
การประชุมการจัดท าโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 
(ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference)

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย



ก าหนดการประชุมชี้แจง

1. รมช.มท. (นายสธุี มากบุญ) : เปิดการประชุมและมอบแนวนโยบาย

2. ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ : หลักการจัดท าแผนพัฒนาภาค

3. เลขาธกิาร สศช. : แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
                      เศรษฐกิจ

4. ผู้แทนประชารัฐ (นายอิสระ ว่องกศุลกิจ) ประธานกรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย : 
                     แนวทางการท างานของประชารัฐ

5. ผู้แทน ก.พ.ร. :  หลักการจัดท าแผนพัฒนาภาค

6. ปลัดกระทรวงมหาดไทย : การขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคและการจัดท า Workshop 
                                พร้อมกรอบเวลา

7. Questions & Answers



1. ยุทธศาสตร์ภาคของ สศช.
2. ข้อสั่งการ นรม. และผลการประชุมร่วม

ระหว่าง นรม. กับ คกก. กรอ./กรอ.กลุ่ม
จังหวัด (www.pad.moi.go.th)

3. แผนความต้องการของ กรอ. กลุ่ม
จังหวัดจากการตรวจราชการของ นรม. 
(www.pad.moi.go.th)

4. บัญชีโครงการของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
ที่ต้องการให้ F ด าเนินการ (250,00 ลบ.)
(www.pad.moi.go.th)

5. ข้อเสนอของ F + ประชารัฐ 
ที่จะด าเนินการในภาค

6. บัญชีโครงการ y2/y3 (91000 ลบ.) 
7.  ผังประเทศ+ผังภาค (www.pad.moi.go.th)

8. ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคของ กรอ.
9. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด
10. แผนบริหารจัดการน้ า/คมนาคม
   (www.pad.moi.go.th)

หน่วยรับผิดชอบ
มท.
สงป.
สศช. 
ก.พ.ร.

1.ต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ (Agenda) 
และสอดคล้องต่อภารกิจ (Function) และ
สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (Area)

2.แผนดังกล่าวต้องมีส่วนร่วมกับประชารัฐ
ในพื้นที่

3. สาระส าคญัของแผนพัฒนาภาค จะประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การพฒันาภาค
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์

Agenda

AreaFunction

แนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาภาค ปี 2561

คณะกรรมการ
จัดท าแผนภาค

จังหวัด

ปัญหา/ความต้องการของพื้นท่ี

1. การค้า/การลงทุน
2. เกษตร
3. ท่องเที่ยว/บริการ
4. สังคม/สิ่งแวดล้อม
5. โครงการพิเศษ

ขนาดใหญ่

• Function
• ประชารัฐ

เป้าประสงค ์
(1) ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาค (2) เพิ่มเมืองศูนย์กลาง 
(3) ฐานการผลิตมีประสิทธิภาพ (4) เปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่

หน่วยรับผิดชอบ 
สศช.

ขั้นตอนการจัดท าแผนงาน/โครงการ

คลังขอ้มูลสนับสนุน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560                                                             ส านักพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.

http://www.pad.moi.go.th/


คลังข้อมูลสนับสนุน (Back Up) การท างานของจังหวัด

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ

พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจส าคัญ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาส และข้อจ ากัด
ของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (www.nesdb.go.th)



คลังข้อมูลสนับสนุน (Back Up) การท างานของจังหวัด

2. ข้อเสนอความต้องการของ กรอ. กลุ่มจังหวัด จากการตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี

ดูข้อมูลได้จาก www.pad.moi.go.th



คลังข้อมูลสนับสนุน (Back Up) การท างานของจังหวัด
3. บัญชีโครงการของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ที่ต้องการให้กระทรวง/กรม ด าเนินการ 

ในแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (250,000 ล้านบาท)

ดูข้อมูลได้จาก www.pad.moi.go.th



คลังข้อมูลสนับสนุน (Back Up) การท างานของจังหวัด
4. ข้อเสนอของกระทรวงที่จะด าเนินการขับเคลื่อนแผนภาค

- ส่งเสริมสนิค้า GI
- ส่งเสริมธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนือ่งกับการ
ท่องเทีย่ว

