
การประชุมร่วม คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
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ผ่านระบบประชุมทางไกล 
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การประชมุรว่ม ก.บ.ภ.-ก.น.จ.  ครัง้ที ่2/2564 –14 กรกฎาคม 2564 

2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2564  
(วาระ ก.น.จ.) 

2.2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2564 (วาระ ก.บ.ภ.) 

3.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 (วาระ ก.บ.ภ.–ก.น.จ.) 

3.2 ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566–2570 และหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566–2570 
(วาระ ก.บ.ภ.) 

3.3 ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 (วาระ ก.บ.ภ.–ก.น.จ.) 

3.4  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช าระเงินประกันค่าธรรมเนียมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการในการฟ้องคดี โครงการ 
ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (วาระ ก.บ.ภ.–ก.น.จ.) 

3.5  การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (วาระ ก.บ.ภ.–ก.น.จ.) 

4.1 การปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (วาระ ก.บ.ภ.–ก.น.จ.) 
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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 1/2564  

2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
(ก.บ.ภ.) ครั้งที่ 1/2564 

ระเบียบวาระที่ 2 
รับรองรายงานการประชุม  



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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รับรองรายงานการประชุม ก .น.จ. ครั้งที่  1/2564 

• ฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้จัดท ารายงาน 
การประชุม ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
3 มีนาคม 2564 และได้เวียนแจ้งกรรมการ ก.น.จ. 
เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
โดยให้แจ้งผลการพิจารณากลับมาภายในวันที่  
19 เมษายน 2564 

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2564 

2.1 

(เอกสารท้ายวาระที่ 2.2 : รายงานการประชุม ก.น.จ. คร้ังที่ 1/2564) 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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(เอกสารท้ายวาระที่ 2.2 : รายงานการประชุม ก.บ.ภ. คร้ังที่ 1/2564) 

รับรองรายงานการประชุม ก .บ.ภ. ครั้งที่  1/2564 2.2 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2564 

• ฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ได้จัดท ารายงาน 
การประชุม ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่  
3 มีนาคม 2564 และได้เวียนแจ้งกรรมการ  
ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม  
โดยให้แจ้งผลการพิจารณากลับมาภายในวันที่  
29 มีนาคม 2564 

• เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดปรากฏว่าไม่มี
กรรมการ ก.บ.ภ. ท่านใดขอแก้ไขรายงาน 
การประชุมฉบับดังกล่าว 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  

3.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 

3.2 ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 และหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

3.3 ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

3.4  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช าระเงินประกันค่าธรรมเนียมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ในการฟ้องคดีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

3.5 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570   3.1 (1) 

ประเด็นปัญหาอุปสรรค/ขอ้สงัเกตที่น าไปสู่การทบทวนปรับปรงุ 
นโยบายหลักเกณฑ์วิธีการจัดท าแผนฯ จังหวัด กลุ่มจังหวัด และภาค พ.ศ.2566-2570 

ประเด็นปัญหาอุปสรรค/ข้อสังเกต แนวทางการปรับปรุง 
โครงการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มุ่งไปที่การแก้ไขปัญหาความ
จ าเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่ มากกว่าตอบโจทย์การ
พัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 
 
การจัดท าแผนและโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่ได้ให้
ความส าคัญกับการรายงานผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
 
 
ควรให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เนื่องจากเป็นเครื่องมือ
ในการแปลงแผน/นโยบายระดับชาติสู่การปฏบิัติ 

ปรับให้แผนพัฒนาฯ เสนอเฉพาะโครงการส าคัญ 
ซึ่งจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และให้
เสนอโครงการอื่นที่จ าเป็นได้  

ปรับแผนพัฒนาภาคให้มีแผนงานส าคัญที่ชัดเจน 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทาง พร้อมให้รายงานผลผ่านระบบ eMENSCR  

ก าหนดให้รายงานผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
ในปีที่ผ่านมา เพ่ือสะท้อนถึงการบรรลุค่าเป้าหมาย
และตัวชี้วัดตามแผน 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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• ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
- แผนแม่บท 

• แผนปฏิรูปประเทศ 
• แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
• 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 

ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 

“แผนพัฒนาภาค” 

ให้ความส าคัญกับ  

เป็นแผนชี้น าการพัฒนา 
ในภาพรวมของพื้นที่ 

ทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาระหว่างช่วงแผนได้ 
เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญ 

ไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนพัฒนาทุกปี 

เสนอแผนพัฒนา 
ในปีแรกของช่วงแผน 

1 2 

3 

4 5 

6 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ก าหนด 

ที่ชัดเจนเพ่ือประเมินผล 
การด าเนินงานและผลสัมฤทธิ์ของแผน 

7 
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ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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ขอบเขต 
ของแผนพัฒนา 

แผนพัฒนาจังหวัด 
• มีความครอบคลุมทุกมิติการพฒันา ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาส าคัญของ

จังหวัด และขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับแผนชาติ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
• ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้องกบัทิศทางการพัฒนาภาค หรือแก้ไขปัญหา 

