
 
 

พระราชกฤษฎีกา 
ว่าดว้ยการบรหิารงานเชิงพืน้ที่แบบบรูณาการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๑๘  สงิหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
เป็นปทีี่  ๗  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว   

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักการการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๑๗๕  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๓/๑  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๕๒  วรรคสาม  มาตรา  ๕๓/๑  

วรรคสาม  และมาตรา  ๕๓/๒  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔   

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  จึงทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่

แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจั งหวัดและกลุ่มจังหวัด 

แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้  

“จังหวัด”   หมายความว่า   จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

แต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร  

“กลุ่มจังหวัด”  หมายความว่า  จังหวัดหลายจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นเป็นกลุ่มจังหวัดตามมาตรา  ๓๓ 

“ภาค”  หมายความว่า  พื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นเป็นภาคตามมาตรา  ๓๖ 

“แผนพัฒนาจังหวัด”  หมายความว่า  รายการเกี่ยวกับการวเิคราะหข์้อมลูเพื่อก าหนดเปา้หมาย

การพัฒนา  ประเด็นการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  แผนงาน  และโครงการส าคัญของจังหวัด   

ที่จ าเป็นต้องจัดท าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี 

“แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด”  หมายความว่า  รายการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนด

เป้าหมายการพัฒนา  ประเด็นการพัฒนา  แนวทางการพัฒนา  แผนงาน  และโครงการส าคัญของ  

กลุ่มจังหวัด  ที่จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 

ในอนาคต  

“เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค”  หมายความว่า  รายการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล

เพ่ือก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบาย

รัฐบาล  มีการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ครอบคลุมทุกมิติ  เป็นเครื่องมือบูรณาการแผนของราชการส่วนกลาง  

ราชการส่วนภูมิภาค  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนระดับชาติ  นโยบายของรัฐบาล  และประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ  ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

แก่ประเทศ  และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 

“แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด”  หมายความว่า  แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัดสู่ 

การปฏิบัติโดยระบุโครงการต่าง ๆ  ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไป 

ตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีและแนวทางการพัฒนาจังหวัด 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



“แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด”  หมายความว่า  แผนที่แปลงแผนพัฒนา 

กลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติโดยระบุโครงการต่าง ๆ   ที่จ าเป็นต้องด าเนินการในกลุ่มจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณ 

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดและแนวทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด   

ทั้งนี้  โดยค านึงถึงการด าเนินงานและความร่วมมือกับกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือเอกชน 

“โครงการส าคัญ”  หมายความว่า  โครงการที่จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

การพัฒนาจังหวัดยี่สิบปี  หรือเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต   

แล้วแต่กรณี  ทั้งที่เป็นโครงการของจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  ส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  และองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

“งบประมาณจังหวัด”  หมายความว่า  รายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่จังหวัดได้รับ

จัดสรรเพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

“งบประมาณกลุ่มจังหวัด”   หมายความว่า  รายการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่กลุ่มจงัหวดั

ได้รับจัดสรรเพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  และหน่วยงานอื่นในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของฝ่ายบริหาร  แต่ไม่รวมถึง

องค์กรอิสระ  ศาล  และองค์กรอัยการ 

“ผู้แทนภาคประชาสังคม”  หมายความว่า  ผู้แทนซึ่งได้รับเลือกจากที่ประชุมระดับจังหวัด 

ของสภาองค์กรชุมชนต าบลตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน  และองค์กรภาคประชาสังคมอื่น 

ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการก าหนด  

“พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี”  หมายความรวมถึงพระราชบัญญตัิงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายด้วย 

“กฎ”  หมายความว่า  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  ข้อบัญญัติท้องถิน่   

ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๕ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานีใ้นเรือ่งใดยังไม่สมควรที่ส่วนราชการ  จังหวดั  

กลุ่มจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานใดของรัฐจะปฏิบัติ  หรือปฏิบัติโดยมีหลักเกณฑ์  

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



เงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาอย่างใด  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอของคณะกรรมการ 

นโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

แบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 

นโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  ยกเว้นให้ส่วนราชการ  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  

หรือค าสั่งของทางราชการที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไปในเรื่องใดก็ได้  

มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  

หมวด  ๑ 

การบริหารงานเชงิพื้นที่แบบบูรณาการ 
 
 

มาตรา ๗ การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  ต้องเป็นไปตามหลักการพัฒนา 

อย่างยั่งยืนเพ่ือความผาสุกของประชาชนในพ้ืนที่ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  การอ านวยความสะดวก 

และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  โดยสอดคล้องกับหลักการ  ดังต่อไปนี้  

(๑) การพัฒนาแบบองค์รวมซึ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  และ  

การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ 

(๒) การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และเป้าหมาย

และแนวทางการพัฒนาภาค  

(๓) การบริหารแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมในโครงการ  งบประมาณ  และบุคลากร 

ในจังหวัด  เพื่อให้เกิดการปฏิบัติราชการร่วมกันโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นหลัก 

(๔) การส่งเสริมและด าเนินการให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงใจระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด  

(๕) การกระจายอ านาจการตัดสินใจไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ  

ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



(๖) การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   มีความโปร่งใส  และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของ  

การปฏิบัติราชการ 

ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่ง  ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับ 

พระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๘ เพ่ือประโยชน์แห่งการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการตามหลักการ 

ในมาตรา  ๗  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจออกแนวปฏิบัติในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้  โดยไม่ขัด 

ต่อกฎหมาย  ประกาศ  หลักเกณฑ์  หรือมติของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  

มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  เรียกโดยย่อว่า   

“ก.น.บ.”  ประกอบด้วย 

(๑) นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกรัฐมนตรีทุกคน  รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ก ากับและติดตาม 

การปฏิบัติราชการในภูมิภาค  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ  เลขาธิการ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 

(๓) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวดัแหง่ประเทศไทย  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาล

แห่งประเทศไทย  และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  เป็นกรรมการ   

(๔) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแหง่ประเทศไทย  และประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เป็นกรรมการ    

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดและ  

ออกจากราชการไปแล้ว  จ านวนไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้แทนภาคประชาสังคมซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสองคน   

