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นโยบาย หลักเกณฑ์ วธิีการจัดท า 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 

(มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564) 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 
– 2570 เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1.1 ยึดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่างๆ 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผน  

1.2 ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวม และเป็น
เครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่  
น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง รวมทั้งให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษรายภาค การพัฒนาเมืองเก่า เป็นต้น 

1.3 การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคม 
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา และ 
ความต้องการจากประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

1.4 การขับเคลื่อนการพัฒนา มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และชุมชน เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการพัฒนาทีเ่หมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งร่วมมือกัน
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด สู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล 

1.5 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ต้องมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินการที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์และแสดงเหตุผลประกอบ  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนในระยะต่อไป 

1.6 ให้เสนอแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ในช่วงปีแรกของแผน 5 ปี ส าหรับ
การทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่ต้องขอทบทวนหรือปรับปรุงแผน
ทุกปี หากไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา โดยให้ด าเนินการ
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เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

2.1 ขอบเขต 

2.1.1 แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนามุ่งตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที ่

2.1.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่ เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค ในประเด็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือความต้องการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด และต้องมีขอบเขตการด าเนินการหรือได้รับผลประโยชน์
มากกว่า 1 จังหวัด 

2.2 ก าหนดการส่งแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พร้อมจัดส่งแผนฯ ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 

ส าหรับกรณีที่มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ก่อนระยะเวลาสิ้นสุดแผน (พ.ศ. 2570) ให้จัดส่งแผนฯ ฉบับทบทวนหรือปรับปรุง ให้ทีมบูรณาการกลาง 
ภายในวันที่ 15 กันยายน ของปทีี่ด าเนินการทบทวนหรือปรับปรุงแผน 

2.3 องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

2.3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

1) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน (การคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต 
และแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ) และข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา
ประกอบด้วย 

 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจ
และสาขาเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น เกษตร อุตสาหกรรม การค้าชายแดน  
การท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน) เป็นต้น 

 ด้านสังคมและความม่ันคง ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสังคมที่ส าคัญของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ปัญหาการว่างงาน ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 



3 
 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น ป่าไม้ ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งน้ า ขยะ มลพิษ 
สถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น 

3) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

 น าเสนอวิธีการหรือกระบวนการในการเก็บรวบรวมปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในจังหวัดและ  
กลุ่มจังหวัด และต้องมีการประสานแผนระดับต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็น
แผนเดียวกัน (One Plan) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

 น าเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญโดยรวมของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เกิน 10 อันดับ และระบุกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ให้ชัดเจน 

4) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา  
น าเสนอให้เห็นผลการด าเนินการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าประสบผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใด บรรลุเป้าหมายรวมและเป้าหมายในแต่ละประเด็นการพัฒนาที่ก าหนดไว้และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ และหากเห็นสมควรด าเนินการต่อหรือยุติการด าเนินการ  
ให้ระบุเหตุผลสนับสนุน 

2.3.2 ประเด็นการพัฒนา 

1) บทวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน  
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการวิเคราะห์  
ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาตามหลัก Logical Framework โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนา ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง เช่น ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด (SDGs) 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา 

2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ 5 ปี) แสดงสถานภาพ
ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ 
ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

3) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจ านวน
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับค่าเป้าหมายจะต้องมี 
ความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา 
และเป็นปัจจุบัน) หรือค่าเป้าหมาย (Benchmark) และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ 
ในแต่ละป ี
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4) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาส าคัญ และ
ความต้องการของพ้ืนที่ (Area) รวมทั้งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระดับชาติ (Agenda) และทิศทางการ
พัฒนาภาค ประกอบด้วย 

 ประเด็นการพัฒนา 

 วัตถุประสงค์ ของแต่ละประเด็นการพัฒนา 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแต่ละประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดจะต้องมี
ความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจ านวนตัวชี้วัด  
ที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้อง
กับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) 
หรือค่าเป้าหมาย (Benchmark) และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 

 แนวทางการพัฒนา ของแต่ละประเด็นการพัฒนา ต้องมีความสอดคล้อง
และเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยครอบคลุม
ตลอดห่วงโซ่การพัฒนาหรือห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

