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พระราชกฤษฎีกา 

วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ 

พ.ศ. 2551 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

เปนปท่ี 63 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักการการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด 

แบบบูรณาการ 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 187 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ประกอบกับมาตรา 3/1 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 52 วรรคสาม มาตรา 53/1 วรรคสาม และ

มาตรา 53/2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7)  

พ.ศ. 2550 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปน้ี 

 



มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงาน

จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551” 

 

มาตรา 2 0

๑  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับต้ังแต วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 

“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

แผนดินแตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 

“กลุมจังหวัด” หมายความวา กลุมจังหวัดท่ีจัดต้ังตามมาตรา 26 

“ก.น.จ.” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ 

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

“ก.บ.จ.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

“ก.บ.ก.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

“แผนพัฒนาจังหวัด” หมายความวา รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน 

ตาง ๆ ของจังหวัดท่ีจําเปนตองจัดทําเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทาง 

การพัฒนาของจังหวัดในอนาคต 

“แผนพัฒนากลุมจังหวัด” หมายความวา รายการเกี่ยวกับโครงการและ

แผนงานตาง ๆ ของกลุมจังหวัดท่ีจําเปนตองจัดทําเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและ

ทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดในอนาคต 

“แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด” หมายความวา แผนท่ีแปลง

แผนพัฒนาจังหวัดสูการปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการตาง ๆ ท่ีจําเปนตองดําเนินการ 
                                                 

๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอนท่ี 137 ก/หนา 1/30 ธันวาคม 2551 



ในจังหวัดในแตละปงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนา

ของจังหวัด  ท้ังน้ี ไมวาโครงการน้ันจะดําเนินการโดยจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน 

“แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด” หมายความวา แผนท่ีแปลง

แผนพัฒนากลุมจังหวัดสูการปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการตาง ๆ ท่ีจําเปนตองดําเนินการ

ในกลุมจังหวัดในแตละปงบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทาง 

การพัฒนาของกลุมจังหวัด  ท้ังน้ี ไมวาโครงการน้ันจะดําเนินการโดยจังหวัด  

กลุมจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใด

ของรัฐ หรือเอกชน 

“งบประมาณจังหวัด” หมายความวา รายการงบประมาณรายจายประจําป 

ท่ีจังหวัดย่ืนคําขอจัดต้ังตอสํานักงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัด 

“งบประมาณกลุมจังหวัด” หมายความวา รายการงบประมาณรายจายประจําป 

ท่ีกลุมจังหวัดย่ืนคําขอจัดต้ังตอสํานักงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกลุมจังหวัด 

“ภาคประชาสังคม” หมายความวา สภาองคกรชุมชนตําบลตามกฎหมาย 

วาดวยสภาองคกรชุมชนและองคกรภาคประชาสังคมอื่นท่ี ก.น.จ. กําหนด 

“พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” หมายความรวมถึง

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ 

รายจายดวย 

 



มาตรา 4  การปฏิบั ติตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเ ร่ืองใดยังไมสมควร 

ท่ีสวนราชการจังหวัดหรือกลุมจังหวัดใดจะปฏิบัติ หรือปฏิบัติอยางมีเงื่อนไขอยางใด  

ให ก.น.จ. มีอํานาจกําหนดได 

เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัดและ 

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกา น้ี  คณะรัฐมนตรีอาจมีมติ 

ตามขอเสนอแนะของ ก.น.จ. ยกเวนใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดไมตองปฏิบัติ 

ตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของทางราชการท่ีใชบังคับเปนการท่ัวไปในเร่ืองใด 

ก็ได 

 

มาตรา 5  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 



หมวด 1 

การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ 

   

 

มาตรา 6  การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการใหคํานึงถึง

หลักการ ดังตอไปน้ี 

(1) การบริหารงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

แลวแตกรณี 

(2) การสรางโอกาสและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพในการแขงขันและการแกไขปญหารวมกันเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 

(3) การกระจายอํานาจการตัดสินใจลงไปสู ระ ดับผูปฏิบั ติ  เ พ่ือให เกิด

ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 

(4) การสงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นมีความพรอมในการรองรับการกระจาย

อํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(5) การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี มีความโปรงใส และมีการตรวจสอบ

ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 

(6) การบริหารงบประมาณจังหวัดใหเปนไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัด

แบบบูรณาการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามท่ี ก.น.จ. กําหนดตามขอเสนอแนะ

ของสํานักงบประมาณ 

 

มาตรา 7  ใหมีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด

แบบบูรณาการประกอบดวย 



(1) นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ 

(2) รองนายกรัฐมนตรีทุกคน รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหกํากับและ

ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนกรรมการ 

(3) นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคม

สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบล 

แหงประเทศไทย เปนกรรมการ 

(4) ประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย และประธานสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย เปนกรรมการ 

(5) ผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการซึ่งประธานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการกําหนดไมเกินสามคน เปนกรรมการ 

(6) ผูแทนภาคประชาสังคมท่ีนายกรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินสองคน เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนกรรมการและเลขานุการ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการกําหนด และขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยคนหน่ึงท่ีปลัดกระทรวง

มหาดไทยกําหนด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตาม (6) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 

องคประชุมและการประชุมของ ก.น.จ. ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

 



มาตรา 8  ก.น.จ. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและ 

กลุมจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือใหจังหวัดและกลุมจังหวัดสามารถบริหารงาน แกไข

ปญหา และพัฒนาพ้ืนท่ีในเขตจังหวัดและกลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด 

(2) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกลุมจังหวัด การจัดทําและบริหารงบประมาณจังหวัดและ

งบประมาณกลุมจังหวัด 

(3) พิจารณา กล่ันกรอง และใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา

กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของ

กลุมจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดตามกฎหมายวาดวย

วิธีการงบประมาณ และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

(4) กํากับดูแลการดําเนินการตาม (1) และ (2) ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

(5) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ตามท่ี

มอบหมาย 

(6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

คณะอนุกรรมการตาม (5) อยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการดานแผนและ 

ดานงบประมาณ 

 

มาตรา 9  ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ ก.น.จ.  

และหนาท่ีอื่นตามท่ี ก.น.จ. กําหนด 

 



มาตรา 10  ในจังหวัดหน่ึง ใหมีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะหน่ึงประกอบดวย 

(1) ผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ 

(2) รองผูวาราชการจังหวัดทุกคน เปนกรรมการ 

(3) ผูแทนหัวหนาสวนราชการท่ีมีสํานักงานอยูในจังหวัดไมวาจะมีฐานะ 

เปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลาง เปนกรรมการ 

(4) ผูแทนรัฐวิสาหกิจท่ีดําเนินกิจการอยูในจังหวัด เปนกรรมการ 

(5) ผูแทนหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐท่ีมีสํานักงานอยูในจังหวัด เปนกรรมการ 

(6) ผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกรรมการ 

(7) ผูแทนภาคประชาสังคม เปนกรรมการ 

(8) ประธานกรรมการหอการคาจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 

เปนกรรมการ 

ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการตาม (3) (4) และ (5) ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงต้ังตามจํานวน

หลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.น.จ. กําหนด 

จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งผูแทนผูบริหารองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นตาม (6) และผูแทนภาคประชาสังคมตาม (7) ใหเปนไปตามท่ี ก.น.จ. 

กําหนดโดยใหคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายท่ีใกลเคียงกัน 

กรรมการตาม (3) (4) (5) (6) และ (7) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 

องคประชุมและการประชุมของ ก.บ.จ. ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

 



มาตรา 11  ก.บ.จ. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด

เปนไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามท่ี ก.น.จ. กําหนด 

(2) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเสนอตอท่ีประชุมตามมาตรา 19 เพ่ือรับฟง 

ความคิดเห็น 

(3) สงเสริม ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม

และภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือสรางบรรยากาศใหเอื้ออํานวยตอการลงทุนและชักชวน 

ภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนในจังหวัด และใหมีการพัฒนาใหเปนไปตามแผนพัฒนา

จังหวัดอยางย่ังยืน 

(4) จัดทําบันทึกความเขาใจกับฝายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีให 

ความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของจังหวัด 

(5) วิเคราะห บูรณาการ และจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและ 

คําของบประมาณจังหวัด กอนนําเสนอตอ ก.น.จ. 

