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 เอกสารรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ฉบับน้ี 
จัดทำาขึ้นเพื่อรวบรวมผลการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้กรอบ
ภารกิจ และหน้าท่ีในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผลการดำาเนินการโครงการตามแผนพัฒนา         
ของกลุ่มจังหวัด ซึ ่งกลุ ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี      
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด               
ได้ร่วมกันผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือนำาไปสู่ผลลัพธ์ คือ เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังค่ัง อย่างย่ังยืน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติของรัฐบาล 
ถึงแม้ว่าจะเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ก็ตาม
 กลุม่จังหวัดภาคกลางปรมิณฑล ขอขอบคุณในความรว่มมอืของทกุจังหวัดในกลุม่จังหวัด สว่นราชการ/
หน่วยงานที่เก่ียวข้องที่ได้เร่งรัดดำาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีดังกล่าวย่างดีย่ิง และหวังเป็น  
อย่างย่ิงว่ารายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการนำาไปใช้ให้เหมาะสม 
ต่อไป 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
พฤศจิกายน 2563
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คำานำา

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

 - ข้อมูลทั่วไป
 - นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 
ส่วนที่ 2 ศักยภาพ โอกาส และจุดเน้นในการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

 - ศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา
 - จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

 - เป้าหมายการพัฒนา 
 - พันธกิจ
 - เป้าประสงค์ 
 - ประเด็นการพัฒนา , แนวทางการพัฒนา
ส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

 - แผนงาน/โครงการ
 -  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 - ผลการดำาเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่วนที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด 
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1. ประวัติความเป็นมา
 สืบเนื่องจากประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การจัดตั้ง
กลุ่มจังหวัดและกำาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 
เป็นการกำาหนดให้จดัตัง้กลุม่จงัหวัดและกำาหนดจงัหวัดท่ีเป็นศนูย์ปฏบิติัการของกลุม่จงัหวัด จำานวน 18 กลุม่จงัหวัด 6 ภาค 
ท้ังน้ี กำาหนดให้ประกาศน้ีใช้บงัคบักบัการดำาเนินการจดัทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
โดยกลุ่มจังหวัดภาคกกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรปราการ โดยให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลต้ังอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ทำาให้ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของกรุงเทพฯ       
จนกลายเป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน กรุงเทพมหานครและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลนับว่าเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีมี     
ความเจริญท่ีสดุ และเป็นศนูย์กลางการปกครอง การบริหารราชการ พาณิชยกรรม และการเงนิของประเทศ ซ่ึงกลุม่จงัหวัด 
ภาคกลางปริมณฑลมีแม่นำ้าท่าจีน แม่นำ้าแม่กลอง และแม่นำ้าเจ้าพระยาไหลผ่าน ไม่มีภูเขา มีลำาคลองธรรมชาติ และ  
คลองชลประทาน 
 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งการเป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดท้ังการติดต่อกับนานาชาติมาโดยตลอด จนพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและ      
การค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดลำาดับให้เป็นมหานครท่ีมีขนาดใหญ่อันดับท่ี 15 ของโลก    
อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนาคตจะเป็นศูนย์กลาง 
การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ส่วนที่ 1 2. สภาพทั่วไป  

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และ
จงัหวัดสมทุรปราการ มขีนาดพืน้ทีร่วมประมาณ 5,320.58 ตารางกโิลเมตรหรือประมาณ 3,325,362.5 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 
5.20 ของพื้นที่ภาคกลางและคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของประเทศ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม
ภาคกลาง มีอาณาเขตเกือบล้อมรอบกรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตติดกับจังหวัดอื่นๆ ดังนี้

	 	 ทิศเหนือ	 ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
  ทิศใต้	 ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรสาคร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี
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เป็นการกำาหนดให้จดัตัง้กลุม่จงัหวัดและกำาหนดจงัหวัดท่ีเป็นศนูย์ปฏบิติัการของกลุม่จงัหวัด จำานวน 18 กลุม่จงัหวัด 6 ภาค 
ท้ังน้ี กำาหนดให้ประกาศน้ีใช้บงัคบักบัการดำาเนินการจดัทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
โดยกลุ่มจังหวัดภาคกกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัด
สมุทรปราการ โดยให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร ทำาให้ได้รับอิทธิพลจากการขยายตัวของกรุงเทพฯ       
จนกลายเป็นเขตเศรษฐกิจเดียวกัน กรุงเทพมหานครและกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลนับว่าเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีมี     
ความเจริญท่ีสดุ และเป็นศนูย์กลางการปกครอง การบริหารราชการ พาณิชยกรรม และการเงนิของประเทศ ซ่ึงกลุม่จงัหวัด 
ภาคกลางปริมณฑลมีแม่นำ้าท่าจีน แม่นำ้าแม่กลอง และแม่นำ้าเจ้าพระยาไหลผ่าน ไม่มีภูเขา มีลำาคลองธรรมชาติ และ  
คลองชลประทาน 
 กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีการพัฒนาจนเป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งการเป็นศูนย์บริหารทางเศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม ตลอดท้ังการติดต่อกับนานาชาติมาโดยตลอด จนพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและ      
การค้า การบริการของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกจัดลำาดับให้เป็นมหานครท่ีมีขนาดใหญ่อันดับท่ี 15 ของโลก    
อีกท้ังยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินนานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งผลให้กรุงเทพฯ และ
ปริมณฑลมีบทบาทหรือสัดส่วนในการผลิตถึงร้อยละ 51 ของผลผลิตรวมของประเทศ และในอนาคตจะเป็นศูนย์กลาง 
การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้สามารถเปิดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนานาชาติ

ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ส่วนที่ 1 2. สภาพทั่วไป  

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และ
จงัหวัดสมทุรปราการ มขีนาดพืน้ทีร่วมประมาณ 5,320.58 ตารางกโิลเมตรหรือประมาณ 3,325,362.5 ไร่ คดิเป็นร้อยละ 
5.20 ของพื้นที่ภาคกลางและคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของประเทศ โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลตั้งอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม
ภาคกลาง มีอาณาเขตเกือบล้อมรอบกรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตติดกับจังหวัดอื่นๆ ดังนี้

	 	 ทิศเหนือ	 ติดต่อกับ จังหวัดสุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา 
  ทิศใต้	 ติดต่อกับ  จังหวัดสมุทรสาคร 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี
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 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นท่ีราบลุ ่มอยู ่เหนือระดับนำ้าทะเลปานกลาง ค่อนข้างราบเรียบ                
ลกัษณะภมูปิระเทศในแต่ละจงัหวัดภายในกลุม่จงัหวัดค่อนข้างเหมอืนกนั คอื ไม่มภีเูขา เป็นพืน้ท่ีราบลุม่ มท่ีีดอนกระจาย
เป็นแห่งๆ มีแหล่งนำ้ากระจาย ทั้งทางธรรมชาติ และคลองชลประทาน โดยไม่มีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าบก) มากนัก กลุ่มจังหวัด
มีพื้นที่ป่ามากที่สุดอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นป่าชายเลน

