
การประชุมร่วม คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ท าเนียบรัฐบาล  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 

 

การประชมุรว่ม ก.บ.ภ.-ก.น.จ.  ครัง้ที ่1/2564 – 3 มนีาคม 2564 

2.1 รับรองรายงานการประชุม ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2563 
2.2 รับรองรายงานการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งท่ี 1/2563 

3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
3.2  การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  
3.3  แผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
3.4 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561–2565 ฉบับทบทวน  
3.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
3.6 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพ่ิมเติม)  

3.6.1 การใช้งบบริหารจัดการและ/หรือเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
เพ่ือชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

3.6.2 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการช าระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระจากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ปลอมแปลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและเบิกเงินของทางราชการ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.7 กรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

4.1 ร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... 
4.2 สรุปผลการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในช่วงที่ผ่านมา 
4.3 รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  
 

2 

วาระประชุมร่วม 
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เรื่องประธานแจ้งที่ประชมุทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด  
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2563  

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2563 

ระเบียบวาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชุม  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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รับรองรายงานการประชุม ก .น.จ. ครั้งที่  1/2563 

• ฝุายเลขานุการ ก.น.จ. ได้จัดท ารายงาน 
การประชุม ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่  
22 พ.ค.63 และได้เวียนแจ้งกรรมการ ก.น.จ. 
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดย 
ให้แจ้งผลการพิจารณากลับมาภายในวันที่  
26 มิ.ย.63 

• เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดปรากฏว่าไม่มี
กรรมการ ก.น.จ. ท่านใดขอแก้ไขรายงาน 
การประชุมฉบับดังกล่าว 

(เอกสารแนบท้ายวาระที่ 2.1 : รายงานการประชุมร่วมฯ คร้ังที่ 1/2563) 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2563 

2.1 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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• ฝุายเลขานุการฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม ก.บ.ภ.ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 พ.ค.63  
และเวียนเสนอกรรมการพิจารณารับรอง ภายในวันที่ 12 มิ.ย.63 

• เมื่อครบก าหนด มีกรรมการขอแก้ไข ดังนี้  
หน้า 9 ข้อ 3 แก้ไขวงเงินเห็นควรสนับสนุน 23,370.67 ล้านบาท  เป็น 23,413.64 ล้านบาท  

หน้า 10 มติที่ประชุม ข้อ 4.2 แก้ไขวงเงินเห็นควรสนับสนุนให้สอดคล้องตามท่ีแก้ไขในหน้า 9 ข้อ 3 

หน้า 11 มติที่ประชุม ข้อ 2.1.2 เพิ่มเติมต่อท้าย “...กรณีงบบริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอต่อ
การจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาล ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดแล้วแต่กรณีน าเงินเหลือจ่ายไป
จ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาลได้” 

หน้า 12 มติที่ประชุม เพิ่มเติมข้อความ “...ท้ังนี้ ในข้อ 2.1.2 -2.1.3 มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ
กรมบัญชีกลาง พิจารณาก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในการด าเนินตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ.2560 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” 

หน้า 36 – 37 ข้อ 1.2 และ 1.2.1 – 1.2.3 แก้ไขข้อความให้ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
(เอกสารท้ายวาระที่ 2.2 : รายงานการประชุม ก.บ.ภ. คร้ังที่ 1/2563) 

รับรองรายงานการประชุม ก .บ.ภ. ครั้งที่  1/2563 2.2 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2563 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
3.2 การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  
3.3 แผนปฏิบัติการภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
3.4 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561–2565 ฉบับทบทวน  
3.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.6 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพิ่มเติม)  

3.6.1 การใช้งบบริหารจัดการและ/หรือเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัด 
/กลุ่มจังหวัด เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

3.6.2 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการช าระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระจากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปลอมแปลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและเบิกเงินของทางราชการ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.7 กรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  3.1 

ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้
ชายแดน เพิ่มเติม ตามที่ฝุายเลขานุการฯ เสนอ และมอบหมายฝุายเลขานุการฯ จัดท าค าสั่งฯ กราบเรียน
นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธาน ก.บ.ภ. ลงนาม และแจ้งเวียนผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบต่อไป 

รองนายกรัฐมนตรี  
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ)์ ลาออก 

เปลี่ยนแปลง 
ประธาน อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
(นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ)์ ลาออก 

เปลี่ยนแปลง 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 

นรม. แต่งตั้ง รองนายกรัฐมนตรี  
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว)์  

เป็นประธาน อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก 
 

แต่งตั้ง อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก 

เสนอ 
นายอรัญ วงศ์อนันต์  
เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เมือ่ 15 ก.ค. 63 เมือ่ 21 ม.ค. 64 

เมือ่ 6 ต.ค. 63 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
3.2 การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  
3.3 แผนปฏิบัติการภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
3.4 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561–2565 ฉบับทบทวน  
3.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.6 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพิ่มเติม)  

3.6.1 การใช้งบบริหารจัดการและ/หรือเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัด 
/กลุ่มจังหวัด เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

3.6.2 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการช าระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระจากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปลอมแปลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและเบิกเงินของทางราชการ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.7 กรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2564  
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค  3.2 

หลักเกณฑ์และแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส่วนราชการ 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562   
ข้อ 16 (2) การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณบูรณาการ  
 
 
 
 
 

 
 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นท่ีระดับภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เป็นผู้มีอ านาจก ากับดูแลแผนงาน (มติ ครม.วันท่ี 22 ธ.ค. 63) 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค.63-ม.ค.64) มีส่วนราชการ 2 หน่วยงาน  
เสนอการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

เสนอขอเพ่ิมจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดก าแพงเพชร เป็นพ้ืนที่
ด าเนินงานของโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร ปี 2564 ภายใต้วงเงินงบประมาณ
เดิมที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เสนอขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณซึ่ง
เป็นกรณีโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและกระทบต่อเปูาหมายและสาระส าคัญของ
โครงการ จ านวน 4 โครงการ 11 รายการ งบประมาณทั้งสิ้น 256,363,000 บาท เพื่อ
ด าเนินโครงการใหม่ จ านวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น 256,363,000 
บาท เนื่องจากโครงการเดิมไม่สามารถด าเนินการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายได้ รวมทั้งบางโครงการได้รับงบประมาณด าเนินการในปี 2563 แล้ว 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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1. ให้ความเห็นชอบการขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค รวม 4 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 273,419,000 บาท 

2. มอบหมายฝุายเลขานุการฯ แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อให้ไปด าเนินการ 
ตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

หน่วยงาน 
ขอโอนเปลี่ยนแปลง เห็นควรสนับสนุน 

ความเห็นเบื้องต้นฝุายเลขานุการฯ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(บาท) 

กรมการข้าว 

1 17,056,000 1 17,056,000 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากการส่งเสริมการผลิตข้าวนุ่มครบ
วงจรให้เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก และก าแพงเพชร ซึ่งเป็น
พ้ืนที่เกษตรส าคัญของภาคเหนือ จะช่วยให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
มาปลูกข้าวที่มีคุณภาพสูงขึ้น ท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

