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2.1 พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องเพื่อทราบ

2.1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2565 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565

2.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ
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เรื่องเพื่อทราบ พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรียกเลิก 
2.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2565
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ภาพรวม

เพื่อรวมการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค เข้าด้วยกัน ให้เกิดการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ จึงสมควรตราพระราชกฤษฎีกานีข้ึ้น

• มี ก.น.บ. เป็นองค์กรหลัก สศช. รับผิดชอบงานเลขานุการ
• จัดท าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค
• ปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
• จัดท างบประมาณและการบริหารงานบุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
• ประสานความร่วมมือ จัดท าและบริหารแผนอย่างสอดคล้อง : รัฐส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค-ส่วนท้องถิ่น-จังหวัด-กลุ่มจังหวัด
• ก ากับและติดตามการด าเนินการตามแผนฯ

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2551 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2560

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ (ก.น.บ.) 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 

คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวัดและกลุ่มจังหวดัแบบบรูณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) 

ความเป็นมา

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 สิงหาคม 2565 มีผลบังคับใช้ 20 สิงหาคม 2565

ยกเลิก
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• กพร. กพ. ขอความเห็น  ผวจ. ในการจัดตั้ง/ยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาค และอัตราก าลังของส่วนราชการ
• ผวจ. อาจก าหนดเง่ือนไข (เช่น ระยะเวลา) เพื่อให้ส่วนราชการในพ้ืนท่ีด าเนินงานได้สอดคล้องกับแผนจังหวัด
• ผวจ. ได้รับมอบอ านาจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เลื่อนเงินเดือนฯ ด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการ

ส่วนภูมิภาคในระดับอ านวยการ+เชี่ยวชาญ
• ผวจ. ในการสั่งการหน่วยงานรัฐในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามแผนฯ/ยบัยั้ง/ยตุิการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน

• แนวทางการด าเนินงานของ ก.น.บ. เมื่อ ครม. อนุมัติแผนฯ แล้ว เช่น แจ้งแผนให้กับ สงป.
• แนวทางการบริหารจัดการสินทรัพย์ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ ประชาสังคม เอกชน
• การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
• แนวปฏิบัติหลังจังหวัดกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณ + รายงานสรุปผลปฏิบัติงาน

• การจัดตั้งภาค +ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์วิธีการจัดท าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 
• จัดท าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 5 ปี + สงป.จัดสรร งปม.ให้โครงการที่สอดคล้อง
• ก าหนดแนวทางการประสานแผน-โครงการที่ด าเนินการร่วมระหว่าง/นอกกลุ่มจังหวัด/จังหวัด

• การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด + แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
• ให้ความส าคัญกับโครงการขนาดใหญท่ี่จังหวัดในกลุ่มได้รับประโยชน์ร่วมกัน
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• หลักการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
• ก าหนดกลไก หน้าท่ีและอ านาจ ของ ก.น.บ./คณะอนุกรรมการประจ าภาค/ก.บ.จ./ ก.บ.ก. 
• แนวปฏิบัติของผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มจังหวัด

หมวด 1 (มาตรา 7 – 19) 
การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 

หมวด 2 (มาตรา 20 – 32)
การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

หมวด 3 (มาตรา 33 – 35)
การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและ
การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

หมวด 4 (มาตรา 36 – 38) 
ภาค และเป้าหมายและแนวทาง
การพัฒนาภาค

หมวด 5 (มาตรา 39 – 50)
งบประมาณและการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

หมวด 6 (มาตรา 51 – 54) 
การบริหารงานบุคคลแบบบูรณาการ

หมวด 7 (มาตรา 55 – 58)
การก ากับและติดตาม 

บทเฉพาะกาล (มาตรา 59 – 63)

• การจัดท าเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี + แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี + แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
• การประชุมหารืออย่างมีส่วนร่วม และแนวทางการปรับปรุงเป้าหมาย 20 ปี และแผนฯ จังหวัด
• แนวทางประสานแผนของหน่วยงานของรัฐกับแผนพัฒนาจังหวัด

• ค.ต.ป.+ผู้ตรวจราชการ นร/มท. เร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล รายงาน ก.น.บ. อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ก.พ.ร. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกจิการบ้านเมืองท่ีดี

• แนวทางจัดท าบันทึกความร่วมมือกับส่วนราชการ

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงาน
เชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 

พ.ศ. 2565
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• ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทาง มติ ค าสั่งซึ่งมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่ พรฎ.นี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้
บังคับต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง ภายใน 2 ปี

• แผนพัฒนาภาคยังคงใช้บังคับได้ต่อไปได้ จนกว่าจะครบระยะเวลา 
• แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้เป็น

แผนตาม พรฎ.นี้
• ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส ารวจและท ารายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ และระบบอื่นในจังหวัด 

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ภายใน 1 ปี  

บทเฉพาะกาล (มาตรา 59 – 63)

บทเฉพาะกาล 
(มาตรา 59 – 63)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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1. นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
2. รองนายกรัฐมนตรีทุกคน กรรมการ
3. รัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก ากับและติดตาม กรรมการ

การปฏิบัติราชการในภูมิภาค
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรรมการ
5. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
6. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
7. ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
8. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ
9. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรรมการ
10. เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการ
11. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กรรมการ
12. นายกสมาคมสนันิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กรรมการ
13. นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย กรรมการ
14. ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรรมการ
15. ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ
16. ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรรมการ
17. ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กรรมการ
18. ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ นรม. แต่งต้ังจากผู้ซ่ึงเคยด ารงต าแหน่ง กรรมการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดและออกจากราชการไปแล้ว ไม่เกิน 3 คน
19. ผู้แทนภาคประชาสังคมซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดที่ นรม. แต่งต้ัง ไม่เกิน 2 คน กรรมการ
20. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการ

รองเลขาธิการ สศช.ที่ได้รับมอบหมาย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
และผู้แทนส านกังบประมาณ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

1) วางระบบในการบริหารงานแบบบูรณาการ และบูรณาการแผนของหน่วยงานของ
รัฐ และแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค

2) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 

3) พิจารณา กลั่นกรอง และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 
แล้วเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ

4) ก ากับดูแลการจัดท าแผนปฏิบัติราชการห้าปี แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ ในพื้นที่จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

5) ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนในพื้นที่ของหน่วยงานของรัฐ ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค โดย
ค านึงถึงศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในพื้นที่

6) ควบคุมดูแลและวินิจฉัยสั่งการ ให้การบริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณและ
บุคลากรในจังหวัดมีการปฏิบัติราชการร่วมกันอย่างแท้จริง สนับสนุนความร่วมมือ
อย่างแท้จริงระหว่างภาครัฐ-อปท.ภาคประชาสังคม-ภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด 

7) พิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
มติ หรือค าสั่งของราชการส่วนกลางหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาจังหวัดตามที่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. เสนอ

8) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพ่ือท าการแทน หรือปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ ก.น.บ. 
มอบหมาย

9) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตาม พรฎ. นี้ หรือตามที่ ครม.มอบหมาย

องค์ประกอบ หน้าที-่อ านาจ

เรื่องเพ่ือทราบ การแต่งต้ัง “คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.)” (มาตรา 9-10)

2.2 ก.น.บ.
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การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการ ใน ก.น.บ. 

ก.น.บ. มีกรรมการที่ นรม. แต่งตั้ง 2 ต าแหน่ง มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี จ านวนรวมไม่เกิน 5 คน ได้แก่

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ นรม. แต่งตั้งจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดและออกราชการไปแล้ว ไม่เกิน 3 คน  

(2) ผู้แทนภาคประชาสังคม จากผู้ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัด
ที่ นรม. แต่งตั้งไม่เกิน 2 คน 

12 ตุลาคม 2565 นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการใน ก.น.บ. จ านวน 5 คน ดังนี้

1. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ

1. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ผู้แทนภาคประชาสังคม
2. นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ผู้แทนภาคประชาสังคม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 กรอบนโยบายและระบบการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ

3.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าเป้าหมายและแนวทาง
การพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570

3.3 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570

3.4 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.5 ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.น.บ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3.6 แนวทางการส ารวจสินทรัพย์ระดับจังหวัดตามมาตรา 62
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 กรอบนโยบายและระบบการบริหารงานเชงิพื้นที่
แบบบูรณาการ
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เรื่องเพื่อพิจารณา กรอบนโยบายและระบบการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ
3.1 มาตรา 10 ก าหนดให้ ก.น.บ. มีหน้าที่และอ านาจ วางระบบในการบริหารงานแบบบูรณาการ และบูรณาการแผน

ของหน่วยงานของรัฐ และแผนพัฒนาระดับพื้นที่ในจังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นทีไ่ดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับ
ประโยชน์สูงสุด

ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก 1. กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
2. ระบบการบริหารงานและการบูรณาการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
3. ระบบการประสานและการรายงาน
4. ระบบการติดตามและประเมินผล

“กรอบนโยบายและระบบการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ”
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1กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
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1.1
บูรณาการแผน+
ประสานเชื่อมโยง
การท างาน

• เป้าหมายแนวทางการพัฒนาภาค
• แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
• แผนของหน่วยงานของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ จังหวัด กลุ่มจังหวัด
ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจเอกชน

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ

นโยบายรัฐบาล

เกิดการพัฒนาแบบองค์รวม-ยั่งยืน

บรรลุ

• คุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม

• มีความสงบเรียบร้อย
• ความเป็นธรรม
• ลดความเหลื่อมล้ า
• ประชาชนมีส่วนร่วม

• ผ่านกระบวนการจัดท าเป้าหมาย
การพัฒนาจังหวัด 20 ปี แผนพัฒนา 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ที่สอด
คล้องกับศักยภาพปัญหา/ความ
ต้องการของคนในพื้นที่

• ให้ อปท. มีบทบาทในการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่

1.2 ให้ความส าคัญกับ
“เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค”
= กรอบชี้น าการพัฒนาเชิงพื้นที่ในภาพรวม
= เครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการ

1.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดจัดท าแผนฯ+บริหารงปม.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

1.4 ใช้กลไก กฎ ระเบียบที่มีอยู่ให้
เกิดประสิทธิภาพ เพื่อให้จังหวัด กลุ่ม
จังหวัดบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนา
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น One Plan

1กรอบนโยบายและแนวทางการบริหารงาน
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2 ระบบการบริหารงานและการบูรณาการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่
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2 ระบบการบริหารงานและการบูรณาการแผนพัฒนาเชิงพื้นที่

2.1
การบริหารงานพัฒนาภาคแบบบูรณาการ

2.2
การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

2.3
การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

1) จัดท า “เป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาภาค” ที่สอดคล้องกับแผน
ระดับชาติ ศักยภาพ โอกาส ใน
พื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

2) ให้หน่วยงานของรัฐ ภาคีการพัฒนา 
ร่วมกันบูรณาการเชิงพื้นที่ในการ
พัฒนา ปฏิบัติภารกิจ บริหาร
งบประมาณ

3) แปลงเป้าหมายฯ ภาค สู่การปฏิบัติ 
ให้ สศช. ประสานหน่วยงานของรัฐ 
จัดท าแผนฯ ที่สอดคล้องเป้าหมายฯ
ภาค + สงป.พิจารณาจัดสรร
งบประมาณ

1) บูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการ
จัดท าแผนฯ ที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
ปัญหา ความต้องการ ยึดหลัก 
“ร่วมคิด-ร่วมท า-ร่วมพัฒนา” ท างาน
แบบเครือข่าย บูรณาการทรัพยากร

2) เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ในการก าหนด
แนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหา 
(ใช้กระบวนการประชาคม เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร สนับสนุนบทบาทของ อปท.
ในการพัฒนาตามแผนฯ)

3) ติดตาม-ประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนฯ 
มีกลไก/กระบวนการ ก ากับ ดูแล 
ประเมินผลสัมฤทธิ์

(ราชการส่วนกลาง-ส่วนภูมิภาค-ส่วนท้องถ่ิน-ประชาสังคม-ธุรกิจเอกชน) 