เป็นกรรมการ 

ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ   

รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติมอบหมาย  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  และผู้แทนส านกังบประมาณ  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.น.บ.  ประธานกรรมการอาจให้เชิญ 

ผูด้ ารงต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  ให้เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว

ในฐานะกรรมการด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการส าหรับ

การประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กรรมการตาม  (๕)  และ  (๖)  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 

การประชุมของ  ก.น.บ.  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  ในกรณี

ที่นายกรัฐมนตรีไม่มาประชุม  ให้รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายท าหน้าที่ประธาน 

ในที่ประชุม  

มาตรา ๑๐ ก.น.บ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วางระบบในการบริหารงานแบบบูรณาการ  และบูรณาการแผนของหน่วยงานของรัฐ  

และแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ในจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  และภาคเพ่ือให้สามารถบริหารงาน  แก้ไขปัญหา  

และพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน

ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด  

(๒) ก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา  

กลุ่มจังหวัด  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  แผนปฏิบัติ 

ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  และการจัดท าและบริหารงบประมาณจังหวัดหรืองบประมาณ 

กลุ่มจังหวัด  

(๓) พิจารณา  กลั่นกรอง  และให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด   

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ  

ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัด  และการขอตั้งงบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  แล้วเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติ 

(๔) ก ากับดูแลการจัดท าแผนปฏิบัติราชการห้าปีของส่วนราชการ  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของส่วนราชการ  และแผนการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ  ในพ้ืนที่จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  และภาค   

ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค  

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



(๕) ขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนในพ้ืนที่ของหน่วยงานของรัฐ  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา

จังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค  โดยค านึงถึงศักยภาพหรือ

ประเด็นปัญหาในพื้นที่  

(๖) ควบคุมดูแลและวินิจฉัยสั่งการ  ให้การบริหารแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมในโครงการ   

งบประมาณและบุคลากรในจังหวัดมีการปฏิบัติราชการร่วมกันอย่างแท้จริง  รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือ 

อย่างแท้จริงระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจเอกชน 

ในจังหวัด  เพ่ือร่วมกันด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และเป้าหมายและ 

แนวทางการพัฒนาภาค 

(๗) พิจารณาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากนโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  

หรือค าสั่งของราชการส่วนกลางหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาจังหวัดตามที่  ก.บ.จ.  

หรือ  ก.บ.ก.  เสนอ  เพ่ือมีมติให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในระยะเวลาที่  

ก.น.บ.  ก าหนด  

(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพ่ือท าการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่  ก.น.บ.  

มอบหมาย  

(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ก.น.บ.  ต้องค านึงถึงข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชการจังหวัด  

ก.บ.จ.  และ  ก.บ.ก.  ด้วย 

มาตรา ๑๑ ให้  ก.น.บ.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจ าภาคประกอบด้วย 

(๑) รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่ง  ก.น.บ.  มอบหมาย  เป็นประธานอนุกรรมการ 

(๒) ผู้แทนกระทรวงการคลัง  ผู้แทนส านักงบประมาณ  และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ  เป็นอนุกรรมการ  

(๓) ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรีที่มีเขตตรวจราชการอยู่ในพื้นที่ภาค  เป็นอนุกรรมการ 

(๔) ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ภาค  เป็นอนุกรรมการ 

(๕) ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นอนุกรรมการและ

เลขานุการ  และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการประจ าภาคอาจมีมติให้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นได้ 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



คณะอนุกรรมการประจ าภาคมีหน้าที่และอ านาจท าการแทน  ก.น.บ.  ในพ้ืนที่ภาคและรายงาน

ให้  ก.น.บ.  ทราบ 

ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการประจ าภาคสองเดือนต่อหนึ่งครั้ งเป็นอย่างน้อย  เว้นแต่ 

ไม่มีเรื่องพิจารณา 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนไม่อาจเรียกประชุมคณะอนุกรรมการประจ าภาคได้ทัน   

ให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการประจ าภาคโดยข้อเสนอของเลขาธิการ  

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาด าเนินการแทนคณะอนุกรรมการประจ าภาค  

ไปพลางก่อนได้  แล้วแจ้งให้คณะอนุกรรมการประจ าภาคทราบ   

มาตรา ๑๒ ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับผิดชอบงาน

เลขานุการของ  ก.น.บ.  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่  ก.น.บ.  มอบหมาย 

มาตรา ๑๓ ในจังหวัดหนึ่ง  ให้มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการคณะหนึ่ง  

เรียกโดยย่อว่า  “ก.บ.จ.”  ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน  เป็นกรรมการ 

(๓) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีส านักงานอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชการบริหาร

ส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง  เป็นกรรมการ 

(๔) ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ด าเนินกิจการอยู่ในจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจที่มีส านักงานอยู่ในจังหวัด  เป็นกรรมการ  

(๖) ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น  เป็นกรรมการ 

(๗) ผู้แทนภาคประชาสังคม  เป็นกรรมการ  

(๘) ประธานกรรมการหอการคา้จังหวัด  และประธานสภาอตุสาหกรรมจังหวดั  เป็นกรรมการ 

จังหวัดใดมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ   

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งประกอบด้วยผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นนั้นด้วย 

จังหวัดใดที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดให้มีกรรมการซึ่งมาจากผู้แทนหน่วยงานปฏิบัติการ 

ด้านความมั่นคง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นผู้พิจารณาก าหนดองค์ประกอบเพ่ิมเติมได้ 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



ให้หัวหน้าส านักงานจังหวัด  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้ง

ผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคนก็ได้ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.บ.จ.  ประธานกรรมการอาจให้  

เชิญผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  ให้เข้าร่วมประชุมเป็น 

ครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะเป็นกรรมการ 

ส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

กรรมการตาม  (๓)  (๔)  และ  (๕)  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้งตามจ านวน  หลักเกณฑ์  

และวิธีการที่  ก.น.บ.  ก าหนด 

จ านวน  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มาซึ่งผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นตาม  (๖)  และผู้แทน 

ภาคประชาสังคมตาม  (๗)  ให้เป็นไปตามที่  ก.น.บ.  ก าหนด  โดยให้ค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชาย 

ที่ใกล้เคียงกัน 

กรรมการตาม  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗)  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 

การประชุมของ  ก.บ.จ.  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาตรา ๑๔ ก.บ.จ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไป 

ตามหลักการตามมาตรา  ๗  นโยบาย  และระบบที่  ก.น.บ.  ก าหนด  

(๒) จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา  ๒๔  เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

(๓) ก ากับดูแลให้แผนพัฒนาท้องถิ่นในเขตจังหวัด  และการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตามแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และ

เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค  

(๔) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

ระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจเอกชน  เพ่ือสร้าง

บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด  

(๕) จัดท าบันทึกความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ  ที่สนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวดั

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



(๖) วิเคราะห์  บูรณาการ  และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัด  เพื่อน าเสนอต่อ  ก.น.บ. 