กรมชลประทาน 

4 256,363,000 3 256,363,000 

เห็นควรสนับสนุน เนื่องจากเป็นการก่อสร้างฝาย สถานีสูบน้ า
ด้วยไฟฟูา การขุดลอกแก้มลิง และการศึกษาความเหมาะสมการ
แก้ไขปัญหาการจัดการน้ า ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภัย ซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญของพ้ืนที่ 

รวม 5 273,419,000 4 273,419,000   



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
3.2 การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  
3.3 แผนปฏิบัติการภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
3.4 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561–2565 ฉบับทบทวน  
3.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.6 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพิ่มเติม)  

3.6.1 การใช้งบบริหารจัดการและ/หรือเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัด 
/กลุ่มจังหวัด เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

3.6.2 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการช าระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระจากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปลอมแปลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและเบิกเงินของทางราชการ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.7 กรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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แผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  3.3 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มีความสอดคล้องกับ 

มีความเหมาะสม เป็นไปได้ ด าเนินการได้ทันที 

มีความชัดเจนของแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงถึงความพร้อมที่จะรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในปีต่อไป 

• วัตถุประสงค์ และเปูาหมายตามทิศทางการพัฒนาภาค 
• เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา พื้นท่ีเปูาหมาย และห่วงโซ่การพัฒนาตามแผนภาค  

• ที่ดิน 
• สถานที ่

• บุคลากร 
• ฯลฯ 

• แบบแปลน/รูปแบบ 
• เทคนิค 

มีผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง เกิดผลกระทบในระดับภาค ไม่มีลักษณะเป็นโครงการย่อย  

1 

2 

3 

4 

มติ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2563 (22 พ.ค. 63) 

โดยให้ส่วนราชการให้ความส าคัญกับโครงการที่อยู่ในมติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ
โครงการท่ีด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการในพื้นที่ หรือโครงการที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นทีข่องรัฐบาล 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 

 

การประชมุรว่ม ก.บ.ภ.-ก.น.จ.  ครัง้ที ่1/2564 – 3 มนีาคม 2564 15 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน 

6 ภาค 

388 โครงการ 523 โครงการ 258 โครงการ 148 โครงการ 253 โครงการ 100 โครงการ 
20,652.76  ลบ. 30,672.55 ลบ. 13,058.16  ลบ. 7,047.46 ลบ. 13,742.89  ลบ. 3,437.04 ลบ. 

1,670 โครงการ 
88,610.8567 ลบ. 

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีข้อเสนอโครงการเพ่ือสนับสนนุ 
การด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาภาค ทั้ง 6 ภาค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เห็นควรสนับสนุนเบื้องต้น 
จ านวน 505 โครงการ  

วงเงิน  63,595.7573  ล้านบาท 

62 โครงการ  
13,688.46 ลบ. 

เห็นควร 
สนับสนุน 
เบื้องต้น 

ข้อเสนอ 

154 โครงการ  
22,278.40 ลบ. 

90 โครงการ  
9,684.14 ลบ. 

61 โครงการ  
4,866.80 ลบ. 

87 โครงการ  
10,226.52 ลบ. 

51 โครงการ  
2,851.41 ลบ. 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร ์
ขอรับการสนับสนุน 

ภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ได้รับความเห็นชอบ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.  พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มีคุณภาพฯ 126 5,539.8456 34 3,993.8642 

2.  ใช้โอกาสจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ เชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคฯ 22 1,627.7339 10 1,222.1790 

3. ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์-ปลอดภัย สู่เกษตรแปรรูป 124 3,349.9515 7 243.8962 

4. พัฒนาคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหายากจน พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุฯ 93 1,917.6474 6 361.6124 

5. อนุรักษ์ ฟื้นฟูปุาต้นน้ าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหารจัดการน้ า 23 8,217.5807 5 7,866.9159 

รวม 388 20,652.7592 62 13,688.4677 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคเหนือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จ านวน 388 โครงการ วงเงิน 20,652.76 ล้านบาท  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร ์
ขอรับการสนับสนุน 

ภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ได้รับความเห็นชอบ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.  บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ+คุณภาพชีวิต 16 9,805.0211 2 9,339.3964 

2.  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยฯ 132 3,406.1334 14 876.9254 

3. สร้างความเข้มแข็งฐานเศรษฐกิจภายใน+แก้ไขปัญหาทรัพยากรฯ 239 8,086.3880 81 4,366.8937 

4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 91 6,420.2793 29 5,192.4294 

5. ใช้โอกาสจากโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักฯ 36 2,574.7472 25 2,187.6471 

6.  พัฒนาความร่วมมือฯกับประเทศเพื่อนบ้านฯ 9 379.9770 3 315.1094 

รวม 523 30,672.5460 154 22,278.4014 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 523 โครงการ วงเงิน 30,672.55 ล้านบาท  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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ยุทธศาสตร ์
ขอรับการสนับสนุน 

ภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ได้รับความเห็นชอบ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.  พัฒนากรุงเทพฯ เป็นมหานครทันสมัยฯ 65 1,297.5533 21  638.8891  

2.  พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติฯ 71 3,648.3200 36 2,956.1452 

3. ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร-อุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมฯ 90 2,864.8273 20 1,593.5471  

4. บริหารจัดการน้ าและทรัพยากรธรรมชาติฯ 15 4,367.0280 8 4,308.1322  

5. เปิดประตูการค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยว เชื่อมโยง SEZ-ทวาย-EEC 9 337.4293 5   187.4293  

6.  พัฒนาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจ-สังคมกับทุกภาค 8 543.0000 - -    

รวม 258 13,058.1579 90 9,684.1429  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเพ่ือด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคกลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จ านวน 258 โครงการ วงเงิน 13,058.16 ล้านบาท  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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ยุทธศาสตร ์
ขอรับการสนับสนุน 

ภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ได้รับความเห็นชอบ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.  พัฒนาพื้นที่ EEC ให้ทันสมัยท่ีสุดในอาเซียน 48 1,182.0651 11 420.7195 

2.  พัฒนาภาคให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 36 843.4090 22 521.5472 

3. ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวฯ 35 1,526.0888 13 913.9157 

4. พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจฯ 11 540.1242 8 522.0711 

5. แก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ จัดระบบการบริหารจัดการมลพิษฯ 18 2,955.7728 7 2,488.5524 

รวม 148 7,047.4599 61 4,866.8059 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเพ่ือด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคตะวันออก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
จ านวน 148 โครงการ วงเงิน 7,047.46 ล้านบาท  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

         ยุทธศาสตร ์
ขอรับการสนับสนุน 

ภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ได้รับความเห็นชอบ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.  พัฒนาท่องเที่ยวภาคให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นน าของโลก 99 4,811.6079 27 3,607.1563 

2.  พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา-ปาล์มน้ ามันแห่งใหม่ 22 194.7857 7 113.6764 