1) เน้นขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายฯ ภาค 
ในประเด็นเรื่องการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขัน / ปัญหาร่วม 
ให้ความส าคัญกับโครงการขนาดใหญ่

2) สนับสนุนความร่วมมือ/การด าเนินงาน
ระหว่างกลุ่มจังหวัด โดยดึงศักยภาพ
แต่ละกลุ่มจังหวัดมาใช้

3) หน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัด : ประสาน 
เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานผ่าน 
OSM บูรณาการการแก้ไขปัญหา
ที่เป็นประเด็นร่วม ก ากับดูแลการ
จัดท าแผน

4) พัฒนาบุคลากรของ OSM

ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
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3ระบบการประสานและการรายงาน
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3.1 ให้ จังหวัด กลุ่มจังหวัด ด าเนินการ

3.2 ให้ กระทรวง กรม หน่วยงานอื่นของรัฐ ด าเนินการ

1) เมื่อหน่วยงานจัดท าแผน 5 ปี แผนปี แผน
ด าเนินงานแล้วเสร็จ ให้จัดท ารายงานสรุป
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และเป้าหมายฯ ภาค
เสนอต่อ ก.น.บ.

2) ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายฯ ภาค รายงานผล
การด าเนินงานโครงการ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ ต่อ ก.น.บ. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

1) เพื่อให้การบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามเป้าหมาย ให้ ผวจ. น าเรียน รนม./รมต.นร.ที่ได้รับมอบหมายให้
ก ากับการปฏิบัติราชการในพื้นที่เพื่อพิจารณาให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ 
แก้ไข

2) กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยล าพัง ให้จังหวัด กลุ่มจังหวัดรายงาน
ต่อผู้ตรวจราชการ นร./มท. เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น /น าเสนอ ก.น.บ.

3) กรณีไม่อาจบริหารงานจังหวัดกลุ่มจังหวัด เพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐ
ไม่ปฏิบัติ/ไม่ให้ความร่วมมือ ให้ ผวจ.รายงานต่อ คณะอนุกรรมการ
ประจ าภาค หรือคณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมายโดยเร็ว เพื่อให้
มีมติสั่งการต่อไป

4) ให้ ก.บ.จ. ก.บ.ก. เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขอันเกิดจากนโยบาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ ค าสั่งของหน่วยงานของรัฐ ปัญหาที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาจังหวัด ต่อ ก.น.บ. เพื่อพิจารณาสั่งการ/มอบหมาย
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาภายในเวลาที่ก าหนด

5) ให้ สศช. มท. หน่วยงานของรัฐ วิเคราะห์ปัญหาความส าเร็จในการ
ด าเนินการตามแผนฯ จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือให้แผนฯ เกิดผลส าเร็จ

3ระบบการประสานและการรายงาน
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4ระบบการติดตามและประเมินผล

• คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
• คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.)

• คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
• ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี
• ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

• ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

กลไก
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4ระบบการติดตามและประเมินผล

ให้ความเห็นชอบกรอบนโยบายและระบบการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ และมอบหมาย
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และถือปฏิบัติ

4.1 กลไก ก.บ.จ. – ก.บ.ก.

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาและแผนปี โดยต้อง

- แสดงผลสัมฤทธิ์การด าเนินงาน 
- วิเคราะห์ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
- ปัญหาอุปสรรค

รายงานต่อ ก.น.บ. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

4.2 กลไก ค.ต.ป. - ผู้ตรวจราชการ

ร่วมกันเร่งรัด ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนา/แผนปีของจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด เป้าหมายฯ ภาค การบริหาร
งบประมาณจังหวัดกลุ่มจังหวัด เพื่อ
รายงาน ก.น.บ.อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กรณีจ าเป็นเร่งด่วนอาจเสนอ ก.น.บ. 
พร้อมข้อเสนอแนะ ก่อนการรายงาน
ผลประจ าปี

4.3 กลไก ก.พ.ร.

ติดตามประเมินผลตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของจังหวัดกลุ่มจังหวัด 
ตาม พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.)
คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.)

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา

3.2 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าเป้าหมายและ
แนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570
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เรื่องเพื่อพิจารณา นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570
3.2

ระเบียบ นร. ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560                 ก าหนดให้มี

มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) วันที่ 14 กค.64                       เห็นชอบ

แผนพัฒนาภาค

ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค 
พ.ศ.2566-2570

มาตรา 4 ก าหนดค านิยามของ  “เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค” 
มาตรา 10 (2) ก าหนดให้ ก.น.บ. มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดท าเป้าหมาย

และแนวทางการพัฒนาภาค
มาตรา 37 ก าหนดให้ สศช. จัดท าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค ซึ่งมีระยะเวลา 5 ปี ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ 

และวิธีการที่ ก.น.บ. ก าหนด แล้วเสนอ ก.น.บ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเสนอ ครม. อนุมัติ 
มาตรา 60 ให้ “แผนพัฒนาภาค” ตามระเบียบ นร. พ.ศ. 2560 เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตาม พรฎ. นี้

และยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลา

พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565

ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570 ตามมติ ก.บ.ภ. ไม่สามารถบังคับใช้ได้จนกว่าจะครบระยะเวลา ตามมาตรา 60
จึงจ าเป็นต้องมีการจัดท า “เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค” 0

+ การยกเลิกระเบียบ นร.พ.ศ.2560
ซ่ึงบังคับใช้ตั้งแต่ 20 สค.65

ข้อเท็จจริง
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1. เป็นการด าเนินงานตามมาตรา 37
2. ถ่ายทอดแผนระดับชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่
3. เป็นกรอบทิศทางในการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด 
4. เป็นเครื่องมือในการบูรณาการแผนของหน่วยงานของรัฐ 
5. ให้ สงป. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โครงการ/กิจกรรมที่

สอดคล้องกับเป้าหมายฯ ภาค เป็นล าดับแรก

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท า
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 

พ.ศ. 2566 - 2570

1. ยึดความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนารายสาขา

2. ยึดความสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความท้าทายในพ้ืนที่
มาพัฒนา เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. พิจารณาสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทีส่่งผลต่อการพัฒนาภาคและปัญหา
ความต้องการของพื้นที่ 

