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พระราชกฤษฎีกา
วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักการการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา ๓/๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๕๒ วรรคสาม มาตรา ๕๓/๑ วรรคสาม และมาตรา ๕๓/๒ แห งพระราชบัญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑”
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มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“จังหวัด ” หมายความว า จั งหวัด ตามกฎหมายวา ดวยระเบี ยบบริ หารราชการแผ น ดิ น
แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“กลุมจังหวัด” หมายความวา กลุมจังหวัดที่จัดตั้งตามมาตรา ๒๖
“ก.น.จ.” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม จังหวัด
แบบบูรณาการ
“ก.บ.จ.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
“ก.บ.ก.” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
“แผนพัฒนาจังหวัด” หมายความวา รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานตาง ๆ ของจังหวัด
ที่จําเปนตองจัดทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต
“แผนพัฒนากลุม จังหวัด” หมายความวา รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานตาง ๆ
ของกลุมจังหวัดที่จําเปนตองจัดทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัด
ในอนาคต
“แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด” หมายความวา แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัดสู
การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการตาง ๆ ที่จําเปนตองดําเนินการในจังหวัดในแตละปงบประมาณเพื่อให
เปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ทั้งนี้ ไมวาโครงการนั้นจะดําเนินการโดย
จังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน
“แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุม จังหวัด” หมายความวา แผนที่แ ปลงแผนพัฒ นา
กลุ ม จั ง หวั ด สู ก ารปฏิ บั ติ โ ดยระบุ ถึ ง โครงการต า ง ๆ ที่ จํ า เป น ต อ งดํ า เนิ น การในกลุ ม จั ง หวั ด ใน
แตละปงบประมาณเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัด ทั้งนี้ ไมวา
โครงการนั้นจะดําเนินการโดยจังหวัด กลุมจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน
“งบประมาณจังหวัด” หมายความวา รายการงบประมาณรายจายประจําปที่จังหวัดยื่นคําขอ
จัดตั้งตอสํานักงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
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“งบประมาณกลุมจังหวัด” หมายความวา รายการงบประมาณรายจายประจําปที่กลุมจังหวัด
ยื่นคําขอจัดตั้งตอสํานักงบประมาณเพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
“ภาคประชาสังคม” หมายความวา สภาองคกรชุมชนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน
และองคกรภาคประชาสังคมอื่นที่ ก.น.จ. กําหนด
“พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป” หมายความรวมถึงพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจายดวย
มาตรา ๔ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดยังไมสมควรที่สวนราชการจังหวัด
หรือกลุมจังหวัดใดจะปฏิบัติ หรือปฏิบัติอยางมีเงื่อนไขอยางใด ให ก.น.จ. มีอํานาจกําหนดได
เพื่ อ ใหเ กิ ด ความคล อ งตัว และมีป ระสิท ธิ ภ าพในการบริห ารงานจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด
แบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติตามขอเสนอแนะของ ก.น.จ. ยกเวนให
จังหวัดหรือกลุมจังหวัดไมตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของทางราชการที่ใ ชบังคับ
เปนการทั่วไปในเรื่องใดก็ได
มาตรา ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
มาตรา ๖ การบริห ารงานจั ง หวั ดและกลุ ม จั งหวั ดแบบบูร ณาการให คํา นึง ถึง หลั กการ
ดังตอไปนี้
(๑) การบริหารงานใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุมจังหวัด แลวแตกรณี
(๒) การสร างโอกาสและสง เสริม ใหเ กิด การมี สว นร วมระหวา งภาครัฐ องคก รปกครอง
สวนทองถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน
และการแกไขปญหารวมกันเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
(๓) การกระจายอํานาจการตัดสิน ใจลงไปสูร ะดับผูป ฏิบัติ เพื่อ ใหเกิ ดประสิทธิภ าพและ
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) รองนายกรัฐ มนตรีทุกคน รัฐ มนตรีซึ่งนายกรัฐ มนตรีมอบหมายใหกํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนกรรมการ
(๓) นายกสมาคมองคก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวัด แหง ประเทศไทย นายกสมาคมสั น นิ บ าต
เทศบาลแหงประเทศไทย และนายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย เปนกรรมการ
(๔) ประธานกรรมการสภาหอการค าแห ง ประเทศไทย และประธานสภาอุต สาหกรรม
แหงประเทศไทย เปนกรรมการ
(๕) ผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการซึ่งประธานคณะกรรมการพัฒ นา
ระบบราชการกําหนดไมเกินสามคน เปนกรรมการ
(๖) ผูแทนภาคประชาสังคมที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสองคน เปนกรรมการ
ใหเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการที่เ ลขาธิ การคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการกํ าหนด และ
ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่งที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
กรรมการตาม (๖) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
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องคประชุม และการประชุมของ ก.น.จ. ใหเปน ไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
มาตรา ๘ ก.น.จ. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
เพื่อใหจังหวัดและกลุมจังหวัดสามารถบริหารงาน แกไขปญหา และพัฒนาพื้นที่ใ นเขตจังหวัดและ
กลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด
(๒) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒ นาจังหวัด แผนพัฒ นา
กลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
การจัดทําและบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด
(๓) พิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุม จังหวัด และคําขอ
งบประมาณของจั งหวัด และกลุม จัง หวั ดตามกฎหมายว าด วยวิธี การงบประมาณ และนํา เสนอต อ
คณะรัฐมนตรี
(๔) กํากับดูแลการดําเนินการตาม (๑) และ (๒) ใหเกิดผลสัมฤทธิ์
(๕) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง 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) ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้งตามจํานวนหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด
จํานวน หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม (๖)
และผูแทนภาคประชาสังคมตาม (๗) ใหเปนไปตามที่ ก.น.จ. กําหนดโดยใหคํานึงถึงสัดสวนของหญิง
และชายที่ใกลเคียงกัน
กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
องคประชุม และการประชุมของ ก.บ.จ. ใหเปน ไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
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
และใหมีการพัฒนาใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอยางยั่งยืน
(๔) จัดทําบัน ทึกความเขาใจกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่ใ หความรวมมือและ
สนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
(๕) วิเ คราะห บูร ณาการ และจั ด ทํ า แผนปฏิบั ติ ร าชการประจํ า ป ข องจั งหวั ด และคํ า ขอ
งบประมาณจังหวัด กอนนําเสนอตอ ก.น.จ.
(๖) กํา กับ ให คํา แนะนํ า ติ ดตามและประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ตามแผนพัฒ นาจัง หวั ดและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ.
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(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่มอบหมาย
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในกรณี ที่ ก.บ.จ. แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ตาม (๒)
คณะอนุกรรมการดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยผูแทนตามมาตรา ๑๐ (๖) ไมนอยกวาสามคน
และผูแทนตามมาตรา ๑๐ (๗) ไมนอยกวาสองคน
มาตรา ๑๒ ในกลุมจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรรมการบริหารงานกลุม จังหวัดแบบบูรณาการ
คณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) หัวหนากลุมจังหวัดตามมาตรา ๒๖ เปนประธานกรรมการ
(๒) ผูวาราชการจังหวัดในกลุมจังหวัดทุกจังหวัด เปนรองประธานกรรมการ
(๓) ผูแ ทนหั วหนา ส วนราชการประจํ า จัง หวัด ในกลุม จั งหวัด จั งหวัด ละไม เกิ น สองคนที่
ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง เปนกรรมการ
(๔) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดในกลุมจังหวัดทุกจังหวัด เปนกรรมการ
(๕) นายกเทศมนตรีในกลุมจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๖) นายกองคการบริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน เปนกรรมการ
(๗) ผูแทนภาคประชาสังคม เปนกรรมการ
(๘) ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน เปนกรรมการ
จังหวัดใดมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเปนการเฉพาะ ใหคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งประกอบดวยผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นดวย
ให ป ลั ด กระทรวงมหาดไทยแต ง ตั้ ง ข า ราชการในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทยคนหนึ่ ง
เปนกรรมการและเลขานุการ และหัวหนาสํานักงานจังหวัดของทุกจังหวัดในกลุมจังหวัด เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
กรรมการตาม (๕) และ (๖) ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.น.จ. กําหนด
จํา นวน หลั ก เกณฑ และวิธี ก ารได ม าซึ่ ง ผู แ ทนภาคประชาสัง คมตาม (๗) และผู แ ทน
ภาคธุรกิจเอกชนตาม (๘) ใหเปนไปตามที่ ก.น.จ. กําหนด โดยตองคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชาย
ที่ใกลเคียงกัน
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กรรมการตาม (๓) และ (๗) มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
องคประชุมและการประชุมของ ก.บ.ก. ใหเปน ไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง
มาตรา ๑๓ ก.บ.ก. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบบูรณาการในกลุมจังหวัดเปนไป
ตามหลักการ นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กําหนด
(๒) จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนอตอที่ประชุมตามมาตรา ๑๙ เพื่อรับฟงความคิดเห็น
(๓) สงเสริม ประสานความรวมมือการพั ฒนาระหวางภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคธุรกิจเอกชน และแกไขปญหาภายในกลุมจังหวัดและระหวางกลุมจังหวัดเพื่อใหการพัฒนาเปนไปตาม
แผนพัฒนากลุมจังหวัดอยางยั่งยืน
(๔) วิเคราะห บูรณาการ และใหความเห็นชอบรายละเอียดการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุมจังหวัดและคําของบประมาณกลุมจังหวัด กอนนําเสนอตอ ก.น.จ.
(๕) กํากับ ใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด และรายงาน ก.น.จ.
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ ตามที่มอบหมาย
(๗) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในกรณีที่ ก.บ.ก. แตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดตาม (๒) คณะอนุกรรมการ
ดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยกรรมการที่เปนผูแทนตามมาตรา ๑๒ (๔) ไมนอยกวาหนึ่งคน
ผูแทนตามมาตรา ๑๒ (๕) ไมนอยกวาสองคน ผูแทนตามมาตรา ๑๒ (๖) ไมนอยกวาสามคน และ
ผูแทนตามมาตรา ๑๒ (๗) ไมนอยกวาหนึ่งคน
มาตรา ๑๔ เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานเป น ไปตามหลั ก การตามที่ กํ า หนดในมาตรา ๖
ใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติ ดังตอไปนี้
(๑) บริห ารงานจั งหวั ดโดยคํา นึงถึ งความสอดคลอ งกั บแนวนโยบายพื้ น ฐานแหง รัฐ ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย แผนพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ แผนการบริ หาร
ราชการแผนดิน แผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล และ
ความตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
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(๒) ประสานและเชื่อ มโยงหนว ยงานของรัฐ ซึ่ง รวมถึง องคกรปกครองสวนทอ งถิ่ น กั บ
ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อรวมกันวางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหเหมาะสมกับ
โอกาสและศักยภาพของจังหวัด โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย
(๓) บูรณาการการบริหารงบประมาณ และแสวงหาความรวมมือและการสนับสนุนจากทุกฝาย
เพื่อใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบตั ิราชการประจําปของจังหวัด
(๔) สงเสริม และสนั บสนุ น องคกรปกครองสว นทอ งถิ่ น ให มีความเขม แข็ง ในการพั ฒนา
ทองถิ่นและใหบริการพื้นฐานแกประชาชน
(๕) สงเสริม และสนับสนุนภาคประชาสังคมใหมีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการและ
แกไขปญหาไดดวยตนเองอยางยั่งยืน
(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.
เสนอแนะแนวทางแกไขตอคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติสั่งการตอไป
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.
อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการระดับอําเภอดําเนินการประสานงานกับองคกรตาง ๆ ในพื้นที่ของอําเภอ
เพื่อใหไดความคิดเห็นของประชาชนเสนอเปนขอมูลตอ ก.บ.จ. แทนการสํารวจความคิดเห็นก็ได
มาตรา ๑๙ ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับบุคคลดังตอไปนี้
เพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่ ก.บ.จ. จัดทําตามมาตรา ๑๘
(๑) หัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูในจังหวัดหรือมีเขตอํานาจหนาที่ในจังหวัด
ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลาง
(๒) หัวหนาหนวยงานที่เปนรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ บรรดาที่มีสถานที่ตั้งทําการ
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
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มาตรา ๒๐ ในกรณีมีความจําเปนตองปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหมกอนสิ้นอายุของแผน
ใหดําเนินการตามมาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙
มาตรา ๒๑ ผูแทนภาคประชาสังคมตามมาตรา ๑๙ (๔) ใหประกอบดวยบุคคลที่ไดรับ
การสรรหาจากแตละอําเภอในเขตจังหวัด อําเภอละไมเกินหกคน
ใหน ายกเทศมนตรีและประธานสภาองคกรชุม ชนตําบลในเขตอําเภอคัดเลือกบุคคลซึ่งอยู
ในเขตเทศบาล และให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล กํ า นั น ผู ใ หญ บ า น และประธาน
สภาองคกรชุมชนตําบลคัดเลือกบุคคลซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล แลวเสนอใหนายอําเภอจัดประชุม เพื่อสรรหา
ผูแทนภาคประชาสังคมจากบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกขางตนเพื่อใหไดจํานวนตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง
หลักเกณฑการประชุมเพื่อสรรหาและการแจงรายชื่อผูไดรับการสรรหาตามวรรคสอง ใหเปนไป
ตามที่ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด
มาตรา ๒๒ ผูแทนภาคประชาสังคมตามมาตรา ๑๙ (๔) ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึ้นไปในวันสรรหา
(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) ไม เ ปน ข า ราชการ พนั ก งาน หรื อลู ก จ างของหน วยงานของรัฐ ซึ่ ง มี ตํา แหนง หรื อ
เงินเดือนประจํา
มาตรา ๒๔ ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามมาตรา ๑๙ (๕) ใหประกอบดวยบุคคล ดังตอไปนี้
(๑) สมาชิกหอการคาจังหวัดซึ่งคณะกรรมการหอการคาจังหวัดคัดเลือก จํานวนไมเกินสิบคน
(๒) สมาชิกสภาอุ ตสาหกรรมจังหวัดซึ่ งคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจัง หวัด คัดเลือ ก
จํานวนไมเกินสิบคน
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(๓) ผูประกอบธุรกิจในจังหวัดซึ่งมิไดเปนสมาชิกตาม (๑) และ (๒) จํานวนไมเกินสิบคน
ซึ่งผูวาราชการจังหวัดคัดเลือก
มาตรา ๒๕ เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดแลว ให ก.บ.จ. จัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด โดยอยางนอยตองระบุรายละเอียดของโครงการ เปาหมายและ
ผลสัม ฤทธิ์ข องงาน หนว ยงานผูรับ ผิดชอบ และงบประมาณที่จะตองใชดํา เนิน การและตอ งระบุ
ใหชัดเจนวาโครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงคจะขอตั้งงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยตรง
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด
เมื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูวาราชการจังหวัด
จัดสงให ก.บ.ก. เพื่อประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
หมวด ๓
การจัดกลุมจังหวัดและการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด
มาตรา ๒๖ ให ก.น.จ. พิจารณาจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการ
ของกลุมจังหวัด และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดตามวรรคหนึ่ง
ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดทําหนาที่เปนหัวหนา
กลุมจังหวัด เวนแต ก.น.จ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
มาตรา ๒๗ ใหนํ าความในมาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๕ มาใช บังคั บกั บ
การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม
การรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
ก.น.จ. กําหนด
หมวด ๔
งบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด
มาตรา ๒๘ เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาให ค วามเห็ น ชอบกั บ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตามที่ ก.น.จ. เสนอแลว ให ก.น.จ. สงใหสํานักงบประมาณ
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เพื่ อ ใช ใ นการจั ด สรรงบประมาณ โดยสํ า นั ก งบประมาณต อ งดํ า เนิ น การจั ด สรรงบประมาณ
รายจายประจําปใหเพียงพอตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
การสงแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาจังหวัดไดยื่น คําขอ
งบประมาณตอสํานักงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณแลวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
งบประมาณของจังหวัด
มาตรา ๒๙ ในกรณีที่สวนราชการใดมีหนาที่ดําเนินการในเรื่องใดและไดรับงบประมาณ