ที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่ มีขอบเขตการด าเนินงาน/ได้รับประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด 
 

การทบทวน 
แผนพัฒนาจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด 

ภายใน 
15 กันยายน 2564  

ภายใน 
15 กันยายน 
ของปีที่ทบทวน/ 
ปรับปรุงแผน 

การจัดท าแผน 
ในปีแรกของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับใหม่ 

มีการทบทวน
แผนพัฒนาฯ 

ก่อนสิ้นสุดแผน 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

• ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการทบทวนหรือ
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

• จัดส่งแผนฯ ฉบับปรับปรุง ให้ทีมบูรณาการกลาง  

ให้จัดส่งแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
พ.ศ. 2566 – 2570 มายังทีมบูรณาการกลาง 

10 



ก.บ.ภ. 
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องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการจัดประชุม 
ปรึกษาหารือตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2  

แห่ง พรฏ.ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วน
ต่างๆ ในจังหวัด และน าผลการประชุมเสนต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา
การ (ก.บ.จ.) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 
2570 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัด และน าผลการประชุมเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สมบูรณ์ต่อไป 

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1) ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 
 ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

• ด้านเศรษฐกิจ 
• ด้านสังคมและความมั่นคง 
• ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 
 ผลการพัฒนา-แก้ไขปัญหาจงัหวัด/กลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา 

2) ประเด็นการพัฒนา 
 บทวิเคราะห์ 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (ระยะ5ปี) 
 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

• ประเด็นการพัฒนา 
• วัตถุประสงค์ 
• เป้าหมายและตัวช้ีวัด 
• แนวทางการพัฒนา 
• แผนงานและโครงการส าคัญ (ปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้น) 

- แผนงาน 
- โครงการส าคัญ 

ส าหรับโครงการอื่นท่ีสนับสนุนการขับเคลือ่นแผนพัฒนา  
สามารถเสนอในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้ 
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ให้ความเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พ.ศ. 2566 – 2570 (เพื่อใช้ในการจัดท าแผนในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570) และมอบหมายให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแจ้งเวียนให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เปน็กรอบในการด าเนินการต่อไป 
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หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี
ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือปฏิบัต ิดังนี้ 

จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งสนับสนนุการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บท แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

จะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเช่ือมโยงตามห่วงโซ่คุณค่าตามแผนงาน
ที่ก าหนด 

ทั้งนี้ให้ความส าคัญกับ “โครงการส าคัญ” ที่อยู่ในแผนพัฒนาฯ ก่อน 
และสามารถเสนอโครงการอ่ืนที่มีความจ าเป็นได้  

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 

หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 3.1 (2) 
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DO DON’T 
1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ส าหรับ

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม 
2) โครงการจะต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจปกติของส่วน

ราชการ 
3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ก่อสร้าง อาคารสถานท่ีและระบบ

สาธารณูปโภคของส่วนราชการ  
4) โครงการจะต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  

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

5) ต้องไม่เป็นกิจกรรมย่อย ควรบูรณาการกิจกรรมประเภทเดียวกัน หรือเกี่ยวข้อง
กันเข้าด้วยกัน 

6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมท่ีมีข้อผูกพันกับ 
กลุ่มประชาคมอาเซียน+3 และต้องรายงานผลการด าเนินงานว่าตอบสนองต่อ 
แนวทางการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแสดงถึงผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นจังหวัด 
โดยจัดส่งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายใน 
45 วันหลังการเดินทาง 

7) โครงการต้องไม่เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงปม.2566-2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

1) ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของแผน จะต้องสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเชื่อมโยงตามห่วงโซ่คุณค่า รวมทั้ง
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ต้องให้ความส าคัญกับโครงการส าคัญที่
ปรากฏในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดก่อน  

2) ความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการ  
(1) มีรายละเอียดข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. ก าหนด พื้นที่มีความ

พร้อม สามารถด าเนินโครงการได้ทันที 
(2) ต้องด าเนินการโดยหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบโดยตรงตามกฎหมาย  

กรณีที่มีสินทรัพย์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการ ต้องมีการตั้งงบประมาณ
ส าหรับบริหารจัดการและบ ารุงรักษา 

(3) ต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ ทั้งด้านเทคนิค กายภาพ งบประมาณ  
การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ และได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจาก
เจ้าของพื้นที่ 

(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 
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ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอแผนงานโครงการที่มลี าดบัความส าคัญและมผีลกระทบสงูต่อการพัฒนาโดยให้เสนอแผนงาน
โครงการได้ไม่เกิน 10 โครงการ พร้อมทั้งจัดเรียงล าดับความส าคัญ ซึ่ง มท. เป็นผู้ประมวลรวบรวม และประสานแจ้งกระทรวง 
เพ่ือรับไปพิจารณาบรรจุในแผนปฏิบัติการของกระทรวง/กรมต่อไป 