4. ประเมินผลการด าเนินงานพฒันาในระยะที่ผ่านมา

• เพื่อก าหนดเป้าหมายและแนวทาง 
การพัฒนา ประเด็นส าคัญของภาค
ในระยะต่อไป 

• เป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวม
ของพ้ืนที่ และเชื่อมโยงสู่การพัฒนา
ในระดับกลุ่มจังหวัดและจังหวัดได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล1

กรอบแนวคิด2
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1. สภาพทั่วไป
2. สถานการณ์การพัฒนาภาค
3. บริบทการเปลี่ยนแปลงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาค : บริบทการเปลี่ยนแปลง

สภาวะแวดล้อมของภาค ศักยภาพและโอกาสการพัฒนา ข้อจ ากัดและประเด็นท้าทาย
4. บทบาทของภาค ก าหนดต าแหน่งการพัฒนาตามศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
5. ทิศทางการพัฒนาภาค ทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในช่วงระยะเวลา 5 ปี
6. เป้าหมายการพัฒนาภาค สถานภาพที่ต้องการบรรลุจากการพัฒนาในระยะ 5 ปี
7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา มีจ านวนที่เหมาะสม

และสามารถวัดได้ทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
8. แนวทางการพัฒนา สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย การพัฒนาที่ก าหนด มีความ

ชัดเจนถึงแนวทางการด าเนินงานและผลที่ตอ้งการให้เกิดขึ้น และมีการจัดล าดับความส าคัญ
9. ตัวอย่างแนวทางส าคัญ จัดท าตัวอย่างแผนงานส าคัญที่สามารถตอบสนองและบรรลุ

ต่อเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค โดยมีลักษณะเป็นชุดโครงการที่เช่ือมโยงกัน
ตั้งแต่ต้นทาง - ปลายทาง 

องค์ประกอบ
ของเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค3

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 
พ.ศ. 2566 - 2570 
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา 3.3 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570
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เรื่องเพ่ือพิจารณา เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570
3.3

ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) 

มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) วันที่ 14 ก.ค.64                       เห็นชอบ

6 ภาค

ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค 
พ.ศ. 2566 - 2570

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน

รับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาในพื้นที่ 6 ภาค โดย
(1) ประชุม Focus Group ประเด็นส าคัญของภาค 

(2) ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตอ่ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค ทั้ง 6 ภาค 
เพ่ือปรับปรุงกรอบเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาภาคให้มีความชัดเจน

มาตรา 4 ก าหนดค านิยามของ  “เป้าหมายและ
แนวทางการพัฒนาภาค” 

มาตรา 37 ก าหนดให้ สศช. จัดท าเป้าหมายและ
แนวทางการพัฒนาภาค ซึ่งมีระยะเวลา 
5 ปี ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ ก.น.บ. ก าหนด แล้วเสนอ 
ก.น.บ. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
และเสนอ ครม. อนุมัติ 

พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2565

บังคับใช้ตั้งแต่ 20 ส.ค.65 ก.น.บ. มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดท าเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570

ประกาศเมื่อ 16 พย.60 

ข้อเท็จจริง

เป้าหมายรวม ของการพัฒนาภาค ตัวชี้วัด
1. การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ > มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเพ่ิมขึ้น
2. ความเหลื่อมล้ าภายในภาค > สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคในการ

กระจายรายได้ลดลง

สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. ด าเนินการยกร่าง 
“เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 - 2570” 

โดยยึดการก าหนดภาค รวม 6 ภาค ตามประกาศ ก.น.จ. 
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เป้าหมายการพฒันาภาคเหนอื
2566 - 2570 เป็น “ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ”

ตามแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน

แนวทางการพฒันา

1) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนทีร่ะเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคเหนือ (NEC-Creative LANNA) ในจังหวัด
เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง ให้เป็นพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของภาคและฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของประเทศ 

2) ยกระดับการท่องเที่ยวและบริการที่มศีักยภาพให้มี
คุณภาพ สนับสนุนเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ และกระจาย
ประโยชน์สู่ชุมชน 

3) พัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เช่ือมโยง
สู่อุตสาหกรรมแปรรูปมลูค่าสูง

4) เสริมศักยภาพของเมือง พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน และระบบโครงสร้างพื้นฐานโลจิสตกิส์
ส าคัญของภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ 
และเอื้อต่อการอยู่อาศัย

5) พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความยากจน พัฒนาผู้สูงอายุสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ (Active Aging) และทักษะฝีมือแรงงาน 
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน
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เป้าหมายการพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
2566 - 2570 1) พัฒนาภาคเกษตรโดยเทคโนโลยีสมยัใหม่มุ่งสู่

ฐานเศรษฐกิจชีวภาพที่มีมูลค่าสูงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตร 

2) บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอเพ่ือรองรับการเติบโต
ของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

3) พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นไปสูม่าตรฐานสากล
เพ่ือสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

4) พัฒนาเมือง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
เมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NeEC-Bioeconomy) 
ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลักของภาค

5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวหลักและแหลง่
ท่องเที่ยวชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

6) ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัยให้ได้
มาตรฐานและแก้ปัญหาความยากจนให้กบัผู้มีรายได้
น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม

เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง”
ตามแนวคิด การเป็นฐานการผลิตของประเทศ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประตูเช่ือมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 

เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
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เป้าหมายการพฒันาภาคกลาง
2566 - 2570

แนวทางการพฒันา

1) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภณัฑ์เกษตรแปรรูปทีม่ีมลูค่าเพ่ิมสงูไดม้าตรฐานระดบัสากล 
2) ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวส าคัญและแหลง่ท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวคุณภาพ
3) พัฒนาระบบบริการสง่เสริมสุขภาพและการให้บริการทางการแพทย์ที่มศีักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐานในระดับสากล
4) พัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและเมืองชายแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง-ตะวันตก ให้เป็นศูนย์กลางการ

กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจของภาคกลาง
5) พัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตของภาคกลาง 
6) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อม

