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นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดท า 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 2565 (ฉบับทบทวน) 

(ผลการประชุมคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2562) 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 - 
2565 (ฉบับทบทวน) เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1.1 ยึดยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา/เฉพาะด้านต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรีแล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

1.2 ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวมของพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

1.3 การจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคมแบบมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนหรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา และความต้องการ  
จากประชาชนในพ้ืนที่ รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญ
ของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน 
แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุก
ระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

1.4 การขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน  
ทั้งส่วนราชการ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และ
ชุมชน เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด รวมทั้งร่วมมือกันในการสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของภาค กลุ่มจังหวัด และ
จังหวัด สู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผลโดยจะต้องมีการก าหนดเปาาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

1.5 การเสนอแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด ให้เสนอในช่วง
ปีแรกของแผน ส าหรับการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนา
จังหวัด ให้ด าเนินการเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุเปาาหมาย
ของการพัฒนาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์ และยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง  
มากขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องปรับปรุงแผนทุกปี 
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2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

2.1 ขอบเขต 

2.1.1 แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา มุ่งตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของจังหวัด 

2.1.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่ เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่ และต้องมี
ขอบเขตการด าเนินการหรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด 

2.2 แนวทางการด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

2.2.1 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใดไม่ประสงค์ทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้จัดส่งหนังสือยืนยัน มายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา
ภาคภายในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562  

2.2.2 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใดที่เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อการบรรลุเปาาหมายของการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการทบทวนหรือ
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถจัดส่งแผนฯ  
ทั้งฉบับหรือเฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง และจัดส่งเอกสารมายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาค ภายในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562   

2.3 องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2.3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

1) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะ 
ภูมิประเทศ การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน (การคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ไฟฟาา ประปา 
อินเตอร์เน็ต และแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ) และข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 

2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา
ประกอบด้วย 

 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจ
และสาขาเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การค้าชายแดน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ
ระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน) โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์
และเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบ
และข้อมูลสนับสนุนอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา 
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 ด้านสังคมและความม่ันคง ประกอบด้วยข้อมูลด้านสังคมที่ส าคัญของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหา 
ยาเสพติด เป็นต้น โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดง  
ให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา 

 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  ประกอบด้วย ข้อมูล 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น ป่าไม้ ดินและที่ดิน แหล่งน้ า ขยะ มลพิษ เป็นต้น โดยมี
ข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ รวมทั้งมีการวิเคราะห์และเปรียบเทียบเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับ
ความรุนแรงของปัญหา 

3) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

 น าเสนอวิธีการหรือกระบวนการในการเก็บรวบรวมปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในจังหวัดและ  
กลุ่มจังหวัด และต้องมีการประสานแผนระดับต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ  
เป็นแผนเดียวกัน (One Plan) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

 น าเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญไม่เกิน 10 อันดับ และระบุกลุ่มเปาาหมายและพ้ืนที่ให้ชัดเจน 

4) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา  
(ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) น าเสนอให้เห็นผลการด าเนินการตามแผน ว่าประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด บรรลุเปาาหมายรวมและเปาาหมายของแนวทางการพัฒนาแต่ละแนวทางที่ก าหนดไว้  
และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ หากไม่สามารถบรรลุตามเปาาหมายหรือตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ให้แสดง
เหตุผลประกอบ พร้อมทั้งให้ระบุเหตุผลสนับสนุน หากเห็นสมควรด าเนินการต่อ หรือยุติการด าเนินการ 

2.3.2 ประเด็นการพัฒนา 

1) บทวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน  
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  มีการวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงเปาาหมายการพัฒนาตามหลัก logical framework โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนา ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) และผลการวิเคราะห์
ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา ทั้งนี้ สศช. ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.nesdc.go.th หัวข้อ ก.บ.ภ. เพ่ือจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และจัดท าแผน  

2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจั งหวัด (ระยะ 5 ปี)  แสดง
สถานภาพที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส 
ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 



4 
 

3) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเปาาหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจ านวน
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ส าหรับค่าเปาาหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับ
ค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) หรือ 
ค่า benchmark และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 

4) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาค 
รวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ (area) สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์ และ
จัดล าดับความส าคัญของประเด็นการพัฒนา ประกอบด้วย 

 วัตถุประสงค์ (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) ตัวชี้วัดจะต้องมี
ความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเปาาหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจ านวนตัวชี้วัด 
ที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ส าหรับค่าเปาาหมายจะต้องมีความสอดคล้องกับค่าฐาน 
(ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) หรือ  
ค่า benchmark และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 