กระบวนการและก าหนดการส่งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ก.บ.จ. /ก.บ.ก. เสนอโครงการโดยมีการจัดล าดับความส าคัญตอ่ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคพิจารณากลั่นกรอง 
ตามขั้นตอนต่อไป 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ให้ทีมบูรณาการกลาง
ภายในวันที่ 30 กันยายนของปีที่ด าเนินการจัดท าแผน 

การจัดท าแบบสรุปแผนงานโครงการทีจ่ังหวัดและกลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรม  
                                                                                                                                      (แบบ จ.3 : กรณีจังหวัด/ แบบ กจ.3 : กรณีกลุ่มจังหวัด) 
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ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสรุปรายการโครงการ กิจกรรม และงบประมาณที่ได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พร้อมทั้งผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีงบประมาณ 

การสรุปการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และ
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแจ้งเวียนให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็นกรอบในการด าเนินการ
ต่อไป 
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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% 

กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570  

ปีละ                              เท่ากับปี 2565   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 

แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 3.1 (3) 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 

 

การประชมุรว่ม ก.บ.ภ.-ก.น.จ.  ครัง้ที ่2/2564 –14 กรกฎาคม 2564 18 

สัดส่วนเท่ากับปี 2565 

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 าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนทีร่ะดับกลุ่มจังหวัด 

สว่น 

2 
(พิจารณาเป็นรายโครงการ) 

ลักษณะโครงการ 
ปี 2565 

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. 2566-2570 
ที่ ก.บ.ภ. ได้ให้ความเห็นชอบ และสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี หากเป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเกิน 1 ปี ให้
แบ่งการด าเนินการเป็นระยะๆ ละ 1 ปี (Phasing) 
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1) การจัดประชุมหารือเพื่อจัดท าแผน 
2) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (กบจ.) / คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด (กบก.) 
3) การศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
4) การส ารวจความคิดเห็นเพ่ือทราบถึงปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของประชาชน 
5) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ 
7) การติดตามประเมินผล 
8) การจ่ายเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินคดี   

ไม่รวมค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีของอนุญาโตตุลาการและค่าธรรมเนียมกรมบังคับคดี  
9) การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
10) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ 

ให้ส่วนราชการ เฉพาะสินทรัพย์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.บ.ภ.  

แนวทางการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 



ก.บ.ภ. 
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กรณีเป็นคดีของกลุ่มจังหวัดเดิม - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้ากลุ่มจังหวัด
เดิมเบิกเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินตามค าพิพากษาของศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินคดี จากงบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่) และ
หากงบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาล ให้
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดน าเงินเหลือจ่ายไปจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาลได้ 

(ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2552) ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1 คดี 

การด าเนินการเกี่ยวกับพสัดขุองกลุ่มจังหวัดเดิม - ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้รับมอบอ านาจจากหัวหน้า
กลุ่มจังหวัดเดิม เสนอ ก.บ.ก. ที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม)่ 2 พัสดุ 

การบริหารจัดการเก่ียวกับคดีและพัสดุของกลุม่จังหวัดเดิม 

ให้ความเห็นชอบแนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 - 2570 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแจ้งเวียนให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้เป็น
กรอบในการด าเนินการต่อไป 
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การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570  

ทั้ง
กรณี  

1 
กรณี  

2 
ก.บ.จ./ก.บ.ก  

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
อ.ก.บ.ภ.ภาค 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาเฉพาะกรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งเสนอโครงการใหม่ ซึ่งไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเท่านั้น 

ให้เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ กรณี  

1 

ก าหนดส่งค าขอโอนเปลี่ยนแปลงฯ ภายในเดอืนมนีาคมของปีงบประมาณ 

เสนอขอปรับแผนฯ ขอท าความตกลง 

จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด 

จังหวัด 
กลุ่มจังหวัด ส านักงบประมาณ ก.บ.จ./ก.บ.ก 

พิจารณาเห็นชอบ 
ประธาน อ.ก.บ.ภ. 
พิจารณาเห็นชอบ 

21 

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 – 2570 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 3.1 (4) 
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การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ และไม่ท าให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณ  
 แก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น 
 ประเภทงบรายจ่าย 
 การเปลี่ยนแปลงหน่วยด าเนินงาน โดยที่วัตถุประสงค์/กิจกรรม/พื้นที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลง  
 กิจกรรม หรือพื้นที่ด าเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 รายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง  
 รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ไม่มีผลกระทบตอ่การใช้งาน /ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประเภทหรอืปริมาณครุภัณฑ์ที่ไดร้ับอนุมตัิ  
 รายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน ที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง  

การขยายผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเพิ่มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นได้ 
การน าเงินเหลือจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 การจ่ายเงินตามค าพิพากษาของศาล เฉพาะกรณีงบบริหารจัดการของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เพียงพอ  
 การจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุง ดูแล รักษา หรือค่าสาธารณูปโภคฯ ของสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการโอนสินทรัพย์ให้ส่วนราชการ  

โครงการที่ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (Y1 และ Y2) 1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

โครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือ พื้นที่ด าเนินการ หรือ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือ
ยกเลิกการด าเนินการโครงการ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการ  

1.5 

ให้เป็นอ านาจของ ก.บ.จ. / ก.บ.ก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ และรายงานให้ อ.ก.บ.ภ.ที่ก ากับดูแลภาคทราบ 
ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 

+++การเปลี่ยนแปลงทุกกรณี ให้  ผวจ ./หน.กลุ่มจังหวัด ให้ด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่ เกี่ ยวข้อง +++  

กรณี  

2 
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ให้ ก.บ.จ.หรือ ก.บ.ก. รายงานผลการเปลี่ยนแปลงโครงการทั้งหมด 
ให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาคทราบ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแจ้งเวียนจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดใช้เป็นกรอบในการด าเนินการต่อไป 
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3.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 

3.2 ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 และหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

3.3 ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

3.4  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช าระเงินประกันค่าธรรมเนียมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ในการฟ้องคดีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

3.5 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  
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ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 และหลักเกณฑ์การจัดท า 
แผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 3.2 

  
ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ  

 

 
ศูนย์กลางเศรษฐกิจของ 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
 

แหล่งท่องเที่ยวและบริการที่มีคุณภาพ  
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและมูลค่าสูง 

เชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาค  
 

 
ฐานการผลิตสินค้าและบริการมูลค่าสูง 

 

 
ฐานเศรษฐกิจสีเขียวชั้นน าของอาเซียน  
ควบคู่กับคุณภาพการด ารงชีวิตของประชาชนที่ดี  
 

 
ฐานเศรษฐกิจชายแดนที่มั่นคง 
บนสังคมพหุวัฒนธรรม  
 

• ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 
• การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
• ปัญหาการว่างงานในภูมิภาค 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  
• การขยายตัวของความเป็นเมือง  
• การพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่หลังการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
• การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่  

• การจัดท าแผนพัฒนาภาค ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566–2570 
จะยึดยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 และศักยภาพ
ของพ้ืนที่ เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผน 

• สศช. จัดท า “ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566–2570” ทั้ง  
6 ภาค ด าเนินการควบคู่ไปกับการจัดท าร่างกรอบแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 13 

บริบทการเปลี่ยนแปลงในระยะที่ผ่านมา  

การด าเนินงาน 

 
 

จุดเน้นการพัฒนาภาค 
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H i - O p p o r t u n i t y  

Northern Direction  
2566-2570 

• Economic Corridors 
• EEC : Science Park/ R&D/… 
• NeEC : Bio Industry 
• SEC : Tourism 

• Subregion 
• GMS/ AEC/ BIMSTEC 

• Creative Cities 

• Digital & Creative 

People 

NEC – Creative LANNA 

: เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง 

H i - V a l u e  A d d e d  

• Products & Services 
• Crafts/Art & Design/Digital content 
• : Healthcare/Tourism/Gastronomy 

• Cities & Spaces  
• Creative Ecosystem 

• Digital Infra/Incentive/Landscape 
/Events 

H i - S u s t a i n a b l e  

• Clean Air 

• Clean Food  
• Organic/ Smart Farm 

• Clean Cities 

• Clean Environment  
• Forest / Water/ Soil 

• Clean Energy  
• Bio Gas/ Bio Mass  

NEW Normal 

เป็น “ ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ”  
ตามแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์  

สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน 

Care 
• คุณภาพชีวิต : คนยากจน / Active Aging 

• ฝีมือแรงงาน : Reskill/ Upskill/ Creative skill/ Digital skill 
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Northeastern Direction  
2566-2570 

เป็น “ ศู น ย์ ก ล า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง อ นุ ภู มิ ภ า ค ลุ่ ม แ ม่ น า้ โ ข ง ”  
ตามแนวคิด การเป็นฐานการผลิตของประเทศที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม เป็นประตูเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน 

เพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน Growth  

Good Local Economy 

Gate  
Good Opportunity 

Green  
Good Environment 

• NeEC-Bioeconomy 

• Medical Hub  

• Local Business and 

Tourism  

• Quality of  Living 

• EWEC 

• Border Trade 

• Mekong Tourism 

• Logistics  

 

• Organic/GAP Agriculture 

• Bio Circular Green 

Economy 

• Sustainable Water 
Resource 
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• Holistic Medical Hubs 

• Historical & EcoTourism 

• High Technology Industries 

• High Value Agricultural 

products 

 

High Value-added 

Products & Services 

Education &Training 

• Education & Innovation Hubs 
• Reskilling & Upskilling 

Art & Creativity 
• Designing & Creating  

New Products & Services 

Restructuring 

• New High-Technology 
• Sustainable Agriculture 
• e-Commerce  

 

• Management of Natural 

Resources 

• Environmental Solutions 

E H R T 

Treatment of  

Environmental Pollution  

& Restoring Natural 

Resources 

A 

Central Direction  2566-2570 
เป็น “ ฐ า น ก า รผ ลิ ต สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร มู ล ค่ า สู ง ”  
C Direction :  
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• อุตสาหกรรมเป้าหมาย First and New S-curve (พ้ืนที่ 
EEC และปราจีนบุร)ี ที่มีศักยภาพ  