 ลกัษณะภมูอิากาศของกลุม่จงัหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยส่วนใหญ่จะมลีกัษณะเป็นแบบร้อนช้ืน อยูภ่ายใต้อทิธพิล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งทำาให้ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยฤดูหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไป และ
เนือ่งจากลกัษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มคีวามแตกตา่งของระดับพื้นดินเพยีงเล็กน้อย สภาพภูมอิากาศจงึมลีักษณะคอ่นขา้ง
สมำา่เสมอตลอดพืน้ที ่มเีพยีงจงัหวัดสมทุรปราการจะมสีภาพภมูอิากาศแบบพืน้ท่ีชายทะเล ในฤดูร้อนมคีวามช้ืนในอากาศ
ค่อนข้างสูง



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล8 9

 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นท่ีส่วนใหญ่ เป็นท่ีราบลุ ่มอยู ่เหนือระดับนำ้าทะเลปานกลาง ค่อนข้างราบเรียบ                
ลกัษณะภมูปิระเทศในแต่ละจงัหวัดภายในกลุม่จงัหวัดค่อนข้างเหมอืนกนั คอื ไม่มภีเูขา เป็นพืน้ท่ีราบลุม่ มท่ีีดอนกระจาย
เป็นแห่งๆ มีแหล่งนำ้ากระจาย ทั้งทางธรรมชาติ และคลองชลประทาน โดยไม่มีพื้นที่ป่าไม้ (ป่าบก) มากนัก กลุ่มจังหวัด
มีพื้นที่ป่ามากที่สุดอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นป่าชายเลน

 ลกัษณะภมูอิากาศของกลุม่จงัหวัดภาคกลางปริมณฑล โดยส่วนใหญ่จะมลีกัษณะเป็นแบบร้อนช้ืน อยูภ่ายใต้อทิธพิล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งทำาให้ประกอบด้วย ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยฤดูหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไป และ
เนือ่งจากลกัษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มคีวามแตกตา่งของระดับพื้นดินเพยีงเล็กน้อย สภาพภูมอิากาศจงึมลีักษณะคอ่นขา้ง
สมำา่เสมอตลอดพืน้ที ่มเีพยีงจงัหวัดสมทุรปราการจะมสีภาพภมูอิากาศแบบพืน้ท่ีชายทะเล ในฤดูร้อนมคีวามช้ืนในอากาศ
ค่อนข้างสูง



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล10 11

 ข้อมูลประชากรตามทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล    
มีประชากรรวมท้ังสิน้ 4,693,896 คน เป็นชาย 2,226,230 คน เป็นหญงิ 2,467,666 คน โดยมีประชากรท่ีได้รับสญัชาตไิทย 
จำานวน 4,645,550 คน เป็นชาย 2,200,422 คน เป็นหญิง 2,445,128 คน และประชากรท่ียังไม่ได้รับสัญชาติไทย      
จำานวน 48,346 คน เป็นชาย 25,808 คน เป็นหญิง 22,538 คน รวมทั้ง ยังพบว่ามีประชากรแฝงเป็นจำานวนมาก
 การตั้งถิ่นฐานของประชากร กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ในปี 2563 ซึ่งเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก
จำานวนมาก มีสิ่งอำานวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และการค้า การบริการของกรุงเทพฯ และปริมณฑล นำามาซึ่งปัญหาการปรับตัวของแรงงานอพยพ โดยแรงงานที่อพยพ
เข้ามาหางานทำาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้สร้างปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด มีผู้อาศัยในแหล่งเสื่อมโทรม
ประมาณ 2 ล้านคน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต จึงจำาเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านการจัดหาที่อยู่อาศัย 
การเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการพื้นฐานทางสังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนยากจนในเขตเมืองให้ดีขึ้น

3. การบริหารงานของกลุ่มจังหวัด
 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัดเป็นรูปแบบของการบริหารงานแบบบูรณาการในรูปของการรวม          
กลุม่จงัหวัดท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกนั ซ่ึงจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพฒันา และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบ และร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำาสั่งท่ี 1657/2560 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 เร่ืองการจัดตั้ง                
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางในสำานักงาน      
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และมอบหมายให้ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ทำาหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และกำากับดูแลกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์     
กลุ่มจังหวัด ดังน้ัน “กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม)” สังกัด กลุ่มยุทธศาสตร์  
การพัฒนาภาคกลาง สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

4. นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
 กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565
 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 เพื่อให ้         
ทันสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัทำาแผนปฏบิตัริาชการประจำาปีของกลุม่จงัหวัด ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

 4.1 นโยบายการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
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จำานวน 48,346 คน เป็นชาย 25,808 คน เป็นหญิง 22,538 คน รวมทั้ง ยังพบว่ามีประชากรแฝงเป็นจำานวนมาก
 การตั้งถิ่นฐานของประชากร กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ในปี 2563 ซึ่งเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก
จำานวนมาก มีสิ่งอำานวยความสะดวกทางสังคม มีสาธารณูปโภคต่างๆ อย่างครบสมบูรณ์ การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม
และการค้า การบริการของกรุงเทพฯ และปริมณฑล นำามาซึ่งปัญหาการปรับตัวของแรงงานอพยพ โดยแรงงานที่อพยพ
เข้ามาหางานทำาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้สร้างปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและชุมชนแออัด มีผู้อาศัยในแหล่งเสื่อมโทรม
ประมาณ 2 ล้านคน รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาด้านคุณภาพชีวิต จึงจำาเป็นต้องมีมาตรการช่วยเหลือด้านการจัดหาที่อยู่อาศัย 
การเพิ่มพูนทักษะความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนการขยายบริการพื้นฐานทางสังคม เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนยากจนในเขตเมืองให้ดีขึ้น

3. การบริหารงานของกลุ่มจังหวัด
 การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์กลุ ่มจังหวัดเป็นรูปแบบของการบริหารงานแบบบูรณาการในรูปของการรวม          
กลุม่จงัหวัดท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกนั ซ่ึงจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพฒันา และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบ และร่วมกันแก้ไขปัญหาระหว่างจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีคำาสั่งท่ี 1657/2560 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2560 เร่ืองการจัดตั้ง                
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางในสำานักงาน      
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่รายงานตรงต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทย และมอบหมายให้ 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ทำาหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค และกำากับดูแลกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์     
กลุ่มจังหวัด ดังน้ัน “กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม)” สังกัด กลุ่มยุทธศาสตร์  
การพัฒนาภาคกลาง สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

4. นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
 กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565
 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำาเนินการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 เพื่อให ้         
ทันสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัทำาแผนปฏบิตัริาชการประจำาปีของกลุม่จงัหวัด ประจำาปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

 4.1 นโยบายการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
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 4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  ขอบเขตของแผนพฒันาจงัหวัด เป็นแผนท่ีมีความครอบคลมุทุกมิตกิารพฒันา มุ่งตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาที่สำาคัญของจังหวัด ส่วนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นประเด็นร่วมในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด และต้องมีขอบเขต       
การดำาเนินการหรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด 

 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำาเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ              
ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีเป็นหัวหน้ากลุ ่มจังหวัด นำาร่างแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน)               
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับฟังความคดิเห็นจากภาคส่วนต่างๆ และเม่ือได้ผลการรับฟังความคดิเห็นแล้ว ให้นำาผล 
การประชุมและข้อคดิเห็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) กลุม่จงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 
เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป

 4.3 หลักเกณฑ์การจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด
  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซ่ึงจะเสนอเป็นคำาของบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องมลีักษณะของโครงการ ดังนี้
  1) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  2) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  3) มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค ด้านกายภาพ ด้านงบประมาณ
  4) มีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ 