3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรหลัก สร้างความเข้มแข็งสถาบันเกษตรกร 48 1,048.7700 12 469.7452 

4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนท่องเที่ยว พัฒนาเขตอุตสาหกรรม ฯ 13 1,563.1088 9 1,418.5568 

5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ-สวล.อย่างเป็นระบบ 35 4,887.2011 21 4,198.4280 

6. พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน 36 1,237.4201 11 418.9639 

รวม 253 13,742.8939 87 10,226.5267 

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใต ้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จ านวน 253 โครงการ วงเงิน 13,742.89 ล้านบาท  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ยุทธศาสตร์ 
ขอรับการสนับสนุน 

ภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ได้รับความเห็นชอบ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ  
(ล้านบาท) 

1.  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรฯ 34 1,420.0812  19  1,197.9263  

2.  พัฒนาเมืองสุไหงโก-ลก และเมืองเบตง ให้เป็นเมืองการค้า  
และเมืองท่องเที่ยวชายแดน 19 829.5289 13  802.2176  

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 47 1,187.4297  19 851.2688  

รวม 100 3,437.0398  51 2,851.4127  

ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการเพ่ือด าเนินการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคใตช้ายแดน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
จ านวน 100 โครงการ วงเงิน 3,437.04 ล้านบาท  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค 6 ภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส่วนราชการ 
ที่เห็นควรสนับสนุน วงเงินรวม  63,595.76  ล้านบาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 3.83 % (วงเงิน 2,436.52 ล้านบาท) 

1.06 % (วงเงิน 672.92 ล้านบาท) 

2.36 % (วงเงิน 1,502.068  ล้านบาท) 

91.89 % (วงเงิน 58,436.51 ล้านบาท) 

0.74 % (วงเงิน 472.99 ล้านบาท) 

0.12 % (วงเงิน 74.75 ล้านบาท) 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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ประเภทโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ที่เห็นควรสนับสนุน 

รายภาค ภาพรวม 
หมายเหตุ : ค านวณสัดส่วนจากวงเงินงบประมาณโครงการ 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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1. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการภาค 6 ภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ อ.ก.บ.ภ.ภาค ทั้ง 5 คณะ
เสนอ จ านวน 505 โครงการ วงเงิน  63,595.7573  ล้านบาท  

2. มอบหมายส านักงบประมาณให้ความส าคัญและพิจารณาสนับสนุนงบประมาณโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาค 
เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 

แผนงานบูรณาการ 
พัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

ยุทธศาสตร์การจัดสรร 
งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ปรับเปลี่ยน 

มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 ธันวาคม 2563 

ท่ีผ่านมาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการภาคจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค  

• หน่วยงานยังคงมุ่งเน้นด าเนินภารกิจตามอ านาจหน้าท่ี ท าให้แผนงานบูรณาการ ยังไม่ครอบคลุมการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค 
• ยังมีงบประมาณแผนงานบูรณาการอื่นๆ และงบภารกิจปกติที่สามารถสนับสนุนการพัฒนาภาคได้ โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณในสัดส่วนที่น้อย 
• โครงการในแผนงานบูรณาการยังมีความซ้ าซ้อนกัน และโครงการส่วนใหญ่ถูกบรรจุไว้ในแผนภารกิจของหน่วยงาน 
• การก าหนดตัวชี้วัดและค่าเปูาหมายที่จะบรรลุรายปีของแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาคเป็นไปได้ยาก และไม่สามารถเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าได้ 
• ปัจจุบัน หน่วยงานสามารถด าเนินโครงการตามภารกิจเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาภาคได้โดยไม่จ าเป็นต้องมีแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 

สาเหตุ 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
3.2 การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  
3.3 แผนปฏิบัติการภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
3.4 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561–2565 ฉบับทบทวน  
3.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.6 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพิ่มเติม)  

3.6.1 การใช้งบบริหารจัดการและ/หรือเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัด 
/กลุ่มจังหวัด เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

3.6.2 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการช าระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระจากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปลอมแปลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและเบิกเงินของทางราชการ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.7 กรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพ่ือพิจารณา  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561–2565 ฉบับทบทวน 3.4 

 

• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
• แผนแม่บท 23 ประเด็น 
• แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
• นโยบายรัฐบาล 
• แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
• แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน 
• ข้อสั่งการของ นรม. 

นโยบาย
การจัดท าแผนฯ 

1 
ยึด 

• มีความครอบคลุมทุกมิติการ
พัฒนา 

• ตอบสนองความต้องการ/
แก้ไขปัญหาส าคัญ 

• ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
จังหวัดที่สอดคล้องกับแผน
ระดับต่างๆ 

แผนพัฒนา 
จังหวัด 

แผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด 2 

• ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับทิศทางการ 
พัฒนาภาค/ความต้องการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็น
ร่วมของพื้นที่ 

• มีขอบเขตด าเนินการ/ได้รับ
ผลประโยชน์ > 1 จังหวัด 

3 
องค์ประกอบ
การจัดท าแผนฯ 

1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ  

(กายภาพ-เศรษฐกิจ-สังคมและ 
ความมั่นคง ทรัพยากรฯสิ่งแวดล้อม)   

 ประเด็นปัญหา/ความต้องการ 
เชิงพื้นที่   

 ผลการพัฒนา/แก้ไขปัญหา 
ในช่วงที่ผ่านมา 

2) ประเด็นการพัฒนา  
 บทวิเคราะห์ 
 เปูาหมายการพัฒนา 
 ตัวชี้วัดการพัฒนา 

ตามเปูาหมาย 
 ประเด็นการพัฒนา  

มติ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2563 (22 พ.ค. 63) 



ก.บ.ภ. 
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ประเด็น 
การพัฒนา
จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด
ในภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
1 2 3 4 5 

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
เหนือ ความมั่นคงชายแดน 

ความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

เกษตร (อินทรีย์ ปลอดภัย) Smart Farming  
ฐานการผลิตพืชพลังงาน อุตสาหกรรม (เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ฐานชีวภาพ เกษตรแปรรูป) ท่องเที่ยว 
(เชิงสร้างสรรค์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สุขภาพ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ธรรมชาติ ชุมชน) ส่งเสริม Start 
up พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 

พัฒนาศักยภาพคน  
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน 

แก้ไขปัญหาความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ า 

แก้ไขปัญหาหมอกควัน ปูองกัน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ บริหาร
จัดการน้ า การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  พัฒนาเมืองน่าอยู่ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ความมั่นคงชายแดน 
ดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  

เกษตร (อินทรีย์ ปลอดภัย สมุนไพร ปศุสัตว์ แปลง
ใหญ่) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป SMEs  Start up  
ท่องเที่ยว (ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ประเพณี 
วัฒนธรรม ลุ่มแม่น้ าโขง อารยธรรมขอม ชุมชน) 
ความสะดวกและปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
ส่งเสริมการค้าชายแดน 

