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มาตรา 52 วรรคสาม
เพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบรูณาการในจังหวัดหรือกลุมจงัหวัด ใหจังหวัดหรือกลุม

จังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ในกรณีนี้ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจงัหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

มาตรา 52 วรรคสาม
เพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบรูณาการในจังหวัดหรือกลุมจงัหวัด ใหจังหวัดหรือกลุม

จังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ในกรณีนี้ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจงัหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ

มาตรา 53/1
ใหจงัหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความ

ตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวดั

ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวดัจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวาง
หัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวดั รวมทั้งผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน

การจัดทําแผนพัฒนาจงัหวดัตามวรรคหนึ่ง จํานวนและวิธีการสรรหาผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจงัหวัดแลว ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการดําเนิน
กิจการของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพื้นที่จังหวัดตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว 

มาตรา 53/1
ใหจงัหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความ

ตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวดั

ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวดัจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวาง
หัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวดั รวมทั้งผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน

การจัดทําแผนพัฒนาจงัหวดัตามวรรคหนึ่ง จํานวนและวิธีการสรรหาผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา

เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจงัหวัดแลว ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และการดําเนิน
กิจการของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพื้นที่จังหวัดตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว 

มาตรา 53/2
ใหนําความในมาตรา 53/1 มาใชบังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม 

มาตรา 53/2
ใหนําความในมาตรา 53/1 มาใชบังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550
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การบรูณาการ
การบูรณาการตั้งแตกระบวนการวางแผน 
กระบวน การกําหนดยุทธศาสตร การ
บริหารตามแผนและยุทธศาสตร รวมไป
ถึงการบูรณาการระหวางแผนงานและ
แผนงบประมาณ ทั้งนี้ นอกจากจะบูรณา
การระหวางภาครัฐดวยกันแลว ยังรวมถึง
การบูรณาการระหวางภาครัฐกับภาค
ทองถิ่น และภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชน
ดวย

ความสอดคลองและเชือ่มโยง
กา ร ถ า ย โ อนด า นน โยบ าย ให มี ค ว า ม
สอดคลอง และเกิดความเชื่อมโยงในทุก
ระดับ โดยการสรางความเชื่อมโยงและเชื่อม
ประสานกันระหวางนโยบายการพัฒนา
ปร ะ เทศ  หรื อนโยบายของรั ฐบาลใน
ระดับชาติกับความตองการของประชาชนใน
ทองถิ่น โดยอยูบนพื้นฐานของความตองการ
และศักยภาพของประชาชน ความพรอมของ
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  และความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับชาติ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน
การบริหารแบบบูรณาการ จะเนน
ใหผูวาราชการจังหวัดประสานและ
สรางการมีสวนรวม โดยเปดโอกาส
ใหทุกภาคสวนไดเขามารวมในการ
กําหนดยุทธศาสตร  การจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
เพื่อใหเกิดความเห็นพองตองกันใน
ยุทธศาสตรของจังหวัดและกลุม
จังหวัด และรวมรับผิดชอบตอการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

หลักการสําคัญตามกฎหมายหลักการสําคัญตามกฎหมาย
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.

1. การบริหารงานจังหวัดหรือกลุมจังหวัดตองเปนไปตาม

แผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุมจังหวัดแลวแตกรณี

2. การสรางโอกาสและสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมระหวาง

ภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ภาคเอกชน  และภาค

ประชาสังคมในจังหวัดเพื่อเสริมสรางศักยภาพในการแขงขัน

และการแกไขปญหารวมกันเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน

3. การกระจายอํานาจการตัดสินใจลงไปสูระดับผูปฏิบัติ เพื่อให

เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ

4. การสงเสริมและสนับสนุนใหทองถิ่นมีความพรอมในการรองรับ

การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

5. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  มีความโปรงใสและมีการ

ตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ

หลักการหลักการ

การบริหารงานจังหวดัและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการการบริหารงานจังหวดัและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวดัแบบบูรณาการกลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวดัแบบบูรณาการ
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นายกรฐัมนตรี

คณะกรรมการนโยบาย
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กลไกการบริหารกลไกการบริหาร



POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.องคประกอบคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ก.น.จ. ( มาตรา 7)

(1)  นายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ

(2)  รองนายกรัฐมนตรีทุกคน รัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ใหกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

เปนกรรมการ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี     ปลัดกระทรวงมหาดไทย

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี     เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

(3)  นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  เปนกรรมการ

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย  เปนกรรมการ

นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทย  เปนกรรมการ

(4)  ประธานกรรมการสภาหอการคาแหงประเทศไทย  เปนกรรมการ

ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

(5)  ผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนดไมเกินสามคน  

เปนกรรมการ

(6)  ผูแทนภาคประชาสังคมที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินสองคน  เปนกรรมการ

(7)  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เปนกรรมการและ
เลขานุการ  

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกําหนด 

เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

ขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่ง
ที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกําหนด  

เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.กลไกการบริหารกลไกการบริหาร

1. กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  เพื่อใหจังหวัดและกลุม
จังหวัดสามารถบริหารงาน แกไขปญหา และพัฒนาพื้นที่ในเขต
จังหวัดและกลุมจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใหไดรับประโยชนสูงสุด

2. กําหนดนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ วิธีการ และ
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด  การจัดทําและบริหารงบประมาณจังหวัด
และงบประมาณกลุมจังหวัด

3. พิจารณา กลั่นกรอง และใหความเห็นชอบใน
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุมจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  
และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดตามกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ  และนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี

4. กํากับดูแลการดําเนินการตาม (1) และ (2) ใหเกิด
ผลสัมฤทธิ์

5. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ ตามที่มอบหมาย

6. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.กลไกการบริหารกลไกการบริหาร

10

สํานักงาน ก.พ.ร. จะรับผิดชอบงานธุรการ ก.น.จ. และหนาที่อื่นตามที่ก.น.จ.
กําหนด(มาตรา  9)

การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ อยางนอยตองมีคณะอนุกรรมการดานแผนและ
งบประมาณ เพื่อชวย ก.น.จ. ในการกลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของกลุมจังหวัด (มาตรา  8)

ก.น.จ. มีอํานาจในการกําหนดใหการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ เรื่องใดยัง
ไมสมควรที่สวนราชการ จังหวัดหรือกลุมจังหวัดใดจะปฏิบัติ หรือปฏิบัติอยางมี
เงื่อนไขอยางใด 

คณะรัฐมนตรีอาจมีมติตามขอเสนอแนะ ก.น.จ. ยกเวนใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัด
ไมตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของทางราชการที่ใชบังคับเปน
การทั่วไปในเรื่องใดก็ได  เพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพใน
การบริหารงานจังหวดัและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกา
นี้ (มาตรา 4)

ขอกําหนดเพิ่มเติมขอกําหนดเพิ่มเติมกก..นน..จจ..



POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.

(1)  หัวหนากลุมจังหวัดตามมาตรา  25 เปนประธานกรรมการ

(2)  ผูวาราชการจังหวัดในกลุมจงัหวัดทุกจังหวดั  เปนรองประธานกรรมการ

(3)  ผูแทนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
ในกลุมจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวดัมอบหมาย
จังหวัดละไมเกินสองคน 

เปนกรรมการ

(4)  นายกองคการบริหารสวนจงัหวัดในกลุมจังหวัด
ทุกจังหวัด  

เปนกรรมการ

(5)  นายกเทศมนตรีในกลุมจังหวดัจังหวดัละหนึ่งคน  เปนกรรมการ

(6)  นายกองคการบริหารสวนตาํบลในกลุมจังหวดั
จังหวัดละหนึ่งคน  

เปนกรรมการ

(7)  ผูแทนภาคประชาสงัคม  เปนกรรมการ

(8)  ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน  เปนกรรมการ

ขาราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ที่ปลดักระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง

เปนกรรมการ
และเลขานุการ  

หัวหนาสํานักงานจังหวัดของทุกจังหวดั
ในกลุมจังหวัด

เปนกรรมการ
และผูชวยเลขานกุาร

องคประกอบคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ ก.บ.ก. ( มาตรา 12)
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.

อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่

กลไกการบริหารกลไกการบริหาร  ((ตอตอ))

(1) วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงาน
แบบบูรณาการในกลุมจังหวัดเปนไปตามหลักการ  นโยบายและ
ระบบตามที่ ก.น.จ. กําหนด

(2)  จัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดเสนอตอที่ประชุมตาม
มาตรา 18 เพื่อรับฟงความคิดเห็น  

(3)  สงเสริม  ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวาง
ภาครัฐ  ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจเอกชน  และสภา
องคกรชุมชนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาองคกรชุมชน  และ
แกไขปญหาภายในกลุมจังหวัดและระหวางกลุมจังหวัดเพื่อใหมี
การพัฒนาใหเปนไปตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดอยางยั่งยืน

(4) วิเคราะห บูรณาการ และใหความเห็นชอบรายละเอียด
การปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด
และคําของบประมาณกลุมจังหวัด  กอนนําเสนอตอ  ก.น.จ.

(5)  กํากับ ใหคําแนะนํา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผนพัฒนากลุมจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของกลุมจังหวัด  และรายงาน  ก.น.จ.

(6)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ ตามที่มอบหมาย 

(7)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.กลไกการบริหารกลไกการบริหาร  ((ตอตอ))

กรรมการที่กําหนดเปน นายกเทศมนตรีในกลุมจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน และนายก
องคการบริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัดจังหวัดละหนึ่งคน ใหผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูแตงตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด
จํานวนหลักเกณฑ และวิธีการไดมาซึ่งผูแทนภาคประชาสังคม  และผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชน ใหเปนไปตามที่ ก.น.จ. กําหนด โดยใหคํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชาย
ที่ใกลเคียงกัน
กรรมการที่เปนผูแทนหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในกลุมจังหวัดที่ผูวาราชการ
จังหวัดมอบหมายจังหวัดละไม เกินสองคน   และกรรมการที่ เปนผูแทนภาค
ประชาสังคม  ซึ่งไดรับแตงตั้งเขามาจะมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
องคประชุมและการประชุมของ ก.บ.จ. ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
ในกรณีที่ ก.บ.ก. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทําขอมูลแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
คณะอนุกรรมการดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยผูแทนที่เปนนายกองคการ
บริหารสวนจังหวัดไมนอยกวาหนึ่งคน  และผูแทนนายกเทศมนตรีในกลุมจังหวัด
ไมนอยกวาสองคน  ผูแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัดไมนอยกวา
สามคน  และผูแทนภาคประชาสังคมไมนอยกวาหนึ่งคน 
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.

(1)  ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธานกรรมการ

(2)  รองผูวาราชการจังหวัดทุกคน  เปนกรรมการ

(3)  ผูแทนหัวหนาสวนราชการทีม่ีสํานกังานอยูในจังหวัด
ไมวาจะมีฐานะเปนราชการสวนภมูิภาคหรอืสวนกลาง  

เปนกรรมการ

(4)  ผูแทนรัฐวสิาหกจิที่ดําเนินกจิการอยูในจังหวัด  เปนกรรมการ

(5)  ผูแทนหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีสํานักงานอยูใน
จังหวัด  

เปนกรรมการ

(6)  ผูแทนผูบรหิารองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนกรรมการ

(7)  ผูแทนภาคประชาสงัคม  เปนกรรมการ

(8) ประธานกรรมการหอการคาจงัหวัด  
และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  

เปนกรรมการ

(9)  หัวหนาสํานักงานจังหวัด  เปนกรรมการและ
เลขานกุาร

องคประกอบคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ก.บ.จ. ( มาตรา 10)
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.

อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่

กลไกการบริหารกลไกการบริหาร  ((ตอตอ))
คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ.....

(1) วางแนวทางปฏิบัติและอํานวยการใหการบริหารงานแบบ
บูรณาการในจังหวัดเปนไปตามหลักการ  นโยบายและระบบตามที่ 
ก.น.จ. กําหนด

(2) จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเสนอตอที่ประชุมตามมาตรา  18 
เพื่อรับฟงความคิดเห็น

(3) สงเสริม  ประสานความรวมมือการพัฒนาระหวางภาครัฐ  
ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจเอกชน  เพื่อสรางบรรยากาศให
เอื้ออํานวยตอการลงทุนและชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนใน
จังหวัด  และใหมีการพัฒนาใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอยาง
ยั่งยืน

(4) จัดทําบันทึกความเขาใจกับฝายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนา
จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด

(5) วิเคราะห  บูรณาการ  ใหความเห็นชอบรายละเอียดการ
ปฏิบัติการตามแผนประจําป  และคําของบประมาณจังหวัด  กอน
นําเสนอตอ  ก.น.จ.

(6) กํากับ  ใหคําแนะนํา  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  และ
รายงาน  ก.น.จ.

(7) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหนาที่
ตางๆ  ตามที่มอบหมาย

(8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
15
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.กลไกการบริหารกลไกการบริหาร  ((ตอตอ))

คณะกรรมการนโยบายการบรหิารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบรูณาการ.....

16

ขอกําหนดเพิ่มเติมขอกําหนดเพิ่มเติม

กรรมการที่เปนผูแทนหัวหนาสวนราชการที่มีสํานักงานอยูในจังหวัดไมวาจะมี
ฐานะเปนราชการสวนภูมิภาคหรือสวนกลาง ผูแทนรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการ
อยูในจังหวัด  และผูแทนหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่มีสํานักงานอยูใน
จังหวัด  ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้งตามจํานวน  หลักเกณฑ  และ
วิธีการที่ ก.น.จ. กําหนด
จํานวน หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูแทนผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และผูแทนภาคประชาสังคม ใหเปนไปตามที่  ก.น.จ. กําหนด โดยให
คํานึงถึงสัดสวนของหญิงและชายที่ใกลเคียงกัน
กรรมการที่แตงตั้งเขามามีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
องคประชุมและการประชุมของ ก.บ.จ. ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
ในกรณีที่ ก.บ.จ. แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อจัดทําขอมูลแผนพัฒนาจังหวัด 
คณะอนุกรรมการดังกลาวอยางนอยตองประกอบดวยผูแทนผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไมนอยกวาสามคน  และผูแทนภาคประชาสังคมไมนอย
กวาสองคน

กก..บบ..จจ..
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อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่

กลไกการบริหารกลไกการบริหาร  ((ตอตอ))

ผูวาราชการจังหวัดผูวาราชการจังหวัด

(1) บริหารงานจังหวัดโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
ตามรัฐธรรมนูญ  แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  
แผนพัฒนาประเทศดานตางๆ  ที่เกี่ยวของ  รวมตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาล  และความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัดในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  ใหนํายุทธศาสตร
ระดับชาติไปกําหนดเปนระเบียบวาระระดับพื้นที่  รวมทั้งนําปญหาและความตองการของพื้น
ที่มากําหนดเปนแนวทางริเริ่มแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่  และบริหารยุทธศาสตรตามแผน
ดังกลาว

(2) ประสานและเชื่อมโยง  หนวยงานของรัฐ  ซึ่งรวมถึงองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น กับภาคประชาสังคมและภาคเอกชน เพื่อรวมกันวางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดให
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด  โดยเนนการมีสวนรวมของทุกฝาย

(3) บูรณาการการบริหารงบประมาณและแสวงหาความรวมมือและการสนับสนุน
จากทุกฝาย  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัด

(4) สงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีความเขมแข็งในการ
พัฒนาทองถิ่นและทําหนาที่ใหบริการพื้นฐานแกประชาชนและพัฒนาทองถิ่น

(5) สงเสริมและสนับสนุนภาคประชาสังคมใหมีความเขมแข็ง  สามารถบริหาร
จัดการและแกไขปญหาไดดวยตนเองอยางยั่งยืน

(6) เสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
เพื่อใหจังหวัดมีขีดสมรรถนะรองรับกระแสโลกาภิวัตน

(7) กระทําตนเปนแบบอยางแกผูปฏิบัติงานและสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู  
ตลอดจนการพัฒนาผูปฏิบัติงานใหมีความรู  ความสามารถ  ทักษะ  และทัศนคติที่จําเปนตอ
การปฏิบัติงาน 17
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อํานาจหนาที่อํานาจหนาที่

หัวหนากลุมจังหวัดหัวหนากลุมจังหวัด    

กลไกการบริหารกลไกการบริหาร  ((ตอตอ))

ประสาน เรงรัด ติดตามการดําเนินงานของผูวาราชการ
จังหวัดในสวนที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  