  5) มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ.กำาหนด
  6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้
  7) แสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป
  8) สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการมากกว่าหนึ่งปีได้ โดยต้องแสดงเหตุผล
   ความจำาเป็นที่ต้องดำาเนินการต่อเนื่อง
  9) ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต จากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนที่จะเสนอขอโครงการ
	 	 	 ต้องไม่มีลักษณะดังนี้
  1) ไม่เป็นการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนโดยตรง ยกเว้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้
   โครงการ
  2) ไม่เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อใช้งานตามภารกิจของส่วนราชการ ยกเว้น เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมภายใต้
   โครงการ
  3) ไม่เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือก่อสร้างอาคารสถานที่ของส่วนราชการ
  4) ไม่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน เว้นแต่ ฝึกอบรมด้านอาชีพ ด้านความมั่นคง 
   และกลุ่มเป้าหมายต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
  5) โครงการต้องไม่เป็นในลักษณะของกิจกรรมย่อย
  6) ต้องไม่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นกิจกรรมที่มีข้อผูกพันในเรื่องการเจรจาการค้า
   และการลงทุน การท่องเที่ยว และการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน 
   สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี
  7)	ต้องไม่เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เว้นแต่	มีเหตุผลความจ�าเป็นและเกินศักยภาพ	
	 	 	 รวมทั้งมีหนังสือยืนยันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ทั้งนี้	เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	 	 	 ที่ยังไม่ได้เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง
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 4.2 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  ขอบเขตของแผนพฒันาจงัหวัด เป็นแผนท่ีมีความครอบคลมุทุกมิตกิารพฒันา มุ่งตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาที่สำาคัญของจังหวัด ส่วนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาภาค หรือความต้องการแก้ไขปัญหาท่ีเป็นประเด็นร่วมในพื้นท่ีกลุ่มจังหวัด และต้องมีขอบเขต       
การดำาเนินการหรือได้รับผลประโยชน์มากกว่า 1 จังหวัด 

 ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดดำาเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา 19 และมาตรา 27 วรรค 2 แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ              
ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีเป็นหัวหน้ากลุ ่มจังหวัด นำาร่างแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน)               
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รับฟังความคดิเห็นจากภาคส่วนต่างๆ และเม่ือได้ผลการรับฟังความคดิเห็นแล้ว ให้นำาผล 
การประชุมและข้อคดิเห็นเสนอคณะกรรมการบริหารงานจงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) กลุม่จงัหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.) 
เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป

 4.3 หลักเกณฑ์การจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของจงัหวัดและกลุ่มจงัหวัด
  โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซ่ึงจะเสนอเป็นคำาของบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องมลีักษณะของโครงการ ดังนี้
  1) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  2) มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับห่วงโซ่คุณค่าของแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  3) มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค ด้านกายภาพ ด้านงบประมาณ
  4) มีความคุ้มค่า ผลลัพธ์ หรือประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะได้รับ 

  5) มีรายละเอียดครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่ ก.บ.ภ.กำาหนด
  6) มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้
  7) แสดงถึงหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป
  8) สามารถเสนอโครงการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการมากกว่าหนึ่งปีได้ โดยต้องแสดงเหตุผล
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 4.4 แนวทางในการใช้จ่ายงบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 4.5 หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการใช้เงินเหลือจ่าย
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ศักยภาพ โอกาส และจุดเน้นในการพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ส่วนที่ 2

1. ประเด็นปัญหาและความต้องการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 
 จากการรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของแต่ละจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล ปรากฏว่า ปัญหาหลักมีความใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีพื้นที่ของทุกจังหวัดมีความเชื่อมโยงกับกรุงเทพมหานคร 
จนกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเดียวกัน สรุปปัญหาสำาคัญของกลุ่มจังหวัดที่ควรได้รับการพัฒนา คือ 

 1.3 ปัญหาประชากรแฝง การเข้ามาแย่งอาชีพ 
และพื้นที่ในการทำามาหากินของคนชุมชนด้ังเดิม 
ทำาให้เกิดการว่างงาน และตกงาน การได้รับ        
การบริการท่ีไม่เต็มท่ี หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง     
ควรออกกฎหมายท่ีเคร่งครัดเกี่ยวกับประชากรแฝง 
มีการบริหารจัดการงบประมาณสำาหรับในการแก้ไข
ปัญหาประชากรแฝง เพือ่ให้ประชาชนทัง้กลุม่จงัหวัด
ได้รับสวัสดิการที่ควรจะได้รับอย่างเต็มที่

 1.1 ปัญหาด้านการจราจรท่ีแออัด เน่ืองจากมีการ
ขยายตัว และเจริญเติบโตสูงข้ึนเร็วมาก ทำาให้มี      
แหล่งท่องเท่ียว และห้างสรรพสินค้ามากข้ึน ทำาให้เกิด        
การแออัดของชุมชน มีรถสญัจรสงูในแต่ละวัน เกดิปัญหา 
การจราจรท่ีตดิขัด ปัญหาด้านมลพษิทางเสยีงและอากาศ 
ปัญหาด้านอุบัติเหตุทางรถยนต์ ฯลฯ

 1.2 ปัญหาเร่ืองการจัดการขยะ และระบบนำ้าเสีย 
เม่ือเมืองขยายตัวแต่ยังไม่มีระบบบริหารจัดการขยะท่ีดี 
ทำาให้เกดิปัญหาหาขยะมูลฝอย การท้ิงขยะในท่ีสาธารณะ 
ตามท้องถนน แหล่งนำ้าต่างๆ หรือการปล่อยนำ้าเน่าเสีย 
จากโรงงาน หรือชุมชนต่างๆ

 1.4 ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ป ัญหาด ้านเศรษฐกิจที่พบมากที่สุด คือ ป ัญหาเรื่อง                 
ค่าครองชีพสงู ปัญหาการว่างงาน และคนตกงาน เมือ่มคีวามเป็น 
ชุมชนเมืองมากข้ึน ค่าครองชีพต่างๆ ได้แก่ ค่าเดินทาง        
ค่าอาหาร ค่าที่พัก ก็สูงขึ้นตามด้วย แต่ในทางกลับกันรายได้
ลดน้อยลง เศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวส่งผลทำาให้       
คนตกงานมากข้ึน เกิดปัญหาหน้ีสินนอกระบบ รวมทั้ง        
เกิดปัญหา ทางด้านสังคมตามมา เช่น ปัญหาทำาร้ายร่างกาย 
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาปล้นชิงทรัพย์ เป็นต้น การระบาดของ 

ยาเสพติดท่ีพบในกลุ่มเยาวชน การม่ัวสุ่ม และปัญหาการขับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งบนท้องถนน สร้างความรำาคาญใจ            
แก่ประชาชน และผู้ใช้รถบนท้องถนน ตลอดจนประชาชนทำางานนอกบ้านมากขึ้น ต่างคนต่างอยู่ ทำาให้ปัจจุบันวัฒนธรรม 
ด้ังเดิมค่อยๆ หายไป ไม่มกีารอนุรักษ์ ขาดการปลกูฝัง ดังน้ัน ควรจะมกีารสร้างศนูย์อนุรักษ์วัฒนธรรมเพือ่ให้คงวัฒนธรรม
เก่าแก่ดั้งเดิมไว้