 แผนงานและโครงการส าคัญ หมายถึง รายการเกี่ยวกับแผนงานและ
โครงการต่างๆ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทาง  
การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในอนาคต โดยให้จัดท าเป็นแผนงานและโครงการส าคัญเพ่ือขับเคลื่อน
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนในระยะ  5 ปี  
โดยควรก าหนดแผนงานในทุกแนวทางการพัฒนา และโครงการส าคัญภายใต้แผนงานจะต้องบรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 แผนงาน ในแต่ละแนวทางการพัฒนา อาจจัดท าแผนงานได้มากกว่า  
1 แผนงาน โดยแต่ละแผนงานจะต้องประกอบด้วยการบูรณาการชุดของโครงการส าคัญที่เชื่อมโยงส่งต่อ 
ในลักษณะห่วงโซ่การพัฒนาหรือห่วงโซ่คุณค่า (โครงการต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง) ซึ่งต้องครอบคลุมและ 
เพียงพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในช่วงเวลาของแผน 5 ปี 

 โครงการส าคัญ ควรมีลักษณะเป็นโครงการที่มีกิจกรรม พ้ืนที่
เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ชัดเจน ตอบสนองการขับเคลื่อนแผนงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีมีพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก จะต้องจัดล าดับความส าคัญ และ
แบ่งระยะเวลาด าเนินงานเป็นรายปี ทั้งนี้ ทุกโครงการส าคัญที่เสนอในแผนพัฒนาจะต้องจัดท ารายละเอียด ดังนี้  

(๑) ชื่อโครงการส าคัญ 
(๒) ชื่อแผนงาน  
(๓) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระบุว่าโครงการ

อยู่ภายใต้ประเด็นการพัฒนาใดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 
(๔) แนวทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระบุว่าโครงการ

อยู่ภายใต้แนวทางการพัฒนาใดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 
(๕) หลักการและเหตุผล 
(๖) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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(๗) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ต้องสามารถวัดความส าเร็จของ 
การด าเนินโครงการได้) 

(๘) พ้ืนที่เป้าหมาย 
(๙) กิจกรรมหลัก 
(๑๐) หน่วยด าเนินการ (ให้ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลกัของโครงการ 

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ) 
(๑๑) ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
(๑๒) งบประมาณ 
(๑๓) ผลผลิต (Outputs) 
(๑๔) ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ (Outcomes) 

ส าหรับโครงการอ่ืนที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา และมี 
ความสอดคล้องกับแนวทางและแผนงานที่ก าหนด สามารถเสนอใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้ 

2.4 การด าเนินการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการ 
จัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

2.4.1 กรณีแผนพัฒนาจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด  
พ.ศ. 2566 – 2570 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดน าผล
การประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  
เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

2.4.2 กรณีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
น าร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รับฟังความคิดเห็น 
ในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดตามมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ 
ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้น าผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

ทั้งนี้ หากในปีงบประมาณใดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดแผน (พ.ศ. 2570) ให้ด าเนินการตามข้อ 2.4.1 – 2.4.2 
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หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570  
(มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยแผน
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
และมีหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็นค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.1 ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผน โครงการจะต้องมีความสอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงตามห่วงโซ่การพัฒนา/ห่วงโซ่คุณค่าตาม
แผนงานที่ก าหนด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา หรือแก้ไขปัญหาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้บรรลุผลอย่างยั่งยืน 
รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค 
ตามศักยภาพ และปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งนี้ ต้องให้ความส าคัญกับโครงการส าคัญ
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน และสามารถเสนอโครงการอื่นที่มีความจ าเป็นเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนา มีความสอดคล้องกับแนวทางและแผนงานที่ก าหนดเพ่ิมเติมได ้

1.2 ความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1.2.1 โครงการต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. ก าหนด 
โดยกรณีที่เป็นโครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงานรวมทั้งแบบรูปรายการโดยสังเขป 
พร้อมด้วยเอกสารยืนยันว่าสามารถด าเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ภ. และต้องมี
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ หากโครงการใดไม่มี
รายละเอียดข้อมูลดังกล่าวอย่างครบถ้วน โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

1.2.2 โครงการจะต้องด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย 
ในกรณทีี่มีสินทรัพย์ท่ีเกิดจากการด าเนินโครงการ หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีการตั้งงบประมาณส าหรับบริหาร
จัดการและบ ารุงรักษาในระยะต่อไป โดยต้องมีการจัดท าบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับ
หน่วยงานดังกล่าวแนบมาพร้อมกับค าขอโครงการ หากไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการนั้น  
จะไม่ได้รับการพิจารณา 