(6) กํากับ ใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด

และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ. 

(7) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ตามท่ี

มอบหมาย 

(8) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ี ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในกรณีท่ี ก.บ.จ. แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม (2) 

คณะอนุกรรมการดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยผูแทนตามมาตรา 10 (6)  

ไมนอยกวาสามคนและผูแทนตามมาตรา 10 (7) ไมนอยกวาสองคน 

 



มาตรา 12  ในกลุมจังหวัดหน่ึงใหมีคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัด 

แบบบูรณาการคณะหน่ึง ประกอบดวย 

(1) หัวหนากลุมจังหวัดตามมาตรา 26 เปนประธานกรรมการ 

(2) ผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดทุกจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ 

(3) ผูแทนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในกลุมจังหวัดจังหวัดละไมเกิน 

สองคนท่ีผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง เปนกรรมการ 

(4) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดในกลุมจังหวัดทุกจังหวัด เปนกรรมการ 

(5) นายกเทศมนตรีในกลุมจังหวัดจังหวัดละหน่ึงคน เปนกรรมการ 

(6) นายกองคการบริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัดจังหวัดละหน่ึงคน เปนกรรมการ 

(7) ผูแทนภาคประชาสังคม เปนกรรมการ 

(8) ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เปนกรรมการ 

จังหวัดใดมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดต้ังขึ้นเปนการเฉพาะ  

ใหคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงประกอบดวยผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

น้ันดวย 

ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงต้ังขาราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

คนหน่ึงเปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนาสํานักงานจังหวัดของทุกจังหวัด 

ในกลุมจังหวัด เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

กรรมการตาม (5) และ (6) ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงต้ังตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.น.จ. กําหนด 

จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งผูแทนภาคประชาสังคมตาม (7) และ

ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตาม (8) ใหเปนไปตามท่ี ก.น.จ. กําหนด โดยตองคํานึงถึง

สัดสวนของหญิงและชายท่ีใกลเคียงกัน 

กรรมการตาม (3) และ (7) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 



องคประชุมและการประชุมของ ก.บ.ก. ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง 

 

มาตรา 13  ก.บ.ก. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการ 

ในกลุมจังหวัดเปนไปตามหลักการ นโยบาย และระบบตามท่ี ก.น.จ. กําหนด 

(2) จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนอตอท่ีประชุมตามมาตรา 19 เพ่ือรับฟง

ความคิดเห็น 

(3) สงเสริม ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม 

และภาคธุรกิจเอกชน และแกไขปญหาภายในกลุมจังหวัดและระหวางกลุมจังหวัด

เพ่ือใหการพัฒนาเปนไปตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดอยางย่ังยืน 

(4) วิเคราะห บูรณาการ และใหความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติการ 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดและคําของบประมาณกลุมจังหวัด 

กอนนําเสนอตอ ก.น.จ. 

(5) กํากับ ใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา 

กลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และรายงาน ก.น.จ. 

(6) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตาง ๆ ตามท่ี

มอบหมาย 

(7) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ี ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในกรณีท่ี ก.บ.ก. แตงต้ังคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

ตาม (2) คณะอนุกรรมการดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยกรรมการท่ีเปนผูแทน

ตามมาตรา 12 (4) ไมนอยกวาหน่ึงคน ผูแทนตามมาตรา 12 (5) ไมนอยกวาสองคน 



ผูแทนตามมาตรา 12 (6) ไมนอยกวาสามคน และผูแทนตามมาตรา 12 (7)  

ไมนอยกวาหน่ึงคน 

 

มาตรา 14  เพ่ือใหการบริหารงานเปนไปตามหลักการตามท่ีกําหนดในมาตรา 6 

ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

(1) บริหารงานจังหวัดโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐาน 

แหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

รวมตลอดท้ังนโยบายของรัฐบาล และความตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด 

(2) ประสานและเชื่อมโยงหนวยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น

กับภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน เพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย 

(3) บูรณาการการบริหารงบประมาณ และแสวงหาความรวมมือและการสนับสนุน

จากทุกฝาย เพ่ือใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป 

ของจังหวัด 

(4) สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็ง 

ในการพัฒนาทองถิ่นและใหบริการพ้ืนฐานแกประชาชน 

(5) สงเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมใหมีความเขมแข็ง สามารถบริหาร

