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พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๕  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักการการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  ประกอบกับ

มาตรา  ๓/๑  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

มาตรา  ๕๒  วรรคสาม  มาตรา  ๕๓/๑  วรรคสาม  และมาตรา  ๕๓/๒  แหงพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  

ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 

“จังหวัด”  หมายความวา  จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“กลุมจังหวัด”  หมายความวา  กลุมจังหวัดที่จัดต้ังตามมาตรา  ๒๖ 

“ก.น.จ.”  หมายความวา  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด 

แบบบูรณาการ 

“ก.บ.จ.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

“ก.บ.ก.”  หมายความวา  คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

“แผนพัฒนาจังหวัด”  หมายความวา  รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานตาง ๆ  ของจังหวัด

ที่จําเปนตองจัดทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต 

“แผนพัฒนากลุมจังหวัด”  หมายความวา  รายการเก่ียวกับโครงการและแผนงานตาง ๆ   

ของกลุมจังหวัดที่จําเปนตองจัดทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัด

ในอนาคต 

“แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด”  หมายความวา  แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัดสู 

การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการตาง ๆ  ที่จําเปนตองดําเนินการในจังหวัดในแตละปงบประมาณเพื่อให

เปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด  ทั้งนี้  ไมวาโครงการนั้นจะดําเนินการโดย

จังหวัด  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  หรือเอกชน 

“แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด”  หมายความวา  แผนที่แปลงแผนพัฒนา 

กลุมจังหวัดสูการปฏิบั ติโดยระบุถึงโครงการตาง ๆ  ที่จําเปนตองดําเนินการในกลุมจังหวัดใน 

แตละปงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัด  ทั้งนี้  ไมวา

โครงการนั้นจะดําเนินการโดยจังหวัด  กลุมจังหวัด  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  หรือเอกชน 

“งบประมาณจังหวัด”  หมายความวา  รายการงบประมาณรายจายประจําปที่จังหวัดย่ืนคําขอ

จัดต้ังตอสํานักงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 
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“งบประมาณกลุมจังหวัด”  หมายความวา  รายการงบประมาณรายจายประจําปที่กลุมจังหวัด

ย่ืนคําขอจัดต้ังตอสํานักงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  

“ภาคประชาสังคม”  หมายความวา  สภาองคกรชุมชนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน  

และองคกรภาคประชาสังคมอื่นที่  ก.น.จ.  กําหนด 

“พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป”  หมายความรวมถึงพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายดวย 

มาตรา ๔ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดยังไมสมควรที่สวนราชการจังหวัด  

หรือกลุมจังหวัดใดจะปฏิบัติ  หรือปฏิบัติอยางมีเง่ือนไขอยางใด  ให  ก.น.จ.  มีอํานาจกําหนดได 

เพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด 

แบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  คณะรัฐมนตรีอาจมีมติตามขอเสนอแนะของ  ก.น.จ.  ยกเวนให

จังหวัดหรือกลุมจังหวัดไมตองปฏิบัติตามระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังของทางราชการที่ใชบังคับ 

เปนการทั่วไปในเร่ืองใดก็ได  

มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

หมวด  ๑ 

การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 
   

 

มาตรา ๖ การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการใหคํานึงถึงหลักการ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) การบริหารงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุมจังหวัด  แลวแตกรณี 

(๒) การสรางโอกาสและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ  องคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น  ภาคธุรกิจเอกชน  และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน

และการแกไขปญหารวมกันเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน 

(๓) การกระจายอํานาจการตัดสินใจลงไปสูระดับผูปฏิบัติ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ 

ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 
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(๔) การสงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นมีความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๕) การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  มีความโปรงใส  และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ 

การปฏิบัติราชการ 

(๖) การบริหารงบประมาณจังหวัดใหเปนไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามที่  ก.น.จ.  กําหนดตามขอเสนอแนะของสํานักงบประมาณ 

มาตรา ๗ ใหมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

ประกอบดวย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกรัฐมนตรีทุกคน  รัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหกํากับและติดตาม 