พัฒนาศักยภาพคน 
พัฒนาศักยภาพแรงงาน 

แก้ไขความยากจน  
ลดความเหลื่อมล้ า  

บริหารจัดการน้ า การอนุรักษ์
และฟื้นฟูปุาไม้ ลดมลพิษ การ
จัดการขยะและน้ าเสีย ส่งเสริม
พลังงานทางเลือก  พัฒนาเมือง
น่าอยู่ 

กลาง ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด และปัญหา
แรงงานต่างด้าว  

เกษตร (อินทรีย์ ปลอดภัย)  Smart Farming 
อุตสาหกรรม (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกษตรแปรรูป) 
ท่องเที่ยว (ประวัติศาสตร์ ศาสนา สุขภาพ 
ศิลปวัฒนธรรม ชายทะเลที่มีช่ือเสียงระดับนานาชาติ 
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ชุมชน) การค้าชายแดน 
ส่งเสริมธุรกิจฐานราก SMEs  

พัฒนาศักยภาพคน 
ยกระดับการศึกษา  
และสาธารณสุข 

ส่งเสริมการเข้าถึงบริการ
และสวัสดิการของรัฐ  

ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม 
ภัยแล้ง การกัดเซาะชายฝั่งทะเล
และริมตลิ่ง อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรปุาไม้ บริหารจัดการ
ขยะ สร้างความสมดุลของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พัฒนาเมืองน่าอยู ่

ประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สอดคล้อง/ตอบสนองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  (ยุทธศาสตร์ที่ 1-5) 
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ประเด็น 
การพัฒนา
จังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด
ในภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
1 2 3 4 5 

ด้านความม่ันคง ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
ตะวันออก การปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และความ
สงบเรียบร้อยตาม 
แนวชายแดน  

เกษตร (ปลอดภัย พัฒนาบรรจุภัณฑ์และการสร้าง 
แบรนด์) อุตสาหกรรม (เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งเสริมวิจัยและพัฒนา) 
ท่องเที่ยว (ธรรมชาติ นิเวศ เกษตร ชุมชนสุขภาพ 
ประเพณี วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์) พัฒนา
บุคลากรและฝีมือแรงงาน การค้าชายแดน พัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ประปา) แหล่งน้ า 

พัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ผู้สูงอายุ 

สวัสดิการสังคมและ
บริการพื้นฐาน สร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ  
สังคม และความมั่นคง  

บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น้ า 
อากาศ ปุาไม้ ทะเลและชายฝั่ง 
ขยะมูลฝอย และของเสีย
อันตราย) การสร้างการมีส่วนร่วม
และสร้างเครือข่ายพัฒนาเมือง 
น่าอยู่ การกัดเซาะแม่น้ าล าคลอง 

ใต้ การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
  

เกษตร (แปลงใหญ่ Smart Farmer การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และการตลาด) อุตสาหกรรมเกษตร 
แปรรูป (ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ยางพารา) 
ท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก และ
แหล่งท่องเที่ยวทางบก อาทิ ชุมชน ประเพณี 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม) พัฒนาระบบ 
โลจิสติกส์ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน พัฒนาสินค้า 
OTOP ส่งเสริมการค้าชายแดน 

การพัฒนาและยกระดบั
การศึกษา สาธารณสุข 

สร้างความมั่นคงใน
อาชีพและรายได้ให้กับ
กลุ่มคนด้อยโอกาสและ
ผู้สูงอาย ุ การพัฒนาและ
ยกระดับสาธารณสุข 

การปูองกันน้ าท่วมและน้ าแล้ง  
การกัดเซาะชายฝั่ง การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรปุาไม้และปุาชายเลน  
การบริหารจัดการขยะและน้ า
เสีย และการใช้พลังงาน
ทางเลือก  

ใต้ชายแดน การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด และ
การสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (ยางพารา  
ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง) การแปรรูปผลิตภัณฑ์และ
การตลาด อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (ยางพารา  
และไม้ยางพารา) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลัก ส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรม และเมือง
ชายแดน  พัฒนาผู้ประกอบการ ทักษะฝีมือแรงงาน 
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนาสินค้า OTOP ส่งเสริม
การค้าการลงทุนเมืองชายแดน 

การพัฒนาและยกระดับ
การศึกษา 

สร้างความมั่นคงในอาชีพ
และรายได้ให้กับกลุ่มคน
ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
การพัฒนาและยกระดับ
สาธารณสุข 

การบริหารจัดการน้ าเพื่ออุปโภค
บริโภคและการเกษตร การ
ปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง การ
ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และปุาชาย
เลน  
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การจัดท าแผนในภาพรวมมีคุณภาพและความชัดเจนดีขึ้นจากปีท่ีผ่านมา (เริ่มท าแผนปี 2553) 
ประเด็นการพัฒนาส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในทุกภาคยังคงเหมือนเดิม 

ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 76 จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561–2565  
ฉบับทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดน าความเห็นและข้อเสนอแนะ
ของฝุายเลขานุการฯ ไปทบทวนและปรับปรุงแผนเพื่อให้มีความสมบูรณ์ระยะต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ส าคัญ ได้แก ่

การน าเสนอข้อมูล ควรวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับข้อมูลปัจจุบันให้มากท่ีสุด และใช้ข้อมูลทันสมัยต่อเนื่อง 3 ปี รวมท้ังควรจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน พร้อมระบุพื้นท่ี/กลุ่มเปูาหมายให้ชัดเจน และสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาในระยะที่ผ่านมา โดยเปรียบเทียบกับเปูาหมายการพัฒนาท่ีก าหนด 

การก าหนดประเด็นการพัฒนา ควรก าหนดให้สอดคล้องกับศักยภาพและปัญหา การวิเคราะห์ SWOT ควรกระชับ และ
เชื่อมโยงกับข้อมูลท่ีชัดเจนรวมท้ังควรก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเปูาหมายและประเด็นการพัฒนา พร้อมก าหนด 
ค่าฐาน เพื่อให้สามารถก าหนดค่าเปูาหมายท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ และการก าหนดแผนงานและโครงการแบบย่อ 
ควรมีความเชื่อมโยงการพัฒนาในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า และให้มีการครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
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3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
3.2 การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  
3.3 แผนปฏิบัติการภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
3.4 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561–2565 ฉบับทบทวน  
3.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.6 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพิ่มเติม)  

3.6.1 การใช้งบบริหารจัดการและ/หรือเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัด 
/กลุ่มจังหวัด เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

3.6.2 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการช าระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระจากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปลอมแปลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและเบิกเงินของทางราชการ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.7 กรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3.5 

DO DON’T 
1) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) 

นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค รวมท้ังศักยภาพ โอกาส 
ปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี (area) 

2) แผนงานโครงการ ต้องมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-
ปลายทาง 

3) โครงการจะต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ท้ังด้านเทคนิค 
งบประมาณ ระยะเวลา 

4) โครงการจะต้องมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง 
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

5) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วน ระบุความพร้อมของพื้นท่ี สามารถ
ด าเนินโครงการได้ทันที 

6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ท่ีสามารถพิจารณาความ
เหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ 

7) โครงการท่ีเป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ์* จะต้องแสดง
หน่วยงานที่พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป 

