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สรุปสาระสําคัญสรุปสาระสําคัญ

((รางราง))  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการจัดทําการจัดทําแผนพัฒนาและวิธีการจัดทําการจัดทําแผนพัฒนาและ

งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด  พพ..ศศ.. ........
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ประเด็นนําเสนอ

o ท่ีมา

o แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป

o คณะกรรมการ/อํานาจหนาที่

o แนวทางการจัดกลุมจังหวัด



2

3

มาตรา ๕๒วรรคสาม
เพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด

หรือกลุมจังหวัด ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ยื่นคําขอจัดตัง้
งบประมาณได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในพระราชกฤษฎกีา ในกรณน้ีีใหถือวาจังหวัดหรือกลุม
จังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

มาตรา ๕๒วรรคสาม
เพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด

หรือกลุมจังหวัด ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ยื่นคําขอจัดตัง้
งบประมาณได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในพระราชกฤษฎกีา ในกรณน้ีีใหถือวาจังหวัดหรือกลุม
จังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

มาตรา ๕๒/๑
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง 

ใหเปนหนาที่ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่ประจํา
อยูในเขตจังหวัดที่จะตองปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไป
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ตามมาตรา ๕๓/๑

มาตรา ๕๒/๑
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง 

ใหเปนหนาที่ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่ประจํา
อยูในเขตจังหวัดที่จะตองปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไป
ตามแผนพัฒนาจังหวัด ตามมาตรา ๕๓/๑

พระราชบญัญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

(ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด)
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มาตรา ๕๓/๑
ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในระดับชาติ และความตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด

ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูในจังหวัดไมวาจะเปน
ราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท้ังหมดในจังหวัด รวมทั้งผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จํานวนและวิธีการสรรหาผูแทนภาคประชาสังคม 
และผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา

เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และการดําเนินกิจการของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐท้ังปวงที่กระทําในพื้นที่
จังหวัดตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว 

มาตรา ๕๓/๑
ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ในระดับชาติ และความตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด

ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุม
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูในจังหวัดไมวาจะเปน
ราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ท้ังหมดในจังหวัด รวมทั้งผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จํานวนและวิธีการสรรหาผูแทนภาคประชาสังคม 
และผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกา

เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และการดําเนินกิจการของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐท้ังปวงที่กระทําในพื้นที่
จังหวัดตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว 

มาตรา ๕๓/๒
ใหนําความในมาตรา ๕๓/๑ มาใชบังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดดวยโดย

อนุโลม 

มาตรา ๕๓/๒
ใหนําความในมาตรา ๕๓/๑ มาใชบังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดดวยโดย

อนุโลม 

พระราชบญัญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
แกไขเพิ่มเตมิ  (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐

(ท่ีเกี่ยวของกับการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด)
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ประเด็นนําเสนอ

o ท่ีมา

o แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป

o คณะกรรมการ/อํานาจหนาที่

o แนวทางการจัดกลุมจังหวัด

6

คํานิยามสําคัญ

“แผนพัฒนาจังหวัด” หมายความวา  แผนที่กําหนดอนาคตและทิศทาง ของตําแหนงการพัฒนา
ของจังหวัด และยุทธศาสตรอยูดีมีสุข  ซึ่งมีกระบวนการจัดทําโดยความรวมมือของสวนราชการ  
ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจเอกชนที่มีความเห็นสอดคลองตองกัน และสอดคลองกับ     
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ  ไดแก  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ       
ตามรัฐธรรมนูญ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน และ
แผนรายสาขาอื่น  รวมท้ังความตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถิ่น 

“แผนพัฒนากลุมจังหวัด” หมายความวา  แผนที่กําหนดอนาคตและทิศทางของตําแหนงการ
พัฒนาของกลุมจังหวัด โดยการประมวลจากแผนพัฒนาจังหวัดท่ีอยูในกลุมจังหวัดเดียวกัน 

“แผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป” หมายความวา แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัดและแผน      
การพัฒนากลุมจังหวัดสูการปฏิบัติและคําของบประมาณจังหวัดประจําป  และเปนโครงการดังน้ี

(๑) โครงการภายในจังหวัด  ไดแก  โครงการพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม โครงการ
พัฒนาของจังหวัด  โครงการชุมชนตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข  โครงการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  หรือโครงการพัฒนารวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดเดียวกัน

(๒) โครงการภายในกลุมจังหวัด  ไดแก  โครงการพัฒนาของกลุมจังหวัด โครงการ
พัฒนารวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นระหวางจังหวัดภายในกลุมจังหวัดเดียวกัน
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แนวนโยบายพื้นฐาน แหงรัฐตาม รธน. แผนพัฒนา สศช.
แผนพัฒนาฯ
รายสาขา

 นโยบายรัฐบาล

คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนา
และงบประมาณจังหวัด (ก.น.พ.)