เป็น “ฐานการผลิตสินค้าและบริการมลูค่าสงู”
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เป้าหมายการพฒันาภาคตะวนัออก

2566 - 2570 เป็น “ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นน าของอาเซียน 
ควบคู่กับคุณภาพการด ารงชีวิตของประชาชนที่ดี”

1) พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นก าลงัหลกั
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวของภาคตะวันออก

2) พัฒนาการเกษตรคุณภาพให้เชื่อมโยงสู่การผลิตและ
แปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภยั สู่ห่วงโซ่การผลิตใน
ระดับประเทศ และการให้บริการส่งเสริมสขุภาพ 

3) ยกระดับการท่องเที่ยวของภาคตะวันออกสู่การเป็น
จุดหมายการท่องเที่ยวของโลก ที่เน้นคุณภาพและ
ความยั่งยืน 

4) พัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วและ
ตราด รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนที่มีศักยภาพให้
เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า การลงทุนที่ทันสมัยกบั
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

5) พัฒนาพื้นที่และเมืองให้เป็นเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ เพ่ือ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทุกกลุม่ใน
พื้นที่ 

6) อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือภัยพิบัตทิาง
ธรรมชาติและผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
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เป้าหมายการพฒันาภาคใต ้
2566-2570 เป็น “แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ 

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยัและมูลค่าสูง 
เช่ือมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค”

แนวทางการพฒันา

1) พัฒนาและยกระดับการทอ่งเที่ยวและบริการ 
รวมทั้งธุรกิจต่อเนื่องด้านการท่องเที่ยวให้มี
มาตรฐานและมูลค่าสูง

2) พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมการแปรรูปสนิค้า
เกษตรหลักดว้ยนวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูง

3) ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรและปศุสัตว์หลกัของภาค

4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5) พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ
ด่านพรมแดน รวมทั้งพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ให้เป็นประตูการค้าการลงทุนและพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่ของภาค

6) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี
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เป็น “ฐานเศรษฐกิจชายแดนที่มั่นคง
บนสังคมพหุวัฒนธรรม”

1) พัฒนาคุณภาพการผลิตและการแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสนิค้าเกษตรหลักของภาค 
2) พัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นเมืองเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงกับพื้นทีเ่ศรษฐกิจของประเทศเพ่ือนบ้าน

และอาเซียนตอนใต้ และพัฒนาเมืองยะลาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกจิของภาคใต้ชายแดน 
3) ยกระดับรายได้ การศึกษา สมรรถนะแรงงาน และสาธารณสุข เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและสันติสุข 
4) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเป็นฐานการผลิตของภาค

เป้าหมายการพฒันาภาคใตช้ายแดน 
2566-2570
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1. ให้ความเห็นชอบเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ. 2566-2570 ของภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน ตามที่เสนอ

2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ ก่อนแจ้งเวียน
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผน
และโครงการ พ.ศ. 2566 - 2570 ต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา

3.4 นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจงัหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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เรื่องเพ่ือพิจารณา นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3.4

ประกาศ ก.น.จ. เรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและก าหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) 

76 จังหวัด    18 กลุ่มจังหวัด

บังคับใช้ตั้งแต่ 
20 ส.ค.65

ประกาศเมื่อ 16 พ.ย.60 

มติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) วันที่ 14 ก.ค.64                         เห็นชอบ

นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผน
ของจังหวัดกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงปม.2565-2570

มาตรา 5 การปฏิบัติตาม พรฎ.นี้ในเรื่องใดยังไม่สมควรที่หน่วยงานรัฐจะปฏิบัติฯ 
ให้เป็นไปตามตามท่ี ครม. ก าหนดตามข้อเสนอ ก.น.บ.

มาตรา 10 (2) ก าหนดให้ ก.น.บ. มีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการจัดท าแผนและงบประมาณ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

บทเฉพาะกาล ประกาศ หลักเกณฑ์ แนวทาง มติ ค าสั่งซึ่งมีผลอยู่ในวันก่อนวันที่ พรฎ.นี้
ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง ภายใน 2 ปีมาตรา 59 

มติคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
(ก.ก.ถ.) วันที่ 26 พ.ค.65                         เห็นชอบ

ให้ อปท.เสนอโครงการที่เป็นการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ตามภารกิจอปท.)

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.งปม.ปี 2566 
สว.+ สส. (ก.ค.-ส.ค.65)    มีความเห็นและข้อเสนอแนะ

ควรแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปี เพื่อให้ 
อปท.เสนอโครงการโดยใช้งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

ข้อเท็จจริง

พรฎ.ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 2 ก.ย.65
ฝ่ายเลขานุการร่วม ก.น.บ. (สศช. สงป. มท.) มีมติ

1. ให้น านโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนฯ ตาม
มติ ก.บ.ภ. (14 กค.64) มาใช้ไปพลางก่อน เพื่อให้
กระบวนการจัดท าแผนเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
ปฏิทินงบประมาณ

2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมติของ ก.ก.ถ. 
และความเห็นของ กมธ. (ให้ อปท. เสนอโครงการท่ีเป็น
การขับเคลื่อนแผนจังหวัดกลุ่มจังหวัดได้)
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นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พ.ศ. 2566 - 2570 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หลักเกณฑก์ารเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย

1

3

2

4
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• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- แผนแม่บท

• แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13
• แผนรายสาขา/เฉพาะด้าน
• นโยบายรัฐบาล
• ข้อสั่งการของ นรม.