1.2.3 โครงการต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่
ใช้ในการด าเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยง และ  
การบริหารจัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ) 
และดา้นระยะเวลา (ต้องด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ) รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบในการด าเนินโครงการ ทั้งนี้ โครงการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต  
ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ เช่น พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ดินธรณีสงฆ์ เป็นต้น ส าหรับโครงการที่จะต้องประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ให้ยื่นเอกสารการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาพร้อมกับค าขอโครงการด้วย รวมถึง
โครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ าจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด 
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โดย อ.ก.บ.ภ.ภาค ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการที่มีความพร้อมใน 
การด าเนินโครงการเท่านั้น 

1.2.4 โครงการต้องมีความคุ้มค่า โดยต้องแสดงผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่
คาดว่าจะได้รับด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง หรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ จ านวน
ประชากร จ านวนเกษตรกร พ้ืนที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะผลประโยชน์ที่ประชาชนในพ้ืนที่ จะได้รับ
อย่างชัดเจน และต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย มีความยั่งยืน และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ในระยะยาว 

1.3 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถเสนอโครงการที่ใช้ระยะเวลาในการด าเนินการต่อเนื่องได้ 
โดยแบ่งระยะเวลาด าเนินการเป็นรายปี (Phasing) พร้อมแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการต่อเนื่อง
มากกว่าหนึ่งปีว่าหากไม่ด าเนินการต่อเนื่องจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างไร  ทั้งนี้โครงการ 
ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่าหนึ่งปี และมีความจ าเป็นต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ก่อนที่ 
จะเสนอค าขอโครงการ อาทิ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น (IEE) การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ (EHIA) 
การประชาพิจารณ์ ฯลฯ รวมถึงการศึกษาและออกแบบส าหรับการจัดท าโครงการ เช่น แบบรูปรายการ
ก่อสร้าง การจัดท า ปร.4 ปร.5 เป็นต้น ให้ประสานหน่วยงานด าเนินการให้เรียบร้อยก่อน  เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 

1.4 โครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการด าเนินการต่อเนื่อง และโครงการที่ด าเนินการเป็น
ประจ าทุกป ีเช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประจ าปี โครงการที่ด าเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพ้ืนที่
ด าเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องรายงานความส าเร็จของการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์และค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1.5 การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องเสนอโครงการ
พร้อมจัดล าดับความส าคัญโดยรวมรายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ส าหรับโครงการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน แหล่งน้ า ไฟฟ้าส่องสว่าง เขื่อนป้องกันตลิ่ง ให้จัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม
ภายใต้โครงการ เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

1.6 ข้อก าหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของโครงการ มีดังนี ้

1.6.1 โครงการต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง 
ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง  
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุ
ประกอบการฝึกอบรม 

1.6.2 โครงการต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ 
ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

1.6.3 โครงการต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้าง อาคาร
สถานทีแ่ละระบบสาธารณูปโภคของส่วนราชการ เพ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ ยกเว้นค่าใช้จ่าย
ในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ 
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เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. โดยให้เจียดจ่ายจาก  
เงินเหลือจ่ายในการด าเนินโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นล าดับแรก และจากงบบริหารจัดการเป็นล าดับ
ต่อมา 

1.6.4 โครงการต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เว้นแต่ 
ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง หรือเป็นประเด็นส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องมีการระบุไว้ 
ในส่วนของประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพ้ืนที่ และบทวิเคราะห์ของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด โดยกลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเดียวกับส่วนราชการอ่ืน 
รวมทั้งจะต้องแสดงเป้าหมายโดยรวมและขอบเขตการด าเนินงานระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับส่วนราชการ
ให้ชัดเจน 

1.6.5 โครงการต้องไม่เป็นกิจกรรมย่อย ควรบูรณาการกิจกรรมประเภทเดียวกัน หรือ
เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน ให้เป็นโครงการทีจ่ะสามารถส่งผลต่อการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

1.6.6 โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพัน
ในเรื่องการเจรจาด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้อง
มีแผนการด าเนินงานที่สะท้อนถึงประโยชน์จากการไปราชการต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม กรณีที่ไม่ได้มี  
ข้อผูกพันกับต่างประเทศ ต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการด าเนินงาน กรณีเป็นการเดินทางเพ่ือไปเจรจา
เกี่ยวกับการค้า การลงทุน หรือการเจรจาที่มีผลให้เกิดข้อผูกพันระหว่างกัน จะต้องขอความเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่จะไปเจรจาจากหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องก่อนและต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงานภายหลังจาก
การเดินทางไปต่างประเทศทุกกรณี ทั้งนี้ จะเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ.ภาค ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. เพ่ือรับทราบผล  
การด าเนินงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็น
ประโยชน์กับพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจัดส่งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ 
ก.บ.ภ. ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง 