- ส่งเสริมการค้าชายแดน
- ส่งเสริมการค้าและการตลาดสินค้า
อินทรีย์

- โครงการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุ

- โครงการสปามาตรฐาน
- โครงการเมืองสมุนไพร

- โครงการ 1 ต าบลซ่อม 1 ต าบลสร้าง 
- โครงการ 1 จังหวัด 1 อารยสถาปัตย์ต้นแบบ 
- โครงการลดการขอต่ออาชีพ 
- โครงการพลังปัญญา ต่อยอดความรู้ สู่โอทอ็ป 
- โครงการ 18 เมืองน่าอยู่ส าหรับผู้สูงอายุ Senior Complex

- เกษตรแปลงใหญ่
- การปรับเปลี่ยนพื้นท่ีผลิตตาม Agri – Map
- ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
ผลิตสินค้าเกษตร

- สนับสนุนความเข้มแข็งของ กลุ่มเกษตรกร 
สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน

- เกษตรทฤษฎีใหม่ และผสมผสาน
- ระบบส่งน้ าและกระจายน้ าชลประทาน
- ตลาดเกษตรกร 
- เกษตรอินทรีย์

- Amazing Thai Host
- พัฒนาคุณภาพสินค้าและการให้บริการแบบครบวงจร
- ปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกและปัจจัยสนบัสนุนในการ 
 เข้าถึงและชมสถานที่ทอ่งเทีย่ว

- ส่งเสริมการท่องเทีย่วโดยชุมชน
- สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเทีย่วใหม่ๆ และมคีวามหลากหลาย 
ของกิจกรรม

- ส่งเสริมเอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ผ่านการสร้าง
 แบรนดก์ารเล่าเรื่อง

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงเกษตร

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดูข้อมูลได้จาก www.pad.moi.go.th



คลังข้อมูลสนับสนุน (Back Up) การท างานของจังหวัด
5. ข้อเสนอของทีมประชารัฐ (7D/5E)

ที่มา : www..สานพลังประชารัฐ.com

D1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ (Innovation & Productivity) 
D2 การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และวิสาหกิจเร่ิมต้น 
    (SMEs & Start-up)
D3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE 
D4 การส่งเสริมส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ 
D5 การพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) 
D6 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ 
D7 การสร้างรายได้และการกระตุน้การใช้จ่ายของประเทศ

E1 : การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 
E2 : การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (Competitive Workforce) 
E3 : การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
E4 : การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
E5 การศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น า (Human Capital 

Development)

7 D (กลุ่ม Value Driven) 5 E (กลุ่ม Enable Drive)



คลังข้อมูลสนับสนุน (Back Up) การท างานของจังหวัด
6. ผังภาค ผังอนุภูมิภาค ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ที่มา : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย (http://www.dpt.go.th)

ดูข้อมูลได้จาก www.pad.moi.go.th



คลังข้อมูลสนับสนุน (Back Up) การท างานของจังหวัด
7. แผนเศรษฐกิจภาคของ กรอ. ที่ สบจ. เป็นฝ่ายสนับสนุนในการจัดท าแผน กรอ. ภาค

 ภาคเหนือ : เชียงใหม่
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ขอนแก่น
 ภาคใต้ : สงขลา
 ภาคตะวันออก 
 ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร

ดูข้อมูลได้จาก www.pad.moi.go.th



คลังข้อมูลสนับสนุน (Back Up) การท างานของจังหวัด
8. แผนบริหารจัดการน้ า

ดูข้อมูลได้จาก www.pad.moi.go.th



คลังข้อมูลสนับสนุน (Back Up) การท างานของจังหวัด
9. แผนโครงการข่ายคมนาคม

ดูข้อมูลได้จาก www.pad.moi.go.th

ที่มา : กระทรวงคมนาคม (www.mot.go.th)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย 

พ.ศ. 2558-2565



คลังข้อมูลสนับสนุน (Back Up) การท างานของจังหวัด
10. บัญชีโครงการ Y2 / Y3 / Y4 งบเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