 แนวทางการพัฒนา ของแต่ละประเด็นการพัฒนา ที่เพียงพอที่จะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จตามเปาาหมายที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาส าคัญ
ระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาครวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการของพ้ืนที่ (area) 

 แผนงานโครงการอย่างย่อ (Project Brief) เป็นแผนงาน (ชุดโครงการ) 
ส าคัญที่ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และเพียงพอที่จะท าให้บรรลุเปาาหมายการ
พัฒนาตามที่ก าหนดไว้ได้ ประกอบด้วย แผนงาน (ชุดโครงการ) และโครงการ 

(๑) แผนงาน (ชุดโครงการ) จะต้องมีสาระสอดคล้องกับประเด็นการ
พัฒนาส าคัญระดับชาติ (agenda) ทิศทางการพัฒนาภาครวมทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหา และความต้องการ
ของพ้ืนที่ (area) ประกอบด้วย 

 ชื่อแผนงาน 
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (อยู่ในประเด็นใด

ของประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 
 แนวคิด/หลักการเหตุผล 
 วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
 เปาาหมายของแผนงาน (outcome) 
 ตัวชี้วัดและค่าเปาาหมายของแผนงานสามารถวัดความส าเร็จ

ตามเปาาหมายของแผนงานได ้
 ขอบเขตการด าเนินงาน ที่แสดงความเชื่อมโยงของโครงการ

ต่างๆ ในลักษณะ Value Chain 
 พ้ืนที่เปาาหมาย 
 งบประมาณ 
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(๒) โครงการ มีโครงการที่มีความส าคัญภายใต้แผนงานครบถ้วน
ตลอดระยะเวลาของแผน ประกอบด้วย 

 ชื่อโครงการ 
 วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเปาาหมาย 
 พ้ืนที่เปาาหมาย 
 กิจกรรมหลัก 
 หน่วยงานด าเนินงาน 
 งบประมาณ 
 ผลผลิต (output) และผลที่คาดว่าจะได้รับ (outcome) 

2.4 การด าเนินการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการ 
จัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีแนวทางดังนี้ 

2.4.1 กรณีแผนพัฒนาจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด  
(ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับ
บุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดน าผลการประชุม
และข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เพ่ือปรับปรุง
แผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

2.4.2 กรณีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
น าร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (ฉบับทบทวน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เข้ารับฟังความคิดเห็นในการ
ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดตามมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผลการรับฟัง 
ความคิดเห็นแล้ว ให้น าผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

 

---------------------------------------------
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หลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(ผลการประชุมคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2562) 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยแผน
ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และแนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ทั้งนี้
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนงานที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

โครงการที่ด าเนินการโดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเสนอเป็นค าของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องมีลักษณะของโครงการ ดังนี้ 

๑) โครงการต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และ 
ก.บ.จ./ก.บ.ก. ต้องเสนอโครงการโดยมีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ เพ่ือเสนอ อ.ก.บ.ภ. พิจารณา 
แล้วเสนอ ก.น.จ. พิจารณากลั่นกรอง และเสนอ ก.บ.ภ. พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดย ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ  
อ.ก.บ.ภ. จะให้ความส าคัญและพิจารณาเห็นชอบโครงการที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าเพ่ือสนับสนุน 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาภาค ศักยภาพและปัญหา/  
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีเป็นส าคัญ  

๒) แผนงานโครงการต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของแผนพัฒนาจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดอย่างยั่งยืน หรือสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และพัฒนา
ศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

๓) โครงการต้องมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค (วิธีการหรือรูปแบบที่ใช้ในการ
ด าเนินการ) ด้านกายภาพ (ความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงาน บุคลากร การบริหารความเสี่ยง  และการบริหาร
จัดการ) ด้านงบประมาณ (ความสมเหตุสมผลของวงเงินกับประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินโครงการ) ด้านระยะเวลา
ที่ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบในการด าเนิน
โครงการ ซึ่ง ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาและให้ความเห็นชอบเฉพาะโครงการที่มีความพร้อม 
ในการด าเนินโครงการเท่านั้น 

๔) โครงการต้องมีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ จ านวนประชากร จ านวนเกษตรกร 
พ้ืนที่เพาะปลูก รายได้ ฯลฯ โดยเฉพาะในส่วนของผลประโยชน์ที่กระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี 

๕) โครงการต้องมีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ. ก าหนด โดยกรณีที่เป็น
โครงการก่อสร้างจะต้องระบุความพร้อมของพ้ืนที่ด าเนินงานรวมทั้งรูปแบบรายการโดยสังเขป พร้อมด้วย
เอกสารยืนยันว่าสามารถด าเนินโครงการได้ทันทีหลังจากผ่านการพิจารณาของ ก.บ.ภ. 