1.6.7 โครงการต้องไม่เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. การจัดท าแบบสรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจาก
กระทรวง/กรม (แบบ จ.๓ : กรณีจังหวัด/ แบบ กจ.๓ : กรณีกลุ่มจังหวัด) 

ในการจัดท าแบบสรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/
กรมเพ่ือด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (แบบ จ.๓ : กรณีจังหวัด/ 
แบบ กจ.๓ : กรณีกลุ่มจังหวัด) ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอแผนงานโครงการที่มีล าดับความส าคัญสูงและมี
ผลกระทบ (Impact) สูงต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยให้เสนอแผนงานโครงการได้ไม่เกิน 10 โครงการ 
พร้อมทั้งจัดเรียงล าดับความส าคัญ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ประมวลรวบรวม และประสานแจ้งกระทรวง
เพ่ือรับไปพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการของกระทรวง/กรมต่อไป 

3. กระบวนการและก าหนดการส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

3.1 ให้ ก.บ.จ. /ก.บ.ก. เสนอโครงการโดยมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ เพ่ือเสนอ  
อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคพิจารณากลั่นกรองตามข้ันตอนต่อไป 
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3.2 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 
2570 ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ด าเนินการจัดท าแผน 

4. การสรุปการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสรุปรายการโครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 
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แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 
(มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 

การจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570 มีแนวทาง
ในการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

1.  กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570 ส าหรับงบประมาณ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จ านวน ๒๘,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 

2.  สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดเป็น ๗๐:๓๐ จากกรอบ
งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จ านวน ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น (1) งบประมาณจังหวัด จ านวน
ประมาณ ๑๙,๖๐๐ ล้านบาท (งบพัฒนาจังหวัด ๑๘,๙๐๕ ล้านบาท และงบบริหารจัดการของจังหวัด ๖๙๕ 
ล้านบาท) และ (2) งบประมาณกลุ่มจังหวัด จ านวนประมาณ ๘,๔๐๐ ล้านบาท (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ๘,๓๑2 
ล้านบาท และงบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด 88 ล้านบาท) 

3.  งบประมาณของจังหวัด 

3.1 ให้จังหวัดเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรร
งบประมาณ หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการเฉพาะที่อยู่ในกรอบ
วงเงินงบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น 

3.2 องค์ประกอบในการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประกอบด้วย 

1) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด (ร้อยละ 20) 
2) จัดสรรตามจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 20)  

(ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี 256x) 
3) จัดสรรตามขนาดพ้ืนที่จังหวัด (ร้อยละ 5) 
4) จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 10) 

(ข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 256x) 
5) จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 25) 

(ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 256x) 
6) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ 10) 

(ข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 256x) 
7) จัดสรรตามประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 256x 

(ร้อยละ 10) (ข้อมูลจากส านักงบประมาณ) โดยมีเกณฑ์ย่อยในการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด 50 
๒. ผลการก่อหนี้ผูกพันของจังหวัด 20 
๓. การขอปรับแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 20 
๔. รายการงบประมาณที่ถูกพับของจังหวัด 10 

รวม 100 

หมายเหตุ ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดจะใช้ข้อมูลปีล่าสุด 
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4.  งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

4.1  ก าหนดสัดส่วนการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 
2570 งบพัฒนากลุ่มจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ก าหนดสัดส่วนร้อยละ 50:50 ได้แก่ 

1)  งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพตาม 
ความต้องการรายพ้ืนที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด  

2)  งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ 
Cluster หรือตอบสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ ระดับกลุ่มจังหวัด 

4.2  งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่ เป็นการเพ่ิมศักยภาพที่ เป็น 
ความต้องการรายพ้ืนที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด วงเงินงบประมาณ 4,156  
ล้านบาท มีองค์ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

1) จัดสรรตามขนาดกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 50) 

2) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 25) 
(ข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 256x) 

3) จัดสรรผกผันกับผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 25) 
(ข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 256x) 

หมายเหตุ ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณกรอบการจัดสรรงบประมาณกลุม่จังหวัดจะใช้ข้อมูลปลี่าสุด 

