เอนก มีมงคล

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบางขุนพรหม สป.มท.
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
19,600 ล้านบาท

มีมติเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ตามที่ได้เสนอ
ในการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561
(ให้จังหวัดเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ)

8,400 ล้านบาท

แบ่งเป็น
2 ส่วน

งบประมาณเพื่อขับเคลื่ อนแผนพัฒนากลุ่ ม
จัง หวั ด ที่ เ ป็ นการเพิ่ ม ศัก ยภาพที่เ ป็น ความ
ต้ อ งการรายพื้ น ที่ หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ ป็ น
ประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด
จัดสรรตามองค์ประกอบ ดังนี้
1) จัดสรรตามขนาดกลุม่ จังหวัด
2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด
3) ผกผันกับผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด

50%
25%
25%

(ให้กลุ่มจังหวัดเสนอโครงการได้ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ)

งบประมาณเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นากลุ่ ม
จังหวัด ที่เ ป็นการพัฒนาในลั กษณะ cluster
หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิง
พื้นที่ ระดับกลุ่มจังหวัด (จัดสรรเป็นรายโครงการ)
1)
2)

3)
4)

โครงการมีลักษณะ ดังนี้
ขับเคลื่อนในลักษณะ cluster โดยเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ประเด็นการ
พัฒนากลุ่มจังหวัด/ภาค หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของพื้นที่
เป็นโครงการที่มีความสาคัญสูงในการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่
ตามนโยบายรัฐบาล เช่น SEC โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
สร้างผลกระทบและเกิดประโยชน์ระดับกลุ่มจังหวัด/cluster
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Do/Don’t)

หลักเกณฑ์การจัดทาข้อเสนอโครงการของกลุ่มจังหวัด (ส่วนที่ 2)
(กรณี งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster
หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด)

DO
1) โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนาภาคให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาของแต่ละภาค โดยเป็น
โครงการทีม่ ีความเชื่อมโยงสัมพันธ์สอดคล้องกันเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดย
คานึงถึงศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ หรือ
2) โครงการที่อยู่ในมติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ หรือโครงการที่ดาเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีใน
การตรวจราชการในพื้นที่ หรือโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของรัฐบาล เช่น โครงการตาม
แนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern
Economics Corridor : SEC) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โครงการ
พัฒนาท่องเที่ยวเชื่อมโยงริมโขง เป็นต้น
ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีความพร้อมในการดาเนินงาน โดยมีเอกสารยืนยัน
ความพร้อมทั้งในเรื่องที่ดิน รูปแบบรายละเอียด บุคลากร และข้อตกลงกับ
หน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินงานและการบารุงรักษา และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

1) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาสาคัญระดับชาติ (agenda) และพื้นที่ (area)
2) มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง
3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้
4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่า
5) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน สามารถดาเนินโครงการได้ทันที
6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
7) แสดงหน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป
8) สามารถเสนอโครงการที่ใช้ระยะเวลาดาเนินการมากกว่า 1 ปีได้
9) ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต จากเจ้าของพื้นที่ก่อน

DON’T
1)
2)
3)
4)

ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง
ต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติ
ไม่เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคาร สถานที่ราชการ
ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา อบรม ดูงาน เว้นแต่ด้านอาชีพ และ
ความมั่นคง
5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย
6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันกับ
กลุ่มประชาคมอาเซียน+3
* หมายเหตุ รายละเอียดหลักเกณฑ์ตามมติการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 2/2561

11 ธค.61 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

17 ธค.61
ส่วนราชการ
จัดส่งข้อเสนอ
แผนงานโครงการ

6 กย. – 14 ธค.61 ปรับปรุงแผนพัฒนาภาค ฉบับทบทวน (พ.ศ.2560-2565)
ส่วนราชการจัดทาข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค

6 กย. – 14 ธค.61 จังหวัด/กลุ่มจังหวัดทบทวนข้อมูล-ปรับเป็นแผนระยะ 5 ปี และ
ทบทวนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาภาค ฉบับทบทวน

17 ธค.61
จังหวัด
กลุ่มจังหวัด
จัดส่ง
แผนพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี

บรรจุในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
กลุ่มจังหวัด
(ส่วนที่ 2)