(ผูวาราชการจังหวัด
ของจังหวัดที่เปนศูนย
ปฏิบั ติ การของกลุ ม
จังหวัดเวนแต ก.น.จ. 
จะกําหนดเปนอยาง
อื่น)

18
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แผนพัฒนาจังหวัด เปนรายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงานตางๆ  
ของจังหวัดที่จําเปนตองจัดทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศ
ทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต โดยตองคํานึงถึงความตองการ
และศักยภาพของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด  รวมตลอดถึงความ
พรอมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตรระดับชาติ โดย
ใหมีกระบวนการรับฟงหรือใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดความ
ตองการในการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดมาพิจารณาใหเกิดความ
ผสมผสานไมขัดแยงในดานใดดานหนึ่ง 

แผนพัฒนาจังหวัดมีระยะเวลาสี่ป โดยองคประกอบของแผนอยางนอย
ตองระบุรายละเอียดของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธ

แผนพัฒนาจังหวัด 

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏบิัตริาชการประจําของจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏบิัตริาชการประจําของจังหวัด
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แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดจะเปนแผนที่แปลงแผนพัฒนา
จังหวัดไปสูการปฏิบัติ  โดยระบุถึงโครงการตางๆ  ที่จําเปนตอง
ดําเ นินการในจังหวัดในแตละปงบประมาณเพื่อให เปนไปตาม
วัตถุประสงคและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด  ทั้งนี้  ไมวาโครงการ
นั้นจะดําเนินการโดยจังหวัด  กระทรวง  ทบวง  กรม  องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  หรือเอกชน

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  อยางนอยตองระบุรายละเอียด
ของโครงการ   เป าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน   หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ  และงบประมาณที่จะตองใชดําเนินการ โดยตองมีการระบุ
ใหชัดเจนวาโครงการหรืองานใดที่จังหวัดประสงคจะขอตั้งงบประมาณ
จากสํานักงบประมาณโดยตรง 

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปของจังหวัด
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แผนพัฒนากลุมจังหวัด หมายถึง รายการเกี่ยวกับโครงการและแผนงาน
ตางๆ  ของกลุมจังหวัดที่จําเปนตองจัดทําเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และทิศทางการพัฒนาของกลุมจังหวัดในอนาคต โดยตองคํานึงถึงความ
ตองการและศักยภาพของประชาชนในทองถิ่นในกลุมจังหวัด  รวมตลอดถึง
ความพรอมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตรระดับชาติ โดย
ใหมีกระบวนการรับฟงหรือใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดความ
ตองการในการพัฒนาพื้นที่ของกลุมจังหวัดมาพิจารณาใหเกิดความ
ผสมผสานไมขัดแยงในดานใดดานหนึ่ง

แผนพัฒนากลุมจังหวัดมีระยะเวลาสี่ป โดยองคประกอบของแผนอยางนอย
ตองระบุรายละเอียดของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย และกลยุทธ

แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด 

แผนปฏิบัติราชการ
ประจาํปของ
กลุมจังหวัด

แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏบิตัิราชการประจําของกลุมจังหวัดแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏบิตัิราชการประจําของกลุมจังหวัด
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แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด แผนที่แปลงแผนพัฒนากลุม
จังหวัดสูการปฏิบัติ  โดยระบุถึงโครงการตางๆ  ที่จําเปนตองดําเนินการใน
กลุมจังหวัดในแตละปงบประมาณ  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคและทิศ
ทางการพัฒนาของกลุมจังหวัด  ทั้งนี้  ไมวาโครงการนั้นจะดําเนินการโดย
จังหวัด  กลุมจังหวัด  กระทรวง ทบวง กรม  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  หรือ
หนวยงานอื่นใดของรัฐ  หรือเอกชน 

แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  อยางนอยตองระบุรายละเอียด
ของโครงการ  เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  หนวยงานผูรับผิดชอบ  และ
งบประมาณที่จะตองใชดําเนินการ โดยตองมีการระบุใหชัดเจนวาโครงการ
หรืองานใดและจังหวัดใด จะขอตั้งงบประมาณจากสํานักงบประมาณโดยตรง 
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แผนพัฒนากลุมจังหวัดแผนพัฒนากลุมจังหวัด

แผนปฏิบัติการประจําปของกลุมจังหวัด

• รายการแผนงาน/ โครงการตามแผนพัฒนากลุม
จังหวัดที่ดําเนินการโดย

- กลุมจังหวัด (ระบจุังหวัดที่รับผิดชอบ)
- กระทรวง กรม
- องคการปกครองสวนทองถิ่น หรอื
หนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน

แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด

แผนปฏิบัติราชการประจาํปของจังหวัด

• รายการแผนงาน/ โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ดําเนินการโดย
- จังหวัด
- กระทรวง กรม
- องคการปกครองสวนทองถิ่น หรอื
หนวยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน

• รายการแผนงานโครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่ดําเนินการ
โดยจังหวัด

คําของบประมาณกลุมจังหวัด

• งบประมาณของกลุมจังหวัด เฉพาะ
- งบบริหารการจัดทําแผน
- งบจดัประชุมปรึกษาหารือฯ
- งบตดิตามฯ

คําของบประมาณจังหวัด

• งบบริหารจดัการจังหวัด
- งบบริหารการจัดทําแผนของจังหวัด
- งบจัดประชุมปรึกษาหารือฯ
- งบติดตามฯ

• โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดที่ดําเนินการโดยจังหวัด
• โครงการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่ดําเนินการโดยจังหวัด  

1) กรณทีี่เปนโครงการที่มีพื้นที่ดําเนินการใน  
 จังหวัดชัดเจน ใหตั้งงบประมาณในจังหวัดนั้น
2) กรณีที่มีพื้นที่ปฏิบัติการคาบเกี่ยวอยูในหลายจังหวัด

ภายในกลุมจังหวัด ซึ่งไมสามารถดําเนินการไดโดยจังหวัดเดียว 
ใหตั้งคําขอที่จังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด

แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด .....
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1. โครงการพัฒนาของจังหวัด

2.      โครงการพัฒนาของกระทรวง/กรม 
(ที่สนับสนุนยุทธศาสตรจังหวัด)

การดําเนินการตามภารกจิพื้นฐานของการดําเนินการตามภารกจิพื้นฐานของ
กระทรวงกระทรวง//กรมกรม

แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด

1. ..........................

2. ..........................

3. .......................... 

xxxx.xxxxxxxx.xxxx

xxxx.xxxxxxxx.xxxx

xxxx.xxxxxxxx.xxxx

xxxx.xxxxxxxx.xxxx

xxxx.xxxxxxxx.xxxx

xxxx.xxxxxxxx.xxxx

งบประมาณของงบประมาณของ
กระทรวงกระทรวง//กรมที่ลงไปกรมที่ลงไป

ดําเนนิการในระดับจังหวัดดําเนนิการในระดับจังหวัด
((ตองสอดคลองกบัตองสอดคลองกบั
แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาจังหวัด))

งบประมาณของงบประมาณของ
กระทรวงกระทรวง//กรมที่สนับสนุนกรมที่สนับสนุน
ยุทธศาสตรจังหวัดยุทธศาสตรจังหวัด

งบประมาณงบประมาณ
จังหวัดจังหวัด

โครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดโครงการและงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.