• Start-up และ SMEs ในห่วงโซ่อุปทานมีความเข้มแข็ง 
• ฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ (Upskill/Reskill/New Skill) 

• เมืองที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ครบครัน 
• พ้ืนที่ที่มีสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม

เหมาะสมส าหรับอยู่อาศัยและพักผ่อน 
• โครงสร้างพ้ืนฐานที่ครบครันและทั่วถึง 

• การเกษตรที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
• การท่องเท่ียวเชิงเกษตรที่มีคุณภาพ 
• สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนมีมูลค่าสูง แสดงถึงอตัลักษณ์

และตรงกับความต้องการ 
• มหานครผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย 

• ทรัพยากรน้ าเพียงพอ 
• ระบบนิเวศป่าไม้มีความสมดุล 
• ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังอุดมสมบูรณ์ 
• สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดี 
• การรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

ที่เหมาะสม 

• พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนมีรายได้เพ่ิมขึ้นและ 
มีความมั่นคง 

• ระบบการให้บริการศุลกากรที่มีประสิทธิภาพ 
• ความสามารถการแข่งขันด้าน Logistics 

Eastern Direction 2566-2570 
เป็น “ ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ สี เ ขี ย ว ชั น นา้ ข อ ง อ า เ ซี ย น   

ค ว บ คู่ กั บ คุณ ภ า พก า ร ดา้ ร ง ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ที่ ดี ”  

29 
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Premium Services  

& Tourism 

  
Direction 

Southern Direction  
2566-2570 

เป็น “ แ ห ล่ ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ บ ริ ก า ร ที่ มี คุ ณ ภ า พ   
แ ห ล่ ง ผ ลิ ต สิ น ค้ า เ ก ษ ต ร ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ มู ล ค่ า สู ง  เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ร ะ ห ว่ า ง ภู มิ ภ า ค ”  

Agro-based Industries   

& Organic Farmland 

Linked Economic 

Corridor 

Research, Innovation  

& Technology 

• Organic agriculture 

• Agro-product processing Smart Farmer  

• High Quality products for export  

• Luxury Tourism 

• Gastronomy 

• Long-stay Tourism 

• Meetings, Incentive Travel, Conventions, 
& Exhibitions  (MICE) 

• Green and Eco-Tourism  

• Oleochemical 

• Bio-Based & Processed Agricultural Product 

• Western Gateway 

• Royal Coast and  Andaman Route 

• Border Trade 

• Green, Culture, Smart  & Livable Cities 

• Coastal erosion 

Environment & Natural 

Resources Reservation 
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• Agricultural technology 

• Farmland Organics 

• Food processing 

• Packaging design 

• Smart farmer 

• 4 DNA/GI 

• Impressive Batong 

• Sustainable Tourism 

• Business to Consumer • High value product 

• System & Product certification 

• Economic Corridors 

• Special Economic Zone : 
SEZ (Narathiwat) 

• IMT-GT/JDS 

Southern Border Direction  
2566-2570 

เป็น “ ฐ า น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ช า ย แ ด น ที่ มั่ น ค ง  บ น สั ง ค มพ หุ วัฒ น ธ ร ร ม ”  

Para Rubber  
& Palm Product  

development 
Eco-tourism 

Agro-based  
Industries 

Calm 

Economic 
Linkage 

• Grassroots Economic 

• Multicultural society 

• Education & Up-Skill Re-Skill 
• Public health 

• High-performance personal 

  
Direction 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 

มีความสอดคล้องกับ 

มีความเหมาะสม เป็นไปได้ ด าเนินการได้ทันที 

มีความชัดเจนของแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
โครงการที่เป็นงบลงทุนจะต้องแสดงถึงความพร้อมที่จะรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายท่ีจะเกิดขึ้นในปีต่อไป 

• วัตถุประสงค์ และเป้าหมายตามทิศทางการพัฒนาภาค 
• เชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนา พื้นท่ีเป้าหมาย และห่วงโซ่การพัฒนาตามแผนภาค  

• ที่ดิน 
• สถานที่ 

• บุคลากร 
• ฯลฯ 

• แบบแปลน/รูปแบบ 
• เทคนิค 

มีผลประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง เกิดผลกระทบในระดับภาค ไม่มีลักษณะเป็นโครงการย่อย  