ยึด

การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
ด าเนินการผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วม 

: ประชุมประชาคม เวทีระดมความคิดเห็น ฯ

รวบรวม จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ความต้องการของพื้นที่ 
ผ่านกลไก

หมู่บ้าน/ชุมชน > ท้องถิ่น > อ าเภอ

One Plan
มีการประสานแผนระดับพ้ืนที่ 
ในลักษณะ

ท างานแบบเครือข่าย
ร่วมกันทุกภาคส่วน

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท่ีส าคัญ

“เป้าหมายและแนวทาง
การพัฒนาภาค”

ให้ความส าคัญกับ 

เป็นกรอบชี้น าการพัฒนา
เชิงพื้นที่ในภาพรวม

ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาระหว่างช่วงแผนได้
เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ

ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาทุกปี

เสนอแผนพัฒนา
ในปีแรกของช่วงแผน

1 2

4 5

6

เป้าหมายและตัวชี้วัด

ก าหนด

ที่ชัดเจนเพ่ือประเมินผล
การด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผน

7

3

เรื่องเพ่ือพิจารณา (1) นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570
3.4 (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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ขอบเขต
ของแผนพัฒนา

แผนพัฒนาจังหวัด
• ขับเคลื่อนประเดน็การพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนชาติ มีความครอบคลุม

ทุกมิติการพัฒนา ตอบสนองความต้องการและศักยภาพของจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
• ขับเคลื่อนประเดน็การพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค

หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพื้นที่ มีขอบเขตการด าเนินงานที่ได้รับ
ประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด

การทบทวน
แผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด

ภายใน วันจันทร์ที่ 
28 พฤศจิกายน 2565

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด (แผน 5 ปี) และจัดส่งแผนฯ ฉบับทบทวน ให้ทีมบูรณาการกลาง 
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องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือ
ตาม มาตรา 24 และมาตรา 34 วรรค 4

ของ พรฏ. ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

ใหผู้้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วน
ต่างๆ ในจังหวัด ตามมาตรา 24 และให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.จ.) น าผลการประชุมเสนอมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป

แผนพัฒนาจังหวัด

1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
➢ ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ
➢ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

• ด้านเศรษฐกิจ
• ด้านสังคมและความมั่นคง
• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➢ ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่
➢ ผลการพัฒนา-แก้ไขปัญหาจงัหวัด/กลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา

2) ประเด็นการพัฒนา
➢ บทวิเคราะห์
➢ เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระยะ 5 ปี)
➢ ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
➢ ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

• ประเด็นการพัฒนา
• วัตถุประสงค์ ของแต่ละประเด็นการพัฒนา
• ค่าเป้าหมายและตัวช้ีวัด
• แนวทางการพัฒนา
• แผนงานและโครงการส าคัญ

- แผนงาน
- โครงการส าคัญ

ส าหรับโครงการอื่นที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
สามารถเสนอในแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีได้

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พ.ศ. 2566 - 2570 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการ
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด ตามมาตรา 34 
วรรค 4 และให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) น าผลการ
ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป

โดย จ านวน หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
ในการประชุมหารือร่วมกัน ให้ด าเนินการตามประกาศ ก.น.จ. เรื่องการก าหนดองค์กรภาคประชา
สังคมอ่ืน และการก าหนดจ านวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายต่างๆ ใน ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. 
ลงวันท่ี 4 ก.พ.52 ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมาตรา 5 และมาตรา 59 ของ พรฎ. พ.ศ. 2565
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DO DON’T
1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ส าหรับ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม

2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของ
ส่วนราชการ

3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภคของส่วนราชการ

4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเก่ียวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน 
เว้นแต่ (1) ฝึกอบรมด้านอาชีพ และด้านความมั่นคง หรือเป็นประเด็นส าคัญของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งต้องมีการระบุไว้ในส่วนของประเด็นปัญหาและความ
ต้องการเชิงพื้นท่ี และบทวิเคราะห์ของแผนพัฒนาฯ (2) กลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังจะต้องแสดงเป้าหมาย ขอบเขตการด าเนินงานให้ชัดเจน

5) ต้องไม่เป็นกิจกรรมย่อย ควรบูรณาการกิจกรรมประเภทเดียวกัน หรือ
เกี่ยวข้องกัน เข้าด้วยกัน

6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแตเ่ป็นกิจกรรมท่ีมีข้อผูกพันกับ
กลุ่มประชาคมอาเซียน+3 และต้องรายงานผลการด าเนินงานว่าตอบสนองต่อ
แนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแสดงถึงผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นกับ
จังหวัด โดยจัดส่งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ ก.น.บ. 
ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง

1) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผน จะต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้ง
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ต้องให้ความส าคัญกับโครงการส าคัญ
ที่ปรากฏในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน 

2) ความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการ 
(1) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.น.บ. ก าหนด พื้นที่มี

ความพร้อม สามารถด าเนินโครงการได้ทันที
(2) ต้องด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย 

กรณีที่มีสินทรัพย์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ต้องมีการตั้งงบประมาณ
ส าหรับบริหารจัดการและบ ารุงรักษา

(3) ต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค กายภาพ งบประมาณ 
การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ และได้รับการอนุมัติ/อนุญาต
จากเจ้าของพื้นที่

(4) มีความคุ้มค่า
3) สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการต่อเนื่องได้ โดยแบ่ง

ระยะเวลาด าเนินการเป็นรายปี (Phasing) พร้อมแสดงเหตุผลความจ าเป็น
4) โครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการด าเนินการต่อเนื่อง และโครงการที่ด าเนินการ

เป็นประจ าทุกปี ต้องรายงานความส าเร็จของการด าเนินงานที่ผ่านมา 
5) การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ต้องเสนอโครงการโดยจัดล าดับความส าคัญ

โดยรวมรายโครงการ

เรื่องเพ่ือพิจารณา (2) หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3.4 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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การจัดท าแบบสรุปแผนงานโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม 
(แบบ จ.3 : กรณีจังหวัด/ แบบ กจ.3 : กรณีกลุ่มจังหวัด)

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอ
ไม่เกิน 10 โครงการ ตามล าดับ
ความส าคัญ

มท. ประมวลรวบรวม และ
ประสานแจ้งกระทรวง

กระทรวงพิจารณาบรรจุ
ในแผนปฏิบัติการต่อไป

ก.บ.จ. / ก.บ.ก. เสนอโครงการ
โดยจัดล าดับความส าคัญ 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ 2567 
ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565

กระบวนการและก าหนดการส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

จังหวัด/กลุ่มจังหวัดสรุป โครงการ กิจกรรม และงบประมาณ 
ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ

น าเข้าระบบ eMENSCR
ภายวันที่ 30 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ

การสรุปการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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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%

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.