(๗) ก ากับ  ให้ค าแนะน า  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  เพื่อรายงานให้  ก.น.บ.  ทราบ 

(๘) เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากนโยบาย  ระเบียบ ข้อบังคับ  มติ  หรือ

ค าสั่งของราชการส่วนกลางหรือของหน่วยงานของรัฐ  รวมทั้งปัญหาอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา

จังหวัด  ต่อ  ก.น.บ.  เพ่ือพิจารณา   

(๙) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่  ก.บ.จ.  มอบหมาย 

(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่  ก.น.บ.  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในกรณีที่   ก.บ.จ.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม  (๒)  

คณะอนุกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้แทนตามมาตรา  ๑๓  (๖) ไม่น้อยกว่าสามคน  

และผู้แทนตามมาตรา  ๑๓  (๗)  ไม่น้อยกว่าสองคน 

มาตรา ๑๕ ในกลุ่มจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

คณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “ก.บ.ก.”  ประกอบด้วย 

(๑) หัวหน้ากลุ่มจังหวัดตามมาตรา  ๓๓  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัด  เป็นรองประธานกรรมการ  

(๓) ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 

(๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัด  เป็นกรรมการ 

(๕) ผู้แทนภาคประชาสังคม  เป็นกรรมการ 

(๖) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้แทนส านักงบประมาณซึ่งผู้อ านวยการส านักงบประมาณมอบหมายเข้าร่วมประชุม  ก.บ.ก.  

ในฐานะที่ปรึกษา  ก.บ.ก.  

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของ  ก.บ.ก.  ประธานกรรมการ 

อาจให้เชิญผู้ด ารงต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่และอ านาจโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องที่จะพิจารณา  ให้เข้าร่วมประชุม  

เป็นครั้งคราวในฐานะกรรมการด้วยก็ได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้ผู้ซึ่งได้รับเชิญและมาประชุมมีฐานะ 

เป็นกรรมการส าหรับการประชุมครั้งที่ได้รับเชิญนั้น  แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



กลุ่มจังหวัดใดที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดให้มีกรรมการซึ่งมาจากผู้แทนหน่วยงานปฏิบัติการ

ด้านความมั่นคง  ก.บ.ก.  กลุ่มจังหวัดนั้นอาจแต่งตั้งผู้แทนดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์ที่  ก.น.บ.  ก าหนด 

ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยแตง่ตัง้ขา้ราชการในสังกดักระทรวงมหาดไทยคนหนึง่  เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ  และหัวหน้าส านักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัด  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

จ านวน  หลักเกณฑ์  และวิธีการไดม้าซึง่ผู้แทนภาคประชาสังคมตาม  (๕)  และผู้แทนภาคธรุกจิ

เอกชนตาม  (๖)  ให้เป็นไปตามที่  ก.น.บ.  ประกาศก าหนด  โดยต้องค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชาย 

ที่ใกล้เคียงกัน  

กรรมการตาม  (๕)  และ  (๖)  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 

การประชุมของ  ก.บ.ก.  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาตรา ๑๖ ก.บ.ก.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วางแนวทางปฏิบัติและอ านวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัดเป็นไป

ตามหลักการตามมาตรา  ๗  นโยบาย  และระบบที่  ก.น.บ.  ก าหนด  

(๒) จัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา  ๒๔  เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

(๓) ส่งเสริมและประสานความร่วมมือการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่าง

ยั่งยืนระหว่างภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจเอกชน  เพ่ือสร้าง

บรรยากาศให้เอื้ออ านวยต่อการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด  

(๔) วิเคราะห์  บูรณาการ  และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดและค าขอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  เพื่อน าเสนอต่อ  ก.น.บ. 

(๕) ก ากับ  ให้ค าแนะน า  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  เพื่อรายงานให้  ก.น.บ.  ทราบ 

(๖) เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาอันเกิดจากนโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  หรือ

ค าสั่งของราชการส่วนกลางหรือของหน่วยงานของรัฐ  รวมทั้งปัญหาอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  

กลุ่มจังหวัดต่อ  ก.น.บ.  เพ่ือพิจารณา  

(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการแทนหรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่  ก.บ.ก.  มอบหมาย 

(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่  ก.น.บ.  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



ในกรณีที่  ก.บ.ก.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตาม  (๒)   

คณะอนุกรรมการดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยผู้แทนตามมาตรา  ๑๕  (๔)  ไม่น้อยกว่าสองคน   

และผู้แทนตามมาตรา  ๑๕  (๕)  และ  (๖)  ด้านละสองคน  

มาตรา ๑๗ เพ่ือให้การบริหารงานในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเกิดการบูรณาการอย่างแท้จริง  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บริหารงานจังหวัดให้เป็นไปตามหลักการตามมาตรา  ๗  

(๒) ประสาน  เชื่อมโยง  และก ากับให้ส่วนราชการ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจเอกชน  ด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนา  

กลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  

(๓) บริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด  และควบคุมดูแลการบริหาร

งบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ  ในเขตจังหวัด  ให้เกิดการบูรณาการในการด าเนินการตามแผนพัฒนา

จังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

(๔) ก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าค าของบประมาณและบริหารงบประมาณ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติ 

ราชการประจ าปีของจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  

(๕) ส่งเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมให้มีความเข้มแข็ง  สามารถบริหารจัดการและ

แก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน  

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามพระราชกฤษฎีกานี้หรือตามที่  ก.น.บ.  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจบริหารงานจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติหรือไม่ให้ 

ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของจังหวัด  หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  หรือเพราะเหตุอื่นใด  ให้ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดรายงานต่อคณะอนุกรรมการประจ าภาคหรือคณะอนุกรรมการที่  ก.น.บ.  มอบหมายโดยเร็ว   

และให้คณะอนุกรรมการดังกล่าวพิจารณาและมีมติสั่งการต่อไป  

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



ให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ปฏิบัติตามมติของคณะอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๑๙ ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดมีหน้าที่และอ านาจประสาน  เร่งรัด  และติดตาม 

การด าเนินงานของผู้วา่ราชการจังหวดัและหนว่ยงานของรัฐ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากลุ่มจงัหวดั 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  รวมทั้งมีหน้าที่และอ านาจด าเนินการอื่นตามที่  ก.น.บ.   