ทั้งนี้ ก าหนดให้กลุ่มจังหวัดเสนอโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า ของ
กรอบการจัดสรรงบประมาณ หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว จะพิจารณาตามล าดับ
ความส าคัญของโครงการเฉพาะที่อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น 

4.3 งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ Cluster 
หรือตอบสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ ระดับกลุ่มจังหวัด วงเงินงบประมาณรวม 4,156 ล้านบาท 
โดยไม่มีการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณรายกลุ่มจังหวัด แต่จะพิจารณาเป็นรายโครงการ ทั้งนี้ 
โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖6 - 
2570 ที่มีลักษณะ ดังนี้ 

1) โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาคให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาของแต่ละภาค โดยเป็นโครงการที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันเพ่ือก่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การพัฒนา/ห่วงโซ่คุณค่า ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยค านึงถึงศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที ่

2) โครงการที่อยู่ในมติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ
โครงการที่ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการในพ้ืนที่ หรือโครงการที่สนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของรัฐบาล เช่น โครงการตามแนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง – ตะวันตก เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น 
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ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีความพร้อมในการด าเนินงาน โดยมีเอกสารยืนยันความพร้อม ทั้งใน
เรื่องที่ดิน รายละเอียดแบบรูปรายการ บุคลากร และข้อตกลงกับหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานและ 
การบ ารุงรักษา และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
การจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570 ที่ ก.บ.ภ. ได้ให้ความเห็นชอบ และสามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หากเป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเกิน 1 ปี ให้แบ่งการด าเนินการ 
เป็นระยะๆ ละ 1 ปี (Phasing) 

5.  การจัดสรรงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้รวมอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ 
ที่แต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร แยกเป็น 

5.1 กรณีของจังหวัด จัดสรรตามขนาดจังหวัด ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) จ านวนอ าเภอในจังหวัด (ร้อยละ 40) 
2) จ านวนประชากรในจังหวัด (ร้อยละ 30) 
3) ขนาดพ้ืนที่ของจังหวัด (ร้อยละ 30) 

ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งขนาดของจังหวัดได้เป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

1) จังหวัดขนาดใหญ่ ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 10 ล้านบาท มีจ านวน 24 จังหวัด 
2) จังหวัดขนาดกลาง ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 9 ล้านบาท มีจ านวน 39 จังหวัด 
3) จังหวัดขนาดเล็ก ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 8 ล้านบาท มีจ านวน 13 จังหวัด 

รวมใช้งบบริหารจัดการของจังหวัด จ านวน 695 ล้านบาท 

5.2 กรณีของกลุ่มจังหวัด ให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) กลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนจังหวัด 3 จังหวัด ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 4 ล้านบาท 
2) กลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนจังหวัด 4-5 จังหวัด ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท 
3) กลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนจังหวัด 6 จังหวัด ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 6 ล้านบาท 

รวมใช้งบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด จ านวน 88 ล้านบาท 

5.3 แนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับ 

1) การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ 
ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

2) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด (ก.บ.ก.) 

3) การศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด 

4) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งเป็นการด าเนินการ
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
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พ.ศ. ๒๕๕๑ (เป็นการส ารวจความคิดเห็นเพ่ือทราบถึงปัญหาความต้องการ และศักยภาพของประชาชนใน
ท้องถิ่นในจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน) 

5) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแก่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. บุคลากรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
การจัดท าระบบฐานข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การส่งเสริมคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ เป็นต้น 

6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการด าเนินงาน 

7) การติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

8) การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี ไม่รวมค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการและ
ค่าธรรมเนียมกรมบังคับคดี ทั้งนี้ หากงบบริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงิน
ตามค าพิพากษาของศาล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดแล้วแต่กรณี น าเงินเหลือจ่ายไป
จ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาลได้  

9) การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โดยให้เจียดจ่าย
จากเงินเหลือจ่ายในการด าเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป็นล าดับแรก และจากงบบริหารจัดการ
เป็นล าดับต่อมา ส าหรับกรณีกลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) จากกลุ่มจังหวัดที่จังหวัด
สังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่) และกรณีการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง จากการด าเนินโครงการของกลุ่มจังหวัด
เดิม ให้ส่งคืนกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่) 

10) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่าง
การโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
ก.บ.ภ. โดยให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการด าเนินโครงการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเป็นล าดับแรก และจาก
งบบริหารจัดการเป็นล าดับต่อมา 