20 พย.-11 ธค.61
กลุ่มจังหวัดจัดทารายละเอียดโครงการส่วนที่ 2

พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2 5 6 1

การดาเนินงานของ
ทีมบูรณาการกลาง

12-13 พย.61
ทีมบูรณาการกลาง
พิจารณาหลักเกณฑ์
รายละเอียดโครงการ
กลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 2

23 พย.61 (เช้า)
การประชุม VDO
Conference
กลุ่มจังหวัด
ชี้แจงหลักเกณฑ์
จัดสรรงปม.กลุ่มจังหวัด
ส่วนที่ 2 ตามมติ
กบภ.2/2561
นาเสนอตัวอย่าง
Project Idea
(ทีมบูรณาการกลาง)

ทีมบูรณาการกลางลงพื้นที่
ให้คาปรึกษากลุ่มจังหวัด

หมายเหตุ : โครงการส่วนที่ 2 หมายถึง โครงการของกลุ่มจังหวัดที่ขับเคลื่อนการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือตอบสนองนโยบายสาคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ระดับกลุม่ จังหวัด

กลั่นกรองเบื้องต้น

•
•
•
•

สศช.
กพร.
สงป.
มท.

18 ธค.61-14 มค.62

การพิจารณากลั่นกรอง
(ทีมบูรณาการกลาง)
(1) ข้อเสนอแผนงานโครงการของ
หน่วยงานราชการ
(2) แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(3) แผนปฏิบัติราชการประจาปี จ.กจ.

12-13 ธค.61
ครม.สัญจร
บึงกาฬ-หนองคาย

ทีมบูรณาการกลาง
กลั่นกรองร่วมกัน

ต้น กพ.62
ประชุม ก.บ.ภ.
1/2562

ผู้แทน/คณะทางานที่
รนม.กากับดูแลภาคมอบหมาย
พิจารณากลั่นกรองโครงการ
กลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 2
(พิจารณาทุกกลุ่มจังหวัดพร้อมกัน)

ธั น ว า ค ม 2 5 6 1

26 พย.–7 ธค.61
การชี้แจงระดับภาค
(ภาคละ 1 วัน)
(1) ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดทา
โครงการกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2
(2) ประชุมกลุ่มจังหวัดเพื่อพิจารณา
โครงการกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2
(Project Brief)
(ทีมบูรณาการกลาง+ที่ปรึกษา รนม.
ที่กากับดูแลภาค ร่วมกลั่นกรอง
เบื้องต้น)

14-16 พย.61 เมื่อ นรม. เห็นชอบแนวทางการจัดสรร
งปม.กลุ่มจังหวัดในสัดส่วน 50:50 แล้ว ฝ่ายเลขานุการ
กบภ.จะออก ส.แจ้งเวียน กลุ่มจังหวัดเพื่อทราบ

การดาเนินงานของทีมบูรณาการกลาง

ภายใน 15 มค.62
ประชุม อ.ก.บ.ภ.ภาค

แผนพัฒนาภาค
แผนปฏิบัติการภาค

ภายใน 15 มค.62
กาหนดส่งคาของปม.

มกราคม 2562

24 ธค.61-15 มค.62
การประชุม อ.ก.บ.ภ.ภาค
รับทราบ – (1) นโยบายหลักเกณฑ์
การจัดทาแผนฯ ประจาปี 2563
(2) การประชุมระดับภาค
พิจารณา –
(1) การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ
ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด
(2) แผนพัฒนาภาค ฉบับทบทวน
พ.ศ.2560-2565
(3) ข้อเสนอแผนงานโครงการของ
หน่วยงานราชการ
(4) แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด
(5) แผนปฏิบัติราชการประจาปี
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

กุ ม ภ า พั น ธ์ 2 5 6 2

ต้น กพ.62
การประชุม ก.บ.ภ.
ครั้งที่ 1/2562
รับทราบ – (1) ........
พิจารณา –
(1) แผนพัฒนาภาค
(2) ข้อเสนอแผนงาน
โครงการของหน่วยงาน
ราชการ
(3) แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
(4) แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติการกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ภาค

วันที่

สถานที่

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
ภาคตะวันออก
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

โรงแรมลีการ์เด้นท์ พาเลช อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โรงแรมรอยัล ปริ๊สเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่
โรงแรมรอยัล ปริ๊สเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