ระดับประเทศระดับประเทศ

จังหวัด

แผนการบริหารราชการแผนดิน 
(สลค., สลน., สศช., สงป., ก.พ.ร.)

กระทรวง กรมกระทรวง กรม
คกก.กระจายอาํนาจฯ (สปน. สถ)คกก.กระจายอาํนาจฯ (สปน. สถ)•แผนปฏิบัติราชการ 4 ป

•แผนปฏิบัติราชการประจําป
(แผนลงทุนสวนราชการ)

(นโยบายจัดสรรงบอุดหนุน
เฉพาะกิจประจําป)

กําหนดกรอบนโยบายการจัดทํา
•แผนพัฒนาจังหวัด 
•แผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป
•แผนพัฒนากลุมจังหวัด

คณะกรรมการแผนพัฒนาและ
งบประมาณในระดับจังหวัด (ก.พ.จ.)

ระดับอําเภอระดับอําเภอ

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด

ระดับชุมชนระดับชุมชน •แปลงแผนชุมชน (เทศบาลตําบล/ อบต.) 
เปนโครงการ

• กําหนดเปาประสงค
ตําแหนงการพัฒนา
เศรษฐกิจ ตามขีดความ 
สามารถของ จว.

• สรางบรรยากาศใหเอ้ือ
ตอการลงทุน

คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณ
ในระดับอําเภอ (ก.พ.อ.)

แผนชุมชน

กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาจงัหวัดกรอบแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาจงัหวัด  

แผนปฏบิัติการจังหวัดประจําป

โครงการ
ชุมชน
ยุทธศาสตร
อยูดีมีสุข

โครงการ
พัฒนาของ
กระทรวงฯ

งปม.จังหวัด

โครงการ
พัฒนา 
ของ 
อปท./ 
รวม 
อปท.

โครงการ
พัฒนาของ
จังหวัด

โครงการ
พัฒนาของ
กลุมจังหวัด
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คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนา
และงบประมาณจงัหวัด (ก.น.พ.)

แนวทางการจดัทําแผนพัฒนาจังหวัดแนวทางการจดัทําแผนพัฒนาจังหวัด  และแผนปฏบิัติการจังหวัดประจําปและแผนปฏบิัติการจังหวัดประจําป  

ระดับประเทศระดับประเทศ

กําหนดกรอบนโยบายการจัดทํา
•แผนพัฒนาจังหวัด 
•แผนพัฒนากลุมจังหวัด
•แผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป

ระดับอาํเภอ/
กิ่งอาํเภอ

ระดับอาํเภอ/
กิ่งอาํเภอ

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

คณะกรรมการแผนพัฒนาและ
งบประมาณในระดบัอําเภอ(ก.พ.อ.)

คณะกรรมการแผนพัฒนาและ
งบประมาณในระดบัจังหวัด (ก.พ.จ.)

แผนพัฒนาจังหวัด
(๓-๕ ป) แผนปฏบิัติการจังหวัดประจําป

• แผนที่กําหนดอนาคตและทิศทางตําแหนง
การพัฒนาของจังหวัด  

• ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

ความตองการของชุมชน
(community-based)

แผนชุมชน

โครงการ
ชุมชน
ยุทธศาสตร
อยูดีมีสุข

โครงการ
พัฒนาของ
กระทรวงฯ

งปม.จังหวัด

โครงการ
พัฒนา 
ของ อปท./ 
รวม อปท.

โครงการ
พัฒนาของ
จังหวัด

โครงการ
พัฒนาของ
กลุมจังหวัด

 เสนอแผน/เห็นชอบ
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“โครงการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา โครงการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตามแผนปฎิบัติการจังหวัดประจําปซ่ึงไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิจากคณะกรรมการการกระจายอาํนาจ

“โครงการพัฒนารวมระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา  โครงการพัฒนารวมกนัระหวาง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจงัหวัดเดียวกนัหรือระหวางจังหวัดภายในกลุมจังหวดัเดียวกัน หรือระหวางกลุมจังหวัด
ตามแผนปฎิบัติการจงัหวัดประจาํปซ่ึงไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกจิจากคณะกรรมการการกระจายอํานาจ

“โครงการพัฒนาของกลุมจังหวัด” หมายความวา  โครงการที่อยูในแผนปฏิบัติการประจําปของจังหวัดที่
สนับสนุนแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

“โครงการชุมชนตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข” หมายความวา  โครงการท่ีมีวัตถุประสงคมุงใหประชาชน
และครอบครัวสามารถพึ่งตนเองโดยใชกลไกชุมชนเปนตัวขับเคลื่อน และสวนกลางปรับระบบเพื่อเอ้ือใหจังหวัด
สามารถสะทอนความตองการตอกระทรวงที่เก่ียวของ  และผูวาราชการจังหวัดสามารถบริหารจัดการไดโดย
การขับเคลื่อนของชุมชน  ทองถิ่นและภาคสวนตางๆ  รวมท้ังตองสอดคลองกับแผนงานดานเศรษฐกิจพอเพียง  
แผนงานพัฒนาและสรางโอกาสใหชุมชน  แผนงานการฟนฟูความอุดมสมบูรณของชุมชน  แผนงานการ
สงเคราะหผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ  และแผนงานการบริการขั้นพื้นฐานแกชุมชน หรือแผนงานอื่น 

“โครงการพัฒนาจงัหวัด” หมายความวา โครงการที่มุงตอบสนองตอวัตถุประสงคในการบรรลุผลการพัฒนาตาม
อนาคตและทิศทางของตาํแหนงการพัฒนาจังหวัดที่กาํหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมรวมถึงโครงการพฒันาของ
กระทรวง ทบวง กรม

“งบประมาณจังหวัด” หมายความวาบัญชีรายการงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจงัหวดัประจําป เฉพาะทีเ่ปน
โครงการพัฒนาของจงัหวัด  โครงการพัฒนาของกลุมจังหวัด และโครงการชุมชนตามยทุธศาสตรอยูดีมีสุข  ทั้งนี้  
ใหถือวางบประมาณโครงการพัฒนาของกลุมจังหวัดเปนงบประมาณกลุมจังหวัดดัวย

10

คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนา
และงบประมาณจงัหวัด (ก.น.พ.)

แนวทางการจดัทําแผนพัฒนากลุมจังหวดัแนวทางการจดัทําแผนพัฒนากลุมจังหวดั  

ระดับประเทศระดับประเทศ กําหนดกรอบนโยบายการจัดทํา
•แผนพัฒนาจังหวัด 
•แผนพัฒนากลุมจังหวัด
•แผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

คณะกรรมการแผนพัฒนา
และงบประมาณในระดับจังหวัด(ก.พ.จ.)

แผนปฏบิัติการจังหวัดประจําป

โครงการ
ชุมชน
ยุทธศาสตร
อยูดีมีสุข

โครงการ
พัฒนาของ
กระทรวงฯ

เสนอแผน/เห็นชอบ

งปม.จังหวัด

โครงการ
พัฒนา 
ของ อปท./ 
รวม อปท.

ระดับกลุมจังหวัดระดับกลุมจังหวัด คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณ
ในระดับกลุมจังหวัด(ก.พ.ก.)

• กําหนดอนาคตและทิศทางตําแหนง  
การพัฒนาของกลุมจงัหวัด 

โครงการ
พัฒนาของ
จังหวัด

โครงการ
พัฒนาของ
กลุมจังหวัด

แผนพัฒนากลุมจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัด

• ประมวลแผนพัฒนาจังหวัด
แตละจงัหวัดในกลุมจังหวัด

แปลงแผนสู
แผนปฏิบัติการ
จว. ประจําป
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ประเด็นนําเสนอ

o ท่ีมา

o แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป

o คณะกรรมการ/อํานาจหนาที่

o แนวทางการจัดกลุมจังหวัด

12

คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณ
ในระดับกลุมจังหวัด (ก.พ.ก.)

คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณ
ในระดับกลุมจังหวัด (ก.พ.ก.)

คณะกรรมการ

ระดับประเทศระดับประเทศ

ระดับอําเภอ/
กิ่งอาํเภอ
ระดับอําเภอ/
กิ่งอาํเภอ

ระดับจังหวัดระดับจังหวัด

ระดับกลุมจังหวัดระดับกลุมจังหวัด

คณะกรรมการนโยบายแผนพฒันา
และงบประมาณจังหวัด (ก.น.พ.)
คณะกรรมการนโยบายแผนพฒันา
และงบประมาณจังหวัด (ก.น.พ.)

คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณ
ในระดับจังหวัด (ก.พ.จ.)

คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณ
ในระดับจังหวัด (ก.พ.จ.)

คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณ
ในระดับอําเภอ (ก.พ.อ.)

คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณ
ในระดับอําเภอ (ก.พ.อ.)
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คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณจงัหวัดคณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณจงัหวัด  ((กก..นน..พพ..))

นายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรี
ที่ นรม.มอบหมาย

นายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรี
ที่ นรม.มอบหมาย

รมต.กค.รมต.กค.

รมต.มท.รมต.มท.

ประธาน

รองประธาน

เลขานุการ 
ผูชวยเลขานุการรวม

รอง 
ผอ. สงป.
รอง 

ผอ. สงป. รอง 
ลธ.กพร.
รอง 

ลธ.กพร.
ลธ.สศช.ลธ.สศช. รอง 

ลธ.สศช.
รอง 

ลธ.สศช.

ปลัด
ก.อุตสาหกรรม

ปลัด
ก.ศึกษาธิการ

เลขาธิการ
ก.พ.ร.

เลขาธิการ
ก.พ.ร.

ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ

ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ดานเศรษฐกจิ
ชุมชน (๒ คน)*

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ดานเศรษฐกจิ
ชุมชน (๒ คน)*

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหาร
พัฒนาชนบท

รัฐประศาสนศาสตร 
หรือเศรษฐศาสตร

(๒ คน)*

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
ดานการบริหาร
พัฒนาชนบท

รัฐประศาสนศาสตร 
หรือเศรษฐศาสตร

(๒ คน)*

ปลัด
ก.แรงงาน

ปลัด
ก.การพัฒนา
สังคมฯ

ปลัด
ก.การทองเที่ยวฯ

ปลัด
ก. มหาดไทย

ปลัด
ก.สาธารณสุข

ปลัด
ก.สาธารณสุข

ปลัด 
ก.เกษตรฯ

ปลัด
ก.พาณิชย

กรรมการ

ปลัดสํานกั
นายกรฐัมนตรี

ปลัด
ก.คมนาคม

ปลัด
ก.ทรัพยากร
ธรรมชาติฯ

กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่

 คกก.การกระจาย
อํานาจมอบหมาย

(๑ คน)

เลขาธิการ
คกก.สงเสริม
การลงทนุ

เลขาธิการ
คกก.สงเสริม
การลงทนุ

* ท่ีมาของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ใหประธาน ก.น.พ. ดําเนนิการ
คัดเลือกและแตงตัง้

อํานาจหนาที่
๑. กําหนดกรอบนโยบายในการจัดทาํ
แผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการรวมทัง้
แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
อยูดีมีสุข

๒. จัดใหมีการเสริมสรางขีดสมรรถนะ
ของผูเกีย่วของ

๓  กล่ันกรอง ใหความเห็นชอบในแผน
พัฒนา แผนปฏิบัตกิาร และคาํขอ
งบประมาณ เสนอตอคณะรับมนตรี

๔. ออกกฎ ระเบียบ คาํสัง่ ตาม พรฎ.
๕. เสนอแนะความเหน็ตอคณะรัฐมนตรี
ในการจัดกลุมจังหวัด 

๖. จัดใหมีการทําสญัญาการบริหาร
โครงการ กาํกับ ดแูล และติดตาม 
ประเมินผล
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นายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร (ถามี)
ในกลุมจังหวดั
ทุกจังหวัด

นายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร (ถามี)
ในกลุมจังหวดั
ทุกจังหวัด

คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดบักลุมจังหวัดคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดบักลุมจังหวัด  ((กก..พพ..กก..))

ผูประสานงาน
กลุมจังหวัด

ผูประสานงาน
กลุมจังหวัด ผวจ.ในกลุมจังหวัด

ทุกจังหวัด
ผวจ.ในกลุมจังหวัด

ทุกจังหวัด

ประธาน รองประธาน
กรรมการ

เลขานุการรวม

หน.สนง.จังหวัด
ในกลุมจังหวัด
ทุกจังหวัด

หน.สนง.จังหวัด
ในกลุมจังหวัด
ทุกจังหวัด

ปธ.สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดในกลุมจังหวัด

ทุกจังหวัด

ปธ.สภาอุตสาหกรรม
จังหวัดในกลุมจังหวัด

ทุกจังหวัด

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตาํบล
ในกลุมจังหวดั
จังหวัดละ ๑ คน*

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตาํบล
ในกลุมจังหวดั
จังหวัดละ ๑ คน*