5.4 การบริหารจัดการเกี่ยวกับคดีและพัสดุของกลุ่มจังหวัดเดิม (ประกาศคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552) ให้ถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

1) กรณีเป็นคดีของกลุ่มจังหวัดเดิม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดเดิมเบิกเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ  
การด าเนินคดี จากงบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่) และหาก  
งบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาล ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัด  
น าเงินเหลือจ่ายไปจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาลได้ 

2) การด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุของกลุ่มจังหวัดเดิม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบ
อ านาจจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัดเดิม เสนอ ก.บ.ก. ที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่) 
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กรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด (เบื้องต้น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
หน่วย: ล้านบาท 

ที่ จังหวัด 
กรอบการจัดสรร 
งบพัฒนาจังหวัด 

งบบริหารจดัการ 
ของจังหวัด 

กรอบการจัดสรร 
งบพัฒนาจังหวัด 

รวมงบบริหารจัดการ 
ภาคเหนือ 

1 จังหวัดเชียงใหม ่  349.1237   10.0000   359.1237  
2 จังหวัดล าปาง  229.2136   10.0000   239.2136  
3 จังหวัดอุตรดิตถ ์  207.2181   9.0000   216.2181  
4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  294.9257   9.0000   303.9257  
5 จังหวัดเชียงราย  313.8769   10.0000   323.8769  
6 จังหวัดแพร่  206.0877   9.0000   215.0877  
7 จังหวัดล าพนู  190.7809   9.0000   199.7809  
8 จังหวัดน่าน  237.0240   10.0000   247.0240  
9 จังหวัดพะเยา  236.7587   9.0000   245.7587  

10 จังหวัดนครสวรรค์  253.8362   10.0000   263.8362  
11 จังหวัดพิษณุโลก  247.8424   9.0000   256.8424  
12 จังหวัดก าแพงเพชร  237.1189   9.0000   246.1189  
13 จังหวัดอุทัยธาน ี  193.0896   9.0000   202.0896  
14 จังหวัดสุโขทัย  217.6908   9.0000   226.6908  
15 จังหวัดตาก  301.5848   10.0000   311.5848  
16 จังหวัดพิจิตร  192.4031   9.0000   201.4031  
17 จังหวัดเพชรบูรณ ์  246.9770   10.0000   256.9770  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
18 จังหวัดขอนแก่น          321.6699         10.0000             331.6699  
19 จังหวัดอุดรธาน ี          279.4448         10.0000             289.4448  
20 จังหวัดเลย          212.0607         10.0000             222.0607  
21 จังหวัดหนองคาย          192.3859          9.0000             201.3859  
22 จังหวัดมุกดาหาร          215.1624          8.0000             223.1624  
23 จังหวัดนครพนม          232.6039          9.0000             241.6039  
24 จังหวัดสกลนคร          274.9166         10.0000             284.9166  
25 จังหวัดกาฬสนิธุ ์          292.8925         10.0000             302.8925  
26 จังหวัดนครราชสีมา          423.5669         10.0000             433.5669  
27 จังหวัดชัยภูม ิ          254.9337         10.0000             264.9337  
28 จังหวัดยโสธร          229.4907          9.0000             238.4907  
29 จังหวัดอุบลราชธาน ี          353.1626         10.0000             363.1626  
30 จังหวัดร้อยเอ็ด          265.1730         10.0000             275.1730  
31 จังหวัดบุรีรัมย์          344.2745         10.0000             354.2745  
32 จังหวัดสุรินทร ์          280.5314         10.0000             290.5314  
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ที่ จังหวัด 
กรอบการจัดสรร 
งบพัฒนาจังหวัด 