8) กบจ./กบก. สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการมากกว่า 1 ปีได้ 

9) โครงการท่ีต้องด าเนินการในพื้นท่ี ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต 
จากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นท่ีก่อน 

1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ส าหรับ
โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชพีจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม  

2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติ
ของส่วนราชการ 

3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคารสถานที่
ของส่วนราชการ 

4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  
เว้นแต่ (1) ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง (2) กลุ่มเปูาหมายต้องไม่ใช่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังจะต้องแสดงเปูาหมาย ขอบเขตการด าเนินงานให้ชัดเจน 

5) ไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการ
เดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน  

6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพัน
กับกลุ่มประชาคมอาเซียน+3 และต้องรายงานผลการด าเนินงานว่า
ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแสดงถึงผลลัพธ์
ท่ีจะเกิดขึ้นจังหวัด โดยจัดส่งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวมายังฝุาย
เลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง 

7) โครงการต้องไม่เป็นภารกิจของ อปท. เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็นและ
เกินศักยภาพของ อปท. รวมทั้งให้มีหนังสือยืนยันจาก อปท. ทั้งนี้เฉพาะ 
อปท. ที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง 

หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงปม.2564 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

มติ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2563 (22 พ.ค. 63) 
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หลักเกณฑ์การจัดสรร เกณฑ์ 

จัดสรรเท่ากัน • เฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด 20% 

ขนาดของจังหวัด 
• จ านวนประชากร 20% 
• ขนาดพ้ืนที่ 5% 

ความเหลื่อมล้ า 
• สัดส่วนคนจน 10% 
• ผกผันรายได้ครัวเรือน 25% 

การแข่งขันทางเศรษฐกิจ • ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) 10% 

การบริหารการจัดการ • ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ 10% 

แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กรอบงบประมาณในภาพรวม 

จ านวน                              เท่ากับปี 2564 และ สัดส่วนการจัดสรร ระหว่าง  : 
ยังคงเป็น 

28,000 ลา้นบาท 

70 : 30 19,600 ลบ. 8,400 ลบ. 

18,905 ลบ. 

จังหวัดขนาดใหญ่ ได้งบบริหาร  10 ลา้นบาท  จ านวน 24 จังหวัด 
จังหวัดขนาดกลาง ได้งบบริหาร  9 ลา้นบาท จ านวน 39 จังหวัด 
จังหวัดขนาดเล็ก ได้งบบริหาร  8 ลา้นบาท จ านวน 13 จังหวัด 

695 ลบ. 

ให้จังหวัดเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า 
ของกรอบการจัดสรรงบประมาณ หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว  
จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการเฉพาะท่ีอยู่ใน
กรอบวงเงินงบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น 

งบประมาณจังหวัด 
19,600 ลบ. องค์ประกอบการจัดสรรงปม. งบบริหารจัดการ 

มติ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2563 (22 พ.ค. 63) 
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สัดส่วนเท่ากับปี 2564 

งบประมาณกลุ่มจังหวัด 
8,400 ลบ. 

4,156 ลบ. 4,156 ลบ. 

องค์ประกอบการจัดสรรงปม. 

งบบริหารจัดการ 

กลุ่มจังหวัด จ านวน 3 จังหวัด ได้งบบริหาร 4 ลา้นบาท (4 กลุ่ม)  
กลุ่มจังหวัด จ านวน 4-5 จังหวัด ได้งบบริหาร 5 ลา้นบาท (12 กลุ่ม)  
กลุ่มจังหวัด จ านวน 6 จังหวัด ได้งบบริหาร 6 ลา้นบาท (2 กลุ่ม)  

88 ลบ. 

                    กลุ่มจังหวัด  
1) จัดสรรตามขนาดกลุม่จังหวัด 50% 

2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  25% 

3) ผกผันกับผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 25% 

งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ที่เป็นการเพิ่มศักยภาพตามความต้องการรายพื้นที่ 
หรือแก้ไขปัญหาท่ีเป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด  

สว่น 

1 

ให้เสนอโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่าของกรอบวงเงิน 

งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ cluster หรือตอบสนอง
นโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ระดับกลุ่มจังหวัด 

สว่น 

2 
(พิจารณาเป็นรายโครงการ) 

ลักษณะโครงการ 
ปี 2564 

50 : 50 

1) ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาค มีความ
เชื่อมโยงสอดคล้องกันเพื่อก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วง
โซ่การพัฒนาโดยค านึงถึงศักยภาพและโอกาสของพื้นที่  

2) โครงการที่อยู่ในมติการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 
หรือโครงการที่ด าเนินการตามข้อสั่งการของ นรม. ในการตรวจ
ราชการในพื้นที่ หรือโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของรัฐบาล  

3) โครงการจะต้องมีความพร้อมในการด าเนินงาน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ 
ก.บ.ภ. ได้ให้ความเห็นชอบ และสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี หากเป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเกิน 1 ปี ให้
แบ่งการด าเนินการเป็นระยะๆ ละ 1 ปี (Phasing) 

มติ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2563 (22 พ.ค. 63) 
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โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ที่เห็นควรสนับสนุนในกรอบวงเงิน (Y1) วงเงินรวม 28,302.83 ล้านบาท*  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

13.80 % (วงเงิน 3,904.48 ล้านบาท) 

8.15% (วงเงิน 2,306.94 ล้านบาท) 

 1.59 % (วงเงิน 449.78 ล้านบาท) 

73.86 % (วงเงิน 20,905.33 ล้านบาท) 

2.52% (วงเงิน 712.83 ล้านบาท) 

0.08 % (วงเงิน 23.46  ล้านบาท) 

หมายเหตุ * ไม่รวมงบบริหาร 783 ล้านบาท (งบจังหวัด 695 ลบ. + กลุ่มจังหวัด 88 ลบ)  

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
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ประเภทโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่เห็นควรสนับสนุน 

รายภาค ภาพรวม 
หมายเหตุ : ค านวณสัดส่วนจากวงเงินงบประมาณโครงการ 
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กรอบวงเงินจัดสรร
งบประมาณ  
ปี พ.ศ. 2565 

งบประมาณที่เห็นควรสนับสนุน 
ในกรอบวงเงิน (1) 

งบประมาณที่เห็นควรสนับสนุน 
เกนิกรอบวงเงิน (2) 

รวมงบประมาณที่เห็นควร 
สนับสนุนทั้งสิน้ (1) + (2) 

จ านวน 
โครงการ ล้านบาท จ านวน 

โครงการ ล้านบาท จ านวน 
โครงการ ล้านบาท 

18 กลุ่มจังหวัด 
(8,400  ลบ.) 