การปฏิบัติราชการในภูมิภาค  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

เปนกรรมการ 

(๓) นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  นายกสมาคมสันนิบาต

เทศบาลแหงประเทศไทย  และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  เปนกรรมการ 

(๔) ประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย  และประธานสภาอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย  เปนกรรมการ 

(๕) ผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการซึ่งประธานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการกําหนดไมเกินสามคน  เปนกรรมการ 

(๖) ผูแทนภาคประชาสังคมที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินสองคน  เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เปนกรรมการและเลขานุการ  รองเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด  และ

ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่งที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด  เปนกรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตาม  (๖)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
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องคประชุมและการประชุมของ  ก.น.จ.  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง 

มาตรา ๘ ก.น.จ.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  

เพื่อใหจังหวัดและกลุมจังหวัดสามารถบริหารงาน  แกไขปญหา  และพัฒนาพื้นที่ในเขตจังหวัดและ 

กลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด 

(๒) กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ  และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา 

กลุมจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  

การจัดทําและบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด 

(๓) พิจารณา  กลั่นกรอง  และใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  และคําขอ

งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  และนําเสนอตอ

คณะรัฐมนตรี 

(๔) กํากับดูแลการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

(๕) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ  ตามที่มอบหมาย 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

คณะอนุกรรมการตาม  (๕)  อยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการดานแผนและดานงบประมาณ 

มาตรา ๙ ใหสํานักงาน  ก.พ.ร.  ทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของ  ก.น.จ.  และหนาที่อื่น

ตามที่  ก.น.จ.  กําหนด 

มาตรา ๑๐ ในจังหวัดหนึ่ง  ใหมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการคณะหนึ่ง  

ประกอบดวย 

(๑) ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ 

(๒) รองผูวาราชการจังหวัดทุกคน  เปนกรรมการ 

(๓) ผูแทนหัวหนาสวนราชการที่มีสํานักงานอยูในจังหวัดไมวาจะมีฐานะเปนราชการบริหาร

สวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลาง  เปนกรรมการ 

(๔) ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการอยูในจังหวัด  เปนกรรมการ 
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(๕) ผูแทนหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีสํานักงานอยูในจังหวัด  เปนกรรมการ 

(๖) ผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนกรรมการ 

(๗) ผูแทนภาคประชาสังคม  เปนกรรมการ 

(๘) ประธานกรรมการหอการคาจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  เปนกรรมการ 

ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงต้ังตามจํานวนหลักเกณฑ 

และวิธีการที่  ก.น.จ.  กําหนด 

จํานวน  หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซ่ึงผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม  (๖)  

และผูแทนภาคประชาสังคมตาม  (๗)  ใหเปนไปตามที่  ก.น.จ.  กําหนดโดยใหคํานึงถึงสัดสวนของหญิง

และชายที่ใกลเคียงกัน 

กรรมการตาม  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 

องคประชุมและการประชุมของ  ก.บ.จ.  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง 

มาตรา ๑๑ ก.บ.จ.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเปนไปตาม
หลักการ  นโยบาย  และระบบตามที่  ก.น.จ.  กําหนด 

(๒) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเสนอตอที่ประชุมตามมาตรา  ๑๙  เพื่อรับฟงความคิดเห็น 

(๓) สงเสริม  ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ  ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจ

เอกชน  เพื่อสรางบรรยากาศใหเอื้ออํานวยตอการลงทุนและชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนในจังหวัด  

และใหมีการพัฒนาใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอยางย่ังยืน 

(๔) จัดทําบันทึกความเขาใจกับฝายตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ใหความรวมมือและ

สนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 

(๕) วิเคราะห  บูรณาการ  และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและคําขอ

งบประมาณจังหวัด  กอนนําเสนอตอ  ก.น.จ. 