ปธ.หอการคา
จังหวัดในกลุมจังหวัด

ทุกจังหวัด

ปธ.หอการคา
จังหวัดในกลุมจังหวัด

ทุกจังหวัด

ผูแทน 
หน.สวนราชการ

ประจํา จว.ในกลุม จว.
จว.ละไมเกิน ๒ คน ที ่
ผวจ.มอบหมายนายกองคการ

บริหารสวนจงัหวดั
ในกลุมจังหวดั
ทุกจังหวัด

 นายกองคการ
บริหารสวนตาํบล
ในกลุมจังหวดั
จังหวัดละ ๑ คน*

กรรมการภาค
ประชาสงัคมใน กพจ.
ในกลุมจังหวดั 
จว.ละ ๑ คน*

กรรมการภาค
ประชาสงัคมใน กพจ.
ในกลุมจังหวดั 
จว.ละ ๑ คน*

นายกเทศมนตรี
เทศบาลซึง่เปนที่ตัง้
ของศาลากลางจงัหวดั

ในกลุมจังหวดั
ทุกจังหวัด

นายก
เทศมนตรี

เทศบาลเมืองใน
กลุมจังหวัด

จังหวัดละ ๑ คน*
* ท่ีมาของผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและกรรมการ
ภาคประชาสงัคม
ให ก.พ.จ. สรรหาจากกรรมการใน ก.พ.จ.
เม่ือสรรหาไดให ผวจ. แจงผลการสรรหา
ใหผูประสานงานกลุมจังหวัดประกาศ

อํานาจหนาที่
๑. จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด  ฯ
๒. กาํกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ
พัฒนากลุมจังหวัด โครงการพัฒนารวม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ระหวางจงัหวัด ภายในกลุมจังหวัด
เดียวกนั
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กรรมการภาค
ประชาสงัคมอาํเภอ 
หรือกิ่งอาํเภอ
ละ ๑ คน**

กรรมการภาค
ประชาสงัคมอาํเภอ 
หรือกิ่งอาํเภอ
ละ ๑ คน**

นายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร

(ถามี)

นายกเทศมนตรี
เทศบาลนคร

(ถามี)

นายก
เทศมนตรี

เทศบาลตาํบล
ไมเกิน ๓ คน*

นายก
เทศมนตรี

เทศบาลตาํบล
ไมเกิน ๓ คน*

คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดบัจังหวัดคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดบัจังหวัด  ((กก..พพ..จจ..))

ผูวาราชการ
จังหวัด

ผูวาราชการ
จังหวัด รอง ผวจ.

ที่ ผวจ.
มอบหมาย

รอง ผวจ.
ที่ ผวจ.
มอบหมาย

ประธาน รองประธาน
กรรมการ

เลขานุการ 

หน.สนง.
จังหวัด

หน.สนง.
จังหวัด

ประธาน
สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด

ประธาน
สภาอุตสาหกรรม

จังหวัด

 นายกองคการ
บริหารสวนตาํบล
ไมเกิน ๕ คน*

ประธานหอการคา
จังหวัด

ประธานหอการคา
จังหวัด

หน.สวนราชการ
ประจําจังหวัด
 ตามที ่ผวจ.
เห็นสมควรนายกองคการ

บริหารสวนจงัหวดั
นายก

เทศมนตรี
เทศบาลเมือง
ไมเกิน ๒ คน*ท่ีมา

*  ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิน่
๑) นอ./ป.หน.กิ่ง อ. จัดประชุมนายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง นายกเทศมนตรเีทศบาลตําบล
และนายก อบต.ทกุคนในอาํเภอ และใหแตละ
กลุมสรรหากันเองใหไดในจํานวน ๑ : ๑ : ๒
ตามลาํดับ

๒) ให ผวจ.จัดประชุมผูไดรับการสรรหาตาม ๑)
และใหแตละกลุมสรรหากันเองใหไดตามจํานวน
ที่กําหนด (๒ : ๓ : ๕)

** ผูแทนจากภาคประชาสงัคม
นอ./ป.หน.กิ่ง อ. จัดประชุม ก.พ.อ.เพือ่สรรหา
จากกรรมการใน ก.พ.อ. ใหไดจํานวน ๑ คน 

อํานาจหนาที่
๑. กําหนดอนาคตและทิศทางของตาํแหนง
การพัฒนาจังหวัด

๒. จัดทาํแผนพัฒนาจังหวัด แผนปฏิบัติการจังหวัด
ประจําป และคําของบประมาณเสนอ  ก.น.พ.

๓. อนมัุติโครงการชุมชนตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
และงบประมาณเสนอ ก.น.พ.