  ของกลุ่มจังหวัด (91,000 ล้านบาท) 

11. แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ดูข้อมูลได้จาก www.pad.moi.go.th



แผนพัฒนาระดับภาค 6 ภาค

ที่
ภาคเหนือ 
17 จังหวัด

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
20 จังหวัด 

ภาคกลาง 
19 จังหวัด 

ภาคตะวันออก 
6 จังหวัด 

ภาคใต้ 
9 จังหวัด 

ภาคใต้ชายแดน 
5 จังหวัด 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

เชียงใหม ่
เชียงราย 

เพชรบูรณ์ 
แพร่ 

แม่ฮ่องสอน 
ก าแพงเพชร 

ตาก 
นครสวรรค์

 น่าน 
พะเยา 
พิจิตร 

พิษณุโลก 
ล าปาง 
ล าพูน 
สุโขทัย 

อุตรดิตถ์ 
อุทัยธานี

กาฬสินธุ์ 
ขอนแก่น 
ชัยภูมิ 

นครพนม 
นครราชสีมา 

บึงกาฬ 
บุรีรัมย์ 

มหาสารคาม 
มุกดาหาร 

ยโสธร 
ร้อยเอ็ด 

เลย 
ศรีสะเกษ
สกลนคร 
สุรินทร์ 

หนองคาย 
หนองบัวล าภู 
อ านาจเจริญ 

อุดรธานี
อุบลราชธานี

กาญจนบุรี 
ชัยนาท 

นครนายก 
นครปฐม 
นนทบุรี  
ปทุมธานี

ประจวบคีรีขันธ์ 
ปราจีนบุรี 

พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี 
ราชบุรี 
ลพบุรี 

สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร 
สระแก้ว 
สระบุรี 
สิงห์บุรี

 สุพรรณบุรี 
อ่างทอง

จันทบุรี 
ชลบุรี 
ตราด 
ระยอง 

ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ

กระบี่ 
ชุมพร 
ตรัง 

นครศรีธรรมราช 
พังงา 
พัทลุง 
ภูเก็ต 
ระนอง 

สุราษฎร์ธานี

นราธิวาส 
ปัตตานี 
ยะลา 
สงขลา 
สตูล



โครงสร้างการจดัท าแผนพัฒนาภาค
1. รูปแบบการจัดท าแผนภาค

                              
                             

2. องค์กร

แผนพัฒนาระดับภาค 6 ภาค

ปัญหา/ความต้องการของพื้นท่ี

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคกลาง

ภาคใต้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ คณะกรรมการจัดท าแผนภาค

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประธาน

ผู้แทนส่วนราชการ
กรรมการ

ส านัก
งบประมาณ

ส านักงาน 
ก.พ.ร. สศช. กระทรวง

มหาดไทย

3. ระยะเวลา

กรอบระยะเดียวกันกับการจัดท างบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

เลขานุการคณะกรรมการฯ

ภาคตะวันออก ภาคใต้ชายแดน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560                                                             ส านักพัฒนาและส่งเสรมิการบริหารราชการจังหวัด สป.มท.

• Function
• ประชารัฐ



(ร่าง) กลไกการจัดท าแผนพัฒนาภาค

คณะกรรมการแผนงานบูรณาการระดับภาค (นรม.)  

คณะกรรมการกลั่นกรองแผนพัฒนาภาค
ท าหน้าที่บูรณาการข้อเสนอและความต้องการจากพื้นที่

คณะท างานจดัท าแผนพัฒนาภาค 
(ผู้แทนกระทรวง/ประชารัฐ)

สศช.ภาค เป็นเลขาฯ
ร่วมกับ มท. + 
ก.พ.ร. + สงป.