2. ศักยภาพเชิงพื้นที่ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
 2.1 ด้านเศรษฐกิจ ขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ผลิตภัณฑ์มวลรวม) ในปี พ.ศ. 2559      
มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ อยู่ที่ร้อยละ 1.27 อยู่ในลำาดับที่ 13 จาก 18 กลุ่มจังหวัด 
โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกสาขาอยู่ที่ 1,635,792 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ณ ราคาประจำาปี มีมูลค่าอยู่ที่ 14,533,465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.26 ของประทศ และมีอัตราการขยายตัว         
ทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.31 ต่อปี ประชากรมีรายได้อยู่ที่ 268,070 บาทต่อปี มีสัดส่วนคนจนอยู่ที่ร้อยละ 0.67 มีอัตรา 
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.17 โดยสรุปแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว 
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 2.1 ด้านเศรษฐกิจ ขนาดเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (ผลิตภัณฑ์มวลรวม) ในปี พ.ศ. 2559      
มีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ แบบปริมาณลูกโซ่ อยู่ที่ร้อยละ 1.27 อยู่ในลำาดับที่ 13 จาก 18 กลุ่มจังหวัด 
โดยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมทุกสาขาอยู่ที่ 1,635,792 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับขนาดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) 
ณ ราคาประจำาปี มีมูลค่าอยู่ที่ 14,533,465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.26 ของประทศ และมีอัตราการขยายตัว         
ทางเศรษฐกิจร้อยละ 2.31 ต่อปี ประชากรมีรายได้อยู่ที่ 268,070 บาทต่อปี มีสัดส่วนคนจนอยู่ที่ร้อยละ 0.67 มีอัตรา 
การว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.17 โดยสรุปแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีรวดเร็ว 
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สามารถขยายการเติบโตของเศรษฐกจิต่อเน่ืองทุกๆ ปี โดยเฉพาะนอกภาคการเกษตรท่ีมีการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี 
ภาคการเกษตรมีลักษณะของการชะลอการเติบโตและมีอัตราการขยายตัวท่ีลดลง อันเกิดจากการขยายตัวของ             
ภาคประชาชนภายในกลุ่มจังหวัดและความต้องการด้านอื่นที่มากกว่าภาคการเกษตร  
 2.2 ด้านการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

 2.5 ด้านความม่ันคง จำานวนประชากรของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ปรากฏว่า จังหวัด
สมุทรปราการ มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม 
ตามลำาดับ แต่หากพจิารณาจากความหนาแน่นของประชากร กลบัพบว่า จงัหวัดนนทบรีุ มีอัตราความหนาแน่นของประชากร
มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม ตามลำาดับ โดยจะเห็นได้ว่า   
แต่ละจังหวัดจะมีจำานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร เพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี อาจเน่ืองจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล เป็นกลุม่จงัหวัดท่ีอยูติ่ดกบักรุงเทพมหานคร ทำาให้ประชาชนซ่ึงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจงัหวดัใกล้เคยีง 
ย้ายถิ่นฐาน มายังแถบปริมณฑลเพราะความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นของกรุงเทพมหานครนั่นเอง

3. ประเด็นที่กลุ่มจังหวัดให้ความสำาคัญ 

กลุ่มจังหวัด สำาหรับจำานวนโรงงานปรากฎว่าจังหวัดสมุทรปราการมีโรงงานมากท่ีสุดในกลุ่มจังหวัด รองลงมาคือ        
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรีตามลำาดับ

มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ผลผลติของข้าวนาปีและข้าวนาปรังลดลง อาจเน่ืองมาจาก 
ความเจริญด้านอ่ืนๆ เช่น การกระจายตัวของภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม  
การค้าการลงทุน ที่ขยายตัวมาจากกรุงเทพมหานคร

 2.3 ด้านอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านภาคอุตสาหกรรมของ         
กลุม่จงัหวัดภาคกลางปริมณฑล มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง แต่มีอัตราการขยายตวั 
ท่ีลดลง แต่อย่างไรกต็าม ผลติภณัฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมอยู่ในอันดับ 5 จาก 18 

 2.4 ด้านการท่องเท่ียว จากข้อมูลของกรมการท่องเท่ียวและกฬีา 
พบว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล มีรายได้จากการท่องเท่ียว    
เพิม่ข้ึนทุกๆ ปี ซ่ึงการท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นการท่องเท่ียวแบบเดินทาง 
ไปกลับภายในวันเดียว เน่ืองจากพื้นท่ีไม่ห่างไกลจากเมืองหลวง
กรุงเทพมหานครมากนัก ส่งผลให้อัตราการพักค้างของนักท่องเท่ียว  
มีจำานวนไม่มากนัก

 3.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบ
โลจิสติกส ์ของกลุ ่มจั งหวัดเพื่ อขยายขีด       
ความสามารถและพฒันาคณุภาพการให้บริการ    
เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ี
เศรษฐกิจหลัก โดยยกระดับให้มีโครงข่าย
สามารถเช่ือมโยงภายในกลุม่จงัหวัดทีส่นับสนุน
การพฒันาพืน้ทีต่ามแนวระเบยีงเศรษฐกจิต่างๆ
 3.2 เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัย
พื้นฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพิ่ม
ศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม 
และยกระดับห่วงโซ่มลูค่าด้วยการใช้เทคโนโลยี

วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ       
ความต้องการของตลาด รวมทัง้สร้างสงัคมผู้ประกอบการให้มทีกัษะการทำาธรุกจิทีท่นัต่อ

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและพื้นที่
เศรษฐกจิใหม่ เพือ่รองรับการขยายตวัทางเศรษฐกจิและขับเคลือ่นเศรษฐกจิเข้าสูก่าร
เป็นประเทศรายได้สงูในอนาคต การพฒันาการผลติสนิค้าเกษตรท่ีมีคณุภาพปลอดภยั
และให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากล โดยส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทน

สารเคมี พร้อมท้ังสนับสนุนให้มีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มี     

ความหลากหลาย และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
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สามารถขยายการเติบโตของเศรษฐกจิต่อเน่ืองทุกๆ ปี โดยเฉพาะนอกภาคการเกษตรท่ีมีการเตบิโตอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ี 
ภาคการเกษตรมีลักษณะของการชะลอการเติบโตและมีอัตราการขยายตัวท่ีลดลง อันเกิดจากการขยายตัวของ             
ภาคประชาชนภายในกลุ่มจังหวัดและความต้องการด้านอื่นที่มากกว่าภาคการเกษตร  
 2.2 ด้านการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวนาปี และข้าวนาปรัง ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล 

 2.5 ด้านความม่ันคง จำานวนประชากรของจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ปรากฏว่า จังหวัด
สมุทรปราการ มีประชากรมากที่สุดในกลุ่มจังหวัด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม 
ตามลำาดับ แต่หากพจิารณาจากความหนาแน่นของประชากร กลบัพบว่า จงัหวัดนนทบรีุ มีอัตราความหนาแน่นของประชากร
มากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครปฐม ตามลำาดับ โดยจะเห็นได้ว่า   
แต่ละจังหวัดจะมีจำานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร เพิ่มข้ึนในทุกๆ ปี อาจเน่ืองจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ปริมณฑล เป็นกลุม่จงัหวัดท่ีอยูติ่ดกบักรุงเทพมหานคร ทำาให้ประชาชนซ่ึงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือจงัหวดัใกล้เคยีง 
ย้ายถิ่นฐาน มายังแถบปริมณฑลเพราะความหนาแน่นของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นของกรุงเทพมหานครนั่นเอง
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จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดนนทบุรีตามลำาดับ

มีแนวโน้มลดลง ส่งผลให้ผลผลติของข้าวนาปีและข้าวนาปรังลดลง อาจเน่ืองมาจาก 
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กลุม่จงัหวัดภาคกลางปริมณฑล มีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง แต่มีอัตราการขยายตวั 
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 2.4 ด้านการท่องเท่ียว จากข้อมูลของกรมการท่องเท่ียวและกฬีา 
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ความสามารถและพฒันาคณุภาพการให้บริการ    
เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื้นท่ี
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ความหลากหลาย และส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน
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 3.3 การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนา   
แหล่งท่องเท่ียวท่ีสอดคล้องและสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชน โดยความต้องการจากประชาชน            
เพือ่การมีส่วนร่วมในการพฒันา และการส่งเสริมกจิกรรมการท่องเท่ียวเพือ่ดึงดูดให้นักท่องเท่ียวได้ใช้เวลาพกัผ่อนท่องเท่ียว 
ในพืน้ท่ีเพิม่มากข้ึน รวมท้ังให้ความสำาคญักบัการสร้างองค์ความรู้ในด้านการท่องเท่ียว การบริหารจดัการแหล่งท่องเท่ียว
ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน เพราะกระแสความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิม 

 3.4 การพัฒนานวัตกรรมและการนำามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับศักยภาพของกลุ่มจังหวัด    
โดยจะมุ่งเน้นการนำาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทำาให้เกิดสิ่งใหม่ท่ีมีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ                
ทัง้ในเร่ืองกระบวนการผลติและรูปแบบผลติภณัฑ์และบริการใหม่ๆ การพฒันาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการเพิม่ผลผลติ
และสร้างมลูค่าเพิม่ควบคูก่บัการพฒันาคณุภาพของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรมให้มทีกัษะในด้านต่างๆ 
เพื่อพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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 3.6 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัย
พัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสาน
เทคโนโลย ีการพฒันาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลย ี(Technopreneur) รวมทัง้การเช่ือมโยงระหว่าง
ภาคการผลติท่ีเป็นกลุม่ใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกจิชุมชน และวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม
กับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology,         
Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดำาเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบนัวิจยั สถาบนัการศกึษา 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมท้ังการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ               
ส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาวิสาหกจิชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs เพือ่ให้เกดิการพฒันาเศรษฐกจิของกลุม่จงัหวัด
อย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดการกระจายตัวทางเศรษฐกิจไปสู่พื้นที่ เป็นแหล่งรองรับแรงงานและสร้างรายได้กับประชาชน
ในพืน้ที ่ลดปัญหาการเข้ามาหางานทำาในพืน้ทีก่รุงเทพ เน่ืองจากกลุม่จงัหวัดมีศกัยภาพในการพฒันา SMEs อนัมีองค์ประกอบ 
ค่อนข้างครบ ทั้งทุนทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์และทางสังคม 
 3.7 เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างข้ึน และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งข้ึน โดย         
การเช่ือมโยงเครือข่ายการผลติ และนำาผลการวิจยัและการพฒันาท่ีเกีย่วข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลติภณัฑ์เชงิพาณิชย์ 
ทีห่ลากหลาย และสอดคล้องกบัความต้องการของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาความเช่ือมโยงด้านคมนาคมขนส่ง 
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม 

 3.5 การสนับสนุนเทคโนโลยแีละนวัตกรรมในการลดต้นทุนของการผลติสนิค้าเกษตร โดยใช้พลงังานจากธรรมชาติ 
เช่น ลม พลงังานจากแสงอาทิตย์ รวมถงึการใช้สารชีวภาพ ฯลฯ เพือ่เป็นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ตามยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในประเด็นการสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคง          
ของอาหารและพลังงาน และในประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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 3.8 การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟื้นฟู 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค          
ส่งเสริมการผลติและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
เพิม่ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ รวมท้ังบริหารจดัการเพือ่ลดความเสีย่งด้านภยัพบิติั 
ทางธรรมชาติ 

 4. จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล  
  ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2562-2565

ส่วนที่ 3

 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัด
สมุทรปราการ ร่วมกับทุกภาคส่วน ร่วมกันจัดทำายุทธศาสตร์ โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง นโยบายรัฐบาล และนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยทำา          
การวิเคราะห์ศกัยภาพของกลุม่จงัหวัด จดุอ่อน จดุแข็ง โอกาส อุปสรรค และปัญหาความต้องการเชิงพืน้ที ่ เพือ่กำาหนด 
เป็นแนวทาง ในการจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พ.ศ. 2562-2565 ตามแนวทางของ  
คณะกรรมการ บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการ และสำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น ระดมสมองจากทุกภาคส่วน     
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จึงได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
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ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
 1. เป้าหมายการพัฒนา

เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์
การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย์กลางโลจิสติกส์

ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่

 2. พันธกิจ
  1. ปรับโครงสร้างการดำาเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และวิสาหกิจขนาดย่อม     
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยี รู้ทันบริบทโลก รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ที่มั่นคง 
มั่งคั่งและยั่งยืน
  2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และภาครัฐ    
รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบดำาเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด
  3. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic ระบบการค้าออนไลน์  
(E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 
  4. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองท่ีเป็นมิตรกบัชุมชน และสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนื 
  5. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพื่อไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่
  6. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

 3. เป้าประสงค์รวม
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน

(มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)
 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.0
 ประชาชนมั่งคั่ง  ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
 ความสุขที่ยั่งยืน  ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลีย่ของกลุม่จงัหวัด ต้องไม่น้อยกว่าค่าเฉลีย่
      ของปี 2558 – 2560 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6350)

 4. ประเด็นการพัฒนา
 ประเด็นการพฒันาที ่1 เพิม่ความสามารถในการผลติและศกัยภาพของคนท�างาน และผู้ประกอบการ SMEs 
ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ
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 แนวทางการพัฒนา
  1.1 ส่งเสริมการทำาการเกษตรอัจฉริยะ เพือ่ผลติสนิค้าเกษตรมูลค่าสงู (เกษตรเศรษฐ)ี และลดต้นทุนการผลติ
  1.2  พฒันาแรงงานให้มีทักษะท่ีพร้อมรับการเปลีย่นแปลงของการย้ายฐานการผลติ และรองรับการเปลีย่นแปลง
ของโครงสร้างเศรษฐกิจ

 เป้าประสงค์	
  1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ
  1.2 ยกระดับและขีดความสามารถของคนทำางานและผู้ประกอบการ SMEs ท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ

  1.3  ส่งเสริมธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ รองรับการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยรอบกรุงเทพฯ
  1.4  ส่งเสริมการปรับเปลีย่นอาชีพของกลุม่ผู้มรีายได้น้อยและต้นทนุตำา่ไปทำางานในภาคบริการทีเ่ป็นทีต้่องการ
ของตลาด (เช่น การดูแลผู้สูงอายุ แรงงานดิจิทัล)
 ประเด็นการพฒันาที ่2 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิส์อย่างเป็นระบบ พฒันาการบรหิารจดัการน�า้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 



รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล28 29

 แนวทางการพัฒนา
  1.1 ส่งเสริมการทำาการเกษตรอจัฉริยะ เพือ่ผลติสนิค้าเกษตรมูลค่าสงู (เกษตรเศรษฐ)ี และลดต้นทุนการผลติ
  1.2  พฒันาแรงงานให้มีทักษะท่ีพร้อมรับการเปลีย่นแปลงของการย้ายฐานการผลติ และรองรับการเปลีย่นแปลง
ของโครงสร้างเศรษฐกิจ

