ้งการใหเ้กดิขึน้อยา่งชดัเจน

3. ก าหนดชว่งเวลา พืน้ที ่หรอืกลุม่เป้าหมาย

การเขียนวตัถปุระสงคค์วรต้องค านึงถึง
ลกัษณะท่ีดี 5 ประการ

SMART

การเขียนวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย
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• เป็นการระบรุะยะเวลาตัง้แต่เร่ิมต้น – ส้ินสดุโครงการว่า ใช้เวลาทัง้หมดเท่าใด 

• แสดงจดุเร่ิมต้นและส้ินสดุของโครงการโดยระบ ุวนัเดือน ปี 

• ถ้าหากเป็นโครงการระยะยาว และมีหลายระยะกต้็องแสดงช่วงเวลาใน

แต่ละระยะของโครงการนัน้ด้วย เพ่ือใช้เป็นรายละเอียดประกอบการพิจารณา

อนุมติัโครงการ

ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ
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เป็นขัน้ตอนตามล าดบัก่อนหลงัเพ่ือใช้ปฏิบติัให้บรรลตุามวตัถปุระสงค์

วตัถปุระสงค์
กิจกรรม
กิจกรรม
กิจกรรม

วิธีการด าเนินการ
1. ........................
2. ........................
3. ........................
4. ........................

วิธีด าเนินการ
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หลกัการก าหนดงบประมาณและทรพัยากร

1. ความประหยดั (Economy) 

การเสนองบประมาณโครงการจะตอ้งเป็นไปโดยมคีวามประหยดั ใชท้รพัยากรทุกอยา่งใหคุ้ม้คา่ที่สดุ 

และไดคุ้ณภาพของผลงานดทีีส่ดุ

2. ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) 

โครงการทุกโครงการจะตอ้งมคีุณคา่เป็นทีย่อมรบั และทุกคนมคีวามพงึพอใจในผลงานทีเ่กดิขึน้ 

โดยใชท้รพัยากรน้อยทีส่ดุ ประหยดัทีส่ดุ และไดร้บัผลตอบแทนคุม้คา่ 

3. ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 

โครงการจะตอ้งด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้น าผลทีเ่กดิขึ้นเทยีบกบั
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้หากไดต้ามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไวก้ถ็อืวา่มปีระสทิธผิล 

งบประมาณและทรพัยากรท่ีต้องใช้
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กลุ่มท่ี 3
ง่ายในการปฏิบติั 

แต่มีผลกระทบน้อย

พิจารณาเป็นรายโครงการ

กลุ่มท่ี 1
ง่ายในการปฏิบติั และ                

มีผลกระทบสงู

ควรด าเนินการเป็นล าดบัแรก

กลุ่มท่ี 2
ยากแก่การปฏิบติั 
แต่มีผลกระทบสงู

จ าเป็นต้องวางแผนด าเนินการ
เป็นระยะยาว(แบง่เป็นเฟส)

กลุ่มท่ี 4
ยากแก่การปฏิบติั และ
ยงัมีผลกระทบน้อย

พิจารณาทบทวนเงื่อนไข และ
กลยทุธใ์นการด าเนินการให้เหมาะสม

ง่าย

ยาก

ต า่ สงูLevel of Impact

To
 Im

ple
me

nt
การจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ
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• เอกสารการขออนุมติั อนุญาตผูมี้อ านาจตามกฎหมาย

• แบบรปูรายการ  แบบแปลน ปร4  ปร5 พืน้ท่ีด าเนินการ

• หลกัฐานแสดงความยินยอมของ อปท.ชุมชน ประชาชน

• ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน  ภาพถ่าย  มติท่ีประชุม  
ข้อตกลงความร่วมมือ บนัทึก

• การยอมรบัของหน่วยงานท่ีจะดแูลบ ารงุรกัษา 

• ข้อระเบียบ กฎหมาย  สภาพทางกายภาพ  ประเพณีวฒันธรรม วิถีชีวิตของ
ประชาชน 

ความพร้อมของโครงการ
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- เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ภายหลงัจดุประสงค์

ก่อน
รว่มประชุม ตรวจสอบพืน้ที/่กลุ่มเป้าหมาย  ก าหนดกจิกรรม  ใหข้อ้มลู ขอ้เทจ็จรงิ 
สภาพภมูสิงัคมของชุมชน  ขอ้คดิเหน็   ขอ้มลู ขอ้เสนอแนะภูมปัิญญาทอ้งถิน่/ชุมชน

ระหว่าง ตรวจตดิตาม เฝ้าระวงั รายงาน

หลงั
ใหข้อ้มลูผลสมัฤทธิก์บัเจา้หน้าที ่เป็นวทิยากรถ่ายทอดบทเรยีน  แนะน า แบง่ปัน 
ต่อยอด ขยายผล น าประสบการณ์ไปด าเนินการเอง อปท. สนบัสนุนประมาณ 
เป็นแหล่งเรยีนรู ้ดแูลบ ารงุรกัษา