๔.จัดใหมีการประชุมหารือตาม ม ๕๓/๑ วรรคสอง
แหง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดนิฯ

๕. กาํกับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนปฏิบัตกิาร
จังหวัดประจาํปและสัญญาบริหารโครงการ
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นายกเทศมนตรี
เทศบาลตาํบล

ทุกคน

นายกเทศมนตรี
เทศบาลตาํบล

ทุกคน

คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดบัอาํเภอคณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดบัอาํเภอ//กิ่งอําเภอกิ่งอําเภอ  ((กก..พพ..ออ..))

นายอาํเภอ/
ป.หน.กิ่ง อ.
นายอาํเภอ/
ป.หน.กิ่ง อ.

ประธาน

เลขานุการ 

ปลัดอําเภอที่
นายอาํเภอ/
ป.หน.กิ่ง อ.
มอบหมาย

ปลัดอําเภอที่
นายอาํเภอ/
ป.หน.กิ่ง อ.
มอบหมาย

กรรมการ
ภาคประชาสงัคม

ในเขต
เทศบาลไมเกิน

๔ คน*

กรรมการ
ภาคประชาสงัคม

ในเขต
เทศบาลไมเกิน

๔ คน*

กรรมการ
ภาคประชาสงัคม

นอกเขต
เทศบาลไมเกิน
๘ คน**

กรรมการ
ภาคประชาสงัคม

นอกเขต
เทศบาลไมเกิน
๘ คน**

นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมือง
ทุกคน(ถาม)ี

ผูแทนจาก
สวนราชการ
ประจําอาํเภอ
ที่นายอาํเภอ
เห็นสมควร

กํานันและ
ผูใหญบาน
ทุกคน

กํานันและ
ผูใหญบาน
ทุกคน

นายกองคการ
บริหารสวนตาํบล

ทุกคน

กรรมการ

ท่ีมาของกรรมการภาคประชาสังคม
*  ในเขตเทศบาล

นอ./ป.หน.กิ่ง อ. จัดประชุมนายก
เทศมนตรทีุกเทศบาลเพื่อทาํการสรรหา

** นอกเขตเทศบาล
นอ./ป.หน.กิ่ง อ. จัดประชุมนายก อบต.
กํานัน และผูใหญบานทุกคนเพื่อทาํการ
สรรหา   

ภาคประชาสงัคม : อาสาสมัครของกลุมทีมี่วัตถุประสงคในการพัฒนา การสงเสริม หรือการอนุรักษฟนฟูดานเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาต ิหรือสิง่แวดลอมของชุมชนนั้น และกลุมดังกลาวอาจเปนกลุมทีท่างราชการจัดตัง้ หรือ
ประชาชนในชุมชนนั้นจัดตัง้ขึ้นเองกไ็ด หรือเปนบุคคลที่ชุมชนยอมรับวามีความรูความสามรถเกี่ยวกับการพัฒนา
การสงเสริมหรือการอนุรักษฟนฟูดานเศรษฐกจิ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชนนั้น                          

อํานาจหนาที่
๑. ประสานการจัดทําและปฏิบัติตามโครงการชุมชน
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข

๒. บูรณาการการจัดประชาคม ไมใหซํ้าซอน
๓. ตรวจสอบ กล่ันกรองจัดลําดบัความสําคญัของ
แผนชุมชน

๔.จัดทาํโครงการชุมชนตามยุทธศาสตรอยูดีมีสุข
และงบประมาณเสนอ ก.พ.จ.

๕. กาํกับ ติดตาม การปฏิบัติตามโครงการชมุชน
ยุทธศาสตรอยูดีมีสุข



9

17

องคประกอบและวิธีการสรรหาภาคประชาสังคมและภาคเอกชนองคประกอบและวิธีการสรรหาภาคประชาสังคมและภาคเอกชน
เพื่อใชประชุมปรึกษาหารอืในการทาํแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อใชประชุมปรึกษาหารอืในการทาํแผนพัฒนาจังหวัด

(ตามมาตรา ๕๓/๑ วรรคสอง แหง พ.ร.บ.ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐)

ภาคประชาสังคม ภาคธรุกิจเอกชน

๑.กรรมการภาคประชาสงัคม
ในเขตเทศบาล (๔ คน)

๒.กรรมการภาคประชาสงัคม
นอกเขตเทศบาล (๘ คน)

องคประกอบ

ท่ีไดรับการแตงตั้ง
อยูใน กพอ.ทุกแหง

ในจังหวัด
(รวม ๑๒ คนตอ ๑ แหง)

-สมาชิกตามขอ ๑ ใหคณะกรรมการ
บริหารหอการคาจงัหวัดสรรหา
ไมเกิน ๒๐ คน

-สมาชิกตามขอ ๒ ใหคณะกรรมการ
 บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
 สรรหาไมเกิน ๒๐ คน

