สรุปสาระสาคัญของการบริหารงานชิงพืๅนทีไบบบูรณาการตามมติคณะรัฐมนตรีมืไอวันทีไ 24 ตุลาคม 2560
รูปบบดิม
1. กฎหมายทีไกีไยวขຌอง
• ดำนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีวำดຌวยกำรบริหำรงำนจังหวัดละกลุม
จังหวัดบบบูรณำกำร พ.ศ. 2551
2. กลเก
• มี ก.น.จ. ปຓนกลเกระดับนยบำย฿นกำรบูรณำกำร กำหนดนยบำย
หลักกณฑ์ ละพิจำรณำหในชอบกำรจัดทำผนพัฒนำกลุมจังหวัด/
จังหวัด ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ละคำของบประมำณกลุม
จังหวัด/จังหวัดดยมีนำยกรัฐมนตรี ปຓนประธำน ละมีลขำธิกำร
ก.พ.ร. ปຓนฝ่ำยลขำนุกำร
• ก.บ.ก. ละ ก.บ.จ. จัดทำผนพัฒนำกลุมจังหวัด/จังหวัด ผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปี ละคำของบประมำณกลุมจังหวัด/จังหวัด
3. ผน฿นระดับพืๅนทีไ ประกอบดຌวย
• ผนพัฒนำกลุมจังหวัด /จังหวัด มีระยะวลำ 4 ปี
• ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกลุมจังหวัด/จังหวัด
4. กลุมจังหวัด/จังหวัด
• มี 18 กลุมจังหวัด 76 จังหวัด

รูปบบ฿หม
1. กฎหมายทีไกีไยวขຌอง
• ดำนินกำรตำมพระรำชกฤษฎีวำดຌวยกำรบริหำรงำนจังหวัดละกลุมจังหวัด
บบบูรณำกำร พ.ศ. 2551 ละระบียบ นร.วำดຌวยกำรบริหำรงำนชิงพืๅนทีไ
บบบูรณำกำร พ.ศ. 2560
2. กลเก
• มี ก.บ.ภ. ทำหนຌำทีไ Super Board ฿นกำรบูรณำกำร กำหนดนยบำย
หลักกณฑ์ ละพิจำรณำหในชอบกำรจัดทำผนพัฒนำภำค กลุมจังหวัด ละ
จังหวัด ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ละคำของบประมำณกลุมจังหวัด/จังหวัด
ดยมีนำยกรัฐมนตรี ปຓนประธำน ละมีลขำธิกำร สศช. ปຓนฝ่ำยลขำนุกำร
• สวน ก.น.จ. ทำหนຌำทีไบูรณำกำร ละพิจำรณำกลัไนกรองผนพัฒนำ /
ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี คำของบประมำณของกลุมจังหวัด/จังหวัด สนอ
ก.บ.ภ. พิจำรณำ
• ก.บ.ก. ละ ก.บ.จ. จัดทำผนพัฒนำกลุมจังหวัด/จังหวัด ผนปฏิบัติรำชกำร
ประจำปี ละคำของบประมำณกลุมจังหวัด/จังหวัด
3. ผน฿นระดับพืๅนทีไ ประกอบดຌวย
• ผนพัฒนำภำค มีระยะวลำ 5 ปี
• ผนพัฒนำกลุมจังหวัด/จังหวัด มีระยะวลำ 5 ปี
• ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกลุมจังหวัด/จังหวัด
4. ภาค/กลุมจังหวัด/จังหวัด
• กำหนด฿หຌมี 6 ภำค ละ 18 กลุมจังหวัด 76 จังหวัด ดย฿นสวนของกลุม
จังหวัดมีปรับตกตำงจำกรูปบบดิม 8 กลุมจังหวัด พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับ EEC
(กลุมจังหวัดภำคตะวันออก 1) บริบทของพืๅนทีไ (กลุมจังหวัดภำคกลำง
ปริมณฑล) หรือพืไอควำมมัไนคง (กลุมจังหวัดภำค฿ตຌชำยดน) ปຓนตຌน
• มีจังหวัดทีไปຓนศูนย์ปฏิบัติกำรของกลุมจังหวัดทีไกำหนด฿หม 3 หง คือ รำชบุรี
ยะลำ ละปรำจีนบุรี สวนศูนย์ปฏิบัติกำรฯ ดิมทีไตำมรูปบบ฿หมเมเดຌรับกำร
กำหนด฿หຌปຓนศูนย์ปฏิบัติกำรฯ คือ ลพบุรี ฉะชิงทรำ ละสงขลำ