ผูรบัผิดชอบ ชื่อโครงการ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ หมายเหตุ

จังหวัดจังหวัด

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
กรมพัฒนาทีด่ิน

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมชลประทาน

กระทรวงอตุสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย

อบจ/เทศบาล/
อบต

ชุมชนชุมชน

เอกชนเอกชน

ผูรบัผิดชอบ ชื่อโครงการ ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ หมายเหตุ

จังหวัดจังหวัด

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ
กรมพัฒนาทีด่ิน

กรมสงเสริมการเกษตร

กรมชลประทาน

กระทรวงอตุสาหกรรม

กระทรวงพาณิชย

อบจ/เทศบาล/
อบต

ชุมชนชุมชน

เอกชนเอกชน

 โครงการสงเสริมการผลิตเมล็ดพันธุขาว                                                                15,170,000

 โครงการสงเสริมเกษตรอนิทรียในพื้นทีป่ลูกพืชเศรษฐกจิ                                                   14,400,000

 โครงการสงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินดวยปุยอนิทรีย                     3,520,000

โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน                                                                332,750,000

โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กเพื่อการเกษตร                         180,665,000

โครงการพัฒนาบรรจภุัณฑขาวหอมมะลิระบบสูญญากาศ                                                      2,000,000

โครงการสงเสริมตลาดขาวหอมมะลิเพื่อการสงออก                       3,000,000

โครงการกอสรางตลาดกลางสินคาเกษตร                                  25,000,000

โครงการพัฒนากระบวนการจดัจาํหนายสินคาเกษตรปลอดภัย
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม                                                             3,300,000

โครงการสงเสริมอปุกรณเครองอดัฟางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตภาคการเกษตร                                                        1,300,000

โครงการจดัตั้งโรงงานผลิตปุยอนิทรียชีวภาพ                                                                88,000,000

ศูนยกลางการผลติและการจําหนาย
ขาวหอมมะลชิั้นดสีูตลาดโลกตัวอย

าง
ตัวอย

าง จังหวัดรอยเอ็ด

งบประมาณรวมทั้งหมด
สําหรบัการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของจังหวัด

งบประมาณจังหวัด
ตามนัยของกฎหมาย 
ระเบยีบบริหาร
ราชการแผนดิน
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.แผนพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด (พ.ศ. 2553-2556)

ประเด็นยทุธศาสตร : ยุทธศาสตรเกษตรอินทรีย-ขาวหอมมะลิเพือการสงออก

เปาประสงค : …………………………………….
ตัวชี้วัด : รอยละของการสงออกขาวหอมมะลิอินทรียเพิ่มขึ้น
เปาหมาย : 2553 = xx%, 2554 = xx%, 2555 = xx%, 2556 = 50%

กลยุทธ : 1. ดานการผลิต .............
2. ดานควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ..................
3. ดานการแปรรูป .......................
4. ดานการตลาด .....................

บัญชีรายการชุดโครงการ (เรียงตามลําดับความสาํคัญ) 2553 25
54

255
5

25
561 โครงการ........ (กษ)

2 โครงการ........

3 โครงการ........

4 โครงการ........

5 โครงการ........

6 โครงการ........

7 โครงการ........

8 โครงการ........

1 โครงการ........

2 โครงการ........

3 โครงการ........

จังหวัด

ดําเนินการเอง

ขอสนับสนุน

งบประมาณจาก

กระทรวง/กรม

งบประมาณจังหวัด     
(มีกรอบวงเงินแจงให

ทราบลวงหนาในแตละป)

งบประมาณของ

กระทรวง/กรม

ที่สนับสนุนแผน

พัฒนาจังหวัด
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.การจัดตั้งกลุมจังหวัดการจัดตั้งกลุมจังหวัด

25

การจัดตั้งกลุมจังหวัด(มาตรา ๒๖)

ใหคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เปนผูพิจารณาจัดตั้งกลุม
จังหวัดและจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด 
และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

การจัดตั้งกลุมจังหวัดและจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัดดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการ
ของกลุมจังหวัดทําหนาที่เปนหัวหนากลุมจังหวัด  เวนแต 
ก.น.จ. จะกําหนดเปนอยางอื่น



การปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัด

กลุมจังหวัด 18 กลุม ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที ่15 มกราคม 2551

กลุมจังหวัด 19 กลุม ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที ่17 พฤศจิกายน 2546

26



กลุมจังหวัดและจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบตัิการกลุมจังหวัด

กลุมจังหวัด 18 กลุม ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที ่15 มกราคม 2551 27



POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.การดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวดั

1. ก.น.จ.กําหนดกรอบ นโยบาย ขั้นตอน และวธิีการการจัดทําแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัด/กลุมจงัหวัด
สงใหกลุมจังหวัด และจังหวัด

2. จังหวัดรวบรวมขอมูลศักยภาพของจังหวัด และสํารวจความตองการของประชาชนในจังหวัดสงใหกลุมจงัหวัด
3. ก.บ.ก. ประชุมเพื่อจัดทํารางแผนพัฒนากลุมจังหวดั และ ก.บ.จ. ประชุมเพื่อจัดทาํรางแผนพัฒนาจังหวัด
4. ก.บ.ก. สงแผนพัฒนากลุมจังหวัด (พรอมบัญชีรายการโครงการที่ตองการใหสนับสนุน) ให ก.บ.จ.
5. แตละจงัหวัดจัดประชุมปรึกษาหารือกับทุกภาคสวนในจังหวดัเพื่อพิจารณาแผนพัฒนากลุมจังหวัดและ
แผนพัฒนาจงัหวัดในคราวเดียวกัน

6. ก.บ.จ.
6.1 เสนอความเห็นของที่ประชุมเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด สง ก.บ.ก.
6.2 ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดใหสมบูรณ และสง ก.น.จ.

7. ก.บ.ก. ปรับปรุงแผนพัฒนากลุมจังหวดัใหสมบูรณ และสง ก.น.จ.
8. ก.น.จ. กลั่นกรองและเสนอความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวดั
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติใหความเห็นชอบ

9. ครม. พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนากลุมจงัหวัด/จังหวัด

หมายเหตุ:

1. model นี้ assume ความเขมแข็งของ ก.บ.ก. เพราะสุดทายตองตัดสินใจภายใต
ขอคิดเห็นตางๆ ที่ไดรับมาจากแตละจังหวัด ฉะนั้นจึงตองมีสํานักบริหารยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด (OSM) คอยชวยทางเทคนิคให (และอาจตองใหรอง นรม. ชวยเปน 
advisor เพื่อ clear ประเด็นตางๆ ให) ไมจําเปนตองสรางกลไกเวทีรับฟงขึ้นมาใหม

2. การดําเนินการดังกลาวขางตนจะใชสําหรับปงบประมาณ 2553 โดยอายุของ
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด มีระยะเวลา 4 ป

เวทรีบัฟง เวทรีบัฟงเวทรีบัฟง

ก.บ.จ. 1 ก.บ.จ. 3ก.บ.จ. 2

ก.บ.ก.

แผนพัฒนากลุมจงัหวัด

แผนพัฒนาจงัหวัด 28



29

การดําเนินการจดัทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวดั

ก.น.จ.กําหนดกรอบ นโยบาย 
ขั้นตอน วิธีการ แผนและงบประมาณ

ของจงัหวัด/กลุมจงัหวัด

  กก..นน..จจ..

จังหวัดจังหวัด  

ก.บ.จ. วิเคราะห เพื่อกําหนด
ศักยภาพและความตองการ

ของจงัหวัด 

จงัหวัดรวบรวมขอมูลศักยภาพของ
จงัหวัด และสํารวจความตองการ

ของประชาชนในจงัหวัด 

ก.บ.ก. จัดทําราง
แผนพัฒนากลุมจงัหวัด

ก.บ.จ. จดัทําราง
แผนพัฒนาจงัหวัด

จงัหวัดจดัประชุมปรึกษาหารือ 
กับทุกภาคสวนในจงัหวัด

ก.บ.ก. ปรบัปรงุแผนพัฒนา
กลุมจงัหวัดใหสมบรูณ

ก.บ.จ. ปรบัปรงุ
แผนพัฒนาจงัหวัดใหสมบรูณ

  กลุมจังหวัดกลุมจังหวัด

ก.น.จ. กลั่นกรองและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนา
จงัหวัดและแผนพัฒนากลุมจงัหวัด 
เสนอคณะรฐัมนตรีเพื่อพิจารณา
อนุมัติใหความเห็นชอบ

1

2

3

4

5

6
7.1

7.2
8

ขอมูลศักยภาพและความตองการของจงัหวัดประกอบการจดัทาํ
แผนพัฒนากลุมจงัหวัด

จดัสงรางแผนพัฒนากลุมจงัหวัดประกอบการจดัทํา
แผนพัฒนาจงัหวัด

สงรางแผนใหจงัหวัดตาง ๆ ในกลุมจงัหวัดนําไปประชุมหารือ
รวมกับภาคสวนตาง ๆ ในจงัหวัด

สงขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับแผนพัฒนากลุมจงัหวัด
ซึ่งไดจากการประชุมหารือใหกลุมจงัหวัดเพื่อนําไปปรบัปรงุ