รายจายประจําปสําหรับดําเนินการในเรื่องนั้นตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัด ใหสวนราชการนั้นแจงการไดรับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัด
ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมีผลใชบังคับ
ใหสํานักงบประมาณแจงการจัดสรรงบประมาณจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่สํานักงบประมาณไดรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายเงินจากหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของ
ใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แจงการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และ
แผนปฏิบัติ ราชการประจํ าปข องจั งหวั ดใหผู วาราชการจั งหวัด ทราบภายในสามสิ บวัน นับแตวัน ที่
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปมีผลใชบังคับ
มาตรา ๓๐ สวนราชการใดมีความจําเปนตองโอนงบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดใดกลับสวนราชการนั้นหรือโอนไปจังหวัดอื่น ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากผูวาราชการจังหวัดนั้นแลว
มาตรา ๓๑ ใหจังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณที่แสดงถึง
ผลสําเร็จ รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนิน งานตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดเสนอ ก.น.จ. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี และใหจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณทราบ
ภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ
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ในกรณีที่สํานักงบประมาณกําหนดใหจังหวัดจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณตามแบบที่
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด เมื่อจังหวัดไดจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณตามวรรคหนึ่งแลว
ใหถือวาจังหวัดไดจัดทํารายงานดังกลาวแลว
มาตรา ๓๒ ใหนําความในหมวดนี้ม าใชบังคับกับการจัดทําและบริหารงบประมาณของ
กลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม ในกรณีใดที่ไมอาจปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ไดหรือมิไดกําหนดไวใน
พระราชกฤษฎีกานี้ การดําเนินการในกรณีนั้นใหเปนไปตามที่ ก.น.จ. กําหนดดวยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี
มาตรา ๓๓ ใหหัวหนากลุมจังหวัดบูรณาการการบริหารงบประมาณกลุมจังหวัด ใหเปนไป
ตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
หมวด ๕
การกํากับและติดตาม
มาตรา ๓๔ เพื่ อ ให ก ารบริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการสั ม ฤทธิ์ ผ ล
ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่เรงรัด
ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด
ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีแ ละผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรายงานผล
การติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่งตอ ก.น.จ. อยางนอยปละสองครั้ง
มาตรา ๓๕ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตาม
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ใหจังหวัด สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรัฐ บรรดาที่มี
สํานักงานอยูในพื้นที่จังหวัดและไดรับเงินงบประมาณเปนการเฉพาะเพื่อดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด
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และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด มีหนาที่ตองจัดทําบันทึกความรวมมือการดําเนินการตาม
หลักเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนด
ความในวรรคสองใหใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครใจใหความรวมมือและ
สนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดดวย
ให นํ า ความในวรรคหนึ่ ง วรรคสอง และวรรคสามมาใช บั ง คั บ กั บ การดํ า เนิ น การตาม
แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๖ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และแผนพั ฒ นากลุ ม จั ง หวั ด ในครั้ ง แรกตาม
พระราชกฤษฎีกานี้ ให ก.บ.จ. จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
และให ก.บ.ก. จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดเสนอ ก.น.จ.
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบไปในคราวเดียวกัน
มาตรา ๓๗ พระราชกฤษฎีกานี้ใ หใ ชบังคับกับการดําเนิน การจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ เปนตนไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สมัคร สุนทรเวช
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักการ
การบริหารงานจังหวัด และกลุมจังหวัด แบบบูรณาการ และเนื่องจากมาตรา ๕๓/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีก ารที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีก า ซึ่ งมาตรา ๕๓/๒ กํา หนดใหนํา หลัก เกณฑ และวิธีก ารดัง กลา ว
มาใช บังคับ กับการจัด ทําแผนพัฒนากลุ มจังหวัด ดว ยโดยอนุโ ลม ประกอบกั บมาตรา ๕๒ วรรคสาม
แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน กําหนดใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณไดและใหถือวา
จังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