รป บบก รบรห รง น ชงพนท บบบรณ ก ร
รป บบ ดม

ปร ก บดวย
• ภำค (6 ภำค)
• กลมจง วด (18 กลมจง วด)
• จง วด (76 จง วด)

ปร ก บดวย
• กลมจง วด (18 กลมจง วด)
• จง วด (76 จง วด)

จงหวด

จง วด

จงหวด
จงหวด

รป บบ หม

จงหวด

กลมจงหวด

จง วด
จง วด

จง วด
จง วด

จงหวด

จง วด

จง วด จง วด

กลมจงหวด 2
(ตำมพร รำชกฤษฎวำดวยกำรบร ำรงำนจง วด ล กลมจง วด
บบบรณำกำร พ.ศ. 2551)

ภค

กลมจงหวด 1

จง วด

จง วด

(ตำมพร รำชกฤษฎวำดวยกำรบร ำรงำนจง วด ล กลมจง วด บบบรณำกำร พ.ศ. 2551
ล ร บยบ นร.วำดวยกำรบร ำรงำน ชงพนท บบบรณำกำร พ.ศ. 2560)

ภำค มำยควำมวำ พนทซงกำ นดขน พ ปร ยชน์ นกำรบรณำกำร
งบปร มำณ ร ปฏบตภำรกจ ท ช ม ยงกน ดยคร บคลมกลมจง วดทจดตงขน
ตำมพร รำชกฤษฎกำวำดวยกำรบร ำรงำนจง วด ล กลมจง วด บบบรณำกำร
พ.ศ. 2551 ตง ต นงกลมจง วดขน ป

ก รก หนด หมภ ค กลมจงหวด ล ก รก หนดจงหวดท ปนศนย์ปฏบตก รของกลมจงหวด
รป บบ ดม

รป บบ หม ( ชบงคบ นปีงบปร ม ณ พ.ศ. 2562 ปนตน ป)

ประกอบดຌวย
• กลุมจังหวัด (18 กลุมจังหวัด)
• จังหวัด (76 จังหวัด)
15.ภำคหนือตอนบน 1 ชียง฿หมมฮองสอน
ลำปำง ลำพูน
16. ภำคหนือตอนบน 2 ชียงราย นำน
พะยำ พร
17.ภำคหนือตอนลำง 1
ตำก พิษณุลก พชรบูรณ์
สุขทัย อุตรดิตถ์
18.ภำคหนือตอนลำง 2
กำพงพชร นครสวรรค์
พิจิตร อุทัยธำนี
1.ภำคกลำงตอนบน 1 นนทบุรี
ปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
2.ภำคกลำงตอนบน 2 ชัยนำท ลพบุรี
สิงห์บุรี อำงทอง
3. ภำคกลำงตอนกลำง ฉะชิงทรำ
นครนำยก ปรำจีนบุรี สระกຌว
สมุทรำปรำกำร
4. ภำคกลำงตอนลำง 1 กำญจนบุรี
นครปฐม รำชบุรี สุพรรณบุรี
5. ภำคกลำงตอนลำง 2 ประจวบคีรีขันธ์
พชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร

10.ภำค ตอ. ฉียงหนือตอนบน 1
บึงกำฬ ลย หนองคำย หนองบัวลำภู อุดรธานี
11.ภำค ตอ. ฉียงหนือตอนบน 2
นครพนม มุกดำหำร สกลนคร
12.ภำค ตอ. ฉียงหนือตอนกลำง
กำฬสินธุ์ ขอนกน มหำสำรคำม
รຌอยอใด
13. ภำค ตอ. ฉียงหนือตอนลำง 1
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์
สุรินทร์

14,ภำค ตอ.ฉียงหนือตอนลำง 2
ยสธร ศรีสะกษ อำนำจจริญ
อุบลราชธานี
9. ภำคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตรำด ระยอง

6. ภำค฿ตຌฝัດงอำวเทย ชุมพร นครศรีธรรมรำช
พัทลุง สุราษฎร์ธานี
7. ภำค฿ตຌฝัດงอันดำมัน กระบีไ ตรัง พังงำ
ภูกใต ระนอง
8. ภำค฿ตຌชำยดน นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลา
สงขลำ สตูล