จัดการและแกไขปญหาไดดวยตนเองอยางย่ังยืน 

(6) เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและการบริหารการเปล่ียนแปลง 

เพ่ือใหจังหวัดมีขีดสมรรถนะรองรับกระแสโลกาภิวัตน 



(7) กระทําตนเปนแบบอยางแกผูปฏิบัติงานและสงเสริมสนับสนุนใหเกิด 

การเรียนรู ตลอดจนการพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ และ

ทัศนคติท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน 

 

มาตรา 15  ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดไมอาจบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะเหตุท่ีสวนราชการมิไดมอบอํานาจ 

ใหตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจหรือเพราะเหตุอื่นใด ใหผูวาราชการ

จังหวัดรายงานตอ ก.น.จ. โดยเร็ว และให ก.น.จ. เสนอแนะแนวทางแกไขตอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติสั่งการตอไป 

 

มาตรา 16  ใหหัวหนากลุมจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีประสาน เรงรัด และติดตาม

การดําเนินงานของผูวาราชการจังหวัดในสวนท่ีเกี่ยวของกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด

และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 



หมวด 2 

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 

   

 

มาตรา 17  ให ก.น.จ. กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด เพ่ือใหผูวาราชการ

จังหวัดและ ก.บ.จ. รับไปดําเนินการ 

 

มาตรา 18  ให ก.บ.จ. ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด โดยคํานึงถึง 

ความตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด รวมตลอดถึง 

ความพรอมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนและยุทธศาสตรระดับชาติ 

แผนพัฒนาจังหวัดอยางนอยตองระบุรายละเอียดของวิสัยทัศน ประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ 

ใหแผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ป 

เพ่ือใหทราบถึงความตองการและศักยภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีตามวรรคหน่ึง 

ให ก.บ.จ. สํารวจความคิดเห็นของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดตามวิธีการท่ี ก.น.จ. 

กําหนด แต ก.บ.จ. อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการระดับอําเภอดําเนินการประสานงาน

กับองคกรตาง ๆ ในพ้ืนท่ีของอําเภอ เพ่ือใหไดความคิดเห็นของประชาชนเสนอ 

เปนขอมูลตอ ก.บ.จ. แทนการสํารวจความคิดเห็นก็ได 

 

มาตรา 19  ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับ

บุคคลดังตอไปน้ี เพ่ือรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดท่ี ก.บ.จ. จัดทํา

ตามมาตรา 18 



(1) หัวหนาสวนราชการท่ีมีสถานท่ีต้ังทําการอยูในจังหวัดหรือมีเขตอํานาจหนาท่ี

ในจังหวัด ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลาง 

(2) หัวหนาหนวยงานท่ีเปนรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ บรรดา 

ท่ีมีสถานท่ีต้ังทําการอยูในจังหวัดหรือมีเขตอํานาจหนาท่ีในจังหวัด 

(3) ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นท้ังหมดในจังหวัด 

(4) ผูแทนภาคประชาสังคม 

(5) ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 

เมื่อดําเนินการตามวรรคหน่ึงแลว ให ก.บ.จ. นําผลการประชุมปรึกษาหารือ และ

ความคิดเห็นของท่ีประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหสมบูรณ แลวสง ก.น.จ. 

เพ่ือพิจารณานําเสนอคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบตอไป  ท้ังน้ี ใหสงสําเนาให ก.บ.ก. 

ทราบดวย 

เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลว 

การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการดําเนินกิจการ

ของจังหวัดและหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด

ดังกลาว 

 

มาตรา 20  ในกรณีมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหม 

กอนสิ้นอายุของแผนใหดําเนินการตามมาตรา 18 และมาตรา 19 

 

มาตรา 21  ผูแทนภาคประชาสังคมตามมาตรา 19 (4) ใหประกอบดวยบุคคล 

ท่ีไดรับการสรรหาจากแตละอําเภอในเขตจังหวัด อําเภอละไมเกินหกคน 

ใหนายกเทศมนตรีและประธานสภาองคกรชุมชนตําบลในเขตอําเภอคัดเลือก

บุคคลซึ่งอยูในเขตเทศบาล และใหนายกองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผูใหญบาน 