มอบหมาย  

หมวด  ๒ 

การจดัท าแผนพัฒนาจังหวดั 
 
 

มาตรา ๒๐ ให้  ก.บ.จ.  ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดครั้งละยี่สิบปี  ให้สอดคล้องกับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และต้องค านึงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค   

ความต้องการและศักยภาพของประชาชนในจังหวัด  ทั้งนี้  เพ่ือน าเสนอ  ก.น.บ.  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนในพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง   ให้  ก.บ.จ.   

ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.น.บ.  ก าหนด 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันตามมาตรา  ๒๔  เพ่ือรับฟัง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามวรรคหนึ่ง   

มาตรา ๒๑ ให้  ก.บ.จ.  จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  โดยค านึงถึงความต้องการและศักยภาพ 

ของประชาชนในจังหวัด  ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค  และ 

นโยบายของรัฐบาล  รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐ  ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจเอกชน  

แผนพัฒนาจังหวัดอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของเป้าหมายการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามมาตรา  ๒๐  ประเด็นการพัฒนา  เป้าประสงค์  ตัวชี้วัด   

ค่าเป้าหมาย  แนวทางการพัฒนา  แผนงาน  โครงการส าคัญและกิจกรรมในโครงการ  งบประมาณที่ต้องใช้  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการซึ่งสอดรับกันระหว่างการด าเนินการของทุกหน่วยงาน  

และเรื่องอื่นที่  ก.น.บ.  ก าหนด 

แผนพัฒนาจังหวัดให้มีระยะเวลาห้าปี 

ให้น าความในมาตรา  ๒๐  วรรคสองมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๒๒ เมื่อส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการห้าปี  หรือรัฐวิสาหกิจ  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  จัดท าแผนยุทธศาสตร์  หรือแผนที่

เรียกชื่ออย่างอื่น  ซึ่งมีระยะเวลายาวกว่าหนึ่งปีและในแผนดังกล่าวมีโครงการที่จะด าเนินงานในพ้ืนที่

จังหวัด  ให้หน่วยงานของรัฐดังกล่าวแจ้งโครงการและประมาณการงบประมาณนั้นให้จังหวัดทราบ   

เพื่อประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 

มาตรา ๒๓ ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติร่วมกับกระทรวงมหาดไทย   

และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด   

รวมทั้งนโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  หรือค าสั่งของราชการส่วนกลางหรือหน่วยงานของรัฐ  และ

ปัญหาอื่นที่เป็นอุปสรรค  และจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้แผนพัฒนาจังหวัด  

เกิดผลส าเร็จและแนวทางในการจัดให้มีกฎขึ้นใหม่  ปรับปรุง  ยกเลิก  หรือยกเว้นกฎที่เป็นปัญหาอุปสรรค 

ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด  และให้  ก.บ.จ.  เสนอ  ก.น.บ.  ไปพร้อมกับแผนดังกล่าว 

ให้หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบการด าเนินการและกฎตามวรรคหนึ่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ภายในระยะเวลาที่  ก.น.บ.  ก าหนด  

มาตรา ๒๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคล

ดังต่อไปนี้  เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามมาตรา  ๒๐  และแผนพัฒนาจังหวัดที่  ก.บ.จ.  

จัดท าตามมาตรา  ๒๑  

(๑) หัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัด 

ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง 

(๒) หัวหน้าหน่วยงานที่ เป็นรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐบรรดาที่มีสถานที่ตั้ง 

ท าการอยู่ในจังหวัดหรือมีเขตอ านาจหน้าที่ในจังหวัด 

(๓) ผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด 

(๔) ผู้แทนภาคประชาสังคม 

(๕) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

จ านวน  หลักเกณฑ์  และวิธีการไดม้าซึง่ผู้แทนภาคประชาสังคมตาม  (๔)  และผู้แทนภาคธรุกจิ

เอกชนตาม  (๕)  ให้เป็นไปตามที่  ก.น.บ.  ประกาศก าหนด 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



เมื่อด าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้  ก.บ.จ.  น าผลการประชุมปรึกษาหารือ  และความคิดเห็น 

ของที่ประชุมมาปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์  แล้วเสนอ  ก.น.บ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

และเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป  ทั้งนี้  ให้ส่งส าเนาให้  ก.บ.ก.  ทราบด้วย 

มาตรา ๒๕ เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดประกาศใช้แล้ว  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนา 

จังหวัดต่อส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การมหาชน  และหน่วยงานอื่นของรัฐ   

บรรดาที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัด  หรือที่มีโครงการที่จะด าเนินงานในพ้ืนที่จังหวัด  เพ่ือให้ด าเนินการ  

จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการหรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานดังกล่าว   

แล้วแต่กรณี  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของส่วนราชการ  หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ

หน่วยงานของรัฐในส่วนที่ด าเนินการในพื้นที่จังหวัด  แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

และการด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด

ดังกล่าว 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งแผนพัฒนาจังหวัดให้องค์กรอิสระ  ศาล   และองค์กรอัยการ   

ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดทราบ  

มาตรา ๒๖ ในกรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งตามที่  ก.น.บ.  ก าหนด  ก.บ.จ.  อาจปรับ

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามมาตรา  ๒๐  ได้  โดยให้ด าเนินการตามมาตรา  ๒๐  วรรคสอง 

และมาตรา  ๒๔  ด้วยโดยอนุโลม  และต้องได้รับความเห็นชอบจาก  ก.น.บ.  