(๖) กํากับ  ใหคําแนะนํา  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  และรายงาน  ก.น.จ. 
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(๗) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ  ตามที่มอบหมาย 

(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  ก.น.จ.  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในกรณีที่   ก .บ .จ .   แตง ต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม   (๒)

คณะอนุกรรมการดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยผูแทนตามมาตรา  ๑๐  (๖)  ไมนอยกวาสามคน  

และผูแทนตามมาตรา  ๑๐  (๗)  ไมนอยกวาสองคน 

มาตรา ๑๒ ในกลุมจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะหนึ่ง  ประกอบดวย 

(๑) หัวหนากลุมจังหวัดตามมาตรา  ๒๖  เปนประธานกรรมการ   

(๒) ผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดทุกจังหวัด  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) ผูแทนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในกลุมจังหวัดจังหวัดละไมเกินสองคนที่ 

ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง  เปนกรรมการ 

(๔) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดในกลุมจังหวัดทุกจังหวัด  เปนกรรมการ 

(๕) นายกเทศมนตรีในกลุมจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน  เปนกรรมการ 

(๖) นายกองคการบริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน  เปนกรรมการ 

(๗) ผูแทนภาคประชาสังคม  เปนกรรมการ 

(๘) ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน  เปนกรรมการ 

จังหวัดใดมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดต้ังข้ึนเปนการเฉพาะ  ใหคณะกรรมการ

ตามวรรคหนึ่งประกอบดวยผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงต้ังข าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่ ง 

เปนกรรมการและเลขานุการ  และหัวหนาสํานักงานจังหวัดของทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด  เปนกรรมการ

และผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตาม  (๕)  และ  (๖)  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่  

ก.น.จ.  กําหนด 

จํานวน   หลักเกณฑ  และวิธีการไดมาซ่ึงผูแทนภาคประชาสังคมตาม   (๗)  และผูแทน 

ภาคธุรกิจเอกชนตาม  (๘)  ใหเปนไปตามที่  ก.น.จ.  กําหนด  โดยตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชาย 

ที่ใกลเคียงกัน 
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กรรมการตาม  (๓)  และ  (๗)  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 

องคประชุมและการประชุมของ  ก.บ.ก.  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 

ทางปกครอง  

มาตรา ๑๓ ก.บ.ก.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการในกลุมจังหวัดเปนไป
ตามหลักการ  นโยบาย  และระบบตามที่  ก.น.จ.  กําหนด 

(๒) จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนอตอที่ประชุมตามมาตรา  ๑๙  เพื่อรับฟงความคิดเห็น 

(๓) สงเสริม  ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ  ภาคประชาสังคม  และ 

ภาคธุรกิจเอกชน  และแกไขปญหาภายในกลุมจังหวัดและระหวางกลุมจังหวัดเพื่อใหการพัฒนาเปนไปตาม

แผนพัฒนากลุมจังหวัดอยางย่ังยืน 

(๔) วิเคราะห  บูรณาการ  และใหความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกลุมจังหวัดและคําของบประมาณกลุมจังหวัด  กอนนําเสนอตอ ก.น.จ.  

(๕) กํากับ  ใหคําแนะนํา  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  และรายงาน  ก.น.จ.   

(๖) แตงต้ังคณะอนกุรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ  ตามที่มอบหมาย  

(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  ก.น.จ.  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในกรณีที่  ก.บ.ก.  แตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดตาม  (๒)  คณะอนุกรรมการ

ดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยกรรมการที่เปนผูแทนตามมาตรา  ๑๒  (๔)  ไมนอยกวาหนึ่งคน  

ผูแทนตามมาตรา  ๑๒  (๕)  ไมนอยกวาสองคน  ผูแทนตามมาตรา  ๑๒  (๖)  ไมนอยกวาสามคน  และ

ผูแทนตามมาตรา  ๑๒  (๗)  ไมนอยกวาหนึ่งคน 

มาตรา ๑๔ เพื่อใหการบริหารงานเปนไปตามหลักการตามที่ กําหนดในมาตรา   ๖   

ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ  ดังตอไปนี้ 

(๑) บริหารงานจังหวัดโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   แผนการบริหาร 

ราชการแผนดิน  แผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล  และ 

ความตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 
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(๒) ประสานและเชื่อมโยงหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับ 

ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน  เพื่อรวมกันวางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหเหมาะสมกับ

โอกาสและศักยภาพของจังหวัด  โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย 

(๓) บูรณาการการบริหารงบประมาณ  และแสวงหาความรวมมือและการสนับสนุนจากทุกฝาย  

เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบติัราชการประจําปของจังหวัด 

(๔) สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งในการพัฒนา
ทองถิ่นและใหบริการพื้นฐานแกประชาชน 

(๕) สงเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมใหมีความเขมแข็ง  สามารถบริหารจัดการและ

แกไขปญหาไดดวยตนเองอยางย่ังยืน 

(๖) เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  เพื่อใหจังหวัด

มีขีดสมรรถนะรองรับกระแสโลกาภิวัตน 

(๗) กระทําตนเปนแบบอยางแกผูปฏิบัติงานและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู  ตลอดจน
การพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และทัศนคติที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน 

มาตรา ๑๕ ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดไมอาจบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะเหตุที่สวนราชการมิไดมอบอํานาจใหตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย

การมอบอํานาจหรือเพราะเหตุอื่นใด  ใหผูวาราชการจังหวัดรายงานตอ  ก.น.จ.  โดยเร็ว  และให  ก.น.จ.  

เสนอแนะแนวทางแกไขตอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติส่ังการตอไป 

มาตรา ๑๖ ใหหัวหนากลุมจังหวัดมีอํานาจหนาที่ประสาน  เรงรัด  และติดตามการดําเนินงาน

ของผูวาราชการจังหวัดในสวนที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของกลุมจังหวัด 

หมวด  ๒ 

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
 

 

มาตรา ๑๗ ให  ก.น.จ.  กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ  และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด

และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดและ  ก.บ.จ.  รับไปดําเนินการ 
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มาตรา ๑๘ ให  ก.บ.จ.  ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  โดยคํานึงถึงความตองการและ

ศักยภาพของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด  รวมตลอดถึงความพรอมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  

และยุทธศาสตรระดับชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัดอยางนอยตองระบุรายละเอียดของวิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  

ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย  และกลยุทธ 

ใหแผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ป 

เพื่อใหทราบถึงความตองการและศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง  ให  ก.บ.จ.  

สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดตามวิธีการที่  ก.น.จ.  กําหนด  แต  ก.บ.จ.   

อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการระดับอําเภอดําเนินการประสานงานกับองคกรตาง ๆ  ในพื้นที่ของอําเภอ  

เพื่อใหไดความคิดเห็นของประชาชนเสนอเปนขอมูลตอ  ก.บ.จ.  แทนการสํารวจความคิดเห็นก็ได 

มาตรา ๑๙ ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับบุคคลดังตอไปนี้

เพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่  ก.บ.จ.  จัดทําตามมาตรา  ๑๘ 

(๑) หัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ต้ังทําการอยูในจังหวัดหรือมีเขตอํานาจหนาที่ในจังหวัด  

ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลาง  

(๒) หัวหนาหนวยงานที่เปนรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ  บรรดาที่มีสถานที่ต้ังทําการ

อยูในจังหวัดหรือมีเขตอํานาจหนาที่ในจังหวัด 

(๓) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด  

(๔) ผูแทนภาคประชาสังคม 

(๕) ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน  
เมื่อดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลว  ให  ก.บ.จ.  นําผลการประชุมปรึกษาหารือ  และความคิดเห็น

ของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหสมบูรณ  แลวสง  ก.น.จ.  เพื่อพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรี
ใหความเห็นชอบตอไป  ทั้งนี้  ใหสงสําเนาให  ก.บ.ก.  ทราบดวย 

เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลว  การจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และการดําเนินกิจการของจังหวัดและหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓๐   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๐ ในกรณีมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหมกอนส้ินอายุของแผน  
ใหดําเนินการตามมาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๑๙  