1 

2 

3 

4 
ส่วนราชการจัดส่งข้อเสนอโครงการ 

ภายใน 30 ก.ย. ของปีงบประมาณท่ีจัดท าแผนปฏิบัติการภาค 

โครงการจะต้อง 

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 กระทรวง/กรม สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาคผ่านช่องทางงบประมาณปกติของ
หน่วยงานตามภารกิจ หรือแผนงานบูรณาการอ่ืนๆ และด้วยนโยบายที่ต้องการให้การด าเนินงานของกระทรวง /กรมตอบโจทย์ความ
ต้องการระดับพื้นที่ภาคมากขึ้น และส่งต่องานให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างเป็นล าดับชั้น (Cascade) จึงยังคงมีความจ าเป็นต้อง
พิจารณาแผนงานโครงการของกระทรวง/กรมต่อไป เพื่อให้แผนพัฒนาภาคที่ก าหนดได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม 
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หลังจากโครงการของส่วนราชการภายใต้ร่างกรอบแผนพัฒนาภาคได้รับการจัดสรร
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่วนราชการจะต้องรายงานความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานและงบประมาณ ผ่านระบบ eMENSCR ทุกไตรมาส 

การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน 

1) ให้ความเห็นชอบร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566 – 2570 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการภาค 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2) ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการภาค ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 รวมทั้ง
แนวทางการด าเนินงานในระยะต่อไป ตามมติ อ.ก.บ.ภ.วิชาการ 

3) มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแจ้งเวียนส่วนราชการ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพื่อใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  

3.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 

3.2 ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 และหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

3.3 ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

3.4  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช าระเงินประกันค่าธรรมเนียมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ในการฟ้องคดีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

3.5 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก .บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 3.3 

ให้ความเห็นชอบปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565 และ
มอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  

3.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 

3.2 ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 และหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

3.3 ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

3.4  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช าระเงินประกันค่าธรรมเนียมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ในการฟ้องคดีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

3.5 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช าระเงินประกันค่าธรรมเนียมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการในการฟ้องคดี
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 3.4 

มต ิครม. 14 ก.ค. 58  

หน่วยงานของรัฐ ไม่ควร เขียนผูกมัดในสัญญาให้
มอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ เป็นผู้ขี้ขาด แต่
หากมีปัญหาหรือความจ าเป็น หรือเป็นข้อเรียกร้อง
ของคู่สัญญา อีกฝ่ายหนึ่งที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ ให้
เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติเป็นรายๆ ไป 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้หารือ สศช. เพื่อขอแนวทางปฏิบัติ ในการใช้
จ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ช าระเป็นเงินประกันค่าธรรมเนียมให้สถาบัน
อนุญาโตตุลาการ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อช าระเงินประกัน
ค่าธรรมเนียม (ครั้งที่ 1) ในการฟ้องคดีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (กลุ่มจังหวัด
เดิม) จ านวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 36,000 บาท 

โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่ง
ทะเลแบบธรรมชาติช่วยธรรมชาติ 

• ลงนามสัญญา 26 มี.ค. 58  
• วงเงินสัญญา 17,072,813.18 บาท  
• คู่พิพาท บริษัท โปรเกรส โอเปอเรช่ัน จ ากัด  

กับ จ.ชลบุรี  
• เงินประกันค่าธรรมเนียม (คร้ังท่ี 1) 18,000 บาท  

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่จัดการทรัพยากร
น้ าและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ าจาก
อุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้ าชายฝั่ง 

• ลงนามสัญญา 29 พ.ค. 58 
• วงเงินสัญญา 23,550,000 บาท  
• คู่พิพาท บริษัท พอสซิเบิล คอนซัลแตนท์ แอนด์ คอน

สตรัคช่ัน จ ากัด กับ จ.ชลบุรี  
• เงินประกันค่าธรรมเนียม (คร้ังท่ี 1) 18,000 บาท  

สัญญาจ้างทั้ ง 2 โครงการได้ก าหนดให้ ใช้
กระบวนการอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทใน
ท้ายสัญญา ซ่ึงเป็นการก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 58 

เป็น “ ” ที่ ก.บ.ภ. ไม่เคยก าหนด
หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติที่ครอบคลุมการใช้เงิน

เหลือจ่ายเพ่ือช าระค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายใน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการมาก่อน 

ท าให้ผู้ปฏิบัติไม่ทราบแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน 

ข้อเท็จจริง 
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ฝ่ายเลขานุการฯ อ.ก.บ.ภ. (สศช. สงป. ส านักงาน ก.พ.ร. และ มท.) ได้พิจารณา 
แนวทางการใช้งบบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจ่ายเงินประกันค่าธรรมเนียม
ให้กับสถาบันอนุญาโตตุลาการโดยที่ประชุมมีความเห็น ดังนี้ 

กรณีกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ได้มีการ
ลงนามในสัญญารูปแบบเดิม ในช่วงเดือน 
พ.ค. 58 โดยก าหนดให้ใช้กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาท ซึ่งเป็น 
การด าเนินการ ก่อนมีมติ ครม. เมื่อวันที่ 
14 ก.ค. 58 

การด าเนินการ : ประชุมทีมบูรณาการกลาง (21 พ.ค.64)  

ควรใช้เงินเหลือจ่ายเพื่อจ่ายเงินประกัน
ค่าธรรมเนียมให้กับสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
โดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป ไม่ควรก าหนด
เป็นหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ เนื่องจาก
อาจขัดกับมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 ก.ค.58 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ควรส ารวจว่ามี
สัญญาคงค้างที่ก าหนดให้ใช้กระบวนการ
อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท 
อีกหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา
แนวทางที่เหมาะสมต่อไป 