มาตรา ๒๗ ในกรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งตามที่  ก.น.บ.  ก าหนด  ก.บ.จ.  อาจปรับปรุง

แผนพัฒนาจังหวัดใหม่ก่อนสิ้นอายุของแผน  โดยให้ด าเนินการตามมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๔  ด้วย

โดยอนุโลม  ทั้งนี้  การปรับปรงุดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามมาตรา  ๒๐  

หรือมาตรา  ๒๖  และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประจ าภาคตามมาตรา  ๑๑ 

มาตรา ๒๘ ให้  ก.บ.จ.  จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดให้สอดคล้องกับ 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยี่สิบปีตามมาตรา  ๒๐  หรือมาตรา  ๒๖  และแผนพัฒนาจังหวัด   

โดยค านึงถึงการด าเนินงานและความร่วมมือกับกระทรวง  ทบวง  กรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือเอกชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องระบุรายละเอียดของโครงการส าคัญและโครงการอื่น

ที่จ าเป็นเพ่ือแก้ไขปัญหาของจังหวัด  เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน   หน่วยงานผู้รับผิดชอบ  และ

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



งบประมาณที่จะต้องใช้ด าเนินการและต้องระบุให้ชัดเจนว่าโครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงค์จะขอตัง้

งบประมาณจากส านักงบประมาณโดยตรง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.น.บ.  ก าหนด  

เมื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

จัดส่งแผนดังกล่าวให้  ก.บ.ก.  เพื่อประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  

มาตรา ๒๙ เมื่อจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเสร็จ  หากหน่วยงานของรัฐ

ผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมในแผนจ าเป็นต้องได้รับอนุญาต  อนุมัติ  หรือความเห็นชอบ 

จากหน่วยงานของรัฐ  หรือผู้มีอ านาจหรือคณะกรรมการตามที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดไว้  ให้หน่วยงานนั้น 

ยื่นค าขอเพ่ือให้ผู้มีอ านาจอนุญาต  อนุมัติ  หรือให้ความเห็นชอบพิจารณาแล้วแจ้งผลการพิจารณา 

ให้หน่วยงานของรัฐที่ยื่นค าขอทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ  ผู้มีอ านาจหรือคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งไม่เห็นชอบหรือ 

ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 

จังหวัดทราบภายในสามสิบวัน  ให้  ก.น.บ.  เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  โดยอาจเสนอไปพร้อมกับ 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้หน่วยงานของรัฐ   

ผู้มีอ านาจหรือคณะกรรมการตามกฎหมายหรือกฎที่มีอ านาจอนุญาต  อนุมัติ  หรือให้ความเห็นชอบนั้น

ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ  ผู้มีอ านาจหรือคณะกรรมการที่มีอ านาจอนุญาต  อนุมัติ  หรือ 

ให้ความเห็นชอบมิได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่ง   หรือไม่ให้ความร่วมมือตามมติคณะรัฐมนตรี

ตามวรรคสอง   หากเกิดความเสียหายใดขึ้น   ให้ถือว่าบุคคลซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐนั้นจงใจ  หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบัติหน้าที่  แล้วแต่กรณี  เว้นแต่จะพิสูจน์ 

ได้ว่าการไม่ให้ความร่วมมือหรือความล่าช้านั้นมิได้เกิดจากความผิดของตน   

มาตรา ๓๐ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  

ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย 

ให้หน่วยงานของรัฐหน่วยนั้นทราบเพ่ือประสานการด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของจังหวัด 

้หนา   ๓๖

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๓๑ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐแจ้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  หรือ

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐในส่วนที่ด าเนินการในพื้นที่จังหวัด  พร้อมทั้งระบุเวลาที่จะ

เริ่มด าเนินโครงการตามแผนนั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ  

ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหรือแผนปฏิบัติงาน

ประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ  หรือระยะเวลาที่จะเริ่มด าเนินโครงการตามแผน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

แจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อปรับแผนหรือระยะเวลาให้เหมาะสมต่อไป 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  เกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหรือ

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ  ที่ก าหนดโครงการซึ่งต้องด าเนินการโดยผ่านพ้ืนที่  

ของหลายจังหวัด  เช่น  ทางหลวง  อ่างเก็บน้ า  คลองส่งน้ า  หรือครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัด  เช่น   

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ให้เป็นไปตามที่  ก.น.บ.  ก าหนด  

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

และงบประมาณจังหวัดก่อนสิ้นอายุของแผน  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าเสนอ  ก.บ.จ.  พิจารณาแล้วให้ขอ 

ความเห็นชอบ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) กรณีการแก้ ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่มิ ใช่ โครงการส าคัญ เมื่ อ   ก .บ.จ.   

ให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้รายงานให้คณะอนุกรรมการประจ าภาคทราบ  

(๒) กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่มิใช่โครงการส าคัญ  โดยการเพ่ิมโครงการใหม่ 

ที่มิได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ให้ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  ผู้แทนส านักงบประมาณ   

และผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

และรายงานให้คณะอนุกรรมการประจ าภาคทราบ  

(๓) กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการส าคัญ  ให้ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ 

ประจ าภาค 

การขอและให้ความเห็นชอบตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.น.บ.  

ก าหนด  ส าหรับวิธีการงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

หมวด  ๓ 

การจดัตั้งกลุ่มจงัหวัดและการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจงัหวดั 
 
 

้หนา   ๓๗

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



มาตรา ๓๓ ให้  ก.น.บ.  พิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัดเพ่ือร่วมกันบูรณาการเชิงพ้ืนที่ 

ในการพัฒนา  การปฏิบัติภารกิจ  และการบริหารงบประมาณในโครงการที่กลุ่มจังหวัดจะได้ประโยชน์ร่วมกัน   

หรือเพ่ือใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และก าหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด   

แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดท าหน้าที่เป็นหัวหน้า 

กลุ่มจังหวัด  เว้นแต่  ก.น.บ.  จะก าหนดเป็นอย่างอื่น 

มาตรา ๓๔ ให้   ก.บ.ก.  ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ 

วัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาในอนาคตที่  ก.น.บ.  ก าหนด  โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน 

ในกลุ่มจังหวัดที่ ไม่ซ้ าซ้อนกับความต้องการของประชาชนในแต่ละจังหวัด  ยุทธศาสตร์ชาติ    

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

แผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล  และแผนพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่  

กลุ่มจังหวัด  รวมตลอดถึงความพร้อมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ต้องให้ความส าคัญกับโครงการขนาดใหญ่ที่จังหวัด  

