
ประเด็นเน้นย ้ำของกระทรวงมหำดไทย  
ในกำรประชุมชี แจงนโยบำย หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดท้ำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

ประจ้ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
โดย รองปลัดกระทรวงมหำดไทย (นำยสมคิด จันทมฤก) 

 

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. 
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Zoom) 



ประเด็นเน้นย ้ำเพิ่มเติม ข้อ 1 
ประเด็น 

 ให้ความส าคัญกับกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วน  

 รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน 
ในพื้นที่ โดยใช้กลไกการประสานแผนระดับ
พื้นที่ในลักษณะ One Plan  

 รวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของปัญหา
และความต้องการของพื้นที ่

เหตุผลสนับสนุน 
 การด าเนินการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ 

แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการริหารงานจังหวัด      
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ให้ จั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ดด า เนิ นการจั ดประชุ ม
ปรึกษาหารือตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒     
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามหนังสือ
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ด่วนที่สุด ที่ นร 1125/ ว 4321 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
เรื่ อง นโยบาย หลักเกณฑ์  และวิ ธี การจัดท า แผน              
ของจั งหวัดและกลุ่ มจั งหวัด ประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ. 2566 – 2570 



ประเด็นเน้นย ้ำเพิ่มเติม ข้อ 2 
ประเด็น 

 การจัดท าแผนต้องให้สอดรับและทันกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ 

 การจัดท าแผนงานโครงการต่างๆ ต้อง
ตอบสนองการฟื้นตัวภายหลังการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) เพื่อให้ประชาชนใน
จังหวัดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

เหตุผลสนับสนุน 
• กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนำ 2019 ส่งผลให้แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง           

และย้ายกลับภูมิล าเนาเดิม  
• กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น อาทิ ไฟป่า 

คลื่นลมรุนแรง  
• กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เป็นผลให้อัตราการพ่ึงพิงสูงขึ้น  
• กำรขยำยตัวของควำมเป็นเมือง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัว

ของเมือง และการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
• กำรพัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำนขนำดใหญ่ ได้แก่ รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง นโยบายการพัฒนา BCG economy (Bio – Circular - reenconomy) ส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาเกษตรสมัยใหม่  

• กำรพัฒนำพืชเศรษฐกิจใหม่ กำรพัฒนำพลังงำนทำงเลือกอุตสำหกรรมเกษตรสมัยใหม่        
และนโยบำยกำรพัฒนำเชิงพื นที่ของรัฐบำล อาทิ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 
ระเบียงพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งผลให้พ้ืนที่ภาคเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ           
และโอกาสในการพัฒนาในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 



ประเด็นเน้นย ้ำเพิ่มเติม ข้อ 3 
ประเด็น 

 ตรวจสอบ ร าย ละ เ อี ย ด ข้ อ มู ล
แผนงาน/โครงการ เช่น ความพร้อม
ของโครงการ แบบรูปรายการ ปร.4 /
ปร.5 การประมาณราคา และพื้นที่
ด าเนินการต้องได้รับการอนุมัติ 
อนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
แล้ว 

เหตุผลสนับสนุน 

• โครงกำรต้องมีควำมเหมำะสมและเป็นไปได้ทั งด้ำนเทคนิค (วิธีการรูปแบบที่ใช้ในการด าเนินการ)
ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงานบุคลากร การบริหารความเสี่ยงและการบริหาร
จัดการ) ด้านงบประมาณสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการด าเนิน โครงการ
ระยะเวลา (ต้องด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ)การวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวก 
และเชิงลบในการด าเนินโครงการ  

• โครงกำรที่ต้องเนินกำรในพื นที่ที่ต้องได้รับกำรอนุมัติ/อนุญำตต้องได้รับกำรอนุมัติ/อนุญำต 
จำกเจ้ำของพื นที่/หน่วยงำนเจ้ำของพื นที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงกำร เช่น พ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
ป่าสงวนแห่งชาติ  ที่ดินธรณีสงฆ์ เป็นต้นส าหรับโครงการที่จะต้องประเมินผล กระทบ              
ต่อสิ่งแวดล้อมให้ยื่นเอกสารการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาพร้อมกับค าขอโครงการด้วย
รวมถึงโครงการที่เกี่ยวกับแหล่งน้ าจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
ก าหนด โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ.ภาคจะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการ    
ทีม่ีความพร้อมในการด าเนินโครงการเท่านั้น 



ประเด็นเน้นย ้ำเพิ่มเติม ข้อ 4 
ประเด็น 

 การบริหารจัดการดูแลทรัพย์สินทั้งในส่วนของ
รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเอกสาร
หลักฐานบันทึกข้อตกลง ระหว่ำงจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดกับหน่วยงำนที่รับโอนทรัพย์สิน 

 การบ ารุงรักษาระหว่างรอการโอนทรัพย์สิน 
รวมถึงแผนการใชป้ระโยชน์ของทรัพย์สินนั้นๆ  

เหตุผลสนับสนุน 
 ขั้นตอนต้องจัดท าข้อตกลงร่วมกันในการดูแลและรับโอน

ทรัพย์สิน แม้ว่าจะไม่มีผลตามกฎหมายก็ตาม แต่เพื่อให้
ราชการส่วนกลางต้นสังกัดรับทราบและเตรียมการบริหาร
จัดการในอนาคตต่อไปได้ 

 ส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ
ต้องน าขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ ทั้งนี้  ให้ปฏิบัติ      
ตามหนั งสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่ สุ ดที่  มท 
0212.1/ว 4618 ลงวันที่  11 สิ งหาคม 2564         
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  



ประเด็นเน้นย ้ำเพิ่มเติม ข้อ 5 
ประเด็น 

 กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้อง
ด า เนิ นการขอโอน เปลี่ ยนแปลง 
ให้ ด า เนิ นการตามหลั กเกณฑ์ การ
เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2565 – 2570  

 โครงกำรใหม่ที่ ไม่อยู่ ในแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ้ำปีของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ให้เสนอค าขอโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการมายังฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ. 
ภายในเดือนมีนาคมของปีงบประมาณนั้น  
เพราะหากล่วงเลยระยะเวลาท่ีก าหนด
จะไม่ได้รับการพิจารณา 

เหตุผลสนับสนุน 
 ก.บ.ภ. เห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท าแผนของจงัหวัดและกลุม่จงัหวัด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ของจังหวัดและกลุม่จงัหวัด   
กรณมีีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องด าเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์
การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2570 
โดยเฉพาะโครงกำรใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้เสนอค าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ อ.ก.บ.ภ. ภำยในเดือนมีนำคม 
ของปีงบประมาณนั้นเพราะหากล่วงเลยระยะเวลาท่ีก าหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา  

 กรมบัญชีกลาง ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิและซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซือ้จัดจา้ง
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ จัดซื้อจัดจ้างได้รวดเร็วและสามารถก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน
แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่าย 