๖) โครงการต้องมีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าใช้จ่ายได้ หากโครงการใดไม่มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

๗) โครงการที่เป็นงบลงทุนและ/หรือครุภัณฑ ์ต้องแสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป รวมทั้งต้องมีร่างบันทึกข้อตกลงระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับหน่วยงานดังกล่าว  
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ในการขอตั้งงบประมาณ และการโอนสินทรัพย์ที่เกิดจากการด าเนินโครงการต่อไป โดยมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง
แนบมาพร้อมกับค าขอโครงการ หากไม่มีเอกสารบันทึกข้อตกลงแนบมา โครงการนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณา 

๘) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการมากกว่า  
หนึ่งปีได้ โดยต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องมากกว่าหนึ่งปีว่าหากไม่ด าเนินการ
ต่อเนื่องจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างไร และโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ
มากกว่าหนึ่งปี ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้า ก่อนที่จะเสนอค าขอโครงการ เช่น การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) การศึกษา/ออกแบบส าหรับการจัดท าโครงการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น เขียนแบบก่อสร้าง 
เป็นต้น เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ภายในปีงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณ 

๙) โครงการที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ที่ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต
จากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ เช่น โครงการที่จะต้องเข้าไปด าเนินการ  
ในพ้ืนที่อุทยาน ป่าไม้ เป็นต้น รวมถึงโครงการที่จะต้องประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ โดยยื่นเอกสาร/หลักฐานยืนยัน
การได้รับการอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าของพ้ืนที่/หน่วยงานเจ้าของพ้ืนที่ และ/หรือเอกสารการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม มาพร้อมกับค าขอโครงการ 

๑๐) โครงการต้องไม่มีลักษณะดังนี้ 

10.1) โครงการต้องไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้น 
ในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจะสนับสนุนเฉพาะวัสดุประกอบการฝึกอบรม 
โดยต้องสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปาาหมาย และต้องเป็นโครงการที่มีความยั่งยืน สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ในระยะยาว 

10.2) โครงการต้องไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือใช้งานตามภารกิจปกติของส่วนราชการ 
ยกเว้นในกรณีของครุภัณฑ์ที่จัดซื้อนั้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้โครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง 
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

10.3) โครงการต้องไม่เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคาร
สถานที่ของส่วนราชการ 

10.4) โครงการต้องไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เว้นแต่  
(๑) ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง  หรือเป็นประเด็นส าคัญของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และ  
(๒) กลุ่มเปาาหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และไม่ใช่กลุ่มเปาาหมายเดียวกับส่วนราชการอ่ืน รวมทั้งจะต้อง
แสดงเปาาหมายโดยรวมและขอบเขตการด าเนินงานระหว่างจังหวัด/กลุ่มจังหวัดกับส่วนราชการให้ชัดเจน 

10.5) โครงการต้องไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย ควรมีการจัดกลุ่มเป็นโครงการ
เดียวกันและหรือบูรณาการกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องเข้าด้วยกันเป็นแผนงาน 

10.6) โครงการต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพัน 
ในเรื่องการเจรจาด้านการค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว และการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้อง
มีแผนการด าเนินงานที่สะท้อนถึงประโยชน์จากการไปราชการต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม กรณีที่ไม่ได้มี 
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ข้อผูกพันกับต่างประเทศ จะต้องแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าของการด าเนินงาน กรณีเป็นการเดินทางเพ่ือไป
เจรจาเกี่ยวกับการค้า การลงทุน หรือการเจรจาที่มีผลให้เกิดข้อผูกพันระหว่างกัน จะต้องขอความเห็นเกี่ยวกับ
ประเด็นที่จะไปเจรจาจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องก่อนและจะต้องจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ภายหลังจากการเดินทางไปต่างประเทศทุกกรณี ทั้งนี้ จะเสนอต่อ อ.ก.บ.ภ. ก.น.จ. และ ก.บ.ภ. เพ่ือรับทราบ
ผลการด าเนินงานที่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็น
ประโยชน์กับพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจัดส่งรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวมายังฝ่ายเลขานุการ 
ก.บ.ภ. ภายใน 45 วันหลังการเดินทาง 

10.7) โครงการต้องไม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่มีเหตุผลความจ าเป็น
และเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้มีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(รอความชัดเจนทางกฎหมาย) 