สัดส่วนการจัดสรร ระหว่าง  :28,000ปีละ  ล้านบาท 

เรื่องเพ่ือพิจารณา (3) แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
3.4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
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สัดส่วนเท่ากับปี 2566

งบประมาณกลุ่มจังหวัด
8,400 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) 

กลุ่มจังหวัด 
1) จัดสรรตามขนาดกลุม่จังหวัด 50%

2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 25%

3) ผกผันกับผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด 25%

งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพตามความต้องการรายพ้ืนที่ 
หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด 

สว่นที ่1

ให้เสนอโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่าของกรอบวงเงิน

งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ cluster หรือตอบสนอง
นโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนทีร่ะดับกลุ่มจังหวัด

(พิจารณาเป็นรายโครงการ)

ลักษณะโครงการ
ปี 2567

50 : 50

1) ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้เปา้หมายและแนวทาง
การพัฒนาภาคมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันเพื่อก่อให้เกิด
การสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่การพัฒนาโดยค านึงถึงศักยภาพ
และโอกาสของพื้นที่ 

2) โครงการที่อยู่ในมติการประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอก
สถานที่ หรือโครงการที่ด าเนินการตามข้อสั่งการของ นรม. 
ในการตรวจราชการในพื้นที่ หรือโครงการที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ของรัฐบาล 

3) โครงการจะต้องมีความพร้อมในการด าเนินงาน และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ตามที่ ก.น.บ. ก าหนด และสามารถด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 ปี หากเป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเกิน 
1 ปี ให้แบ่งการด าเนินการเปน็ระยะๆ ละ 1 ปี (Phasing)

88 ลบ.

4,156 ลบ.

สว่นที ่2
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1) การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผน

2) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ  (ก.บ.จ.) / 
คณะกรรมการบริหารงานกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.ก.)

3) การศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

4) การส ารวจความคิดเห็นเพื่อทราบถึงปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของประชาชน

5) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ

7) การติดตามประเมนิผล

8) การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี  
ไม่รวมค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการและค่าธรรมเนียมกรมบงัคับคดี 

9) การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได ้(ค่า K)

10) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์
ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจาก ก.น.บ.

แนวทางการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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การบริหารจัดการเกี่ยวกับคดีและพัสดุของกลุ่มจังหวัดเดิม 

กรณีเป็นคดขีองกลุ่มจังหวัดเดิม 
• ใหผู้้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้ากลุ่มจงัหวัดเดิม 

• เบิกเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล ค่าใช้จ่ายในการพิจารณาคดีตามกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ การช าระหนี้ตามค าช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จากงบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่)

• หากไม่เพียงพอให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเงินเหลอืจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน 
หรือขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้
หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จ

(ต้องเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัดเท่าน้ัน)

การด าเนินการเกี่ยวกับพสัดขุองกลุ่มจังหวัดเดิม ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้ากลุ่ม
จังหวัดเดิม เสนอ ก.บ.ก. ที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่) 

1

2
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เรื่องเพ่ือพิจารณา   (4) หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
3.4 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (มาตรา 32) 

หลักเกณฑ์และวิธีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ทั้งกรณี งบประมาณปกติ
งบประมาณเหลือจ่าย

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอค าขอเปล่ียนแปลงโครงการ มายัง
ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประจ าภาค / คณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย

ภายใน 
วนัองัคารที ่15 สงิหาคม 2566 

กรณี 

1 การเสนอโครงการใหมท่ี่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัด/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
เสนอโครงการใหม่

ก.บ.จ./ก.บ.ก.
พิจารณาเห็นชอบ

ประธานคณะอนุกรรมการประจ าภาค/
คณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย 
พิจารณาเห็นชอบ

ฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการ
ประจ าภาค / คณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. 
มอบหมาย พิจารณากลั่นกรอง
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กรณี 

2
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ให้เป็นอ านาจของ ก.บ.จ. / ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเหน็ชอบ หรือหารือกับ สงป. และรายงานให้คณะอนุกรรมการประจ าภาค / คณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมายทราบ 
ภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้ นไตรมาส

2.1 โครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบ (ตามมาตรา 61) แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (Y1 และ Y2)

2.2 โครงการเดิมที่มีการเปลีย่นแปลงกิจกรรม/พื้นที่ด าเนนิการ/แผนการใช้จ่ายงปม./ยกเลิกด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ

2.3 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถปุระสงค์ และไม่ท าให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณ
➢ แก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น
➢ ประเภทงบรายจ่าย
➢ การเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์/กิจกรรม/พ้ืนท่ีด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง 
➢ กิจกรรม หรือพ้ืนท่ีด าเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ 
➢ รายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสรา้งเพื่อให้เหมาะสมกบัสภาพพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการก่อสร้าง
➢ รายละเอียดครุภัณฑ์ท่ีไม่มผีลกระทบต่อการใช้งาน /ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภท/ปรมิาณครุภัณฑ์ท่ีได้รับอนุมตัิ 
➢ รายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน ที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผูไ้ดร้ับประโยชน์น้อยลง 

2.4 การขยายผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เพ่ือเพ่ิมเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสมัฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้

2.5 การน าเงินเหลือจ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
➢ จ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาล เฉพาะกรณีงบบริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจงัหวัดไม่เพียงพอ
➢ จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
➢ ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา /ค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรพัย์ให้ส่วนราชการ

ก.บ.จ./ก.บ.ก. 
พิจารณาเห็นชอบ
+ หารือส านักงบประมาณ

รายงานคณะอนุกรรมการประจ าภาค /คณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. 
มอบหมาย ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด
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• การเปลี่ยนแปลงโครงการนอกเหนือจากกรณี 1 - 4 ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัดด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
• ให้ ก.บ.จ./ก.บ.ก. รายงานผลให้ คณะอนุกรรมการประจ าภาค/คณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย ทราบ ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

กรณี 

3 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
เฉพาะงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2563

ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน / ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จากโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ไปชดเชยเงินที่ถูกพับไป

ผู้ว่าราชการจังหวัด/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
เสนอค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

ก.บ.จ./ก.บ.ก.
พิจารณาเห็นชอบ

ประธานคณะอนุกรรมการประจ าภาค/
คณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย 
พิจารณาเห็นชอบ 

ฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการ
ประจ าภาค / คณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. 
มอบหมาย พิจารณากลั่นกรอง + เวียนคณะอนุกรรมการฯ ทราบ

กรณี 

4
การใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อด าเนินการตามค าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ
เฉพาะโครงการที่ด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเท่านั้น

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน / ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จากโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ไปช าระหนี้ตามค าชี้ขาดของอนญุาโตตุลาการได้ 

(กรณี กลุ่มจังหวัดเดิม ให้เสนอขอความเห็นชอบและขอใช้งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่))

ผู้ว่าราชการจังหวัด/
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
เสนอค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

ก.บ.จ./ก.บ.ก.
พิจารณาเห็นชอบ

ประธานคณะอนุกรรมการประจ าภาค/
คณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. มอบหมาย 
พิจารณาเห็นชอบ 

ฝ่ายเลขานุการฯ คณะอนุกรรมการ
ประจ าภาค / คณะอนุกรรมการที่ ก.น.บ. 
มอบหมาย พิจารณากลั่นกรอง + เวียนคณะอนุกรรมการฯ ทราบ
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

1. ให้ความเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามที่เสนอ

2. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนแจ้ง
เวียนจังหวัด กลุ่มจังหวัด ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือปฏิบัติต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา

3.5 ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.น.บ. ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566
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ก.น.บ. 
1/2565

19 ต.ค.65

จังหวัด/กลุม่จังหวัด 
ทบทวน/จัดท าแผน

จ. 28 พ.ย.65 ก าหนดส่ง
• แผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด

พ.ศ.2566-70 ฉบับทบทวน
• แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ 2567 ของจังหวัด
กลุ่มจังหวัด

ทีมบูรณาการกลางประชุมรับฟัง
ข้อคิดเห็นจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

พิจารณากลั่นกรองแผนฯ

อนุ.วชิาการฯ 
1/2566

พิจารณา
• แนวทางการจัดท าเป้าหมายการ

พัฒนาจังหวัด 20 ปี
• หลักเกณฑ์จัดท าแผนฯ จังหวัด

กลุ่มจังหวัด ปีงปม. 2568-70
• หลักเกณฑ์ ค าสั่ง ประกาศ ฯ

ก.น.บ. 
1/2566

พิจารณา
• แผนพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566-70

ฉบับทบทวน 
• แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงปม. 2567 ของ

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
• แนวทางการจัดท าเป้าหมายฯ จังหวัด 20 ปี
• หลักเกณฑ์จัดท าแผนฯ ปีงปม. 2568-70
• หลักเกณฑ์ ค าสั่ง ประกาศ ฯ

พิจารณา
• หลักเกณฑ์จัดท าแผนฯ 2566–70

ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงปม. 2567

• หลักเกณฑ์การจัดท าเป้าหมายและแนวทาง
การพัฒนาภาค และเป้าหมายฯ ทั้ง 6 ภาค

• กรอบระยะเวลาด าเนินงานภายใต้
กลไก ก.น.บ. ปีงปม. 2566

เพ่ือให้จังหวัด กลุ่มจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง ใช้เป็นกรอบระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.

ปลาย ต.ค.
เสนอผลการ
พจิารณาตอ่
คณะรัฐมนตรี

กลาง ก.พ.
เสนอผลการ
พจิารณาตอ่
คณะรัฐมนตรี

ก.พ.66

ฝ่ายเลขานุการฯ
พจิารณากลั่นกรองแผน

ม.ค.66

--- ฝ่ายเลขานุการฯ เตรยีมจัดประชมุ ---

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.น.บ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรื่องเพื่อพิจารณา ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.น.บ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3.5
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ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อพิจารณา 3.6 แนวทางการส ารวจสินทรัพยร์ะดับจังหวัดตามมาตรา 62
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เรื่องเพื่อพิจารณา แนวทางการส ารวจสินทรัพย์ระดับจังหวัดตามมาตรา 62
3.6

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 139 ตอนท่ี 51 ก วันท่ี 19 สิงหาคม 2565 มาตรา 62 ก าหนดว่า “ภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ส ารวจและท ารายงานสิ่งปลูก
สร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บ ารุงรักษา 
ไม่มีการใช้ประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้ รวมทั้งที่ช ารุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ท่ีจัดซื้อจัดจ้างมาโดยแยกเป็นประเภท และระบุหน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน
ผู้ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา หรือใช้ประโยชน์ และสาเหตุท่ีก่อให้เกิดสภาพดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปัญหา แล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และผู้อ านวยการส านักงบประมาณทราบ เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป”

ต้นเรื่อง

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติในคราว
ประชุม ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 8 กันยายน 2565 เห็นชอบกรอบแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีประเด็นการตรวจสอบและประเมินผล คือ การบริหารจัดการสินทรัพย์จากงบประมาณใน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีบัญชาให้ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ ค.ต.ป.
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ข้อเสนอเพื่อพิจารณา
1. ให้ความเห็นชอบแนวทางการส ารวจและท ารายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ระบบอื่นในจังหวัด ตามมาตรา 62 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2565 โดย

• ให้ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ก ากับและสั่งการให้หน่วยงานหรือส่วนราชการที่มีสินทรัพย์
ตั้งอยู่ในจังหวัด ให้ความส าคัญและร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในการส ารวจและท ารายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอ่ืนในจังหวัด ซึ่งไม่มีการดูแล บ ารุงรักษา ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้

• ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและท ารายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอ่ืนในจังหวัด 
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และมีคลังจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่ และหัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการ

2. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานส ารวจและท ารายงานสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอื่นในจังหวัด

3. มอบหมายกระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัด กลุ่มจังหวัด และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป

เพ่ือด าเนินการตามข้อกฎหมายและบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี
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ส านักงานเลขานุการ ก.น.บ.
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

962 ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กทม. 10100
โทรศัพท์ 02-280-4085 ต่อ 6204 6207 6208 6209 6211 6213

โทรสาร 02-281-6631 (อัตโนมัติ)
www.nesdc.go.th > ก.น.บ.