รางแผนพัฒนาจังหวัด

ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแผนพัฒนาจงัหวัด

•ศักยภาพและความตองการ
ของจงัหวัด   
• รางแผนพัฒนากลุมจงัหวัด

แผนพัฒนากลุมจงัหวัด
แผนพัฒนาจงัหวัด

9
ครม. พิจารณาเห็นชอบแผน
พัฒนากลุมจังหวดั/จังหวัด



แผ
น
พ
ัฒ
น
าจั
งห
วัด

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจงัหวัด 

ขั้นตอนการดําเนินการขั้นตอนการดําเนินการ
1

แผ
น
ป
ฏ
ิบ
ัติ
รา
ช
ก
าร

ป
ระ
จํา
ป
ข
อ
งจ
ังห
วัด

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

กันยายนกันยายน  5151 ตุลาคมตุลาคม  5151 พฤศจิกายนพฤศจิกายน  5151 ธันวาคมธันวาคม  5151 มกราคมมกราคม  5252

- จงัหวัดไดรบันโยบาย แนวทาง ขั้นตอน 
และวิธีการดําเนินการจดัทําแผนพัฒนา
จงัหวัดตามที่ ก.น.จ. กําหนด

- จงัหวัดตัง้คณะกรรมการบริหารงาน
จงัหวัดแบบบรูณาการ(ก.บ.จ.) ตามที่ ก.
น.จ. กําหนด

- จงัหวัดดําเนินการสํารวจหาความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่เพื่อประกอบการ
จดัทําแผนพัฒนาจงัหวัดและแผนพัฒนา
กลุมจงัหวัด และจดัสงผลสํารวจความ
ตองการที่เกี่ยวกับแผนพัฒนากลุมจงัหวัด
ให ก.บ.ก.

- จงัหวัดดําเนินการสรรหาผูแทนภาค
ประชาสังคมและผูแทนภาคธรุกิจเอกชน 
เพื่อดําเนินการประชาหารือตามมาตรา 18

- ก.บ.จ. นําขอมูลที่ไดรบัจาก ก.น.จ. และ
ขอมูลจากการสํารวจความตองการ รวมทั้ง
แผนพัฒนากลุมจงัหวัดที่ไดรบัจาก ก.บ.ก.
มาประกอบการจดัทําแผนพัฒนาจงัหวัด 

-จงัหวัดนําแผนพัฒนาจังหวัดและแผน
พัฒนากลุมจงัหวัดไปประชุมปรึกษาหารือ
กับทุกภาคสวนในจงัหวัดพรอมกัน 

- ก.บ.จ. นําขอคดิเห็นและขอเสนอแนะที่
ไดรับไปปรบัปรงุแผนพัฒนาจงัหวัด

- ผูวาราชการจงัหวัดนําแผนพัฒนาจงัหวัด
ฉบับสมบรูณ สง ก.น.จ.และ ก.บ.ก.

- ก.บ.จ. นําแผนพัฒนาจังหวัดไป
จดัทําแผนปฏิบตัิการจงัหวัดประจําป

- ผูวาราชการจงัหวัดจดัสงแผนปฏิบตัิ
การจงัหวัดประจําป สง ก.น.จ.และ 
ก.บ.ก.

30



การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจงัหวัด

31

จังหวัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ(ก.บ.จ.)

ก.บ.จ. ดําเนินการสํารวจหา
ความตองการของประชาชน
ในพื้นที่เพื่อประกอบการ

จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุมจงัหวัด และ
จัดสงผลสํารวจความตองการ
ที่เกี่ยวกับแผนพัฒนากลุม

จังหวัดให ก.บ.ก.

จังหวัดดําเนินการสรรหาผูแทน
ภาคประชาสังคมและผูแทน
ภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเขา
ประชุมปรึกษาหารือตาม
มาตรา 18

ก.บ.จ. จัดทําแผนพัฒนาจังหวดั โดย
การวิเคราะหจาก (1) ขอมูลที่ไดรับ
จาก ก.น.จ. (2) ขอมูลจากการสํารวจ
ความตองการ และ (3) แผนพัฒนา

กลุมจังหวดั จาก ก.บ.ก.

จังหวัดนําแผนพัฒนาจงัหวัด
และแผนพัฒนากลุมจังหวัดไป
ประชุมปรึกษาหารือกับทุกภาค
สวนในจังหวัดพรอมกัน

ก.บ.จ. นําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่ไดรับไป
ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด

ผูวาราชการจังหวัดนํา
แผนพัฒนาจงัหวัดฉบับ
สมบูรณ สง ก.น.จ.และ 
ก.บ.ก.

จังหวัดไดรับนโยบาย 
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดจาก ก.น.จ.

1
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8

ผูวาราชการจังหวัดจดัสง
แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
จังหวัด สง ก.น.จ.และ ก.บ.ก.

ก.บ.จ. นําแผนพัฒนาจงัหวัด
ไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัด
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การจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด 

ขั้นตอนการดําเนินการขั้นตอนการดําเนินการ
1

- กลุมจงัหวัดไดรบันโยบาย แนวทาง 
ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการจดัทํา
แผนพัฒนากลุมจงัหวัดตามที่ ก.น.จ. กําหนด

- กลุมจงัหวัดดําเนินการตัง้คณะกรรมการ
บริหารงานกลุมจงัหวัดแบบบรูณาการ(ก.บ.ก.)

- กลุมจงัหวัดรบัผลการสํารวจหาความ
ตองการของประชาชนในพื้นที ่ซึ่งจงัหวัดสง
ใหเพื่อประกอบการจดัทําแผนพัฒนากลุม
จงัหวัด

- ก.บ.ก. นําขอมูลที่ไดรบัจาก ก.น.จ. และ
ขอมูลจากการสํารวจความตองการ มา
ประกอบการจดัทําแผนพัฒนากลุมจงัหวัด
-

-ก.บ.ก. จดัสงแผนพัฒนากลุมจงัหวัด
ใหกับ ก.บ.จ. เพื่อประกอบการจดัทํา
แผนพัฒนาจงัหวัด

-จงัหวัดนํารางแผนพัฒนากลุมจงัหวัดและ
แผนพัฒนาจงัหวัดไปประชุมปรึกษาหารือ
กับทุกภาคสวนในจงัหวัด 

-ก.บ.ก. นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ที่ไดรบัไปปรบัปรงุแผนพัฒนากลุมจงัหวัด

-หัวหนากลุมจังหวัดนําแผนพัฒนากลุม
จงัหวัด
สง ก.น.จ.และ ก.บ.ก.

-ก.บ.ก. นําแผนพัฒนากลุมจงัหวัดไป
จดัทําแผนปฏิบตัริาชการประจาํป

- หัวหนากลุมจงัหวัดจดัสงแผนปฏิบตัิ
การจงัหวัดประจําป สง ก.น.จ.และ 
ก.บ.ก.แผ

น
ป
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ิบ
ัติ
รา
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2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

กันยายนกันยายน  5151 ตุลาคมตุลาคม  5151 พฤศจิกายนพฤศจิกายน  5151 ธันวาคมธันวาคม  5151 มกราคมมกราคม  5252
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กลุมจังหวดัตั้ง
คณะกรรมการ

บริหารงานกลุมจังหวดั
แบบบูรณาการ(ก.บ.ก.)

ก.บ.ก. จัดทําแผนพัฒนากลุม
จังหวัด โดยการวิเคราะหจาก 
(1) ขอมูลที่ไดรับจาก ก.น.จ.

และ (2) ขอมูลจากการ
สํารวจความตองการที่ไดรับ

จาก ก.บ.จ.

กลุมจังหวดัรับขอมูลการสํารวจ
ความตองการของประชาชนใน
พื้นที่ ที่จงัหวัดจัดสงใหเพื่อ
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
กลุมจังหวดั

ก.บ.ก. จัดสงรางแผนพัฒนากลุม
จังหวัดให ก.บ.จ. เพื่อประกอบการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และเพื่อ
นําเขาไปประชุมปรึกษาหารือกับทุก

ภาคสวนในจังหวัด

จังหวัดนําแผนพัฒนากลุม
จังหวัดไปประชุมปรึกษาหารือ
กับทุกภาคสวนในจังหวัดพรอม
กับแผนพัฒนาจังหวดั

ก.บ.ก. นําขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่ไดรับไป
ปรับปรุงแผนพัฒนา
กลุมจังหวดั

หัวหนากลุมจงัหวัดนํา
แผนพัฒนากลุมจงัหวัด
ฉบับสมบูรณ สง ก.น.จ.