ส าหรับการจัดท าแบบสรุปแผนงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่จังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัดขอรับการสนับสนุนจากกระทรวง/กรมเพื่อด าเนินการให้สอดคล้องตามความต้องการของแผน
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด (แบบ จ.๓ (กรณีจังหวัด) /แบบ กจ.๓ (กรณีกลุ่มจังหวัด)) ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
เสนอแผนงานโครงการที่มีล าดับความส าคัญสูงและมีผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
มาก โดยสามารถเสนอแผนงานโครงการได้ไม่เกิน 10 โครงการ และจัดเรียงตามล าดับความส าคัญ 

 

--------------------------------------------- 
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แนวทางการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

(ผลการประชุมคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2562) 

การจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มีแนวทางในการ
ก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

1.  กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ส าหรับงบประมาณจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด จ านวน ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท 

2.  สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดเป็น ๗๐:๓๐ จากกรอบ
งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จ านวน ๒๘,๐๐๐ ล้านบาท แบ่งเป็น (1) งบประมาณจังหวัด จ านวน
ประมาณ ๑๙,๖๐๐ ล้านบาท (งบพัฒนาจังหวัด ๑๘,๙๐๕ และงบบริหารจัดการของจังหวัด ๖๙๕ ล้านบาท) 
และ (2) งบประมาณกลุ่มจังหวัด จ านวนประมาณ ๘,๔๐๐ ล้านบาท (งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ๘,๓๑2 ล้านบาท 
และงบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด 88 ล้านบาท) 

3.  งบประมาณของจังหวัด 

3.1 ให้จังหวัดเสนอโครงการไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า ของกรอบการจัดสรร
งบประมาณ หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการเฉพาะที่อยู่ในกรอบ
วงเงินงบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น 

3.2 องค์ประกอบในการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประกอบด้วย 

1) จัดสรรตามจ านวนประชากรของแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 25)  
(ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕61) 

2) จัดสรรเฉลี่ยเท่ากันทุกจังหวัด (ร้อยละ 20) 
3) จัดสรรตามสัดส่วนคนจนในแต่ละจังหวัด (ร้อยละ 10) 

(ข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕61) 
4) จัดสรรผกผันตามรายได้ต่อครัวเรือน (ร้อยละ 25) 

(ข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี ๒๕60) 
5) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) (ร้อยละ 10) 

(ข้อมูลของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี ๒๕60) 
6) ประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (ร้อยละ 5) (ข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย) 
7) จัดสรรตามประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ร้อยละ 5) (ข้อมูลจากส านักงบประมาณ) โดยมีเกณฑ์ย่อยในการพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑. ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ 35 
๒. ผลการก่อหนี้ผูกพันของงบลงทุน 30 
๓. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 30 
๔. ร้อยละการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 5 

รวม 100 
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4.  งบประมาณของกลุ่มจังหวัด 

4.1  ก าหนดสัดส่วนการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
งบพัฒนากลุ่มจังหวัด แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ก าหนดสัดส่วนร้อยละ 50:50 ได้แก่  

1)  งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพที่เป็นความ
ต้องการรายพ้ืนที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด  

2)  งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ 
cluster หรือตอบสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ ระดับกลุ่มจังหวัด 

4.2  งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการเพ่ิมศักยภาพที่เป็นความ
ต้องการรายพ้ืนที่ หรือแก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัด วงเงินงบประมาณ 4,156 ล้านบาท  
มีองค์ประกอบในการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้ 

1) จัดสรรตามขนาดกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 50) 

2) จัดสรรตามผลิตภัณฑ์มวลรวมของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 25) 

3) จัดสรรผกผันกับผลิตภัณฑ์ต่อหัวของกลุ่มจังหวัด (ร้อยละ 25) 

ทั้งนี้ ก าหนดให้กลุ่มจังหวัดเสนอโครงการได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า แต่ไม่เกิน 2 เท่า ของ
กรอบการจัดสรรงบประมาณ หากเสนอเกินกรอบดังกล่าว จะพิจารณาตามล าดับความส าคัญของโครงการ
เฉพาะที่อยู่ในกรอบวงเงินงบประมาณ 2 เท่า เท่านั้น 

4.3 งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่เป็นการพัฒนาในลักษณะ cluster 
หรือตอบสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ ระดับกลุ่มจังหวัด วงเงินงบประมาณรวม 4,156 ล้านบาท 
โดยไม่มีการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณรายกลุ่มจังหวัด แต่จะพิจารณาเป็นรายโครงการ ทั้งนี้ 
โครงการที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ต้องเป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561 – 2565 
ที่มีลักษณะ ดังนี้ 

1) โครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาคให้บรรลุ
เปาาหมายการพัฒนาของแต่ละภาค โดยเป็นโครงการที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันเพ่ือก่อให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่คุณค่า ทั้งต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยค านึงถึงศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
หรือ 

2) โครงการที่อยู่ในมติการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หรือ
โครงการที่ด าเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการตรวจราชการในพ้ืนที่ หรือโครงการที่สนับสนุน
การขับเคลื่อนการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของรัฐบาล เช่น โครงการตามแนวทางการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economics Corridor : SEC) โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
และโครงการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง เป็นต้น 

ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีความพร้อมในการด าเนินงาน โดยมีเอกสารยืนยันความพร้อม ทั้งใน
เรื่องที่ดิน รูปแบบรายละเอียด บุคลากร และข้อตกลงกับหน่วยงานรับผิดชอบในการด าเนินงานและ 
การบ ารุงรักษา และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโครงการต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การจัดท าโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ก.บ.ภ. ได้ให้ความเห็นชอบ และสามารถ
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ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี หากเป็นโครงการที่มีระยะเวลาด าเนินการเกิน 1 ปี ให้แบ่งการด าเนินการ
เป็นระยะๆ ละ 1 ปี (Phasing) 

5.  การจัดสรรงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้รวมอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณ 
ที่แต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร แยกเป็น 

5.1 กรณีของจังหวัด จัดสรรตามขนาดจังหวัด ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) จ านวนอ าเภอในจังหวัด (ร้อยละ 40) 

2) จ านวนประชากรในจังหวัด (ร้อยละ 30) 

3) ขนาดพ้ืนที่ของจังหวัด (ร้อยละ 30) 

ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวสามารถแบ่งขนาดของจังหวัดได้เป็น 3 ขนาด ดังนี้ 

1) จังหวัดขนาดใหญ ่ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 10 ล้านบาท มีจ านวน 24 จังหวัด 

2) จังหวัดขนาดกลาง ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 9 ล้านบาท มีจ านวน 39 จังหวัด 

3) จังหวัดขนาดเล็ก ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 8 ล้านบาท มีจ านวน 13 จังหวัด 

รวมใช้งบบริหารจัดการของจังหวัด จ านวน 695 ล้านบาท 

5.2 กรณีของกลุ่มจังหวัด ให้จัดสรรตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) กลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนจังหวัด 3 จังหวัด ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 4 ล้านบาท 

2) กลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนจังหวัด 4-5 จังหวัด ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 5 ล้านบาท 

3) กลุ่มจังหวัดที่มีจ านวนจังหวัด 6 จังหวัด ให้ได้รับงบบริหารจัดการ 6 ล้านบาท 

รวมใช้งบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด จ านวน 88 ล้านบาท 

5.3 แนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับ 

1) การจัดประชุมหารือเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับภาคส่วนต่างๆ 
ตามมาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

2) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด (ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัด (ก.บ.ก.) 

3) การศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัด ตามประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

4) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งเป็นการ
ด าเนินการตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ (เป็นการส ารวจความคิดเห็นเพ่ือทราบถึงปัญหาความต้องการ และศักยภาพของ
ประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์
ระดับชาติ) 
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5) การพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแก่ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. บุคลากรในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
การจัดท าระบบฐานข้อมูลในการจัดท ายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด การส่งเสริมคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ เป็นต้น 

6) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่างๆ เพ่ือเข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนในการขับเคลื่อนการด าเนิน 

7) การติดตามประเมินผล  



13 
 

กรอบการจัดสรรงบประมาณกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เฉพาะงบพัฒนากลุ่มจังหวัดส่วนที่ 1 และงบบริหารจัดการ) 

หน่วย: ล้านบาท 

ที่ กลุ่มจังหวัด 
กรอบการจัดสรรงบ
พัฒนากลุ่มจังหวัด 

ส่วนที่ 1 

งบบริหารจดัการ
ของกลุ่มจังหวัด 

กรอบการจัดสรรงบพัฒนา
กลุ่มจังหวัดส่วนที่ 1  
รวมงบบริหารจัดการ 

ภาคเหนือ 
1 ภาคเหนือตอนบน 1 201.6242 5.0000 206.6242 
2 ภาคเหนือตอนบน 2 211.9783 5.0000 216.9783 
3 ภาคเหนือตอนล่าง 1 243.1231 5.0000 248.1231 
4 ภาคเหนือตอนล่าง 2 199.0082 5.0000 204.0082 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 243.9052 5.0000 248.9052 
6 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 188.9605 4.0000 192.9605 
7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 228.0593 5.0000 233.0593 
8 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 239.0708 5.0000 244.0708 
9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 235.0816 5.0000 240.0816 