จังหวัดทีไปຓนตัวอน คือจังหวัดทีไปຓนศูนย์ปฏิบัติกำรของกลุมจังหวัด
ตามประกาศ ก.น.จ. ลงวันทีไ 18 กุมภาพันธ์ 2552

ประกอบดຌวย
• ภำค (6 ภำค) (ภำคกลำง ภำค฿ตຌ ภำค฿ตຌชำยดน ภำคตะวันออก ภำค
ตะวันออกฉียงหนือ ละภำคหนือ)
• กลุมจังหวัด (18 กลุมจังหวัด) มีปรับตกตำงจำกรูปบบดิม 8 กลุมจังหวัด พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับ EEC (กลุมจังหวัดภำคตะวันออก) บริบทของพืๅนทีไ (กลุมจังหวัดภำคกลำง
ปริมณฑล) หรือพืไอควำมมัไนคง (กลุมจังหวัดภำค฿ตຌชำยดน)
• จังหวัด (76 จังหวัด)
15. ภำคหนือตอนบน 1 ชียง฿หมมฮองสอนลำปำง ลำพูน
16.ภำคหนือตอนบน 2 ชียงราย นำน
10.ภำค ตอ. ฉียงหนือตอนบน 1 บึงกำฬ ลย
พะยำ พร
16
15
หนองคำย หนองบัวลำภู อุดรธานี
17.ภำคหนือตอนลำง 1 ตำก พิษณุลก
11. ภำค ตอ. ฉียงหนือตอนบน 2
ภ ค หนอ 17
พชรบูรณ์ สุขทัย อุตรดิตถ์
10
นครพนม มุกดำหำร สกลนคร
(4 กลมจงหวด)
11
18.ภำคหนือตอนลำง 2 กำพงพชร
18
12 ภ คต วนออก 12. ภำค ตอ. ฉียงหนือตอนกลำง
นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธำนี
กำฬสินธุ์ ขอนกน มหำสำรคำม
ฉยง หนอ
1.ภำคกลำงตอนบน ชัยนำท
(5
กลมจงหวด)
รຌ
อยอใด
1
ภ คกล ง
13
13. ภำค ตอ. ฉียงหนือตอนลำง 1
พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี
(4 กลมจงหวด)
14
ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
สิงห์บุรี อำงทอง
3 2
9
ภำค ตอ.ฉียงหนือตอนลำง 2
14.
2.ภำคกลำงปริมณฑล นนทบุรี ปทุมธำนี
ภ คต วนออก
ยสธร
ศรีสะกษ อำนำจจริญ อุบลราชธานี
นครปฐม สมุทรปรำกำร
4
8 (2 กลมจงหวด)
3. ภำคกลำงตอนลำง 1 กำญจนบุรี ราชบุรี
8.ภำคตะวันออก 1 ฉะชิงทรำ ชลบุรี ระยอง
สุพรรณบุรี
9.ภำคตะวันออก 2 จันทบุรี ตรำด นครนำยก
4. ภำคกลำงตอนลำง 2 ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี สระกຌว
พชรบุรี สมุทรสงครำม สมุทรสำคร
ภคต
5

6.ภำค฿ตຌฝัດงอันดำมัน กระบีไ ตรัง พังงำ
ภูกใต ระนอง สตูล

(2 กลมจงหวด)

5.ภาค฿ตຌฝั่งอาวเทย ชุมพร นครศรีธรรมราช
พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา

6

ภ ค ตช ย ดน

(1 กลมจงหวด)
7.ภำค฿ตຌชำยดน นรำธิวำส ปัตตำนี ยะลา
7

จังหวัดทีไปຓนตัวอน คือจังหวัดทีไปຓนศูนย์ปฏิบัติกำรของกลุมจังหวัด

ตามมติคณะรัฐมนตรี วันทีไ 24 ตุลาคม 2560

กล กก รบรห รง น ชงพนท บบบรณ ก ร
รป บบ ดม

รป บบ หม
ค.ร.ม.

ค.ร.ม.
• พิจำรณำ฿หຌควำม หนชอบผนพัฒนำ/ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ละคำขอ
งบประมำณของจังหวัด/กลุมจังหวัด

ก.น.จ.

