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หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 - 2570 
(มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564) 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยแผน
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
และมีหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็นค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

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

1.2 ความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

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

1.6 ข้อก าหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของโครงการ มีดังนี ้

1.6.1 โครงการต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง 
ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง  
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุ
ประกอบการฝึกอบรม 

1.6.2 โครงการต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ 
ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

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

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

1.6.5 โครงการต้องไม่เป็นกิจกรรมย่อย ควรบูรณาการกิจกรรมประเภทเดียวกัน หรือ
เกี่ยวข้องกันเข้าด้วยกัน ให้เป็นโครงการทีจ่ะสามารถส่งผลต่อการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

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

1.6.7 โครงการต้องไม่เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

3. กระบวนการและก าหนดการส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

3.1 ให้ ก.บ.จ. /ก.บ.ก. เสนอโครงการโดยมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ เพ่ือเสนอ
อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคพิจารณากลั่นกรองตามข้ันตอนต่อไป 



๔ 

3.2 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 
2570 ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 30 กันยายน ของปีที่ด าเนินการจัดท าแผน 

4. การสรุปการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสรุปรายการโครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรค 
ในการด าเนินโครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 