ในกลุ่มจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน  เช่น  โรงไฟฟ้าขยะ  ระบบชลประทาน  ระบบขนส่ง  ระบบ 

เตือนภัยพิบัติ  โดยต้องระบุแผนงานของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

และหน่วยงานอื่นของรัฐ  ที่จะด าเนินการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดไว้ด้วย 

เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของประชาชนในกลุ่มจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้  ก.บ.ก.  ส ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มจังหวัดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.น.บ.  ก าหนด 

ให้น าความในมาตรา  ๒๑  วรรคสองและวรรคสาม  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๓  มาตรา  ๒๔   

มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๗  มาตรา  ๒๘  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๙  มาตรา  ๓๐  มาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒   

มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม   

มาตรา ๓๕ การเสนอโครงการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

และการเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกลุ่มจังหวัดส าหรับโครงการดังกล่าว  ต้องเป็น

โครงการที่กลุ่มจังหวัดจะได้ประโยชน์ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกัน  เพ่ือใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

และมีการบูรณาการการด าเนินโครงการร่วมกันของจังหวัดในกลุ่มจังหวัด  ทั้งนี้  ตามที่  ก.น.บ.  ก าหนด 

้หนา   ๓๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



หมวด  ๔ 

ภาคและเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 
 
 

มาตรา ๓๖ ให้  ก.น.บ.  พิจารณาจัดตั้งภาคเพื่อให้ราชการส่วนกลาง  จังหวัด  กลุ่มจังหวัด  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  ร่วมกันบูรณาการเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนา   

การปฏิบัติภารกิจ  และการบริหารงบประมาณ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ  และตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและ  

ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๗ ให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท าเป้าหมายและ

แนวทางการพัฒนาภาคซึ่งมีระยะเวลาห้าปี  ทั้งนี้  ตามนโยบาย  หลักเกณฑ์  และวิธีการที่  ก.น.บ.  

ก าหนด  แล้วเสนอ  ก.น.บ.  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป  ทั้งนี้  

ให้ส่งส าเนาให้ส านักงบประมาณ  ก.บ.จ.  และ  ก.บ.ก.  เพ่ือประกอบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วย  

ในการพิจารณาค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกระทรวง  ทบวง  กรม  รัฐวิสาหกิจ  

องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่จะด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในภาค  ให้ส านักงบประมาณ

พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค 

เป็นล าดับแรก  

มาตรา ๓๘ การประสานแผนและการประสานการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ 

กลุ่มจังหวัดหรือจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดต้องร่วมด าเนินการกับกลุ่มจังหวัดอื่นหรือจังหวัดอื่นที่อยู่นอก 

กลุ่มจังหวัด  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.น.บ.  ก าหนด 

หมวด  ๕ 

งบประมาณและการบรหิารงบประมาณจังหวดัและกลุ่มจังหวดั 
 
 

มาตรา ๓๙ เมื่อ  ก.น.บ.  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของจังหวัด  และคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว  ให้  ก.น.บ.  ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งแผนพัฒนาจังหวัดและงบประมาณที่ต้องใช้ในแผนให้ผู้อ านวยการส านักงบประมาณทราบ   

้หนา   ๓๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนที่   ๕๑    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   สิงหาคม   ๒๕๖๕



(๒) เสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดพร้อมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ

จังหวัดต่อผู้อ านวยการส านักงบประมาณเพื่อขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของจังหวัด 

ก.น.บ.  อาจมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของ

จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 

ให้ถือว่าจังหวัดที่ท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ

จังหวัดซึ่งได้รับความเห็นชอบตามวรรคหนึ่งได้ยื่นค าขอตั้งงบประมาณดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด   

และให้ถือว่าการเสนอแผนปฏิบัติราชการประจ าปีพร้อมงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตาม  (๒)   

เป็นการเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้อ านวยการ 

ส านักงบประมาณ  ทั้งนี้  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ส านักงบประมาณต้องด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ เพียงพอต่อ 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด 

มาตรา ๔๐ ในกรณีที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีโครงการที่ต้องจัดซื้อหรือจัดจ้างเพ่ือให้ได้มา 

ซึ่งสิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบป้องกันภัย  ระบบทะเบียน  หรือระบบอื่น 

ในท านองเดียวกัน  โดยจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดจะไม่ปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  หรือใช้ประโยชน์ในสิ่ง  

ดังกล่าว  แต่จะโอนสิ่งนั้นให้หน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมีความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นผู้ปกครอง   

ดูแล  บ ารุงรักษา  หรือใช้ประโยชน์  จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดต้องระบุไว้ในค าของบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีที่เสนอต่อส านักงบประมาณ   

มาตรา ๔๑ ในกรณีที่หน่วยงานใดของรัฐมีหน้าที่ด าเนินการในเรื่องใด  และได้รับ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับด าเนินการในเรื่องนั้นตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของจังหวัด  ให้หน่วยงานของรัฐนั้นแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกล่าว 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

มีผลใช้บังคับ 

ให้ส านักงบประมาณแจ้งการจัดสรรงบประมาณจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  และ  ก.น.บ.  

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลใช้บังคับ 

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านกรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งการจัดสรรงบประมาณนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
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การด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  

ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลใช้บังคับ  แต่ในกรณี 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยตรงในฐานะหน่ว ยรับ 

งบประมาณ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นผู้แจ้งการจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ  

การด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ 

ตามก าหนดเวลาดังกล่าว 

มาตรา ๔๒ เ พ่ือความคล่องตัวและลดขั้นตอนในการบริ หารงบประมาณจังหวัด   

ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจหรือมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง  หัวหน้าส่วนราชการ 

ส่วนภูมิภาค  หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่น  หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ  บรรดาซึ่งมีที่ตั้งหรือรับผิดชอบงาน 

ในจังหวัด  เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงบประมาณจังหวัดได้โดยมิให้ถือว่าเป็นการมอบอ านาจ 

ให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ  ทั้งนี้  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ทราบด้วย  

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด   

มีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณเพื่อให้ไดม้าซึง่ที่ดนิ  สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ระบบป้องกันภัย  ระบบทะเบียน  หรือระบบอื่นในท านองเดียวกัน  ให้ส านักงบประมาณจัดสรร

งบประมาณเพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  โดยมีหน่วยงานของรัฐซึ่งมีบุคลากร  