ภาคกลาง 
10 ภาคกลางตอนบน  273.1845 6.0000 279.1845 
11 ภาคกลางปริมณฑล 307.7422 5.0000 312.7422 
12 ภาคกลางตอนล่าง 1 164.8926 4.0000 168.8926 
13 ภาคกลางตอนล่าง 2 191.9614 5.0000 196.9614 
ภาคตะวันออก 
14 ภาคตะวันออก 1 321.4378 4.0000 325.4378 
15 ภาคตะวันออก 2 220.7301 5.0000 225.7301 
ภาคใต้ 
16 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 257.3845 5.0000 262.3845 
17 ภาคใต้ฝั่งอันดามนั 246.2868 6.0000 252.2868 
ภาคใต้ชายแดน 
18 ภาคใต้ชายแดน 181.5689 4.0000 185.5689 

รวม 4,156.0000  88.0000  4,244.0000  
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กรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หน่วย: ล้านบาท 

ที่ จังหวัด 
กรอบการจัดสรรงบ

พัฒนาจังหวัด 
งบบริหารจดัการของ

จังหวัด 

กรอบการจัดสรรงบ
พัฒนาจังหวัด 

รวมงบบริหารจัดการ 
ภาคเหนือ 

1 จังหวัดเชียงใหม ่  335.1286   10.0000   345.1286  
2 จังหวัดล าปาง  247.7085   10.0000   257.7085  
3 จังหวัดอุตรดิตถ ์  211.0447   9.0000   220.0447  
4 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  275.8736   9.0000   284.8736  
5 จังหวัดเชียงราย  328.2074   10.0000   338.2074  
6 จังหวัดแพร่  211.8935   9.0000   220.8935  
7 จังหวัดล าพนู  183.5460   9.0000   192.5460  
8 จังหวัดน่าน  218.0746   10.0000   228.0746  
9 จังหวัดพะเยา  234.8865   9.0000   243.8865  

10 จังหวัดนครสวรรค์  268.0845   10.0000   278.0845  
11 จังหวัดพิษณุโลก  249.0359   9.0000   258.0359  
12 จังหวัดก าแพงเพชร  234.8321   9.0000   243.8321  
13 จังหวัดอุทัยธาน ี  193.7516   9.0000   202.7516  
14 จังหวัดสุโขทัย  227.1566   9.0000   236.1566  
15 จังหวัดตาก  272.3759   10.0000   282.3759  
16 จังหวัดพิจิตร  204.0839   9.0000   213.0839  
17 จังหวัดเพชรบูรณ ์  245.4693   10.0000   255.4693  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
18 จังหวัดขอนแก่น  331.2690   10.0000   341.2690  
19 จังหวัดอุดรธาน ี  308.4469   10.0000   318.4469  
20 จังหวัดเลย  199.9272   10.0000   209.9272  
21 จังหวัดหนองคาย  199.5701   9.0000   208.5701  
22 จังหวัดมุกดาหาร  190.6586   8.0000   198.6586  
23 จังหวัดนครพนม  260.4458   9.0000   269.4458  
24 จังหวัดสกลนคร  276.6593   10.0000   286.6593  
25 จังหวัดกาฬสนิธุ ์  317.3308   10.0000   327.3308  
26 จังหวัดนครราชสีมา  415.4710   10.0000   425.4710  
27 จังหวัดชัยภูม ิ  249.0021   10.0000   259.0021  
28 จังหวัดยโสธร  229.7915   9.0000   238.7915  
29 จังหวัดอุบลราชธาน ี  313.1202   10.0000   323.1202  
30 จังหวัดร้อยเอ็ด  275.8619   10.0000   285.8619  
31 จังหวัดบุรีรัมย์  348.4302   10.0000   358.4302  
32 จังหวัดสุรินทร ์  310.1487   10.0000   320.1487  
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ที่ จังหวัด 
กรอบการจัดสรรงบ