งบบริหารจดัการ 
ของจังหวัด 

กรอบการจัดสรร 
งบพัฒนาจังหวัด 

รวมงบบริหารจัดการ 
33 จังหวัดมหาสารคาม          227.6737          9.0000             236.6737  
34 จังหวัดศรีสะเกษ          301.1981         10.0000             311.1981  
35 จังหวัดหนองบัวล าภ ู          232.7095          9.0000             241.7095  
36 จังหวัดอ านาจเจริญ          189.1302          8.0000             197.1302  
37 จังหวัดบึงกาฬ          177.5025          9.0000             186.5025  
ภาคกลาง 
38 จังหวัดราชบุร ี          261.1893          9.0000             270.1893  
39 จังหวัดกาญจนบุรี          276.1666         10.0000             286.1666  
40 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์          200.8553          9.0000             209.8553  
41 จังหวัดเพชรบุรี          199.4761          9.0000             208.4761  
42 จังหวัดสุพรรณบุร ี          271.7537          9.0000             280.7537  
43 จังหวัดสมุทรสงคราม          146.4719          8.0000             154.4719  
44 จังหวัดสระบุร ี          212.4875          9.0000             221.4875  
45 จังหวัดสิงห์บุร ี          177.5612          8.0000             185.5612  
46 จังหวัดชัยนาท          220.0454          8.0000             228.0454  
47 จังหวัดอ่างทอง          205.8210          8.0000             213.8210  
48 จังหวัดลพบุร ี          248.6967          9.0000             257.6967  
49 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา          249.7678          9.0000             258.7678  
50 จังหวัดสมุทรปราการ          348.7583          9.0000             357.7583  
51 จังหวัดปทุมธาน ี          254.2416          9.0000             263.2416  
52 จังหวัดสมุทรสาคร          243.0192          8.0000             251.0192  
53 จังหวัดนครปฐม          237.9762          9.0000             246.9762  
54 จังหวัดนนทบุร ี          251.2619          9.0000             260.2619  
ภาคตะวันออก 
55 จังหวัดชลบุรี          411.1209         10.0000             421.1209  
56 จังหวัดฉะเชิงเทรา          271.4955          9.0000             280.4955  
57 จังหวัดระยอง          354.4173          9.0000             363.4173  
58 จังหวัดตราด          188.5301          8.0000             196.5301  
59 จังหวัดจันทบุรี          218.6138          9.0000             227.6138  
60 จังหวัดนครนายก          179.1515          8.0000             187.1515  
61 จังหวัดปราจนีบุร ี          237.0051          9.0000             246.0051  
62 จังหวัดสระแก้ว          255.5807          9.0000             264.5807  
ภาคใต้ 
63 จังหวัดภูเก็ต          182.8008          8.0000             190.8008  
64 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี          260.3363         10.0000             270.3363  
65 จังหวัดระนอง          198.1972          8.0000             206.1972  
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ที่ จังหวัด 
กรอบการจัดสรร 
งบพัฒนาจังหวัด 

งบบริหารจดัการ 
ของจังหวัด 

กรอบการจัดสรร 
งบพัฒนาจังหวัด 

รวมงบบริหารจัดการ 
66 จังหวัดพังงา          182.9609          8.0000             190.9609  
67 จังหวัดกระบี ่          193.4763          9.0000             202.4763  
68 จังหวัดชุมพร          193.2848          9.0000             202.2848  
69 จังหวัดนครศรีธรรมราช          308.2535         10.0000             318.2535  
70 จังหวัดสงขลา          303.7781         10.0000             313.7781  
71 จังหวัดสตูล          212.3386          8.0000             220.3386  
72 จังหวัดตรัง          214.4785          9.0000             223.4785  
73 จังหวัดพัทลุง          246.0949          9.0000             255.0949  
ภาคใต้ชายแดน 
74 จังหวัดยะลา          250.7328          9.0000             259.7328  
75 จังหวัดนราธิวาส          296.9677          9.0000             305.9677  
76 จังหวัดปัตตาน ี          283.7997          9.0000             292.7997  

  รวม  18,905.0000   695.0000   19,600.0000  

หมายเหตุ ในการค านวณกรอบการจัดสรรงบประมาณเบื้องต้น ก าหนดใหป้ระสิทธิภาพการบริหารงบประมาณเท่ากัน 
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กรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด (เบื้องต้น) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หน่วย: ล้านบาท 

ที่ กลุ่มจังหวัด 
กรอบการจัดสรร 

งบพัฒนากลุ่มจังหวัด  
งบบริหารจดัการ
ของกลุ่มจังหวัด 

กรอบการจัดสรร 
งบพัฒนากลุ่มจังหวัด  
รวมงบบริหารจัดการ 

งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 1 
ภาคเหนือ 

1 ภาคเหนือตอนบน 1 202.0991 5.0000 207.0991 
2 ภาคเหนือตอนบน 2 209.5364 5.0000 214.5364 
3 ภาคเหนือตอนล่าง 1 238.8789 5.0000 243.8789 
4 ภาคเหนือตอนล่าง 2 195.7266 5.0000 200.7266 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 245.3991 5.0000 250.3991 
6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 196.5492 4.0000 200.5492 
7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 224.0328 5.0000 229.0328 
8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 235.9714 5.0000 240.9714 
9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 232.4936 5.0000 237.4936 