ในจังหวัดที่จะปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  หรือใช้ประโยชน์  และได้ท าความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร

ที่จะด าเนินการดังกล่าวกับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐส่วนกลางประสงค์จะให้มีสิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์  หรือระบบ 

ตามวรรคหนึ่งในพ้ืนที่จังหวัด  ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่มีบุคลากรในจังหวัด

ซึ่งสามารถปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  หรือใช้ประโยชน์สิ่งดังกล่าวนั้นได้  

การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐซึ่งไม่อาจหรือไม่สามารถปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  

หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์  หรือระบบตามวรรคหนึ่ง  จะกระท ามิได้ 

ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาสิง่ซึ่งไดจ้ัดซือ้จัดจ้างตามมาตรานี ้ 
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มาตรา ๔๔ หน่วยงานของรัฐซึ่งท าความตกลงกับจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดตามมาตรา  ๔๓  

วรรคหนึ่ง  และหน่วยงานของรัฐส่วนกลางตามมาตรา  ๔๓  วรรคสอง  มีหน้าที่ปกครอง  ดูแล  

บ ารุงรักษา  หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์  หรือระบบที่จัดซื้อจัดจ้างมาตามมาตรา  ๔๓  

การโอนสิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์  หรือระบบที่จัดซื้อจัดจ้างมาตามมาตรา  ๔๓  วรรคหนึ่ง   

ให้หน่วยงานอื่นของรัฐเป็นผู้ปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งดังกล่าว  จะกระท าได้

เมื่อหน่วยงานอื่นซึ่งรับโอนนั้น  มีบุคลากรในการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  หรือใช้ประโยชน์  และได้มี

ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้กับหน่วยงานผู้โอน  รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจาก  ก.บ.จ.  หรือ  

ก.บ.ก.  โดยมิให้น าระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

มาใช้บังคับ  และแจ้งการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กรมธนารักษ์ทราบด้วย 

มาตรา ๔๕ การให้หน่วยงานวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ภาคประชาสังคม  หรือภาคธุรกิจเอกชน 

เป็นผู้ปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  และใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์  หรือระบบตามมาตรา  ๔๓   

และมาตรา  ๔๔  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอของ  ก.น.บ.  

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับจากการบ ารุงรักษา  

และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นมากกว่าผลตอบแทนที่หน่วยงานของรัฐ 

จะได้รับจากหน่วยงานวิสาหกิจเพื่อสังคม  ภาคประชาสังคม  หรือภาคธุรกิจเอกชน  

มาตรา ๔๖ หน่วยงานใดของรัฐได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีซึ่ งมิใช่ 

การด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดเพ่ือน าไปใช้ในจังหวัด   

ให้หน่วยงานของรัฐนั้นแจ้งการได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวัน

นับแต่วันที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมีผลใช้บังคับ 

หากหน่วยงานของรัฐมีความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณตามวรรคหนึ่งกลับหน่วยงานของรัฐ  

หรือโอนไปจังหวัดอื่น  ให้กระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นแล้ว  

มาตรา ๔๗ ให้จังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่แสดงถึง 

ผลส าเร็จ  รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและ  

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  เสนอ  ก.น.บ.  และให้จัดส่งส าเนาให้ส านักงบประมาณทราบ 

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
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ในกรณีที่ส านักงบประมาณก าหนดให้จังหวัดจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบที่

ผู้อ านวยการส านักงบประมาณก าหนด  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของรายงานตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๔๘ ให้น าความในหมวดนี้มาใช้บังคับแก่การจัดท าและบริหารงบประมาณ 

กลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม  กรณีใดที่มิได้ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้  การด าเนินการในกรณีนั้น  

ให้เป็นไปตามที่  ก.น.บ.  ก าหนด 

มาตรา ๔๙ การแบ่งงบประมาณกลุ่มจังหวัดเป็นสัดส่วนตามจ านวนจังหวัดจะกระท ามิได้ 

มาตรา ๕๐ ให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดบูรณาการการบริหารงบประมาณกลุ่มจังหวัด  ให้เป็นไป

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้มีประสิทธิผล  หัวหน้ากลุ่มจังหวัดอาจมอบ  

อ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้หัวหน้ากลุ่มจังหวัดได้ 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.น.บ.  ก าหนด  

หมวด  ๖ 

การบริหารงานบคุคลแบบบรูณาการ 
 
 

มาตรา ๕๑ ในการพิจารณาจัดตั้งและยุบเลิกราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง  ทบวง   
กรม  หรือราชการส่วนกลางในภูมิภาค  ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใด  และการพิจารณาอัตราก าลังของ 
ส่วนราชการดังกล่าว  ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ  
คณะอนุกรรมการสามัญประจ ากระทรวง  แล้วแต่กรณี  ขอความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดอันเป็นที่ตั้ ง 
ของส่วนราชการนั้นประกอบการพิจารณาด้วย  

มาตรา ๕๒ ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีจะมอบอ านาจการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่
จังหวัด  ให้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอาจก าหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาด าเนินการหรือเงื่อนไขอื่น เพ่ิมเติมก็ได้  ทั้งนี้  เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดผู้รับมอบอ านาจด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค  รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  หรือแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  
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ในกรณีที่ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดปฏิบัติ
ราชการใดเพ่ิมเติมจากหน้าที่และอ านาจของหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด  ซึ่งมิใช่การมอบอ านาจ
ตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้มอบหมายแจ้งการมอบหมายดังกล่าวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 

มาตรา ๕๓ ให้ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีมอบอ านาจในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
การเลื่อนเงินเดือน  การให้บ าเหน็จความชอบ  และการด าเนินการทางวินัยข้าราชการส่วนภูมิภาค  
ในจังหวัดซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการและต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  และเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับมอบอ านาจแล้วห้ามมิให้มอบอ านาจนั้นให้แก่ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น 

ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การเลื่อนเงินเดือน  และการให้บ าเหน็จความชอบ
ข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด  ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องน าผลการปฏิบัติราชการตามมาตรา  ๕๒   
มาพิจารณาด้วย   