พัฒนาจังหวัด 
งบบริหารจดัการของ

จังหวัด 

กรอบการจัดสรรงบ
พัฒนาจังหวัด 

รวมงบบริหารจัดการ 
33 จังหวัดมหาสารคาม  251.5938   9.0000   260.5938  
34 จังหวัดศรีสะเกษ  323.1760   10.0000   333.1760  
35 จังหวัดหนองบัวล าภ ู  220.7603   9.0000   229.7603  
36 จังหวัดอ านาจเจริญ  231.7754   8.0000   239.7754  
37 จังหวัดบึงกาฬ  200.7661   9.0000   209.7661  
ภาคกลาง 
38 จังหวัดราชบุร ี  234.2142   9.0000   243.2142  
39 จังหวัดกาญจนบุรี  257.5034   10.0000   267.5034  
40 จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์  200.6000   9.0000   209.6000  
41 จังหวัดเพชรบุรี  185.0766   9.0000   194.0766  
42 จังหวัดสุพรรณบุร ี  258.1861   9.0000   267.1861  
43 จังหวัดสมุทรสงคราม  149.7257   8.0000   157.7257  
44 จังหวัดสระบุร ี  224.1678   9.0000   233.1678  
45 จังหวัดสิงห์บุร ี  183.1545   8.0000   191.1545  
46 จังหวัดชัยนาท  216.0530   8.0000   224.0530  
47 จังหวัดอ่างทอง  198.5187   8.0000   206.5187  
48 จังหวัดลพบุร ี  256.4229   9.0000   265.4229  
49 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  276.9588   9.0000   285.9588  
50 จังหวัดสมุทรปราการ  350.2263   9.0000   359.2263  
51 จังหวัดปทุมธาน ี  264.3368   9.0000   273.3368  
52 จังหวัดสมุทรสาคร  257.5146   8.0000   265.5146  
53 จังหวัดนครปฐม  252.1848   9.0000   261.1848  
54 จังหวัดนนทบุร ี  262.8065   9.0000   271.8065  
ภาคตะวันออก 
55 จังหวัดชลบุรี  420.4060   10.0000   430.4060  
56 จังหวัดฉะเชิงเทรา  252.9747   9.0000   261.9747  
57 จังหวัดระยอง  369.0234   9.0000   378.0234  
58 จังหวัดตราด  179.9316   8.0000   187.9316  
59 จังหวัดจันทบุรี  194.9398   9.0000   203.9398  
60 จังหวัดนครนายก  175.8934   8.0000   183.8934  
61 จังหวัดปราจนีบุร ี  235.7645   9.0000   244.7645  
62 จังหวัดสระแก้ว  244.8803   9.0000   253.8803  
ภาคใต้ 
63 จังหวัดภูเก็ต  182.5405   8.0000   190.5405  
64 จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี  239.9721   10.0000   249.9721  
65 จังหวัดระนอง  190.2804   8.0000   198.2804  
66 จังหวัดพังงา  170.2959   8.0000   178.2959  
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ที่ จังหวัด 
กรอบการจัดสรรงบ

พัฒนาจังหวัด 
งบบริหารจดัการของ

จังหวัด 

กรอบการจัดสรรงบ
พัฒนาจังหวัด 

รวมงบบริหารจัดการ 
67 จังหวัดกระบี ่  181.8912   9.0000   190.8912  
68 จังหวัดชุมพร  185.9965   9.0000   194.9965  
69 จังหวัดนครศรีธรรมราช  300.5429   10.0000   310.5429  
70 จังหวัดสงขลา  297.0968   10.0000   307.0968  
71 จังหวัดสตูล  191.6028   8.0000   199.6028  
72 จังหวัดตรัง  220.9085   9.0000   229.9085  
73 จังหวัดพัทลุง  240.5251   9.0000   249.5251  
ภาคใต้ชายแดน 
74 จังหวัดยะลา  240.0776   9.0000   249.0776  
75 จังหวัดนราธิวาส  287.4097   9.0000   296.4097  
76 จังหวัดปัตตาน ี  279.0381   9.0000   288.0381  
  รวม 18,905.0000  695.0000  19,600.0000  

 

 

--------------------------------------------- 
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หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย 

(ผลการประชุมคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2562) 

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 อ.ก.บ.ภ. จะพิจารณาเฉพาะกรณีเป็นโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด หรือโครงการเดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือพ้ืนที่ด าเนินการ ซึ่งกระทบต่อ
กลุ่มเปาาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้ด าเนินการตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. เมื่อจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องเร่งรัดด าเนินโครงการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับเปาาหมาย
การด าเนินงานและการเบิกจ่ายที่รัฐบาลก าหนดตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีอย่างเคร่งครัด หากมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะต้องด าเนินการขอโอน
เปลี่ยนแปลง จังหวัดและกลุ่มจังหวัด จะต้องแสดงเหตุผล ความจ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจาณาอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ ์

2. ในกรณีที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์โอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ทั้งกรณีงบประมาณ
ปกติและงบประมาณเหลือจ่าย ให้ด าเนินการได้เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