177 8,940.7788 50 2,668.8248 227 11,609.6036  

ส่วนที่ 1 120  4,488.7041  50  2,668.8248  120     4,400.7041   

ส่วนที่ 2 57  4,452.0747  - - 57     4,452.0747  

76 จังหวัด 
(19,600  ลบ.) 1,126 20,145.0510 404 11,127.6853 1,530 31,272.7363 

รวม 
(28,000 ลบ.) 1,303 29,085.8298 454 13,796.5101 1,757 42,882.3399 

ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี ้

ทั้งนี้  โครงการที่เห็นสมควรได้รับการสนับสนุนนอกกรอบวงเงิน จะน ามาใช้ด าเนินการเพิ่มเติมตามล าดับความส าคัญ  ในกรณีที่
มีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่  หรือหากได้รับ
งบประมาณซ้ าซ้อนจากแหล่งอื่น หรือในกรณีที่มีการแปรญัตติงบประมาณเพ่ิมเติม 
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3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
3.2 การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  
3.3 แผนปฏิบัติการภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
3.4 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561–2565 ฉบับทบทวน  
3.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.6 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพิ่มเติม)  

3.6.1 การใช้งบบริหารจัดการและ/หรือเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัด 
/กลุ่มจังหวัด เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

3.6.2 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการช าระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระจากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปลอมแปลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและเบิกเงินของทางราชการ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.7 กรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  
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การใช้งบบริหารจัดการและ/หรือเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เพ่ือชดเชยค่า K 3.6.1 

มติ ครม. 5 มิ.ย. 44 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการอนุมัติจ่ายเงินค่า K ของ สงป. “มอบอ านาจให้หน่วยงานภาครัฐคู่สัญญาจ้างก่อสร้าง
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) มีอ านาจในการพิจารณาค านวณเงินเพิ่มหรือลด และอนุมัติจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนเงินจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของ
สัญญาแบบปรับราคาได้ ส าหรับสัญญาจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างไม่เกิน 50 ล้านบาท โดยให้เจียดจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเป็นล าดับแรก และจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางในล าดับต่อไป” 

ที่ผ่านมา จังหวัด/กลุ่มจังหวัดขอโอน
เปลี่ยนแปลงเพ่ือจ่ายคืนเงินค่า K 
แตกต่างกัน (คือ มีทั้งเสนอเป็นกรณีเพ่ือ
พิจารณา และกรณีเพ่ือทราบ) 

29 เม.ย.63 จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอหารือ 
การคืนเงินค่า K ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี งปม. 2559-2561 ของ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

“จะต้องใช้งบประมาณแหล่งใด 
 และจากกลุ่มจังหวัดใด” 

ฉะเชิงเทรา 

ปีงปม.2553-61 
อยูก่ลุ่มจังหวัด 

ภาคกลางตอนกลาง 

ปีงปม.2562-ปัจจุบัน 
อยูก่ลุ่มจังหวัด 

ภาคตะวันออก 1 

6 ต.ค. 63 ทีมบูรณาการกลาง 4 หน่วยงาน มีข้อสรุปเบื้องต้น 
ให้พิจารณาความเหมาะสมของการใช้งบบริหารจัดการ และ/หรือ เงินเหลือจ่ายมาชดเชยค่า K 

อ.ก.บ.ภ.วิชาการ ครั้งที่ 1/2564 
(13 ม.ค. 64) 

เห็นชอบตามท่ีฝุายเลขานุการฯ เสนอ โดยให้น า
ข้อสังเกตจากท่ีประชุม (การเรียกเงินคืน) ไปปรับ
เพ่ิมเติม และให้น าเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณา 
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1.  ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติ กรณีการจ่ายเงินชดเชย/เรียกเงินคืนค่างาน
ก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ตามที่เสนอ 

2.  มอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ ด าเนินการแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้จังหวัด  
กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

ข้อเสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการอนุมัติจ่ายเงิน ค่า K ซึ่งปรับปรุงตามมติ อ.ก.บ.ภ.วิชาการ ดังนี้ 
1. กรณีการจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) ให้เจียดจ่ายจากเงินเหลือจ่ายในการด าเนินโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

เป็นล าดับแรก และจากงบบริหารจัดการเป็นล าดับต่อมา 

1.1 กรณีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้น าเงินเหลือจ่าย/งบบริหารจัดการ ไปจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ  (ค่า K) ได้ โดย 
ให้จัดท าค าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ เสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี ท้ังนี้ ให้ ก.บ.จ.  
และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ท่ีก ากับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

1.2 กรณีกลุ่มจังหวัดเดิม ให้เบิกเงินชดเชยค่างานก่อสร้างฯ (ค่า K) จากเงินเหลือจ่าย/งบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด 
ท่ีจังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่) โดยให้จัดท าค าขอโอนเปล่ียนแปลงโครงการเสนอขอความเห็นชอบจาก ก.บ.ก. 
ท้ังนี้ ให้ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ท่ีก ากับดูแลภาคทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส 
ท่ีได้รับอนุมัติ 

2. กรณีการเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง จากการด าเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดเดิม ให้ส่งคืนกลุ่มจังหวัดที่สังกัดใหม ่
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การใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการช าระหนี้ฯ จากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงลายมือช่ือฯ จ.ประจวบคีรีขันธ ์3.6.2 

เป็น “ ” ที่ ก.บ.ภ.  
ไม่เคยก าหนดหลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ 

ที่ครอบคลุมการใช้เงินเหลือจ่ายส าหรับช าระหนี้
ตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระจากกรณีเจ้าหน้าที่

ของรัฐทุจริต ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่ทราบแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน 

ข้อมูลรายละเอียดสัญญาโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
งปม.2561-2563 ซึ่งมีเงินหลักประกันสัญญาที่จะครบก าหนด

ช าระคืนให้กับคู่สัญญา รวม 3,878,315 บาท จ าแนกเป็น 
1. ปีงปม.2563 จ านวน  10 สัญญา  งปม. 1,735,810 บาท 
2. ปีงปม.2564 จ านวน  18 สัญญา  งปม. 1,705,010 บาท 
3. ปีงปม.2565 จ านวน 3 สัญญา งปม. 437,495 บาท 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ปข.) พบว่ามีเจ้าหน้าที ่
สนจ.ปข. ยักยอกเงินโดยปลอมลายมือชื่อ 

หน.สนจ.ปข./ผอ.กลุ่มงานในเช็คอนุมัติเบิกจ่าย 

• ปข.มีรายการหนี้ค้างช าระจากกรณีเจ้าหน้าที่
ยักยอกเงินทางราชการ (เฉพาะยอดรวมสัญญา
ผูกพันกับผู้รับเหมาที่ครบช าระหนี้ในปี 2563-65) 
คงเหลือรวม 3 รายการ รวม 14,810,493.87 
บาท (งบตามแผนปี งบกลาง และเงินประกันสัญญา) 

• กบจ.ปข. มีมติเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง 
งบเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการตาม 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี งปม.2563 จ านวน 
10,925,203.87 บาท เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาที่
ครบก าหนดในปีงปม.2563 โดยรวบรวมจาก 
(1)งบตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงปม.2563  
(2)งบกลาง โครงการฯ ภัยแล้ง ปีงปม.2563  
(3) เงินประกันสัญญา (งบจังหวัด+งบกลางฯภัยแล้ง) 

หนี ้

รวมเงนิ
มาช าระหนี ้

1 

2 

3 

4 

เสนอค าขอ 
โอนเปลี่ยนแปลง 

งบเหลือจ่ายฯ มายัง 
ฝุายเลขานุการ  

อกบภ.ภาคกลาง 

ทีมบูรณาการกลาง 4 หน่วยงาน ได้ประชุมหลายคร้ังและมีข้อสรุปเบื้องต้น  

1. ให้พิจารณาเฉพาะรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด เนื่องจากอยู่ภายใต้การก ากับของ ก.บ.ภ.  