มาตรา ๕๔ เพื่อให้การด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเป็นไป
อย่างมีเอกภาพและเกิดประสิทธิผล  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่และอ านาจสั่งการให้หน่วยงานของรัฐ
ที่ด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด  หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจสั่งยับยั้งหรือสั่งให้ยุติการด าเนินการใด ๆ  ของข้าราชการ  
พนักงาน  หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของจังหวัด  หรือแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  

ให้ผู้ได้รับค าสั่งตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดยพลัน 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐต้นสังกัดทราบด้วย  และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดให้ความร่วมมือด าเนินการในหน้าที่
และอ านาจให้เป็นไปตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งโดยเร็ว 

หมวด  ๗ 

การก ากับและติดตาม 
 
 

มาตรา ๕๕ เพ่ือให้การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการสัมฤทธิผล  ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี  และผู้ตรวจราชการ
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กระทรวงมหาดไทย  มีหน้าที่และอ านาจร่วมกันเร่งรัด  ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผล 

การด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  เป้าหมาย  และแนวทางการพัฒนาภาค   

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  รวมทั้ง 

การบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด   เพ่ือรายงานผลการเร่งรัด  ติดตาม  

ตรวจสอบ  และประเมินผลพร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่อ  ก.น.บ.  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  เว้นแต่กรณี  

มีความจ าเป็นเร่งด่วนอาจเสนอให้  ก.น.บ.  พิจารณารายงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  พร้อมข้อเสนอแนะ 

ก่อนการรายงานผลประจ าปีก็ได้ 

มาตรา ๕๖ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด  และแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของจังหวัด  ให้จัดท าบันทึกความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานอื่นของรัฐ  โดยอย่างน้อยต้องระบุหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของหน่วยงานตลอดจนงบประมาณที่ใช้  การแบ่งงานและการเชื่อมประสานงาน  เพ่ือให้การด าเนินงาน

ตามแผนบรรลุวัตถุประสงค์  ตลอดจนการดูแลบ ารุงรักษาสิ่งสาธารณูปโภคหรือสิ่งก่อสร้างหรือระบบอื่น 

ที่เกิดขึ้น 

เมื่อบันทึกความร่วมมือตามวรรคหนึ่งได้รับอนุมัติจาก  ก.น.บ.  แล้ว  ให้ใช้บังคับได้  และ 

ให้หน่วยงานของรัฐนั้น  เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามกฎหมายว่าด้วย  

วิธีการงบประมาณ  

มาตรา ๕๗ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ

ราชการประจ าปีของจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  จัดให้มี

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจก าร

บ้านเมืองที่ดี 

มาตรา ๕๘ ให้น าความในมาตรา  ๕๖  และมาตรา  ๕๗  มาใช้บังคับแก่การด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดด้วย 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๕๙ บรรดาประกาศ  หลักเกณฑ์  แนวทาง  มติ  หรือค าสั่ง  ซึ่งได้ออกโดยอาศัย

อ านาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
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และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ซึ่งม ี

ผลอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ 

พระราชกฤษฎีกานี้  จนกว่าจะมีการออกประกาศ  หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติ  แนวทาง   มติ  หรือค าสั่ง  

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้  ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ 

มาตรา ๖๐ ให้แผนพัฒนาภาค  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหารงาน

เชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตามพระราชกฤษฎีกานี้  

และยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะครบระยะเวลา 

ให้ งบประมาณของส่วนราชการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาภาคตามวรรคหนึ่ ง   

เป็นงบประมาณตามเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๖๑ ให้แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี

ของจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  และการด าเนินการอื่นทั้งปวงที่เกี่ยวกับแผน

ดังกล่าว  รวมทั้งงบประมาณจังหวัด  งบประมาณกลุ่มจังหวดั  และงบประมาณของหนว่ยงานของรัฐทีจ่ะ 

ด าเนินการตามแผนดังกล่าว  ทั้งนี้  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ 

แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เป็นแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

ของจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัด  และการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวกับแผนดังกล่าว   

รวมทั้งงบประมาณจังหวัด  งบประมาณกลุ่มจังหวัด  และงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ   

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

มาตรา ๖๒ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ส ารวจและท ารายงานสิ่งปลูกสร้าง  ครุภัณฑ์  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอื่นในจังหวัด  ซึ่งไม่มี 

การดูแล  บ ารุงรักษา  ไม่มีการใช้ประโยชน์  หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้  รวมทั้งที่ช ารุดทรุดโทรมจนไม่อาจใช ้

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่จัดซื้อจัดจ้างมาโดยแยกเป็นประเภท  และระบุหน่วยงานผู้จัดซื้อจัดจ้าง   

หน่วยงานผู้ปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  หรือใช้ประโยชน์  และสาเหตุที่ก่อให้เกิดสภาพดังกล่าว   

พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา  แล้วแจ้งให้นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และผู้อ านวยการส านักงบประมาณทราบ  เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหา 

ต่อไป 
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มาตรา ๖๓ ในกรณีที่ได้มีการด าเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด 

ซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญผู้ใดอยู่ในวันก่อนวันที่ 

พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ  และการด าเนินการทางวินัยนั้นยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ผู้มีอ านาจเดิม

ด าเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ประยุทธ ์ จนัทรโ์อชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้   คือ  โดยที่เป็นการสมควรรวมการบริหาร 
งานจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  และภาคเข้าด้วยกัน  เพ่ือให้มีการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการอย่างแท้จริงและ 
ให้มีความเป็นเอกภาพสอดรับกัน  จึงสมควรตราพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ขึ้นใช้บังคับแทนพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยให้มีคณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
เชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการเป็นองค์กรหลักแต่เพียงองค์กรเดียว  และให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติรับผิดชอบงานเลขานุการแทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  รวมทั้งปรับปรุง
ระบบการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  และแผนปฏิบั ติราชการประจ าปีของจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด  ตลอดจนการก ากับและติดตามการด าเนินการตามแผนดังกล่าว  กับทั้งก าหนดให้จัดท าเป้าหมาย
และแนวทางการพัฒนาภาคแทนแผนพัฒนาภาคเดิม  และเพ่ิมเติมการจัดท างบประมาณและการบริหารงาน
บุคคลของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดขึ้นใหม่  เพ่ือให้การบริหารงานจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  และภาค  เกิดการบูรณาการ 
การท างานร่วมกันอย่างแท้จริง  มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาพ้ืนที่  และอ านวยความสะดวก 
และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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