2.1 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ ให้ด าเนินโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (Y2) ก่อน ทั้งนี้ สามารถด าเนินกิจกรรมบางส่วนของโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี (Y2) เท่าที่มีงบประมาณอยู่ได้ ส่วนกิจกรรมที่เหลือของโครงการสามารถน าไปด าเนินการในปีถัดไป 
โดยให้ประสานหารือกับส านักงบประมาณก่อนด าเนินการ 

2.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ไม่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของ
โครงการ กิจกรรม หรือรายการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

2.2.1 การแก้ไขข้อความที่พิมพ์คลาดเคลื่อน ตกหล่น ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ 

2.2.2 การเปลี่ยนแปลงประเภทงบรายจ่าย โดยไม่มีผลท าให้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
ของรายการตามท่ีได้รับอนุมัติไว้เดิม 

2.2.3 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการ ที่ไม่กระทบต่อกลุ่มเปาาหมาย
หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2.2.4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพ่ือให้เหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้าง  

2.2.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครุภัณฑ์ ชนิด จ านวน คุณลักษณะเฉพาะ 
(specification) ที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้งาน (capacity) หรือไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงประเภทหรือปริมาณครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ 
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2.2.6 กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมในงบด าเนินงาน เช่น สถานที่จัด 
จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวนรุ่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน และระยะเวลา 
ที่ไม่ท าให้จ านวนกลุ่มเปาาหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์น้อยลง 

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการตามข้อ 2.2.1 – 2.2.6 ต้องไม่มีผลท าให้
ต้องเพ่ิมวงเงินงบประมาณตามรายการที่ได้รับจัดสรร 

2.3 การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการสามารถน าไปขยายผลโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ
เพ่ือเพ่ิมเติมเปาาหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึนได้ 

ทั้งนี้ การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ 2 ให้เป็นอ านาจของ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยให้ ก.บ.จ. และ ก.บ.ก. รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับ
ดูแลภาค ทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสที่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโครงการ 

3. ส าหรับกรณีการด าเนินโครงการเดิม แต่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรม หรือพ้ืนที่ด าเนินการ  
ซึ่งกระทบต่อกลุ่มเปาาหมายหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้น าเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. 
ที่ก ากับดูแลภาค 

4. ในกรณีที่ด าเนินโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (Y2) ตามข้อ 2.1  
ทั้งหมดแล้วจึงจะสามารถขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ทั้งกรณีงบประมาณปกติและงบประมาณ
เหลือจ่าย ไปด าเนินโครงการใหม่ที่ไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้ โดยให้
เสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 

5. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามข้อ 3 และ 4  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้า 
กลุ่มจังหวัด น าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี เมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก.  
ให้ความเห็นชอบในการปรับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ  
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแล้ว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดจัดส่งค าขอ
โอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพ่ือพิจารณากลั่นกรอง และเสนอขอความเห็นชอบจาก
ประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเน้นให้ด าเนินโครงการส ารองที่อยู่ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี (Y2) ก่อน จึงก าหนดกรอบระยะเวลาในการส่งค าขอเปลี่ยนแปลงโครงการและ/หรือโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ตามข้อ 3 และ 4 ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเสนอค าขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. ภายในเดือนมีนาคม 
2563 

6. การเปลี่ยนแปลงโครงการทุกกรณี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ด าเนินการ
ตามระเบียบการบริหารงบประมาณที่เก่ียวข้อง 

7. หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ก.บ.ภ. มีมติเห็นชอบ 

--------------------------------------------- 
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กรอบระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

(ผลการประชุมคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2562) 

คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 มีมติเห็นชอบ 
กรอบระยะเวลาการจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือปฏิบัติดังนี้ 

ล าดับ วัน เดือน ปี กิจกรรม 
1 2–26 ธันวาคม 2562 จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท าแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
๒ ภายใน  

27 ธันวาคม 2562 
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน 
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ ก.บ.ภ.  

๓ 28 ธันวาคม 2562 – 
12 มกราคม 2563 

ทีมบูรณาการกลางประชุมหารือและรับฟังข้อคิดเห็นของจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด เพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-
2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 

๔ 13-17 มกราคม 2563 อ.ก.บ.ภ. ที่ก ากับดูแลภาค ประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนา  
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

๕ 24 มกราคม 2563 ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา   
(พ.ศ. 2561-2565) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

๖ ภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 

คณะรัฐมนตรีพิจารณารับทราบแผนพัฒนา (พ.ศ. 2561-2565)  
ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

 