Function 
ส่วนกลาง

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

อปท. Function ในพื้นที่ ประชารัฐ

ประชารัฐ
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(ร่าง) แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

12-14 ก.พ.
workshop 
(6 ภาค) 

เพื่อบูรณาการ
ท างานในระดับ
ภาค ณ โรงแรม 
รามาการ์เด้นส์

ถอดบทเรียน ประชุมชี้แจง ทบทวนแผน จัดท า/จัดส่งแผน น าเสนอแผน

ประชุม Key Man 
เพ่ือถอดบทเรียน

ส่วนกลาง
ภาคเอกชน
ประชารัฐ

W1 W7

10 มี.ค. 
ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดท า

งบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์ฯ  
(นายกรัฐมนตรี 
เป็น ประธาน)

24 ม.ค 9 - 14 มี.ค
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26 ม.ค.
ส่วนราชการ +

ทีมบูรณาการกลาง ยก
ร่างแนวทางหลักเกณฑ์

การจัดท าภาค

30 ม.ค.
ประชุมสรุปร่าง         

แนวทางหลักเกณฑ์
การจัดท าแผนภาค

1 ก.พ.
คกก.กลั่นกรอง
ประชุมก าหนด

หลักเกณฑ์ภายใต้
กรอบแผนยุทธ 

ศาสตร์ภาค 6 ภาค 
ของ สศช.

W 4-6 12 ก.พ. – 8 มี.ค. 

11-28 ก.พ.
จังหวัด

/Function 
จัดท าแผน
และบันทึก

ค าขอในระบบ 
e-budgeting

2-4 ม.ีค.
เสนอ

คณะกรรมการ
กลั่นกรอง

8 ม.ีค.
จัดส่งแผน
ให้ส านัก

งบประมาณ

W2 26มค.–1กพ. W3 2-7 กพ.

3 ก.พ.
ประชุมคณะ 
ท างานจัดท า

แผนพฒันาภาค 
ณ ส านัก

งบประมาณ
 

7 ก.พ. 
VCS

มอบนโยบาย/
แนวทางการ
จัดท างบปี 61 
ณ กระทรวง
มหาดไทย



Workshop  

จังหวัด

ส่วนกลางกลุ่ม
จังหวัด

- ส านักงบประมาณ
- ส านักงาน ก.พ.ร.
- สศช.
- กระทรวงมหาดไทย
- คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
- ทุกกระทรวง (20 กระทรวง)

ผู้ว่าราชการจังหวัด / รอง ผวจ. ก ากับยุทธศาสตร์ / ผู้แทนหัวหน้า
ส านักงานจังหวัด / ผอ. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ/ หัวหน้าส่วนราชการ

ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์/ภาคเอกชน / สถาบันการศึกษา / 
ผู้แทนอปท. / ผู้แทนประชารัฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการพิเศษ 

ส านักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

12 กุมภาพันธ์ 2560 13 กุมภาพันธ์ 2560 14 กุมภาพันธ์ 2560

การ Workshop เพื่อจัดท าแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค 6 ภาค
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คณะท างานพัฒนาแผนภาค

Workshop 6 ภาค

Outputs

อุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน เกษตร ท่องเที่ยวและ

บริการ
สังคมและ
สิ่งแวดล้อม

โครงการพิเศษ
ขนาดใหญ่

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาภาค

เจ้าภาพ

Function

Area

อปท.

จัดท า
รายละเอียด
โครงการ

ส่ง 
สงป.

ส่ง มท. เสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง

เสนอคณะกรรมการบูรณาการ

โครงการมี Value Chain ครบ
- กิจกรรม
- เป้าหมาย
- งบประมาณ
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Back Up



แนวทางการจัดท าโครงการ

(ร่าง) การจัดท าโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การด าเนินการโครงการตามแผนพัฒนาภาคเป็นกลไกบูรณาการที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในการขับเคลื่อน

 การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างยั่งยืนตามศักยภาพพื้นที่ในอันที่จะส่งผล
 ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภาค

• สร้างการรับรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนไว้ล่วงหน้า
อย่างตอ่เนื่อง เพือ่ให้ทราบ
ถึงทศิทางการพฒันาประเทศ 
และประโยชน์ที่ประชาชน
จะได้รับจากการพฒันา

• จัดท าโครงการลักษณะ
บูรณาการ 3 มติิ 
(Function/Area/Agenda) 
ตามแนวทางยุทธศาสตร์
การพฒันาภาค เนน้บูรณาการ 
ที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนตาม
รูปแบบห่วงโซ่คุณภาพ 
(Value Chain) 