 เป้าประสงค์	
  1.1 เพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ
  1.2 ยกระดับและขีดความสามารถของคนทำางานและผู้ประกอบการ SMEs ท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ

  1.3  ส่งเสริมธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ รองรับการเป็นเมืองที่อยู่อาศัยรอบกรุงเทพฯ
  1.4  ส่งเสริมการปรับเปลีย่นอาชีพของกลุม่ผู้มรีายได้น้อยและต้นทนุตำา่ไปทำางานในภาคบริการทีเ่ป็นทีต้่องการ
ของตลาด (เช่น การดูแลผู้สูงอายุ แรงงานดิจิทัล)
 ประเด็นการพฒันาที ่2 พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจสิตกิส์อย่างเป็นระบบ พฒันาการบรหิารจดัการน�า้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
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 เป้าประสงค์ 
  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและขนส่งสาธารณะและโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและบริการ
ประชาชนอย่างทั่วถึง
  2.2 พัฒนาการบริหารจัดการขยะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 แนวทางการพัฒนา
  2.1 ยกระดับการเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าและบริการ
  2.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะและนำ้าเสียชุมชน
  2.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะอุตสาหกรรมและลดการปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรม

 ประเดน็การพฒันาที ่3 การพฒันาเมอืงและชมุชน ยกระดบัคณุภาพชวีติ และความปลอดภยัของประชาชน
สู่การเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ รองรับการเติบโตของกรุงเทพมหานคร 
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ประชาชนอย่างทั่วถึง
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  2.2 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะและนำ้าเสียชุมชน
  2.3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะอุตสาหกรรมและลดการปล่อยมลพิษของภาคอุตสาหกรรม
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 เป้าประสงค์ 
  3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  3.2 เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ

 แนวทางการพัฒนา
  3.1 ส่งเสริมการเพิม่ประสทิธภิาพบริการสาธารณะ และการแก้ปัญหาอาชญากรรมด้วยเทคโนโลย ีsmart city
  3.2 ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเอกชนเพื่อเข้าสู่ธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ
  3.3 เพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
  3.4 พัฒนาผู้ประกอบการรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี smart city เข้ามาช่วยบริหารจัดการเมือง

  3.5 ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านแพทย์ในพื้นที่ผลิตแพทย์เพื่อท้องถิ่นเพิ่มเติม
  3.6 ร่วมกับสถาบันการเงินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและหนี้เสียให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างครบวงจร
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 เป้าประสงค์ 
  3.1 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  3.2 เสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และคนพิการ

 แนวทางการพัฒนา
  3.1 ส่งเสริมการเพิม่ประสทิธภิาพบริการสาธารณะ และการแก้ปัญหาอาชญากรรมด้วยเทคโนโลย ีsmart city
  3.2 ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเอกชนเพื่อเข้าสู่ธุรกิจดูแล
ผู้สูงอายุ
  3.3 เพิ่มศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล
  3.4 พัฒนาผู้ประกอบการรองรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี smart city เข้ามาช่วยบริหารจัดการเมือง

  3.5 ร่วมกับสถาบันการศึกษาด้านแพทย์ในพื้นที่ผลิตแพทย์เพื่อท้องถิ่นเพิ่มเติม
  3.6 ร่วมกับสถาบันการเงินแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและหนี้เสียให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย
 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมอย่างครบวงจร
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 เป้าประสงค์ 
  4.1 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์
  4.2 เพิ่มรายได้และจำานวนนักท่องเที่ยว

 แนวทางการพัฒนา
  4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมการเชื่อมโยงชาติพันธุ์
  4.2 พฒันาพืน้ท่ีเชิงการเกษตรมูลค่าสงู รองรับการท่องเท่ียวเพือ่การเรียนรู้แบบ One Day Trip และเพิม่รายได้
  4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับการจัดการประชุมนานาชาติ

ส่วนที่ 4
ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำานวนทั้งสิ้น 368,408,400 บาท โดยโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติ    
โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จำานวน 67,265,100 บาท* คงเหลอื 301,215,300 บาท จำาแนกตามประเด็นการพฒันา
ได้ดังนี้
 บัญชีแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
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 เป้าประสงค์ 
  4.1 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์
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 แนวทางการพัฒนา
  4.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมการเชื่อมโยงชาติพันธุ์
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 สรุปรายการที่โอนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 กลุ ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 ทัง้สิน้ 368,480,400 บาท โดยโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 
จำานวน 67,265,100 บาท คงเหลือ 301,215,300 บาท จำาแนกเป็นงบลงทุนจำานวน 296,215,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 
98.34 และงบรายจ่ายอื่น (งบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด) 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.66 
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 สรุปรายการที่โอนตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563

 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 กลุ ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2563 ทัง้สิน้ 368,480,400 บาท โดยโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบญัญตัโิอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 
จำานวน 67,265,100 บาท คงเหลือ 301,215,300 บาท จำาแนกเป็นงบลงทุนจำานวน 296,215,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 
98.34 และงบรายจ่ายอื่น (งบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด) 5,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.66 
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 สำาหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมบัญชีกลาง ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 ปรากฏว่ามีผลการเบิกจ่าย       
รวมท้ังสิน้ จำานวน 139,619,434.33 บาท คดิเป็นร้อยละ 46.35 ของวงเงนิงบประมาณ อยู่ในอันดับท่ี 6 จาก 18 กลุม่จงัหวัด 
จำาแนกเป็นงบลงทุน 135,384,994.82 บาท คดิเป็นร้อยละ 45.70 ของงบประมาณลงทุน งบรายจ่ายอ่ืน 4,234,439.51 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 84.69 ของงบประมาณรายจ่ายอื่น มีหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังได้เบิกจ่าย 146,358,338.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 
48.59 ดังน้ัน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ผลเบกิจ่ายรวมกบัผลการก่อหน้ีผูกพนัไว้แต่อยูร่ะหว่างเบกิจ่าย) เป็นเงนิรวมท้ังสิน้ 
285,977,773.21 คิดเป็นร้อยละ 94.94 ของงบประมาณทั้งหมด จัดอยู่ในอันดับที่ 6 จาก 18 กลุ่มจังหวัด