คกก.นยบำยกำรบริหำรงำนจังหวัด
ละกลุมจังหวัดบบบูรณำกำร

• วำงกรอบนยบำย ระบบกำรบริหำรงำนละวิธีกำรจัดทำผนพัฒนำ/ผนปฏิบัติ
รำชกำรประจำปีของจังหวัด/กลุมจังหวัด
• พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบผนพัฒนำ/ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ละคำขอ
งบประมำณของจังหวัด/กลุมจังหวัด

(Super Board)

ก.บ.ภ.

คกก.บูรณำกำรนยบำย
พัฒนำภำค

• วำงกรอบนยบำย ระบบกำรบริหำรงำน ละกำหนดนยบำย หลักกณฑ์ละวิธีกำรจัดทำ
ผนพัฒนำภำค ผนพัฒนำ/ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด/กลุมจังหวัด ละ
งบประมำณของสวนรำชกำรทีจะดำนินกำรตำมผนพัฒนำภำค
• บูรณำกำรผนของสวนรำชกำรละผนพัฒนำระดับพืๅนทีไ พืไอ฿หຌกิดควำมสอดคลຌองละ
ชืไอมยง
• พิจำรณำ฿หຌควำมหในชอบ ผนพัฒนำภำค ผนพัฒนำ/ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี คำขอ
งบประมำณของจังหวัด/กลุมจังหวัด ละงบประมำณของสวนรำชกำรทีจะดำนินกำรตำม
ผนพัฒนำภำค
• สนอนำยกรัฐมนตรีพืไอพิจำรณำจัดสรรงบประมำณ ฿นกรณีทีไ ก.บ.ภ. หในวำมีหตุผลละ
ควำมจำปຓนทีไตຌองพัฒนำพืๅนทีไ฿ดหรือดำนินกำรปຓนกำรรงดวน

ก.น.จ.

อ.ก.น.จ.
ด น ผน ล ด นงบปร ม ณ
• ชวย ก.น.จ. พิจำรณำ กลัไนกรองผนพัฒนำ/ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ละคำขอ
งบประมำณของจังหวัด/กลุมจังหวัด

ก.บ.ก และ ก.บ.จ.

• รบทร บ ผนพัฒนำภำค ผนพัฒนำ/ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ละคำของบประมำณ
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด

คกก.บริหำรงำนกลุมจังหวัดบบ
บูรณำกำร / คกก.บริหำรงำน
จังหวัดบบบูรณำกำร

• จัดทำผนพัฒนำ (4 ปี) /ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด/กลุมจังหวัด

• บรณ ก ร พิจำรณำ กลัไนกรองผนพัฒนำ/ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ละคำของบประมำณ
ของจังหวัดละกลุมจังหวัด

อ.ก.บ.ภ.

คณะอนุกรรมกำรบูรณำกำร
นยบำยพัฒนำภำค

• ชวย ก.บ.ภ. พิจำรณำ กลัไนกรองผนพัฒนำ/ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี ละคำขอ
งบประมำณของจังหวัด/กลุมจังหวัด สนอผำน ก.น.จ. (ทำหนຌำทีไปຓนอนุกรรมกำรตำม
ม.8 วรรคสอง หงพรฎ.ฯ ดຌวย)

ก.บ.ก และ ก.บ.จ.

• จัดทำผนพัฒนำ (5 ปี) /ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของจังหวัด/กลุมจังหวัด

ซกซอมก รด นนก รของจงหวด ล กลมจงหวดต ม นวท งก รบรห รง น ชงพนท บบบรณ ก ร
(หนังสือ ก.น.จ. ว 12 รืไอง นวทำงกำรบริหำรงำนชิงพืๅนทีไบบบูรณำกำร ลว. 27 พ.ย. 60 )

1. ก รจด ผน * ล ค ของบปร ม ณ

2. ก รบรห รงบปร ม ณ

1.1 ฿หຌ จว./กจว. จัดทำผน ตำมนยบำย หลักกณฑ์ละ
วิธีกำรทีไ สศช. ฿นฐำนะฝ่ำยลขำนุกำร ก.บ.ภ. จะเดຌ
สนอ ก.บ.ภ. พิจำรณำหในชอบ