มติที่ประชุม : ให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ใช้เงินเหลือจ่ายช าระเงินประกันค่าธรรมเนียมให้กับสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ เนื่องจากเป็นการด าเนินการก่อนมีมติ ครม. 14 ก.ค.58 
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ให้ความเห็นชอบหลักการและแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรณีการช าระเงินประกันค่าธรรมเนียม
ให้สถาบันอนุญาโตตุลาการในการฟ้องคดีจากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ตามที่ อ.ก.บ.ภ.วิชาการ เสนอ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแจ้งมติให้ส านัก
งบประมาณและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 เพื่อด าเนินการต่อไป 

เห็นชอบให้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ใช้เงินเหลือจ่ายช าระเงินประกันค่าธรรมเนียมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการในการฟ้องคดี
โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรชายฝั่งทะเลฯ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นท่ีจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อมฯ โดยให้จัดส่ง
ค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ .ก.บ.ภ.ภาค และ
แจ้งเวียน อ.ก.บ.ภ. เพ่ือทราบต่อไป 

มติการประชุม อ.ก.บ.ภ.วิชาการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  

เห็นชอบในหลักการและแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรณีการช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในชั้น
อนุญาโตตุลาการฯ เฉพาะโครงการท่ีด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และมีการก าหนดในสัญญา
ก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 14 ก.ค. 58 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดน าเงินเหลือจ่ายไปช าระเงินประกันค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ โดยให้
จัดส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ .ก.บ.ภ.ภาค 
และแจ้งเวียน อ.ก.บ.ภ. เพ่ือทราบต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 3 
เร่ืองเพื่อพิจารณา  

3.1 นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการจัดท าแผนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 

3.2 ร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 และหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติการภาค 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 

3.3 ปฏิทินการด าเนินงานภายใต้กลไก ก.บ.ภ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 

3.4  การสนับสนุนงบประมาณเพื่อช าระเงินประกันค่าธรรมเนียมให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ 
ในการฟ้องคดีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 

3.5 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  3.5 

มท. ได้รับรายงานจากจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด พบปัญหาเงินถูกพบัไปตาม 
พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ 2561 

ข้อเท็จจริง 

มท. แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ส ารวจและรายงานกรณีเงินถูกพับไป 

จ าแนกตามรายการและข้อผูกพันสัญญา 

สรุปรวมทั้งสิ้น 
1,677.39 ล้านบาท 

8 มี.ค. 64 กรมบัญชีกลาง ได้ตอบข้อหารือว่า หากจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดมีความประสงค์จะน างบประมาณท่ีเหลือจ่ายหรือการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป เพื่อ
มาช าระหนี้ตามข้อผูกพันสัญญา จะต้องถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 และหากมีไม่เพียงพอ 
ท่ีจะช าระหนี้ ให้ขอรับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ
ต่อไป 

  กรมบัญชีกลาง 

8 มิ.ย. 64 ส านักงบประมาณ ได้ตอบข้อหารือว่า กรณีที่จังหวัด
และกลุ่มจังหวัดมีงบประมาณที่พับไป จะต้องน าเงินงบประมาณ
รายจ่ายปีปัจจุบัน/เงินนอกงบประมาณ ไปจ่ายชดเชยเฉพาะกรณี
ที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ทั้งนี้ หากไม่ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน เม.ย. 64 ก็ยังสามารถด าเนินการต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม 
กรณีงบประมาณรายจ่ายที่มาจากแหล่งงบประมาณอื่นๆ จะต้อง
พิจารณาแหล่งที่มา ขอบเขต วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเงินนั้น  ๆ

มท. ได้มีหนังสือหารือแนวทางปฏิบัติ ไปยังกรมบัญชีกลางและส านักงบประมาณ  

ส านักงบประมาณ 
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ให้ความเห็นชอบในหลักการและแนวทางปฏิบัติการขอโอนเปลีย่นแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรณีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามที่  
อ.ก.บ.ภ.วิชาการ เสนอ (ข้อ 1) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ด าเนินการแจ้งมติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ทราบ เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เห็นชอบในหลักการและแนวทางปฏิบัติการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
กรณีงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปี 2562 ให้สามารถใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบันได้ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้ากลุ่มจังหวัด น าเสนอค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก .บ.จ. หรือ ก.บ.ก. จากนั้น ให้จัดส่งค าขอ
เปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ท่ีก ากับดูแลภาค และแจ้งเวียน อ.ก.บ.ภ. เพื่อทราบต่อไป 

มติการประชุม อ.ก.บ.ภ. วิชาการ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  

มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและทีมบูรณาการกลางประชุมหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณาหาแนวทางการชดเชยเงินท่ีถูกพับไปจาก
การด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 ซึ่งอยู่ภายใต้กลไก ก.น.จ. 
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4.1 การปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สศช.) 