กลุมจังหวดัไดรับนโยบาย 
แนวทาง ขั้นตอน และวิธีการ
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดจาก ก.น.จ.
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ผูวาราชการจังหวัดจดัสง
แผนปฏิบัติราชการประจําปของ
กลุมจังหวดั สง ก.น.จ.และ 
ก.บ.จ.

ก.บ.ก. นําแผนพัฒนากลุม
จังหวัดไปจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของกลุม
จังหวัด
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.การจัดประชุมปรึกษาหารือการจัดประชุมปรึกษาหารือ

34

การจัดประชุมปรึกษาหารือ เปนการดําเนินการเพื่อใหเปนไปตามมาตรา 
53/1 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย 
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 และตามมาตรา 19 
ของ พ.ร.ฏ.นี้ ที่กําหนดวาในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดจัด
ใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทํา
การอยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหาร
สวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผูแทน
ภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน

โดยในการประชุมปรึกษาหารือดังกลาวใหนําแผนพัฒนากลุมจังหวัดที่
ไดรับจาก ก.บ.ก. นําเขารับฟงความคิดเห็นพรอมกันดวย และเมื่อไดผลการรับฟง
ความคิดเห็นแลวใหสง ก.บ.ก. เพื่อดําเนินการตอไป

บุคคลจากภาคสวนตาง ๆ ที่มาประชุมปรึกษาหารือรวมกันกับผูวา
ราชการจังหวัด ประกอบดวย

(1)  หัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูในจังหวัด หรือมีเขต
อํานาจหนาที่ในจังหวัด  ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหาร
สวนกลาง

(2)  หัวหนาหนวยงานที่เปนรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐบรรดา
ที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูในจังหวัดหรือมีเขตอํานาจหนาที่ในจังหวัด

(3)  ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด  
(4)  ผูแทนภาคประชาสังคม
(5)  ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 



POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.

ผูแทนภาคประชาสงัคม

จํานวน (มาตรา 21)

ผูแทนภาคประชาสังคม จะประกอบดวยบุคคลที่ไดรับการสรรหาจากแตละอําเภอในเขต
จังหวัด อําเภอละไมเกินหกคน  

การไดมา
ใหนายกเทศมนตรีและประธานสภาองคกรชุมชนตําบลในเขตอําเภอคัดเลือกบุคคลซึ่งอยู

ในเขตเทศบาล  และใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  กํานัน  ผูใหญบาน  และประธานสภา
องคกรชมุชนตําบลคัดเลือกบุคคลซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล  แลวเสนอใหนายอําเภอจัดประชมุเพื่อ
สรรหาผูแทนภาคประชาสังคมจากบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกขางตนเพื่อใหไดจํานวนตามที่กําหนด
ไวในวรรคหนึ่ง

หลักเกณฑการประชุมเพื่อสรรหาและการแจงรายชือ่ผูไดรับการสรรหา ใหเปนไปตามที่
ผูวาราชการจังหวัดประกาศกําหนด

คุณสมบัติ (มาตรา  22) ลักษณะตองหาม (มาตรา 23)

(1)  มีสัญชาติไทย
(2)  มีอายุตั้งแตสิบแปดปบริบูรณขึน้ไปในวัน
สรรหา
(3)  มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย
การทะเบียนราษฎรในเขตเทศบาลหรือนอก
เขตเทศบาลแลวแตกรณขีองแตละอําเภอที่มี
การสรรหาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวัน
สรรหา
(4)  มีฐานะเปนผูนําชุมชนตามกฎหมายวาดวย
สภาองคกรชุมชม

(1)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิก
สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  กรรมการ  ที่ปรึกษาหรือผู
ดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่ของพรรคการเมือง
(2)  ไมเปนขาราชการ  พนักงานองคกร หรือ
ลูกจางของหนวยงานของรฐัซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจํา

จํานวนจํานวน  คุณสมบัติและการไดมาของผูแทนภาคประชาสังคมคุณสมบัติและการไดมาของผูแทนภาคประชาสังคม
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.จํานวนจํานวน  คุณสมบัติและการไดมาของผูแทนภาคธุรกิจเอกชนคุณสมบัติและการไดมาของผูแทนภาคธุรกิจเอกชน

ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน (มาตรา 24)

(1)  สมาชิกหอการคาจังหวัดซึ่งคณะกรรมการบริหารหอการคาจังหวัดคัดเลือก  
จํานวนไมเกินสิบคน
(2)  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรม
จังหวัดคัดเลือก  จํานวนไมเกินสิบคน
(3)  ผูประกอบธุรกจิอื่นในจงัหวัดนั้นซึ่งมิไดเปนสมาชิกตาม  (1)  และ  (2)  
จํานวนไมเกินสิบคน  ซึ่งผูวาราชการจังหวัดคัดเลือก
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด

กรณีของจังหวัด

(1) ก.น.จ. จัดสงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดที่
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบตามที่ ก.น.จ. เสนอแลว   ใหสํานักงบประมาณ
เพื่อใชในการจัดสรรงบประมาณ  โดยสํานักงบประมาณตองดําเนินการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปใหเพียงพอตอการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัด
โดยการสงแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  ใหถือวาเปนการยื่นคําของบประมาณ
ตอสํานักงบประมาณตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณแลวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
งบประมาณของจังหวัด (มาตรา 28)

(2) เมื่อกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเสร็จสิ้น และพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปมีผลบังคับใชแลว ใหสวนราชการที่มีหนาที่ดําเนินการใน
เรื่องใดและไดรับงบประมาณรายจายประจําปสําหรับดําเนินการในเรื่องนั้นตาม
แผนพัฒนาจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  แจงการไดรับการ
จัดสรรงบประมาณในเรื่องดังกลาวใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ((ตอตอ))

(3) นอกจากการใหสวนราชการแจงการจัดสรรงบประมาณใหกับผูวาราชการจังหวัดตามที่
กลาวขางตนแลว ยังกําหนดใหสํานักงบประมาณแจงการจัดสรรงบประมาณจังหวัดใหผูวา
ราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สํานักงบประมาณไดรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายเงินจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใหกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นแจงการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปมีผลใชบังคับเชนเดียวกัน (มาตรา 29)

(4) ในกรณีที่สวนราชการใดมีความจําเปนตองโอนงบประมาณที่ปรากฏอยูในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดใดกลับสวนราชการนั้นหรือโอนไปดําเนินการในจังหวัดอื่น  ให
กระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูวาราชการจังหวัดนั้นแลว (มาตรา 30)
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ((ตอตอ))

(5) ในการการบริหารงบประมาณของจังหวัดใหเปนไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัด

แบบบูรณาการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามที่ ก.น.จ. กําหนดตามขอเสนอแนะของสํานัก

งบประมาณ (มาตรา 6)

(6) เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหจังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและผลการใชจาย

งบประมาณที่แสดงถึงผลสําเร็จ  รวมทั้งปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

จังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  เสนอ ก.น.จ. เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี  

และใหจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณทราบภายในหกสิบวันนับแตวันสิ้นปงบประมาณ

(7) ในกรณีที่สํานักงบประมาณกําหนดใหจังหวัดจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณตาม

แบบที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณกําหนด  เมื่อจังหวัดไดจัดสงสําเนาใหสํานักงบประมาณ

ตามวรรคหนึ่งแลวใหถือวาจังหวัดไดจัดทํารายงานดังกลาวแลว (มาตรา 31)
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.งบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัดงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ((ตอตอ))

กรณีของกลุมจังหวัด

(8) สําหรับการจัดทําและบริหารงบประมาณของกลุมจังหวัดกลุม ใหนําขอกําหนดที่ใชกับ

จังหวัดมาใชบังคับกับดวยโดยอนุโลม ในกรณีใดที่ไมอาจปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ได

หรือมิไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ การดําเนินการในกรณีนั้นใหเปนไปตามที่ ก.น.จ. 

กําหนดดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (มาตรา  32)

(9)ใหหัวหนากลุมจังหวัดบูรณาการการบริหารงบประมาณกลุมจังหวัดใหเปนไปตาม

แผนพัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  (มาตรา 33)
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.การกํากับและติดตามการกํากับและติดตาม

(1) เพื่อใหการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ผลใหผูตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจหนาที่เรงรัด ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด  รวมทั้งการบริหาร
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุมจังหวัด

ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลตามวรรคหนึ่งแก ก.น.จ. อยางนอยปละสองครั้ง (มาตรา 34)

(2) เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป
ของจังหวัดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ใหจังหวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.การกํากับและติดตามการกํากับและติดตาม  ((ตอตอ))

แผนพัฒนากลุมจังหวัด/ 
แผนพัฒนาจังหวัด

99

มิติที่ 1 : มิติดานประสิทธิผล
- ผลสําเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ

มิติที่ 3 : มิติดานประสิทธิภาพ                  
ของการปฏิบัติราชการ
- การบริหารงบประมาณ 
- ประสิทธิภาพของการใชพลังงาน 
- การลดระยะเวลาการใหบริการ

มิติที่ 2 : มิติดานคุณภาพการ
ใหบริการ
- ความพึงพอใจของผูรับบริการ
- การมีสวนรวมของประชาชน
- ความโปรงใสในการปฏิบัติ
ราชการ 

มิติที่ 4 : มิติดานการพัฒนาองคกร
- การจัดการความรู
- การจัดการทุนดานมนุษย
- การจัดการสารสนเทศ
- การบริหารจัดการองคกร

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ....

ผลสัมฤทธิใ์นระดับภาพรวม
และแยกตามรายประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ผลสัมฤทธิใ์นระดับโครงการ 
(ตามคําของบประมาณประจําป
ของจังหวัดและกลุมจังหวัด)

แนวทางการประเมินผลการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด
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POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.การกํากับและติดตามการกํากับและติดตาม  ((ตอตอ))

(1) ใหจงัหวัด  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน และหนวยงานอื่นของรฐับรรดาที่มี
สํานักงานอยูในทองที่จงัหวัดและไดรับเงินงบประมาณเปนการเฉพาะเพื่อดําเนินการตาม
แผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด  มหีนาที่ตองจัดทําบันทึกความ
รวมมือการดําเนินการตามหลักเกณฑที่  ก.พ.ร. กําหนด

การดําเนินการขางตนใหใชบังคับกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่สมัครใจใหความรวมมือและ
สนับสนุนการดําเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
ดวย

(2) ใหนาํความขางตนมาใชบังคับกับการดําเนินการตามแผนพัฒนากลุมจังหวัดและ
แผนปฏบิัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม (มาตรา  35)
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Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.

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

หนวยงาน
งบ

ประมาณ

ฐาน
ขอมูล
และ
องค
ความรู

อุปกรณ/
เครื่องมือ 
และ
เทคโน
โลยี

บุคลากร

หนาที/่
ความ
รับผิด
ชอบ

ก. xx,xxx,xxx ……. -
-

……. 
คน/เดือน 

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

ข. xx,xxx,xxx ……. -
-

……. 
คน/เดือน 

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

ค. xx,xxx,xxx ……. -
-

……. 
คน/เดือน 

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

รวม xx,xxx,xxx ……. -
-

……. 
คน/เดือน 

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

ตัวอยางบันทึกความรวมมือการดําเนินการ
 ตามแผนปฏบิัติการจังหวัด/กลุมจังหวัด 
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สํานักบริหารยุทธศาสตร                       
กลุมจังหวัด

ผูตรวจราชการ        
กระทรวงมหาดไทย

ส่ํานักงานจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัด

สวนราชการประจําจังหวัด สวนราชการประจําจังหวัดสวนราชการประจําจังหวัด

กลุมจังหวัด

หัวหนากลุมจังหวัด

จังหวัด ... จังหวัด ... จังหวัด ...จังหวัด ...

สป.มหาดไทย

•สนับสนนุ 
ประสานการปฏิบัต ิ
ใหคําปรกึษา
แนะนํา เรงรัด
ติดตาม

คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ

บูรณาการ (ก.บ.ก.)

การจัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดการจัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ตามมติ ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 45



ภารกิจดานติดตาม
และประเมินผล

ภารกิจดาน
ยุทธศาสตร

ภารกิจดาน
บริหารทั่วไป

*ประธานคณะกรรมการบรหิารงาน
กลุมจังหวัดแบบบรูณาการ (ก.บ.ก.)

ง านบ ริ ห า รภ าย ในสํ า นั กง านบ ริ ห า รภ าย ในสํ า นั ก
บริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด  
ที่ เ กี่ ย ว กั บ ง านสา รบรรณที่ เ กี่ ย ว กั บ ง านสา รบรรณ  
งานบุคคลงานบุคคล   งานการเงินและงานการเงินและ
พัสดุพัสดุ  งานดานเลขานุการและงานดานเลขานุการและ
การประชุมการประชุม  และการเผยแพรและการเผยแพร
ขอมูลขอมูล   ประชาสัมพันธประชาสัมพันธ   การการ  
แลกเปลี่ยนความรูภายในกลุมแลกเปลี่ยนความรูภายในกลุม
จังหวัดจังหวัด  

การศึกษาการศึกษา   วิ เคราะหและเสนอแนะในวิ เคราะหและเสนอแนะใน
การจัดทําและพัฒนากลุมจังหวัดการจัดทําและพัฒนากลุมจังหวัด   การการ
จัดทําแผนปฎิบัติราชการประจําปของจัดทําแผนปฎิบัติราชการประจําปของ
จังหวัดจังหวัด   การจัดทํางบประมาณการจัดทํางบประมาณ   แผนงานแผนงาน  
โครงการของกลุมจังหวัดโครงการของกลุมจังหวัด   ประสานและประสานและ
บูรณาการแผนงานบูรณาการแผนงาน  โครงการโครงการ  งบประมาณงบประมาณ  
ของกลุมจังหวัดของกลุมจังหวัด   การพัฒนาฐานขอมูลการพัฒนาฐานขอมูล
ของกลุมจังหวัดและของกลุมจังหวัดและ  การจัดใหมีการรับฟงการจัดใหมีการรับฟง
ความคิดเห็นและการมีสวนรวมของภาคความคิดเห็นและการมีสวนรวมของภาค
ประชาชนตอแผนพัฒนากลุมจังหวัดประชาชนตอแผนพัฒนากลุมจังหวัด  

ติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาดําเนินงานตามแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดกลุมจังหวัด     การติดตามการติดตาม
การใชจายงบประมาณใหการใชจายงบประมาณให
เปนไปตามสัญญาเปนไปตามสัญญา   และและ  
การใหขอเสนอแนะในการการใหขอเสนอแนะในการ
แกไขปญหาอุปสรรคในแกไขปญหาอุปสรรคใน
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า มก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนพัฒนากลุมจังหวัดแผนพัฒนากลุมจังหวัด  

การกําหนดภารกิจ
สํานักบรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดสํานักบรหิารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด 

สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

หัวหนากลุมจังหวัด
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ภารกิจดานพัฒนายทุธศาสตร การจัดทํา
งบประมาณ แผนงาน โครงการของกลุมจังหวัด

• มีความรูในการศึกษา วิเคราะหและสรปุความเห็น ใหขอเสนอแนะ
• มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด  
เสนอแนะในการจัดทํายุทธศาสตร 
• มีความรู ความสามารถ เกี่ยวกับการสรปุความคิดเห็นการจัดทํา
บันทึกความเห็นตอที่ประชุม
• มีความสามารถในการประสานแผนและบรูณาการแผนงาน 
โครงการงบประมาณ
• มีความคิดริเริ่มในการจัดทํายุทธศาสตร
• สามารถทํางานเปนทีมได
• มีทักษะในการนําเสนอเรื่องตอที่ประชุม และการใชคอมพิวเตอร

ภารกิจดานบริหารทั่วไป

• มีความรูเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
• มีความรูเกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุ
• มีความสามารถในงานดานเลขานุการและการประชุม
• มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ 

หัวหนาสาํนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

• มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับการจัดทําและพัฒนายุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติ
• มีความรู ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนา
องคกรและระบบการติดตามประเมินผล
• มีความรู ความสามารถในการใหขอคดิเห็นหรือเสนอแนวคิด 
ความคิดริเริ่มใหมๆ
• มีความสามารถในการบรหิารแผนงาน โครงการของกลุมจังหวัด
• มีทักษะในการประสานการปฏิบัติงานรวมกับจังหวัดภายในกลุม
จังหวัด