2.1 ฿หຌ จว./กจว. บริหำรงบประมำณ ตำมหลักกณฑ์ละ
วิธีกำรทีไ ก.บ.ภ. จะกำหนดตอเป

1.2 ฿หຌ กจว. ตำมประกำศ ก.น.จ. รืไองกำรจัดตัๅง กจว. ฯ
(ฉบับทีไ 3) ดำนินกำร ดังนีๅ

2.2 ฿หຌคง กจว. ตำมประกำศ ก.น.จ. รืไองกำรจัดตัๅง กจว.ฯ
18 ก.พ. 52 ละ ประกำศ ก.น.จ. รืไองกำรจัดตัๅง กจว.ฯ
ฉบับทีไ 2 18 ม.ย. 54 พืไอ฿หຌกำรบริหำรงบประมำณ
ของกลุมจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 2560
ละ 2561 สอดคลຌองกับงบประมำณรำยจำยประจำปี

1.2.1 กจว.ทีไเดຌรับกำรจัดตัๅง฿หม
- ฿หຌจัดตัๅง ก.บ.ก. ขึๅน฿หมทำหนຌำทีไ
1.2.1 กจว.ดิม
- ฿หຌ ก.บ.ก. ทีไเดຌรับกำรตงตัๅงเวຌดิมทำหนຌำทีไ

(สาหรับ จังหวัด ฿หຌ฿ชຌ ก.บ.จ.ทีไเดຌรับกำรตงตัๅงเวຌดิมทำหนຌำทีไจัดทำผนฯ ละบริหำรงบประมำณ)
* ผนฯ หมำยถึง ผนพัฒนำจังหวัด ผนพัฒนำกลุมจังหวัด ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปัของจังหวัด ผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกลุมจังหวัด

ซักซຌอมการดานินการของจังหวัดละกลุมจังหวัดตามนวทางการบริหารงานชิงพืๅนทีไบบบูรณาการ
(หนังสือ ก.น.จ. ว 12 รืไอง นวทำงกำรบริหำรงำนชิงพืๅนทีไบบบูรณำกำร ลว. 27 พ.ย. 60 )

สาหรับ กลุมจังหวัด

ภาค
1.ภาคกลาง

การจัดทาผนฯ

การบริหารงบประมาณ

(ปี พ.ศ. 2562 ปຓนตຌนเป)
ก.บ.ก. ชุด฿หม (4 กจว.)
กลำงปริมณฑล (นครปฐม) กลำงตอนบน (พระนครศรีอยุธยำ)
กลำงตอนลำง1 (รำชบุรี)

(ฉพาะ พ.ศ. 2559-2561)

ก.บ.ก. ชุดดิม (4 กจว.)
กลำงตอนบน1 (พระนครศรีอยุธยำ) กลำงตอนบน2 (ลพบุรี)
กลำงตอนกลำง (ฉะชิงทรำ) กลำงตอนลำง1 (นครปฐม)
ก.บ.ก. ชุดดิม (1 กจว.)
กลำงตอนลำง2 (พชรบุรี)

2.ภาค฿ตຌ
3.ภาค฿ตຌชายดน
4.ภาคตะวันออก

5.ภาคตะวันออก
ฉียงหนือ
6.ภาคหนือ

ก.บ.ก. ชุด฿หม (2 กจว.)
฿ตฝงอำวเทย (สุรำษฎร์ธำนี) ฿ตฝงอันดำมัน (ภูกใต)
฿ตชำยดน (ยะลำ)

ก.บ.ก. ชุด฿หม (1 กจว.)

ก.บ.ก. ชุด฿หม (2 กจว.)
ตะวันออก1 (ชลบุรี) ตะวันออก2 (ปรำจีนบุร)ี

ก.บ.ก. ชุดดิม (2 กจว.)
฿ตฝงอำวเทย (นครศรีธรรมรำช) ฿ตฝงอันดำมัน (ภูกใต)
฿ตชำยดน (สงขลำ)
ตะวันออก (ชลบุรี)

ก.บ.ก. ชุดดิม (1 กจว.)
ก.บ.ก. ชุดดิม (1 กจว.)

ก.บ.ก. ชุดดิม (5 กจว.)
ตะวันออกฉียงหนือตอนบน1 (อุดรธำนี) ตะวันออกฉียงหนือตอนบน2 (สกลนคร) ตะวันออกฉียงหนือตอนกลำง (ขอนกน)
ตะวันออกฉียงหนือตอนลำง1 (นครรำชสีมำ) ตะวันออกฉียงหนือตอนลำง1 (อุบลรำชธำนี)
ก.บ.ก. ชุดดิม (4 กจว.)
หนือตอนบน1 (ชียง฿หม) หนือบนบน2 (ชียงรำย) หนือตอนลำง1 (พิษณุลก) หนือตอนลำง2 (นครสวรรค์)