วิธีการสรรหา

๑.สมาชิกหอการคาจงัหวัด

๒.สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจงัหวัด

18

ขั้นตอนการจดัทําคาํของบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารจังหวดัประจาํปขั้นตอนการจดัทําคาํของบประมาณตามแผนปฏิบัตกิารจังหวดัประจาํป

๙. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการจังหวัดประจาํป ตามงบประมาณ
ที่ไดรับ

๘. จัดทําสัญญาการบริหารโครงการ 

๗. แจงงบประมาณใหจังหวัดทราบ

๖. พิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปฯ

๕. เสนอ ครม.พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําปและ
งบประมาณของจังหวัด 

๔. พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัตกิารจังหวัดประจําป รวมทั้ง
งบประมาณของจังหวัด 

๓. จัดทําแผนปฏิบัตกิารจังหวัดประจําปและงบประมาณจังหวัด  
พรอมทั้งวิเคราะห ตรวจสอบ กล่ันกรอง อนุมัติโครงการชุมชนตาม
ยุทธศาตรอยูดมีีสุข และเสนอตอ กนพ.

๒. รวบรวมขอเสนอจากแผนชุมชน และจัดทําเปนโครงการชุมชน
ตามยุทธศาสตรอยูดีมสุีข และประมวล วิเคราะหจัดสง กพจ.

๑. นํากรอบนโยบายตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด มาแปลง
เพื่อดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัตกิารจังหวัดประจําป

กิจกรรมที่สําคัญ

จังหวัดตุลาคม  

กพจ./กพกกันยายน  

กนพ.กันยายน  

สภา
ผูแทนราษฎร

มิถุนายน – สิงหาคม  

กนพ.เมษายน – 
พฤษภาคม  

กนพ.ธันวาคม – มีนาคม 
(ปถัดไป)

กพจ.มิถุนายน  – 
พฤศจิกายน  

กพอ.มีนาคม – พฤษภาคม  

กพจ./กพก.กุมภาพันธ  

ผูรับผิดชอบระยะเวลา

ก.น.พ.= คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด ก.พ.ก. = คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับกลุมจังหวัด

ก.พ.จ. = คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับจังหวัด ก.พ.อ.= คณะกรรมการแผนพัฒนาและงบประมาณในระดับอําเภอ
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ตารางแสดงการจัดทําสัญญาบริหารโครงการตารางแสดงการจัดทําสัญญาบริหารโครงการ  

หนฝ.บริหาร อปท.
ที่เกีย่วของ

ผูวาราชการจังหวัด 
ที่เกีย่วของ

--๕.รวมระหวาง อปท.ระหวาง
จังหวัดภายในกลุมจังหวัด

ผูวาราชการจังหวัด 
ที่เกีย่วของ

ประธาน กนพ.--๔.ของกลุมจังหวัด

--หนฝ.บริหาร อปท.
ที่เกีย่วของ

ผูวาราชการจังหวัด๓.รวมระหวาง อปท.ใน
จังหวัด

--หนฝ.บริหาร อปท.ผูวาราชการจังหวัด๒.ของ อปท.

--ผูวาราชการจังหวัดประธาน กนพ.๑.ของจงัหวดั

ผูใหสัญญาผูรับสัญญาผูใหสัญญาผูรับสัญญา

ภายในกลุมจังหวัดภายในจังหวัด
โครงการพัฒนา

ก.น.พ.= คณะกรรมการนโยบายแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัด

อปท.= องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

20

เอกสารสัญญาการบริหารโครงการเอกสารสัญญาการบริหารโครงการ  

ชื่อโครงการ ....................................................

-
-

-
-

-
-

-
-

อุปกรณ/
เคร่ืองมือ 
และ
เทคโน
โลยี

……. 
คน/เดือน 

……. 
คน/เดือน 

……. 
คน/เดือน 

……. 
คน/เดือน 

บุคลากร

.............
.........

.............
.........

.............
.........

.............
.........

หนาที่/
ความ
รับผิด
ชอบ

……. xx,xxx,xxxรวม

……. xx,xxx,xxxค.

……. xx,xxx,xxxข.

……. xx,xxx,xxxก.