2. เห็นควรใหเ้สนอ อ.ก.บ.ภ. และ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวปฏิบัติการ 
ใช้เงินเหลือจ่ายเพ่ือช าระหนี้ตามข้อผูกพันตามสัญญา 

ท้ังนี้ ให้ ปช. ตรวจสอบข้อมูลสัญญาและการช าระหนี้ผูกพันท่ีจะขอใช้เงินเหลือจ่ายให้ชัดเจน 

เงนิที่
ตอ้งจา่ย 
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มีมติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564  เห็นชอบหลักการและแนวทางการใช้งบประมาณเหลือ
จ่ายในการช าระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระจากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและเบิกเงิน
ของทางราชการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉพาะรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด เพื่อใช้ช าระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระที่จะครบก าหนดในปี พ .ศ. 2563 - 2565 
งบประมาณรวม 3,878,315 บาท โดย 

1. ให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตรวจสอบข้อมลูให้ชัดเจนในแต่ละสัญญาว่ามีการตรวจรับงานและจ่ายเงินงวดสุดท้าย
เมื่อใด รวมทั้งตรวจสอบการก าหนดให้ใช้หลักประกันสัญญาเป็นเงินประกันความช ารุดบกพร่องหรือเสียหาย
เกิดขึ้นจากงานจ้างด้วยหรือไม่ เนื่องจากทั้งสองประเด็นจะมีผลต่อวันที่ครบก าหนดจ่ายเงินคืนประกันสัญญา  

2. มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์น าเสนอค าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามกรณีดังกล่าว
เพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. และเมื่อ ก.บ.จ. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งค าขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการมายังฝุายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ.
ภาคกลาง และแจ้งเวียน อ.ก.บ.ภ.ภาคกลาง เพื่อทราบต่อไป 
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ประเด็นข้อสังเกตของ อ.ก.บ.ภ.วิชาการ อาทิ 

1. ขอให้หน่วยงานตรวจสอบแล้วว่าเป็นรายการที่มีความพร้อมจ่ายจริง เช่น มีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และท าความ 
ตกลงกับส านักงบประมาณ 

2. หลักของการโอนเงินเหลือจ่ายไปให้เพื่อเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปจ่ายให้คู่สัญญา ต้องเป็นหลักของการคุ้มครองผู้สุจริต
เท่านั้น แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการหรือผลการตรวจสอบคดี ดังนั้น ผู้กระท าผิดเป็นเพียงพนักงานราชการคนเดียวเท่านั้น 
หากมีข้อมูลหรือความชัดเจนของผลการตรวจสอบทางวินัยหรือทางการสอบสวน ว่ามีผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง การโอนเปลี่ยนแปลง
รายการเพื่อจ่ายให้คู่สัญญา จึงเป็นเรื่องไม่สมควร 

3. ประเด็นข้อเสนอที่ครอบคลุมถึงการจ่ายเงินประกันในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 เป็นเรื่องของสัญญาผูกพัน 
4. อ.ก.บ.ภ.วิชาการ จะพิจารณาเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่ภายใต้กลไก ก.บ.ภ.เท่านั้น  
5. กรณีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นกรณีแรกที่เกิดขึ้น จึงขอให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรณีศึกษา เพื่อหาแนวทางปูองกันไม่ให้

เกิดขึ้นกับจังหวัดอื่น 

1.  ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางการใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการช าระหนี้ตามข้อผูกพันสญัญาค้างช าระ
จากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐปลอมแปลงลายมือช่ือสั่งจ่ายและเบิกเงินของทางราชการของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เฉพาะรายการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีของจังหวัด เพ่ือใช้ช าระหนี้ตาม 
ข้อผูกพันสัญญาค้างช าระที่จะครบก าหนดในปี พ.ศ. 2563 - 2565 งบประมาณรวม 3,878,315 บาท ตามที่  
อ.ก.บ.ภ.วิชาการ เสนอ 

2.  มอบหมายให้ฝุายเลขานุการฯ แจ้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อด าเนินการต่อไป 
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3.1 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  
3.2 การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค  
3.3 แผนปฏิบัติการภาคประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
3.4 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561–2565 ฉบับทบทวน  
3.5 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.6 หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564–2565 (เพิ่มเติม)  

3.6.1 การใช้งบบริหารจัดการและ/หรือเงินเหลือจ่ายของแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของจังหวัด 
/กลุ่มจังหวัด เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

3.6.2 การใช้งบประมาณเหลือจ่ายในการช าระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญาค้างช าระจากกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปลอมแปลงลายมือชื่อสั่งจ่ายและเบิกเงินของทางราชการ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.7 กรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  
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กรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 3.7 

• เตรียมงานส าหรับการจัดท าแผนฯ รอบใหม่ 

• ยกร่างกรอบแผนพัฒนาภาค รอบใหม่ เร็วขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (timing สอดคล้องกับกระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13) 

• จัดท า Flagship Projects ในประเด็นส าคัญ 
ของภาค เพ่ือขับเคลื่อนอย่างบูรณาการในกรอบ
แผนงาน วัตถุประสงค์ เปูาหมาย ที่ชัดเจนมากขึ้น 

การออกประกาศ กบภ. เร่ืองนโยบาย 
หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนฯ เพ่ือ 
ไม่ต้องเสนอขออนุมัติทุกปี จังหวัด 
กลุ่มจังหวัดสามารถจัดท าแผนได้ทันที
เมื่อถึงช่วงเวลาท่ีก าหนด 

แผนฯ 
ปี 65 

แผนฯ 
ปี 66 

มติ อ.ก.บ.ภ.วิชาการ วันที่ 13 มกราคม 2564 เห็นชอบกรอบระยะเวลาด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ.  
เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการจัดท าแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

หมายเหตุ : กรอบระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินงบประมาณ พ.ศ.2566 
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ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามที่ อ.ก.บ.ภ.วิชาการ เสนอ และให้ฝุายเลขานุการฯ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน  
โดยรับประเด็นข้อสังเกตจาก อ.ก.บ.ภ.วิชาการ ไปพิจารณาด าเนินงานต่อไป 

        ประเด็นข้อสังเกตของ อ.ก.บ.ภ.วิชาการ อาทิ 
1. ชี้แจงและท าความเข้าใจกับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ ให้ทราบว่า จะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงร่าง

กรอบทิศทางการพัฒนาภาคอีกคร้ัง เมื่อแผนฯ 13 และประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ/แผนแม่บทในช่วงปี พ.ศ.2566-2570 
ประกาศใช้ ในปี 2565 

2. ให้เพ่ิมเติมประเด็นการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ  NEC-Creative LANNA / NeEC-Bioeconomy  /CWEC  
และประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ในสาระส าคัญของร่างกรอบทิศทางการพัฒนาภาค 

3. ควรก าหนดกรอบระยะเวลาด าเนินการของแต่ละแผนให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดล าดับความส าคัญในการ
ด าเนินการเพื่อให้สอดรับกับแผนต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 

4. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาคเอกชน รับทราบข้อมูล และมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอท้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการจัดท าแผน 

5. ควรจัดคลีนิก ก.บ.ภ. หรือศูนย์ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ภาคประชาชน เอกชน สมาคม ในการน าเสนอโครงการ 

6. การจัดท าร่างยุทธศาสตร์ และการก าหนดหลักเกณฑ์หรือรายละเอียดต่างๆ ให้ค านึงถึงการด าเนินการภายใต้
สถานการณ์ COVID 
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4.1 ร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. .... 