โครงการสำาคัญตามประเด็นการพัฒนา
 ประเดน็การพฒันา : พฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบโลจสิติกส์อย่างเป็นระบบ พัฒนาการบรหิารจดัการนำา้ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุน
 กิจกรรมปรับปรุง	ซ่อมสร้างถนน	เส้นทางขนส่งสินค้าเข้าสู่กรุงเทพฯ	และปริมณฑลเส้นทางจังหวัดนครปฐม
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 
  สายทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)-ทางหลวงหมายเลข 321 ตำาบลลำาพยา,ตำาบลหนองปากโลง 
  และตำาบลทัพหลวง อำาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานรับผิดชอบ	:	แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	:	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางถนน สะดวกปลอดภัย รองรับคุณภาพชีวิต      
ของชุมชนและผู้ใช้เส้นทางและช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การขนส่งท่ีมีคุณภาพ ช่วยขยายตลาดผลผลิต     
ระหว่างชุมชนได้รวดเร็ว
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โครงการสำาคัญตามประเด็นการพัฒนา
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  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) 
  สายทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม)-ทางหลวงหมายเลข 321 ตำาบลลำาพยา,ตำาบลหนองปากโลง 
  และตำาบลทัพหลวง อำาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานรับผิดชอบ	:	แขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	:	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางถนน สะดวกปลอดภัย รองรับคุณภาพชีวิต      
ของชุมชนและผู้ใช้เส้นทางและช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การขนส่งท่ีมีคุณภาพ ช่วยขยายตลาดผลผลิต     
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 กจิกรรมพฒันาโครงข่ายคมนาคมอุตสาหกรรมและโลจสิติกส์เพือ่เช่ือมถนนสายหลกั	และสายรองเส้นทางสมทุรปราการ
  ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 3256 ตอนบางปู-บางพลี ระหว่าง กม.0+800-4+800 
  ตำาบลบางปูใหม่ อำาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
  บูรณะทางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 3268 ตอนบางพลี-บางบ่อ ระหว่าง กม.22+150 - 
  กม.22+900 ตำาบลบางเสาธง อำาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
  ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสวุรรณภมิู-บางวัว ระหว่าง กม.19+540-กม.20+700
  ตำาบลบางโฉลง อำาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 หน่วยงานรับผิดชอบ	: แขวงทางหลวงสมุทรปราการ
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางถนน สะดวกปลอดภัย รองรับคุณภาพชีวิต      
ของชุมชนและผู้ใช้เส้นทาง และช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การขนส่งที่มีคุณภาพ ช่วยขยายตลาดผลผลิต   
ระหว่างชุมชนได้รวดเร็ว 
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  ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 34 ตอนทางเข้าท่าอากาศยานสวุรรณภมิู-บางวัว ระหว่าง กม.19+540-กม.20+700
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 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	: ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางถนน สะดวกปลอดภัย รองรับคุณภาพชีวิต      
ของชุมชนและผู้ใช้เส้นทาง และช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การขนส่งที่มีคุณภาพ ช่วยขยายตลาดผลผลิต   
ระหว่างชุมชนได้รวดเร็ว 
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 กจิกรรมปรับปรุงถนนเพ่ือการขนส่งเส้นทางจงัหวัดนนทบรีุ	
  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจ้าเฟื่อง-บ้านลาดบัวหลวง ตำาบลไทรใหญ่ 
  อำาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานรับผิดชอบ	: แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 
 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	 : ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางถนน สะดวกปลอดภัย รองรับคุณภาพชีวิต     
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ระหว่างชุมชนได้รวดเร็ว 
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 หน่วยงานรับผิดชอบ	: แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 
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 กจิกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจงัหวัดปทุมธานี	
  บรูณะผิวแอสฟัลตกิคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนคลองระพพีฒัน์ - บงึคำาพร้อย ระหว่าง กม.3+700 
  – กม.5+878, กม.5+978 – กม.8+574, กม.8+614 กม.11+279, กม.11+339 – กม.13+000 
  ตำาบลคลองสาม, คลองสี่ อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  บรูณะผิวแอสฟัลตกิคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนคลองระพพีฒัน์ - บงึคำาพร้อย ระหว่าง กม.3+700 
  – กม.5+878, กม.5+978 – กม.8+574, กม.8+614 – กม.11+279, กม.11+339 – กม.21+895 
  ตำาบลคลองสาม,คลองสี่ อำาเภอคลองหลวง ตำาบลบึงยี่โถ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 หน่วยงานรับผิดชอบ	:	แขวงทางหลวงปทุมธานี 
	 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	 :	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางถนน สะดวกปลอดภัย รองรับคุณภาพชีวิต     
ของชุมชนและผู้ใช้เส้นทาง และช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การขนส่งที่มีคุณภาพ ช่วยขยายตลาดผลผลิต    
ระหว่างชุมชนได้รวดเร็ว 
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 กจิกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชนเส้นทางจงัหวัดปทุมธานี	
  บรูณะผิวแอสฟัลตกิคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนคลองระพพีฒัน์ - บงึคำาพร้อย ระหว่าง กม.3+700 
  – กม.5+878, กม.5+978 – กม.8+574, กม.8+614 กม.11+279, กม.11+339 – กม.13+000 
  ตำาบลคลองสาม, คลองสี่ อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
  บรูณะผิวแอสฟัลตกิคอนกรีตทางหลวงหมายเลข 3901 ตอนคลองระพพีฒัน์ - บงึคำาพร้อย ระหว่าง กม.3+700 
  – กม.5+878, กม.5+978 – กม.8+574, กม.8+614 – กม.11+279, กม.11+339 – กม.21+895 
  ตำาบลคลองสาม,คลองสี่ อำาเภอคลองหลวง ตำาบลบึงยี่โถ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 หน่วยงานรับผิดชอบ	:	แขวงทางหลวงปทุมธานี 
	 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	 :	 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางถนน สะดวกปลอดภัย รองรับคุณภาพชีวิต     
ของชุมชนและผู้ใช้เส้นทาง และช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การขนส่งที่มีคุณภาพ ช่วยขยายตลาดผลผลิต    
ระหว่างชุมชนได้รวดเร็ว 
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 2. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 กจิกรรมปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารจดัการน�า้
  ปรับปรุงสถานีสูบนำ้าคลองส่วย ตำาบลบางเขน อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  ปรับปรุงประตูระบายนำ้าบริเวณปากคลองลากฆ้อน - ไทรน้อย ตำาบลราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย 
  จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานรับผิดชอบ	:	โครงการชลประทานนนทบุรี / โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาพระยาบรรลือ
	 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	:	สามารถบรรเทาปัญหานำ้าท่วม ลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่อยู่อาศัย
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 2. โครงการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและแก้ ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 กจิกรรมปรับปรุงและเพ่ิมประสทิธภิาพการบริหารจดัการน�า้
  ปรับปรุงสถานีสูบนำ้าคลองส่วย ตำาบลบางเขน อำาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
  ปรับปรุงประตูระบายนำ้าบริเวณปากคลองลากฆ้อน - ไทรน้อย ตำาบลราษฎร์นิยม อำาเภอไทรน้อย 
  จังหวัดนนทบุรี
 หน่วยงานรับผิดชอบ	:	โครงการชลประทานนนทบุรี / โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษาพระยาบรรลือ
	 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	:	สามารถบรรเทาปัญหานำ้าท่วม ลดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่อยู่อาศัย
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 ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาเมืองและชมุชน ยกระดับคุณภาพชวิีต และความปลอดภัยของประชาชน      
สูก่ารเป็นสงัคมเมืองน่าอยู ่รองรบัการเติบโตของกรงุเทพมหานคร  
 3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 พัฒนาระบบดูแลคุณภาพชีวิตผู้สงูอายอุย่างยัง่ยนื
  พัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (ครุภัณฑ์)
  พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (ครุภัณฑ์)
 หน่วยงานรับผิดชอบ	:	สำานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนนทบรีุ/ศนูย์การแพทย์ปัญญานันทภกิขุ/โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า   
	 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	:	ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

เครื่องเอกซเรย์เต้านม ชุดสว่านลมเจาะกระดูกความเร็วสูง

เครื่องเลเซอร์ส�าหรับผ่าตัดต่อมลูก
หมาก HoLep เครื่องพยุงการท�างานของหัวใจ

กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้า
ความละเอียดสูงเครื่องอัลตร้าซาวด์

ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวิดีทัศน์ ชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้