ระเบียบวาระที่ 4 
เรื่องเพื่อทราบ 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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การปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดและกลุม่จังหวัด 4.1 

มติ ครม. 30 ก.ย. 58  
มติ ก.น.จ. ครั้งที่ 3/2558 (24 ก.ค. 58) 
เห็นชอบให้ใช้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของ

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 2560    

(สิงหาคม 2558) (สิงหาคม 2559) (ธันวาคม 2561) (พฤษภาคม 2564) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5 มิติ / 17 เป้าหมาย / 247 ตัวชี้วัด 

SDGs ในระดับพื้นที่ 

ตัวชี้วัดการพัฒนา 
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ชุดใหม่ 
(ระดับจังหวัด 5 มิติ 32 ตัวชี้วัด 

ระดับกลุ่มจังหวัด 2 มิติ 15 ตัวชี้วัด) 

สศช.ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่อง 

ตัวชี้วัดการพัฒนา 
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

(ระดับจังหวัด 24 ตัวชี้วัด 
ระดับกลุ่มจังหวัด 14 ตัวชี้วัด) 



ก.บ.ภ. 
ก.น.จ. 
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ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด (5 มิติ 32 ตัวชี้วัด ) 

1. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต  
2. ร้อยละของภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บได้ต่อ

รายได้รวมที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ  

3. ความสามารถในการเบิกจ่าย 
งบประมาณของจังหวัด  

4. สัดส่วนองค์กรชุมชนต่อประชากรแสนคน 

1. ร้อยละของประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
2. ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์* 
3. ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่วยท่ีเป็นผู้ป่วยใน* 
4. อัตราส่วนประชากรต่อแพทย์ 
5. อัตราการเข้าเรียนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และอาชีวศึกษา 
6. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย อายุ 15-59 ปี 
7. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net มัธยมศึกษาตอนปลาย*  

การพัฒนาคน 

เศรษฐกิจ- 
ความมั่งคั่ง 

สิ่งแวดล้อม 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 
2. สัดส่วนปริมาณขยะท่ีก าจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะ

ที่เกิดขึ้น 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าประปา 
4. ร้อยละของประชากรที่ประสบอุทกภัย* 
5. ร้อยละของประชากรที่ประสบภัยแล้ง* 

สันติภาพ- 
ยุติธรรม 

1. การแจ้งความคดีชีวิต ร่างกาย เพศ  
และคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์* 

2. จ านวนของประชากรในเรือนจ า* 
3. จ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจ* 
4. อัตราการฆ่าตัวตาย* 
5. จ านวนผู้ถูกกักขังท่ีรอการพิพากษา 

ในสัดส่วนของประชากรในเรือนจ า* 

หุ้นส่วนการพัฒนา 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในจังหวัด 
2. อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 
3. อัตราการว่างงาน 
4. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
5. ผลิตภาพแรงงาน 
6. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อประชากร 
7. สัดส่วนปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรมต่อ GPP 

ภาคอุตสาหกรรม 
8. ร้อยละผู้อยู่ในระบบประกันสังคมต่อก าลังแรงงาน 
9. ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านและที่ดินเป็นของตนเอง 
10.ร้อยละของหมู่บ้านที่ถนนสายหลักใช้การได้ตลอดปี* 
11.สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ 

หมายเหตุ * ตัวช้ีวัดทีป่รับเพ่ิมจากตัวช้ีวัดชุดเดิม 

People 

Prosperity 

Planet 

Peace 

Partnership 
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มิติด้านเศรษฐกิจ (Growth & Competitiveness) 
1. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ)/ 
2. อัตราการขยายตัวภาคเกษตร (ร้อยละ)/ 
3. อัตราการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม (ร้อยละ)/ 
4. อัตราการขยายตัวภาคบริการ (ร้อยละ)/ 
5. มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว (บาท/คน)/ 
6. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้กลุ่มจังหวัด* 
7. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน)/ 
8. อัตราการขยายตัวผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละ)/ 
9. อัตราการว่างงาน (ร้อยละ)/ 
10. รายได้การท่องเที่ยว (ล้านบาท)/ 
11. อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยว (ร้อยละ)/ 

มิติด้านสังคมและสิง่แวดล้อม (Inclusive & Green Growth) 

1. ร้อยละประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน (ร้อยละ)/ 
2. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยประชากรไทย อายุ 15-59 ปี (ปี)/ 
3. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (ร้อยละ)/ 
4. สัดส่วนปริมาณขยะที่ก าจัดถูกต้องต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (ร้อยละ)* 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หมายเหตุ * ตัวช้ีวัดที่ปรับเพิ่มจากตัวช้ีวัดชุดเดิม 

ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด  
(2 มิติ 15 ตัวชี้วัด ) 

เอกสารตัวชี้วัดการพัฒนา 
ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
ชุดใหม่ (กรกฎาคม 2564) 
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ระเบียบวาระที่ 5 
เร่ืองอื่นๆ 

เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 