4.2 สรุปผลการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในช่วงท่ีผ่านมา 

4.3 รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  

ระเบียบวาระที่ 4 
เร่ืองเพื่อทราบ 
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ร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบรูณาการ พ.ศ. .... 4.1 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 13  
ประธาน : นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ  

• พิจารณาร่าง พรฎ. ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบด ี
โดยเชิญ 4 หน่วยงานหลักเข้าร่วม : ก.พ.ร. สศช. มท. สงป.  
และท่ีเกี่ยวข้อง : กพ. สมช. 

• 10 พ.ย.63  มีมติมอบให้ สศช. ก.พ.ร. มท. และ สงป.  
ร่วมหารือและจัดการรับฟังความคิดต่อร่าง พรฎ. จาก
ผู้ปฏิบัติงานจริง (จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) 

การประชุมระดมความคิดเห็นต่อ  
ร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ....  (8 ธ.ค.63) 

ระดมความคิดเห็นใน 6 ประเด็น  

1. การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 

2. การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

3. การจัดต้ังกลุ่มจังหวัดและภาค 

4. การจัดท างบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค 

5. การก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

6. เง่ือนไขอื่นๆ ที่เป็นข้อจ ากัด/ต้องปรับปรุง 

• สศช. ได้จัดท าสรุปผลการระดม 
ความคิดเห็นฯ แล้วเสร็จ  
(ตามเอกสารประกอบวาระ 4.1) 

• ขณะนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกาฯ  
อยู่ระหว่างการพิจารณา ร่าง พรฎ.  
ถึงมาตรา 17 

• ได้รายงานความก้าวหน้าให้ อ.ก.บ.ภ.
ภาคทุกภาค ทราบแล้ว 

จงัหวดั กลุม่จงัหวดั 
กระทรวง/กรม 

250 คน 
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สรุปผลการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในช่วงที่ผ่านมา 4.2 

การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 (กรณีไม่กระทบแผน) 

ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้ว และได้แจ้งให้ อ.ก.บ.ภ.ภาค ได้รับทราบ ดังนี้ 

ภาค จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

ภาคกลาง 
(1 กลุ่มจังหวัด + 11 จังหวัด) 

34 177,048,256.00 

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน 
(2 กลุ่มจังหวัด + 7 จังหวัด) 

29 (1 รายการ) 183,113,364.24 

รวม 63 (1 รายการ) 360,161,620.24 

การด าเนินงานพิจารณากลั่นกรองแผนและโครงการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2565 ของจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด และส่วนราชการ  

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานของคณะท างานช่วยอ านวยการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการ และทีมบูรณาการกลาง
และการประชุมของ อ.ก.บ.ภ.ภาค ดังนี้ 
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คณะท างาน หัวหน้าคณะท างาน 

ภาคกลาง พล.ต.อ.ธรรมศักด์ิ วิชชารยะ 

คณ
ะท

 าง
าน

พิจ
าร

ณ
าแ

ละ
 

กล
ั่นก

รอ
งแ

ผน
งา

นโ
คร

งก
าร

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิ 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พล.ร.อ.พิเชญ ตานะเศรษฐ 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พล.อ.อ านาจ รอดสวัสดิ์ 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรชาน 

ภาคเหนือ นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ 

ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน นายนิพนธ์ บุญญามณี 
รมช.มท. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายทรงศักด์ิ ทองศรี 
รมช.มท. 

คณะท างานชว่ยอ านวยการพจิารณา 
และกลั่นกรองแผนงานโครงการ 

อ.ก.บ.ภ.ภาค 
แตง่ตัง้ 

การประชุม อ.ก.บ.ภ.ภาค 

ผลการพจิารณา (1) แผนปฏบิัตกิารภาค ประจ าปี พ.ศ.2565 (2) แผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน (3) แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ของจังหวัดและกลุม่จังหวัด  

พฤศจกิายน 2563  
การประชมุพจิารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุม่จังหวัด และ
แผนปฏบัิตริาชการ ประจ าปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัด/กลุม่จังหวัด 
 
3-4 ธนัวาคม 2563 
การประชมุพจิารณากล่ันกรองขอ้เสนอโครงการของสว่นราชการ
ภายใตแ้ผนพัฒนาภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ภาคกลาง  
15 มกราคม 2564 

ภาคเหนือ 
13 มกราคม 2564 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 มกราคม 2564 

ภาคใต้-ใต้ชายแดน 
21 มกราคม 2564 

ภาคตะวันออก  
25 ธันวาคม 2563 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ประธาน :  พลเอก ประวติร วงษ์สวุรรณ รนม. 

ประธาน :  นายวษิณุ เครอืงาม รนม. 

ประธาน :  นายอนุทนิ ชาญวรีกลู รนม. 
(นายศกัดิส์ยาม ชดิชอบ แทน) 

ประธาน :  นายจรุนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ ์รนม. 

ประธาน :  นายสพุฒันพงษ์ พนัธม์เีชาว ์รนม. 
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รายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ครั้งที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  4.3 

  

        พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มาตรา 34 ก าหนดให้ผู้ตรวจ
ราชการส านักนายกรัฐมนตรี (ผต.นร.) และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (ผต.มท.) มีอ านาจหน้าที่เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รวมทั้งการบริหารงบประมาณของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด โดยให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว ต่อ  ก.น.จ. อย่างน้อยปีละสองครั้ง 

ความเป็นมา 

แนวทางปฏิบัติ 

ผต.นร./ผต.มท. รายงานติดตาม 
และประเมินผล 
การด าเนินการ 
ตามแผนฯ 

คณะกรรมการก ากับและติดตาม 
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) 

ก.น.จ. 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
ต่อ ก.น.จ. อย่างน้อยปีละสองคร้ัง 
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  ผลการด าเนินการของฝุายเลขานุการฯ  
          ฝุายเลขานุการ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม ก.น.จ. ในการประชุมเม่ือวันที่ 22 พฤษภาคม 2563  ให้พิจารณาด าเนินการในประเด็นส าคัญที่ส่ง 
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