และประธานสภาองคกรชุมชนตําบลคัดเลือกบุคคลซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล แลวเสนอ

ใหนายอําเภอจัดประชุม เพ่ือสรรหาผูแทนภาคประชาสังคมจากบุคคลท่ีได รับ 

การคัดเลือกขางตนเพ่ือใหไดจํานวนตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง 

หลักเกณฑการประชุมเพ่ือสรรหาและการแจงรายชื่อผูได รับการสรรหา 

ตามวรรคสอง ใหเปนไปตามท่ีผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด 

 

มาตรา 22  ผูแทนภาคประชาสังคมตามมาตรา 19 (4) ตองมีคุณสมบัติ 

ดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุต้ังแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไปในวันสรรหา 

(3) มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาล 

หรือนอกเขตเทศบาล แลวแตกรณี ของแตละอําเภอท่ีมีการสรรหา ติดตอกัน 

ไมนอยกวาหน่ึงปนับถึงวันสรรหา 

(4) มีฐานะเปนผูนําชุมชนตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน 

 

มาตรา 23  ผูแทนภาคประชาสังคมตามมาตรา 19 (4) ตองไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปน้ี 

(1) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการ ท่ีปรึกษาหรือผู ดํารงตําแหนง

กรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีของพรรคการเมือง 

(2) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ ซึ่งมีตําแหนง

หรือเงินเดือนประจํา 

 



มาตรา 24  ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามมาตรา 19 (5) ใหประกอบดวยบุคคล 

ดังตอไปน้ี 

(1) สมาชิกหอการคาจังหวัดซึ่งคณะกรรมการหอการคาจังหวัดคัดเลือก จํานวน

ไมเกินสิบคน 

(2) สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัด

คัดเลือก จํานวนไมเกินสิบคน 

(3) ผูประกอบธุรกิจในจังหวัดซึ่งมิไดเปนสมาชิกตาม (1) และ (2) จํานวนไมเกิน

สิบคน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดคัดเลือก 

 

มาตรา 25  เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดแลว  

ให ก.บ.จ. จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด โดยอยางนอยตองระบุ

รายละเอียดของโครงการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

และงบประมาณท่ีจะตองใชดําเนินการและตองระบุใหชัดเจนวาโครงการหรืองานใด 

ท่ีจังหวัดประสงคจะขอต้ังงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยตรง  ท้ัง น้ี  

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.น.จ. กําหนด 

เมื่ อจัด ทําแผนปฏิบั ติ ราชการประ จําปของจังหวัดตามวรรคหน่ึงแลว  

ใหผูวาราชการจังหวัดจัดสงให ก.บ.ก. เพ่ือประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของกลุมจังหวัด 



หมวด 3 

การจัดกลุมจังหวัดและการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

   

 

มาตรา 26  ให ก.น.จ. พิจารณาจัดต้ังกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนย

ปฏิบัติการของกลุมจังหวัด และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

การจัดต้ังกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด

ตามวรรคหน่ึง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดท่ีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดทําหนาท่ี

เปนหัวหนากลุมจังหวัด เวนแต ก.น.จ. จะกําหนดเปนอยางอื่น 

 

มาตรา 27  ใหนําความในมาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 25 มาใชบังคับกับ

การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดดวย

โดยอนุโลม 

การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ี ก.น.จ. กําหนด 



หมวด 4 

งบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด 

   

 

มาตรา 28  เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบกับแผนพัฒนาจังหวัด

และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตามท่ี ก.น.จ. เสนอแลว ให ก.น.จ.  