การรบัรู ้การมีส่วนร่วมของประชาชนและ  อปท.
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เชิงเศรษฐกิจ

• ระบุ มลูคา่ ทีเ่กดิจากกจิกรรมเป็น
จ านวนเงนิเพือ่เปรยีบกบังบประมาณทีไ่ดร้บั

• ค านวณจากการจ าหน่ายสนิคา้ผลติภณัฑ์
OTOP  การจดั event ผลผลติจากการ
สนบัสนุนปัจจยัการผลติเฉพาะโครงการที่
ค านวณได้

เชิงสงัคม

• อธบิาย คุณคา่ ทีเ่กดิจากโครงการในมติิ
สงัคม เชน่ ความสะดวก รวดเรว็ ปลอดภยั 
คุณภาพชวีติดขีึน้ อตัราการเจบ็การตาย
ลดลง การบรกิารทีพ่งึพอใจไดม้าตรฐาน 
การคงอยูข่องศลิปวฒันธรรม ผลสมัฤทธิ ์
การศกึษา อตัราการมงีานท า  
ปลอดยาเสพตดิ ชุมชนเขม้แขง็  ผา่นเกณฑ์
จปฐ. เป็นตน้

ความคุ้มค่า
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• จดัท าขอ้มลูและมอบทรพัยส์นิ ครภุณัฑต์ามระเบยีบ

• การมอบทรพัยใ์หห้น่วยงานใดดแูล ตอ้งสอดคลอ้งกบัภารกจิหน้าทีข่องหน่วยนัน้

• อธบิายใหช้ดัเจนวา่ หน่วยงานทีจ่ะรบัมอบทรพัยส์นิมวีธิกีารบรหิารจดัการดแูล

บ ารงุรกัษาอยา่งไร

• มหีลกัประกนั หรอืเงือ่นไขน่าเชือ่วา่ทรพัยส์นิจะไดร้บัการดแูลหรอืสรา้งมลูคา่ เชน่  

การจดัท าขอ้ตกลง MOU การจดัขอ้บญัญตัสินบัสนุนงบประมาณดแูล  จดัใหเ้ป็น

แหล่งเรยีนรู ้ต่อยอด  ขยายผล  สรา้งมลูคา่เพิม่ ประชาสมัพนัธผ์า่น social  

network มกีลไก เครอืขา่ย ชุมชน กลุ่มก าหนดกตกิาการบรหิาร หน่วยงาน

เกีย่วขอ้ง ตดิตาม กระตุน้ สง่เสรมิอยา่งต่อเนื่อง  เป็นตน้

การจดัการทรพัยสิ์น ครภุณัฑ ์และ การบริหารโครงการให้ยัง่ยืน
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5 การจดัสรรงบประมาณให้กบั
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินภายใต้
พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. 2561



กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท างบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน
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พ.ร.บ. วนิยัการเงนิ   
การคลงั พ.ศ. 2561

พ.ร.บ. วธิกีารงบประมาณ 
พ.ศ. 2561

ม.250 วรรคสี่
รฐัตอ้งด าเนินการใหอ้ปท. 

มรีายไดข้องตนเอง โดย
จดัระบบภาษ ีจดัสรรภาษทีี่
เหมาะสม พฒันาการหา
รายไดข้อง อปท.ในระหวา่ง
ทีย่งัไมอ่าจด าเนินการได ้
ใหร้ฐัจดัสรร งปม. เพือ่
สนบัสนุน อปท. ไปพลาง
กอ่น

ม. 30 (4) รายได ้อปท.
- ตอ้งไมน้่อยกวา่ 25% 

ของรายไดส้ทุธขิอง
รฐับาล

- จุดมุง่หมายให้
เพิม่ขึน้ถงึ 35%

รายได ้อปท.

ภาษทีอ้งถิน่

ภาษทีีร่ฐัจดัเกบ็ และ
แบง่ให้

เงนิอุดหนุน
จากรฐับาล

ม. 17 การจดัสรร งปม.
(5) สนบัสนุน อปท. 

จดัท าบรกิารสาธารณะ โดย
ค านึงถงึความสามารถในการ
หารายไดข้อง อปท.