ฐาน
ขอมูล
และ
องค
ความรู

งบ
ประมาณ

หนวยงาน
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ประเด็นนําเสนอ

o ท่ีมา

o แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติการจังหวัดประจําป

o คณะกรรมการ/อํานาจหนาที่

o แนวทางการจัดกลุมจังหวัด

22

• การจัดกลุมจังหวัดเปนการรวมจังหวัดนอกจาก
กรุงเทพมหานครที่มีอาณาเขตติดตอกันทาง
ภูมิศาสตรและมีความสัมพันธกันทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงตองอาศัยความรวมมือระหวางจังหวัด 

• ในกลุมจังหวัดหนึ่ งๆ  ใหมีจังหวัดท่ีเปนใหมีจังหวัดท่ีเปน              
ศูนยศูนยปฎิบัติปฎิบัติการรวมของกลุมจังหวัดการรวมของกลุมจังหวัด และให    
ผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดท่ีเปนศูนยปฎิบัติ
การรวมของกลุมจังหวัดหรือบุคคลอ่ืนตามที่
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย เ ห็ น ส ม ค ว ร เ ป น                
ผูประสานงานของกลุมผูประสานงานของกลุมจังหวัดจังหวัด

• การกําหนดกลุมจังหวัดและจังหวัดท่ีเปนศูนย
ปฎิบัติการรวมของกลุมจังหวัด ใหเปนไปตาม
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีโดยประกาศใน   
ราชกิจจานุเบกษา 

แนวทางการจัดกลุมจังหวัดแนวทางการจัดกลุมจังหวัด
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๑๕. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
เชียงใหม  ลําพูน  ลําปาง  แมฮองสอน

๑๖. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน  ๒
เชียงราย  พะเยา  แพร  นาน

๑๗ . กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑
พิษณุโลก  ตาก  เพชรบูรณ  สุโขทัย  อุตรดิตถ

๑๘ . กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒ 
นครสวรรค  อุทัยธานี  กําแพงเพชร  พิจิตร

๑. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑
นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี สระบุรี

๒. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒
ลพบุรี  สิงหบุรี  ชัยนาท อางทอง

๔. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑
ราชบุรี  สุพรรณบรุี  นครปฐม  กาญจนบุรี

๕. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒
เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ  สมุทรสงคราม  
สมุทรสาคร

๙. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก
ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด

๑๐. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑
อุดรธานี  หนองบัวลําภู  หนองคาย  เลย

๑๑. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒
มุกดาหาร  สกลนคร  นครพนม

๑๓. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑  
อุบลราชธานี  อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ  ยโสธร

๑๔. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 
นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร

๓. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  นครนายก 
สระแกว  ปราจีนบรุี

๑๒. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด กาฬสินธุ

7. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน
ระนอง ภูเก็ต พังงา  กระบี่ ตรัง 

8. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน
ปตตานี    ยะลา   นราธวิาส
สงขลา  สตูล

6. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย
สุราษฎรธานี  ชุมพร นครศรีธรรมราช  พัทลุง

การจัดกลุมจังหวัดการจัดกลุมจังหวัด
ที่มา : มติ อ.ก.พ.ร.เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในสวนภูมิภาค

และทองถิ่น  คร้ังที่ ๖/๒๕๕๐  วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐

24

อุบลราชธานี  อาํนาจเจริญ ศรีสะเกษ  ยโสธร๑๓. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 

ขอนแกน  มหาสารคาม  รอยเอ็ด กาฬสินธุ๑๒. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนกลาง

มุกดาหาร  สกลนคร  นครพนม๑๑. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒

อุดรธานี  หนองบวัลาํภู  หนองคาย  เลย๑๐. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑   

ชลบุรี  ระยอง  จันทบุรี  ตราด๙. กลุมจังหวัดภาคตะวันออก   

ปตตาน ี   ยะลา   นราธวิาส   สงขลา  สตลู๘. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน  

ระนอง ภเูก็ต พังงา  กระบี่ ตรัง๗. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน    

สุราษฎรธานี  ชุมพร นครศรีธรรมราช  พัทลุง๖. กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย    

นครสวรรค  อุทัยธานี  กาํแพงเพชร  พิจิตร๑๘ . กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒ 

พิษณุโลก  ตาก  เพชรบูรณ  สุโขทัย  อตุรดิตถ๑๗ . กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑        

เชยีงราย  พะเยา  แพร  นาน๑๖. กลุมจังหวดัภาคเหนือตอนบน ๒

เชยีงใหม  ลําพนู  ลําปาง  แมฮองสอน๑๕. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร๑๔. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ 

เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ  สมทุรสงคราม  สมุทรสาคร๕. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒

ราชบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม  กาญจนบุรี๔. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑    

ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  นครนายก  สระแกว  ปราจนีบุรี๓. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

ลพบุรี  สิงหบุรี  ชัยนาท อางทอง๒. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒   

นนทบุรี  พระนครศรีอยุธยา  ปทมุธาน ีสระบุรี๑. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑

รายช่ือจังหวัดกลุมจังหวัด