สงใหสํานักงบประมาณเพ่ือใชในการจัดสรรงบประมาณ โดยสํานักงบประมาณ 

ตองดําเนินการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปใหเพียงพอตอการดําเนินงาน 

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 

การสงแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตามวรรคหน่ึง ใหถือวาจังหวัด 

ไดย่ืนคําของบประมาณตอสํานักงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

แลวเฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด 

 

มาตรา 29  ในกรณีท่ีสวนราชการใดมีหนาท่ีดําเนินการในเร่ืองใดและไดรับ

งบประมาณรายจายประจําปสําหรับดําเนินการในเร่ืองน้ันตามแผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด ใหสวนราชการน้ันแจงการไดรับการจัดสรร

งบประมาณในเร่ืองดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมีผลใชบังคับ 

ใหสํานักงบประมาณแจงการจัดสรรงบประมาณจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัด

ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีสํานักงบประมาณไดรับแผนการปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายเงินจากหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 

ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นแจงการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นในสวนท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการ 



ตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดใหผูวาราชการ

จังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป

มีผลใชบังคับ 

 

มาตรา 30  สวนราชการใดมีความจําเปนตองโอนงบประมาณท่ีปรากฏอยู 

ในแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดใดกลับสวนราชการน้ันหรือโอนไปจังหวัดอื่น 

ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดน้ันแลว 

 

มาตรา 31  ใหจังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใชจาย

งบประมาณท่ีแสดงถึงผลสํ า เ ร็จ รวมท้ังปญหาอุปสรรคในการดํา เ นินงาน 

ตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเสนอ ก.น.จ.  

เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี และใหจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณทราบภายในหกสิบวัน

นับแตวันสิ้นปงบประมาณ 

ในกรณีท่ีสํานักงบประมาณกําหนดใหจังหวัดจัดทํารายงานผลการใชจาย

งบประมาณตามแบบท่ีผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด เมื่อจังหวัดไดจัดสง

สําเนาใหสํานักงบประมาณตามวรรคหน่ึงแลว ใหถือวาจังหวัดไดจัดทํารายงานดังกลาว

แลว 

 



มาตรา 32  ใหนําความในหมวดน้ีมาใชบังคับกับการจัดทําและบริหารงบประมาณ

ของกลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม ในกรณีใดท่ีไมอาจปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาน้ีไดหรือ

มิไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาน้ี การดําเนินการในกรณีน้ันใหเปนไปตามท่ี ก.น.จ. 

กําหนดดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา 33  ใหหัวหนากลุมจังหวัดบูรณาการการบริหารงบประมาณกลุมจังหวัด 

ใหเปนไปตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 



หมวด 5 

การกํากับและติดตาม 

   

 

มาตรา 34  เพ่ือใหการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

สัมฤทธิ์ ผล  ให ผู ต รวจราชการสํ า นักนายก รัฐมนต รีและ ผู ต รวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาท่ีเรงรัด ติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 

ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบั ติราชการประจําป 

ของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด รวมท้ังการบริหาร

งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด 

ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

รายงานผลการติดตามและประเมินผลตามวรรคหน่ึงตอ ก.น.จ. อยางนอยปละ 

สองคร้ัง 

 

มาตรา 35  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ใหจังหวัดและกลุมจังหวัด

จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

ใหจังหวัด สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ 

บรรดาท่ีมีสํานักงานอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดและไดรับเงินงบประมาณเปนการเฉพาะ 

เพ่ือดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  

มีหนาท่ีตองจัดทําบันทึกความรวมมือการดําเนินการตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.ร. กําหนด 



ความในวรรคสองใหใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีสมัครใจ 

ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของจังหวัดดวย 

ใหนําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสามมาใชบังคับกับการดําเนินการ

ตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดดวย 

โดยอนุโลม 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 36  การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดในคร้ังแรก

ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ให ก.บ.จ. จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปของจังหวัด และให ก.บ.ก. จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปของกลุมจังหวัดเสนอ ก.น.จ. เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบไป 

ในคราวเดียวกัน 

 

มาตรา 37  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับกับการดําเนินการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2553 เปนตนไป 

 

 

      ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

            สมัคร  สุนทรเวช 

             นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการ

สมควรกําหนดหลักการการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ และ

เน่ืองจากมาตรา 53/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7)  

พ.ศ. 2550 กําหนดใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งมาตรา 53/2 กําหนดใหนําหลักเกณฑและ

วิธีการดังกลาวมาใชบังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม 

ประกอบกับมาตรา 52 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเดียวกันกําหนดใหจังหวัด 

หรือกลุมจังหวัดย่ืนคําขอจัดต้ังงบประมาณไดและใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัด 

เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 