ภาคกลาง 
10 ภาคกลางตอนบน  270.6313 6.0000 276.6313 
11 ภาคกลางปริมณฑล 312.5835 5.0000 317.5835 
12 ภาคกลางตอนล่าง 1 164.0863 4.0000 168.0863 
13 ภาคกลางตอนล่าง 2 192.0402 5.0000 197.0402 

ภาคตะวันออก 
14 ภาคตะวันออก 1 319.5036 4.0000 319.5036 
15 ภาคตะวันออก 2 220.8481 5.0000 220.8481 

ภาคใต้ 
16 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 258.3361 5.0000 263.3361 
17 ภาคใต้ฝั่งอันดามนั 247.0908 6.0000 253.0908 

ภาคใต้ชายแดน 
18 ภาคใต้ชายแดน 190.1929 4.0000 194.1929 

รวมงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 1  
และงบบริหารจดัการ 

4,156.0000 88.0000 4,244.0000 

  

รวมงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ส่วนที่ 2 
ของ 18 กลุ่มจังหวัด 

4,156.0000 

  

 

รวม 8,400.0000  
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หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖5 - 2570 ของจังหวัดและกลุม่จังหวัด 

(มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 

เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  จะต้องเร่งรัดด าเนินโครงการ
ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลก าหนดตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีอย่างเคร่งครัด หากมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องแสดงเหตุผล
ความจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้องและ
ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – 2570 ทั้งกรณีงบประมาณปกติและและงบประมาณเหลือจ่าย ดังนี้  

1. กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอโครงการใหม่ ซึ่งไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจัดท าโครงการใหม่ตามหลักเกณฑ์การจัดท า
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอโครงการเพ่ือขอ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงาน 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบในการปรับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดจัดส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนด มายังฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.ภาค) เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน  
อ.ก.บ.ภ.ที่ก ากับดูแลภาค โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ 
อ.ก.บ.ภ.ภาค ภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณนั้นๆ 

2. การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ในกรณีอ่ืนๆ ให้เป็นอ านาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหารือส านักงบประมาณ
และด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้รายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ.ที่ก ากับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลง
โครงการ ได้แก่ 

2.1 โครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (โครงการที่
ได้รับความเห็นชอบในกรอบวงเงิน และโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน)  
เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีนั้นๆ 

2.2 โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พ้ืนที่ด าเนินการ หรือ แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือยกเลิกการด าเนินการโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ 

2.3 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
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2.3.1 การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

2.3.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลท าให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ของรายการตามท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม 

2.3.3 การเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
พ้ืนที่ด าเนินการ และกลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง 

2.3.4 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.3.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง  

2.3.6 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จ านวน คุณลักษณะเฉพาะ 
(Specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (Capacity) หรือไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ 

2.3.7 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน อาทิ สถานที่จัด จ านวน
ผู้เข้าร่วม จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลาที่ไม่ท าให้
จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 

2.4 การขยายผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น  

2.5 การใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

2.5.1 การจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาล เฉพาะกรณีงบบริหารจัดการของจังหวัด
หรือกลุ่มจังหวัดไมเ่พียงพอ 

2.5.2 การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (กรณี 
กลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) จากงบประมาณเหลือจ่าย
ของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน) 

2.5.3 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่
ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ  เฉพาะสินทรัพย์ที่ เกิดขึ้นจาก 
การด าเนินโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ. 

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการนอกเหนือจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ต้องเป็นผล
ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการและใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดเท่านั้น เนื่องจากอยู่ในอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลของ ก.บ.ภ. 

3. ให้ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. รายงานผลการเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งหมดให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแล
ภาคทราบ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 
(มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม 
1 14 กรกฎาคม 2564 ก.บ.ภ. ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

2 เดือนกรกฎาคม –  
กันยายน 2564 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

3 15 กันยายน 2564 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนา (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้ทีมบูรณาการกลาง 
4 30 กันยายน 2564 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ให้ทีมบูรณาการกลาง  
5 1 – 15 ตุลาคม 

2564 
ทีมบูรณาการกลางประชุมหารือและรับฟังข้อคิดเห็นของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ส่วนราชการ เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

6 กลางเดือนตุลาคม – 
กลางเดือนพฤศจิกายน 

2564 

อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

7 ต้นเดือนธันวาคม 
2564 

ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

8 ปลายเดือนธนัวาคม 
2564 

คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 
2570) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

หมายเหตุ กรอบระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ 