มาตรา ๒๑ ผูแทนภาคประชาสังคมตามมาตรา  ๑๙  (๔)  ใหประกอบดวยบุคคลที่ไดรับ 
การสรรหาจากแตละอําเภอในเขตจังหวัด  อําเภอละไมเกินหกคน 

ใหนายกเทศมนตรีและประธานสภาองคกรชุมชนตําบลในเขตอําเภอคัดเลือกบุคคลซ่ึงอยู 
ในเขตเทศบาล   และใหนายกองคการบริหารสวนตําบล   กํานัน   ผูใหญบาน   และประธาน 
สภาองคกรชุมชนตําบลคัดเลือกบุคคลซ่ึงอยูนอกเขตเทศบาล  แลวเสนอใหนายอําเภอจัดประชุม  เพื่อสรรหา
ผูแทนภาคประชาสังคมจากบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกขางตนเพื่อใหไดจํานวนตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง  

หลักเกณฑการประชุมเพื่อสรรหาและการแจงรายชื่อผูไดรับการสรรหาตามวรรคสอง  ใหเปนไป
ตามที่ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

มาตรา ๒๒ ผูแทนภาคประชาสังคมตามมาตรา  ๑๙  (๔)  ตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุต้ังแตสิบแปดปบริบูรณข้ึนไปในวันสรรหา 
(๓) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล  หรือนอกเขต

เทศบาล  แลวแตกรณี  ของแตละอําเภอที่มีการสรรหา  ติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันสรรหา 
(๔) มีฐานะเปนผูนําชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน 
มาตรา ๒๓ ผูแทนภาคประชาสังคมตามมาตรา  ๑๙  (๔)  ตองไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  กรรมการ  ที่ปรึกษาหรือผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

(๒) ไมเปนขาราชการ  พนักงาน   หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ  ซ่ึงมีตําแหนงหรือ

เงินเดือนประจํา 

มาตรา ๒๔ ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามมาตรา ๑๙ (๕) ใหประกอบดวยบุคคล  ดังตอไปนี้ 

(๑) สมาชิกหอการคาจังหวัดซ่ึงคณะกรรมการหอการคาจังหวัดคัดเลือก  จํานวนไมเกินสิบคน 

(๒) สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซ่ึงคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดคัดเลือก  

จํานวนไมเกินสิบคน 
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(๓) ผูประกอบธุรกิจในจังหวัดซ่ึงมิไดเปนสมาชิกตาม  (๑)  และ  (๒)  จํานวนไมเกินสิบคน
ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดคัดเลือก 

มาตรา ๒๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดแลว  ให  ก.บ.จ.  จัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  โดยอยางนอยตองระบุรายละเอียดของโครงการ  เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน  หนวยงานผูรับผิดชอบ  และงบประมาณที่จะตองใชดําเนินการและตองระบุ 
ใหชัดเจนวาโครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงคจะขอต้ังงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยตรง  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.น.จ.  กําหนด 

เมื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูวาราชการจังหวัด
จัดสงให  ก.บ.ก.  เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  

หมวด  ๓ 
การจัดกลุมจังหวัดและการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

 

 

มาตรา ๒๖ ให  ก.น.จ.  พิจารณาจัดต้ังกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการ
ของกลุมจังหวัด  และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

การจัดต้ังกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดตามวรรคหนึ่ง
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดทําหนาที่เปนหัวหนา
กลุมจังหวัด  เวนแต  ก.น.จ.  จะกําหนดเปนอยางอื่น 

มาตรา ๒๗ ใหนําความในมาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๕  มาใชบังคับกับ 
การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม  

การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  
ก.น.จ.  กําหนด 

หมวด  ๔ 
งบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด 

 

 

มาตรา ๒๘ เมื่ อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบกับแผนพัฒนาจังหวัดและ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตามที่  ก.น.จ.  เสนอแลว  ให  ก.น.จ.  สงใหสํานักงบประมาณ   
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เพื่อใชในการจัดสรรงบประมาณ   โดยสํานักงบประมาณตองดํา เนินการจัดสรรงบประมาณ 

รายจายประจําปใหเพียงพอตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 

การสงแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ใหถือวาจังหวัดไดย่ืนคําขอ

งบประมาณตอสํานักงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณแลวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ

งบประมาณของจังหวัด  

มาตรา ๒๙ ในกรณีที่สวนราชการใดมีหนาที่ดําเนินการในเรื่องใดและไดรับงบประมาณ

รายจายประจําปสําหรับดําเนินการในเรื่องนั้นตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป

ของจังหวัด  ใหสวนราชการนั้นแจงการไดรับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัด

ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญติังบประมาณรายจายประจําปมีผลใชบังคับ 

ใหสํานักงบประมาณแจงการจัดสรรงบประมาณจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่สํานักงบประมาณไดรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินจากหนวยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวของ 

ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให

องคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนที่ เกี่ยวของกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ 

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมีผลใชบังคับ 

มาตรา ๓๐ สวนราชการใดมีความจําเปนตองโอนงบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัดใดกลับสวนราชการนั้นหรือโอนไปจังหวัดอื่น  ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบ

จากผูวาราชการจังหวัดนั้นแลว 

มาตรา ๓๑ ใหจังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณที่แสดงถึง

ผลสําเร็จ  รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัดเสนอ  ก.น.จ.  เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี  และใหจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณทราบ

ภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินปงบประมาณ 
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ในกรณีที่สํานักงบประมาณกําหนดใหจังหวัดจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณตามแบบที่

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด  เมื่อจังหวัดไดจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณตามวรรคหนึ่งแลว  

ใหถือวาจังหวัดไดจัดทํารายงานดังกลาวแลว 

มาตรา ๓๒ ใหนําความในหมวดนี้มาใชบังคับกับการจัดทําและบริหารงบประมาณของ 

กลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม  ในกรณีใดที่ไมอาจปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ไดหรือมิไดกําหนดไวใน

พระราชกฤษฎีกานี้  การดําเนินการในกรณีนั้นใหเปนไปตามที่  ก.น.จ.  กําหนดดวยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี 

มาตรา ๓๓ ใหหัวหนากลุมจังหวัดบูรณาการการบริหารงบประมาณกลุมจังหวัด  ใหเปนไป

ตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 

หมวด  ๕ 

การกํากับและติดตาม 
 

 

มาตรา ๓๔ เพื่อใหการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ผล 

ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  มีอํานาจหนาที่เรงรัด

ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  รวมทั้งการบริหารงบประมาณ

จังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด   

ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรายงานผล 

การติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่งตอ ก.น.จ. อยางนอยปละสองคร้ัง 

มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัดใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตาม

พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

ใหจังหวัด  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  และหนวยงานอื่นของรัฐ  บรรดาที่มี

สํานักงานอยูในพื้นที่จังหวัดและไดรับเงินงบประมาณเปนการเฉพาะเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๑๓๗   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓๐   ธนัวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  มีหนาที่ตองจัดทําบันทึกความรวมมือการดําเนินการตาม

หลักเกณฑที่  ก.พ.ร.  กําหนด 

ความในวรรคสองใหใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครใจใหความรวมมือและ

สนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดดวย 

ใหนําความในวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสามมาใชบังคับกับการดําเนินการตาม

แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม 

บทเฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ๓๖ การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดในคร้ังแรกตาม 

พระราชกฤษฎีกานี้  ให  ก.บ.จ.  จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  

และให  ก.บ.ก.  จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดเสนอ  ก.น.จ.  

เพื่อพิจารณาใหความเหน็ชอบไปในคราวเดียวกัน 

มาตรา ๓๗ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับกับการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

สมัคร  สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักการ 

การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  และเนื่องจากมาตรา  ๕๓/๑  แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดนิ  

(ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ซ่ึงมาตรา  ๕๓/๒  กําหนดใหนําหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว 

มาใชบังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม  ประกอบกับมาตรา  ๕๒  วรรคสาม  

แหงพระราชบัญญัติเดียวกันกําหนดใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณไดและใหถือวา

จังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 