เครื่องตรวจขั้วประสาทตา
และจอประสาทตา

พร้อมโปรแกรมจ�าลองการฉีดสี
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 ประเด็นการพัฒนา : การพัฒนาเมืองและชมุชน ยกระดับคุณภาพชวิีต และความปลอดภัยของประชาชน      
สูก่ารเป็นสงัคมเมืองน่าอยู ่รองรบัการเติบโตของกรงุเทพมหานคร  
 3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
 พัฒนาระบบดูแลคณุภาพชีวิตผู้สงูอายอุย่างยัง่ยนื
  พัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (ครุภัณฑ์)
  พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (ครุภัณฑ์)
 หน่วยงานรับผิดชอบ	:	สำานักงานสาธารณสขุจงัหวัดนนทบรีุ/ศนูย์การแพทย์ปัญญานันทภกิขุ/โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า   
	 ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	:	ประชาชนทั่วไปได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

เครื่องเอกซเรย์เต้านม ชุดสว่านลมเจาะกระดูกความเร็วสูง

เครื่องเลเซอร์ส�าหรับผ่าตัดต่อมลูก
หมาก HoLep เครื่องพยุงการท�างานของหัวใจ

กล้องถ่ายภาพลูกตาส่วนหน้า
ความละเอียดสูงเครื่องอัลตร้าซาวด์

ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวิดีทัศน์ ชุดสว่านลมเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้

เครื่องตรวจขั้วประสาทตา
และจอประสาทตา

พร้อมโปรแกรมจ�าลองการฉีดสี
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 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563    
ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ศาลากลางจงัหวัดนครปฐม ช้ัน 3 โดยมนีายขจรเกยีรต ิรักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจงัหวัดนครปฐม 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เป็นประธานการประชุม 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา       
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล
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 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563    
ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ศาลากลางจงัหวัดนครปฐม ช้ัน 3 โดยมนีายขจรเกยีรต ิรักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจงัหวัดนครปฐม 
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เป็นประธานการประชุม 
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุมวัชรีรมยา ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ชั้น 3 โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม   
ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา       
กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2562-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางปริมณฑล
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 การประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเป็นและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจำา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ ห้องสายนที โรงแรมริเวอร์ 
จังหวัดนครปฐม โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วน 
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ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ในการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

ส่วนที่ 5

 จากประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เร่ือง การจัดต้ัง           
กลุ่มจังหวัดและกำาหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3)  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 มีผลให้
กลุม่จงัหวัดภาคกลางปริมณฑล ซ่ึงประกอบด้วยจงัหวัดนนทบรีุ จงัหวัดปทุมธานี จงัหวัดนครปฐม และจงัหวัดสมุทรปราการ 
โดยมีจังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ ่มจังหวัด จะต้องดำาเนินงานจัดทำางบประมาณรายจ่ายประจำาปี            
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ทำาให้ต้องมีการปรับเปลีย่นบริบทในการจดัทำาแผนพฒันากลุม่จงัหวัด และต้องมี 
การสื่อสารทำาความเข้าใจกันอย่างมากระหว่างจังหวัดภายในกลุ่ม เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเป็น
แผนท่ีเป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคกลาง หรือความต้องการแก้ไขปัญหา  
ท่ีเป็นประเด็นร่วมกนัในพืน้ท่ีอย่างแท้จริง สอดคล้องกบับริบทของกลุม่จงัหวัดท่ีเปลีย่นแปลงไป รวมท้ังการเกดิสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)
 แต่อย่างไรกต็าม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุม่จงัหวัดภาคกลางปริมณฑล ได้ดำาเนินงานตามแผนปฏบัิติราชการ
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และมีปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการตามสมควร ดังนี้
 

ปัญหา อุปสรรคในการดำาเนินงาน     

 1. ความล่าช้าของการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 2.  มีการโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณเน่ืองจากมีรายการซำา้ซ้อนกบัแผนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพือ่แก้ไข 
ปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่
 3.  โครงการของกลุ่มจังหวัดที่เหลือหลังจากนำาเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งหมด  
เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการ ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า 
 4. โครงการไม่สามารถดำาเนินการได้ทันตามมาตราการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล เน่ืองจาก             
มีบางโครงการไม่สามารถที่จะดำาเนินงานได้ เน่ืองด้วยปัญหาสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ซ่ึงบางกิจกรรมจะต้องมี            
การรวมกลุม่ของประชาชน และมบีางโครงการเกดิปัญหาในเร่ืองของความไม่พร้อมจงึถกูนำาเข้าพระราชบญัญติัโอนงบประมาณ 
รายจ่าย พ.ศ. 2563 เพื่อนำาไปไว้ในงบกลาง
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แนวทางการแก้ไข      

 1.  เน่ืองจากท่ีผ่านมามีเหตขุองการพจิารณางบประมาณรายจ่ายท่ีล่าช้า ทำาให้สำานักงบประมาณจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำาปีล่าช้าไปด้วยถงึแม้ว่าสำานักงบประมาณจะได้แจ้งแนวทางการให้งบประมาณไปพลางก่อนกต็าม ด้วยการสือ่สาร 
ทำาความเข้าใจกับหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ โดยหัวหน้ากลุ่มจังหวัดได้มอบอำานาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นท่ี 
เพือ่ท่ีจะได้ดำาเนินงานในเร่ืองของการจดัซ้ือจดัจ้างก่อนล่วงหน้าโดยกำาหนดไว้ในการประกาศจดัซ้ือจดัจ้างว่า จะลงนามได้
กต่็อเม่ือได้รับการจดัสรรงบประมาณจากสำานักงบประมาณแล้วเท่าน้ัน ท้ังน้ีเม่ือได้รับการจดัสรรงบประมาณกจ็ะสามารถ
ลงนามในสัญญาและดำาเนินการได้ทันที
 2. เน้นการบูรณาการร่วมกันมากขึ้น พร้อมทั้งกำาชับส่วนราชการได้ตรวจสอบความซำ้าซ้อนของแผนงาน/โครงการ
เพื่อไม่ให้เกิดความซำ้าซ้อนระหว่างแผนงานของกลุ่มจังหวัด รวมถึงงบประมาณตามภารกิจของส่วนราขการได้เสนอ
 3. ตรวจสอบความพร้อมของโครงการท่ีส่วนราชการได้เสนอขอรับการสนับสนุนทุกคร้ัง ว่ามีความพร้อม และสามารถ
ท่ีจะดำาเนินงานให้เสร็จสิน้ภายในปีงบประมาณน้ัน ๆ  หรือไม่หรือสามารถเบกิจ่ายตามนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายของรัฐบาล
หรือไม่ โครงการใดมีความพร้อมมากก็จะจัดลำาดับความสำาคัญไว้ในลำาดับต้นๆ
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เพื่อไม่ให้เกิดความซำ้าซ้อนระหว่างแผนงานของกลุ่มจังหวัด รวมถึงงบประมาณตามภารกิจของส่วนราขการได้เสนอ
 3. ตรวจสอบความพร้อมของโครงการท่ีส่วนราชการได้เสนอขอรับการสนับสนุนทุกคร้ัง ว่ามีความพร้อม และสามารถ
ท่ีจะดำาเนินงานให้เสร็จสิน้ภายในปีงบประมาณน้ัน ๆ  หรือไม่หรือสามารถเบกิจ่ายตามนโยบายเร่งรัดการใช้จ่ายของรัฐบาล
หรือไม่ โครงการใดมีความพร้อมมากก็จะจัดลำาดับความสำาคัญไว้ในลำาดับต้นๆ
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