• จัดท าแผนงาน/โครงการ
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี/ยทุธศาสตร์
การพัฒนาภาคในแผน 12
เพื่อน าไปสู่ การปฏิบัติในพื้นที่
อย่างมีประสิทธิภาพ

• ส่วนราชการ + จังหวัด +
รัฐวิสาหกิจ ต้องรว่มกนั
วิเคราะห์จุดแข็งที่เป็น
ศักยภาพของพื้นที่เพื่อสร้าง
ความเติบโตให้กับภาค

1. การ
วิเคราะห์

ศักยภาพพื้นท่ี

2. การจัดท า
แผนงาน/
โครงการ

4. การสื่อสาร
กับประชาชน

3. การบูรณา
การแผน
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(ร่าง) ลักษณะของโครงการ
1. เป็นโครงการที่อยู่ในแนวทางของยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และมีความสอดคล้องกบัร่างกรอบยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และนโยบาย
ของรัฐบาล

2. เป็นโครงการที่เชื่อมโยงระหว่างจังหวดั กลุ่มจังหวัดในภาคที่มีความเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ในรูปแบบห่วงโซ่
คณุค่าที่สามารถเชื่อมโยงทุกภาคส่วนต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ภายใต้แนวทาง 5 แนวทาง 
ประกอบด้วย (1) เพ่ิมศักยภาพภาคอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน (2) เพิ่มศักยภาพภาคเกษตร (3) เพิ่ม
ศักยภาพภาคท่องเที่ยวและบริการ (4) พัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และ (5) โครงการพัฒนาพิเศษ
ขนาดใหญ่ ที่มีระยะเวลาด าเนินการมากกว่า 1 ปี

3. มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและมาตรฐานสากล สามารถอธิบายได้ว่า
เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะเกิดผลดีอย่างไร ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างไร มีรายได้เพิ่มขึ้น
เป็นจ านวนเท่าใด มีผลต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) สามารถตอบต่อเป้าหมาย
ในการพัฒนาประเทศ ร่างกรอบยุทธศาสตร์ระยะ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค นโยบายของรัฐบาล และแนวทางในเรื่องใด

4. เป็นโครงการที่สนับสนุนแผนงานบูรณาการที่ได้ด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว หรือแผนงานบูรณาการที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 เชน่ การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาด้านคมนาคมและ
ระบบโลจิสติกส ์ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ฯลฯ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนงาน
ดังกล่าวรวดเร็วขึ้น



 (ร่าง) ลักษณะของโครงการ (ต่อ)
5. เป็นโครงการที่สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาขยายผลในเชิงพาณิชย์หรือการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ในลักษณะการต่อยอดเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

6. เป็นโครงการที่มีความพร้อมในการด าเนินงาน มีการบูรณาการ 3 มิติ มีการด าเนินการตามแนวประชารัฐ 
อาศัยกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง

7. มีการจัดท าแผนแม่บทระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคลอ้งกับ
ภารกิจที่จะด าเนินการ รวมทั้ง มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

8. โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเกินกว่า 1 ป ีและ/หรือ รายการที่มีวงเงินเกนิ 50 ล้านบาท 
ให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณ
โครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการภายใน 1 ป ีและ/หรือ รายการที่มีวงเงินต ากว่า 50 ล้านบาท  
และจังหวัดมีศักยภาพเพียงพอ ให้จังหวัดเป็นผู้เสนอขอตั้งงบประมาณได้

9. มีการด าเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายส่ิงแวดล้อม กฎหมายควบคุมอาคาร รวมทั้งได้
ตรวจสอบแล้วว่าไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายข้อใด

10. การใช้จ่ายงบประมาณต้องคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่ซ้ าซ้อน

NOTE  1) โครงการท่ีมีระยะเวลาด าเนินการต่อเน่ืองมากกว่า 1 ปี ให้ตั้งงบประมาณไว้ที่ Function
2) โครงการท่ีจะต้องมีการศึกษาความเหมาะสม ความเป็นไปได้ การจัดท ารายละเอียด ปร.4 ปร.5

          ให้สามารถต้ังค าของบประมาณได้