ม. 65 การจดัสรร งปม. การ
ใชจ้า่ย การก่อหนี้ผกูพนั 
การบรหิารทรพัยส์นิ ของ
อปท. ตอ้งโปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้คุม้คา่ 
ประหยดั

ม. 66การจดัท า งปม อปท. 
ใหพ้จิารณาฐานะการคลงั
ของ อปท. ความจ าเป็นใน
การใชจ้า่ย และการเกบ็
รายได้

ม. 4 ก าหนดหน่วยรบั งปม. 
หมายถงึหน่วยงานของรฐั
โดยรวม อปท. ดว้ย

ม. 29 การขอตัง้ งปม. ให ้
อปท. ยืน่ค ารอ้งขอตัง้ งปม. 
ต่อ รมว.มท. เพือ่เสนอต่อ 
ผอ.สงป. และใหจ้ดัสรร 
งปม. ใหส้อดคลอ้งกบั กม.
ก าหนดแผนและขัน้ตอน
การกระจายอ านาจฯ

รฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ. ก าหนดแผนและ
ขัน้ตอนการกระจายอ านาจฯ 
พ.ศ.2542 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ



มาตรา 4 “หน่วยรบังบประมาณ” หมายความวา่ หน่วยงานของรฐั
ทีข่อรบัหรอืไดร้บัจดัสรรงบประมาณรายจา่ย และให้
หมายความรวมถงึสภากาชาดไทยดว้ย

“หน่วยงานของรฐั” หมายความวา่
(1) สว่นราชการ 
(2) รฐัวสิาหกจิ
(3) หน่วยงานของรฐัสภา ศาลยตุธิรรม ศาลปกครอง 

ศาลรฐัธรรมนูญ องคก์รอสิระตามรฐัธรรมนูญ และ
องคก์รอยัการ 

(4)    องคก์ารมหาชน
(5) ทุนหมนุเวยีนทีม่ฐีานะเป็นนติบิุคคล
(6) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
(7) หน่วยงานอื่นของรฐัตามทีก่ฎหมายก าหนด

ส่วนราชการ หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม 
หรอืสว่นราชการทีเ่รยีกชื่ออยา่งอื่น และมฐีานะเป็นกรม
และใหห้มายความรวมถงึจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิดว้ยอปท. หมายความว่า องค์การ

บริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต าบล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา 
และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น
อื่นทีม่กีฏหมายจดัตัง้

ปี 2563 อบจ. เป็นหน่วยรบังบประมาณได้

ปี 2564 เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง เป็น
หน่วยรบังบประมาณได้

ปี 2565 เทศบาลต าบล/องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล เป็นหน่วยรบังบประมาณได้

พระราชบญัญติัวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

99



100



เปรียบเทียบการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
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พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณฯ เดิม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

ส านกังบประมาณ

กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่

ผูว้า่ราชการจงัหวดัทอ้งถิน่จงัหวดั

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

อนุมตั ิงปม.

จดัสรร

ส านกังบประมาณ

กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่

ผูว้า่ราชการ
จงัหวดั

ทอ้งถิน่จงัหวดั

องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่

รา
ยง
าน

ผล
กา
รเบ

กิจ
า่ย

เบกิจา่ยรายงานผล
การเบกิจา่ย

ขอรบัการสนบัสนุน งปม.

แจง้ ขออนุมตัเิบกิจา่ย

คลงัจงัหวดั

คลงัจงัหวดั



จงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

เปรยีบเทยีบกระบวนการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

จงัหวดั

จงัหวดั กบั องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
งบประมาณ

ทีมบูรณาการกลาง 

(สศช./สงป./ก.พ.ร./มท.)

อ.ก.บ.ภ./คณะท างาน

ก.บ.ภ.

คณะรฐัมนตรี
รมว.มท.เหน็ชอบ

ส านักงบประมาณ

ระบบ e-Budgeting 
สงป.

(ด
 าเ
นิน

กา
รใ
นร

ะบ
บ)

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ท้องถ่ินจงัหวดั ผวจ.

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน

ระบบ BBL สงป.

รมว.มท. เหน็ชอบ

ส านักงบประมาณ

แผนปฏบิตัริาชการประจ าปี
งบประมาณ

แ อ
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ผูว่้าราชการจงัหวดั

เปรยีบเทยีบกระบวนการจดัท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี

จงัหวดั

ขัน้ตอนกระบวนการพจิารณาของรฐัสภา

องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน

ช้ีแจงสภา วาระท่ี 1

คณะอนุกรรมาธิการ สส.

คณะรฐัมนตรีลงมติ
/ทูลเกล้าฯ/ประกาศใช้

นายกองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน

คณะกรรมาธิการ สส.
คณะกรรมาธิการ สว.

(วาระ 2-3)

ช้ีแจงสภา วาระท่ี 1

คณะอนุกรรมาธิการ สส.

คณะรฐัมนตรีลงมติ
/ทูลเกล้าฯ/ประกาศใช้

คณะกรรมาธิการ สส.
คณะกรรมาธิการ สว.

(วาระ 2-3)
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6 ข้อคิดเหน็/แลกเปล่ียนประสบการณ์



ขอขอบคุณ