ภารกิจดานการติดตามประเมินผล

• มีความรูในการศึกษา วิเคราะหและสรปุความเห็น ใหขอเสนอแนะ
• มีความรูเกี่ยวกับเทคนิคหรือเครือ่งมือที่ใชในการประเมินผล ให
สัญญาณเตือนแกคณะกรรมการได
• มีความรู ความสามารถ เกี่ยวกับการสรปุความคิดเห็นการจัดทํา
บันทึกความเห็นตอที่ประชุม
• สามารถทํางานเปนทีมได
• มีทักษะในการนําเสนอเรื่องตอที่ประชุม และการใชคอมพิวเตอร

ขีดสมรรถนะของผูปฏิบัติงาน
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ภาคเหนือ

ภาคใต

ภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน 

ภาคเหนือตอนลาง 1 ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ

ภาคใตฝงอาวไทย ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง

ภาคใตฝงอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง 

ภาคใตชายแดน สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส 

การดําเนินการทดลองจัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคตะวันออก ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ
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ใหดําเนินการจัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวดัในบางกลุมกอน และเพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ที่กําหนดใหนํารองการจัดทําแผนพัฒนากลุมจงัหวัดใน 10 กลุม จงึกําหนดใหใช 10 กลุม
เดียวกันในการทดลองจัดตั้งเพื่อศึกษารูปแบบการทํางาน และประเมินความคุมคาของการจัดตั้งเปนสวนราชการ

ภาคกลาง
ภาคกลางตอนบน1 นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี

ภาคกลางตอนลาง 1 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี



ตามรางระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรีวาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาลตามรางระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรีวาดวยคณะกรรมการธรรมาภิบาล  พพ..ศศ.. ........

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
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หมวดหมวด  1  1  คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดัคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวดั

01 _ องคประกอบและจาํนวน
02 _ การสรรหา การกาํหนดคุณสมบัติ 

และวาระการดํารงตําแหนง 
03 _ อํานาจหนาที่ 
04 _ การประชุมและการลงมติ

หัวขอ

หมวดหมวด  2  2  เบด็เตลด็เบด็เตลด็
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5151

“มาตรา 55/1 ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาล
จังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ธ.จ.” ทําหนาที่สอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและเปนไป
ตามหลักการที่กําหนดไวในมาตรา 3/1

ก .ธ .จ . ประกอบดวยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่ งมี เขตอํานาจ
ในจังหวัดเปนประธาน ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่ไมไดดํารง
ตําแหนงผูบริหาร และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติ
หนาที่ของ ก.ธ.จ. ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ขอบังคับ 
หรือมีกรณีที่เปนการทุจริต ใหเปนหนาที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัด 
หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ แลวแตกรณี เพื่อ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป”

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน((ฉบับที่ฉบับที่  7)7)  พพ..ศศ.. 25502550  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมซึ่งแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534



ผูแทน
ภาคธุรกิจเอกชน

ผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่มีเขต
อํานาจในพื้นที่จังหวัด

ผูแทน
สภาทองถิ่น

ผูแทนจากสมาชกิสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภา
เทศบาล หรือสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนตาํบล หรือสภาชิกสภา
เมืองพัทยาทีไ่มไดดาํรงตาํแหนง
ผูบริหารในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นนั้น

-เปนสมาชกิหอการคา
จังหวัด  สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด  หรือสมาคมการคา 
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป

ผูแทน
ภาคประชาสังคม

ผูแทนจาก
(1) กลุมประชาชนที่
รวมตวัจดัตั้งขึ้นหรือที่
หนวยงานของรัฐสนับสนุน
หรือ 
(2) องคกรชุมชนตาม
กฎหมายวาดวยสภา
องคกรชุมชน
หรือ 
(3) องคกรประชาสังคม
อื่นทีจ่ัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย

องคประกอบของคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดองคประกอบของคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด  

ประธานประธาน

องคประกอบองคประกอบ......
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จํานวนกรรมการ...

กรณีทีม่กีารจัดตัง้อําเภอขึ้นใหมอาจทําใหจํานวนกรรมการที่จะพึงมีของจังหวัดเปลี่ยนแปลง 
ใหกรรมการที่อยูในตําแหนงปฏิบัติหนาทีต่อไปจนครบวาระ  โดยไมตองดําเนนิการสรรหากรรมการเพิ่มเตมิ

1. ประธานกรรมการ 1 

2. กรรมการภาคประชาสังคม 7

3. กรรมการสภาทองถิ่น 3

4. กรรมการภาคธุรกิจเอกชน 30 -10 อําเภอ
จํานวนอําเภอ

จํานวนอําเภอ

จํานวนอําเภอ

จํานวนอําเภอ

11 -15 อําเภอ

16 -20 อําเภอ

20 อําเภอขึ้นไป

1. ประธานกรรมการ 1

2. กรรมการภาคประชาสังคม 9

3. กรรมการสภาทองถิ่น 3

4. กรรมการภาคธุรกิจเอกชน 3

1. ประธานกรรมการ 1

2. กรรมการภาคประชาสังคม 9

3. กรรมการสภาทองถิ่น 4

4. กรรมการภาคธุรกิจเอกชน 4

1. ประธานกรรมการ 1

2. กรรมการภาคประชาสังคม 11

3. กรรมการสภาทองถิ่น 4

4. กรรมการภาคธุรกิจเอกชน 4

กรรมการ จํานวนขนาดจังหวัด รวม

14

16

18

20
หมายเหตุหมายเหตุ
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องคประกอบเพิ่มเติม

+ รองประธาน 

+ เลขานุการ

• จํานวน 1 คน
• เลือกจากกรรมการผูแทนภาค
ประชาสังคม หรือกรรมการ
ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น หรือ
กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 
• ทําหนาที่ชวยเหลือประธาน
ตามที่ประธานมอบหมาย 

• จํานวน 1 คน
• ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากขาราชการสังกัดสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามที่
ประธานเสนอ

• จํานวน 2 คน
• ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากขาราชการสังกัดสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามที่
ประธานเสนอ 
• แตงตั้งขาราชการในจังหวัดนั้น
ตามที่ผูวาราชการจังหวัดเสนอ 

+ ผูชวย
เลขานุการ

องคประกอบของคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดองคประกอบของคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัด  
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(1) สอดสองการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐใน
จังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
(2) แจงใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของแลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ ในกรณีที่พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบังคับ  หรือมีกรณีที่เปนการทุจริต
(3) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการสงเสริมตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของ
หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐแกผูวาราชการจังหวัดและหนวยงาน
ของรัฐในจังหวัด
(4) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ.
(5) แตงตั้งที่ปรึกษาดานวิชาการ  การประชาสัมพันธหรือดานอื่น ตาม
จํานวนที่เห็นสมควร
(6) ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติหนาที่ตอสาธารณะตามที่เห็นสมควร

หนาที่ความรับผิดชอบหนาที่ความรับผิดชอบ

ให ก.ธ.จ. มีขอบเขตในการสอดสองหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐภายในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตาม
หลักการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 มาตรา 74 กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  อยางนอยดังนี้
(1) ปฏิบัติภารกิจใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  รวมตลอดถึงไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
(2) ปฏิบัติภารกิจเพื่ออํานวยความสะดวก  ใหบริการและสนองความตองการของประชาชน
(3) ปฏิบัติภารกิจเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  
(4) ปฏิบัติภารกิจใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ  มีประประสิทธิภาพและมีความคุมคา
(5) ปฏิบัติภารกิจโดยไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน ใหทันตอสถานการณ โดยเฉพาะในเรื่องที่เปนความเดือดรอนและ

ทุกขยากของประชาชน
(6) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชน  และการเปดเผยขอมูลอยางโปรงใส
(7) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานสม่ําเสมอและเผยแพรตอสาธารณะ

ขอบเขตในการปฎิบัติงานขอบเขตในการปฎิบัติงาน

01

02
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การกําหนดคุณสมบัติการกําหนดคุณสมบัติ......

ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้
(1) เปนอาสาสมัครหรือเปนสมาชิกของกลุมที่ประชาชนจัดตั้งขึ้นหรือกลุมที่หนวยงานของ

รัฐสนับสนุน และมีวัตถุประสงคในการพัฒนา การสงเสริมหรือการอนุรักษฟนฟูดานเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสิ่งแวดลอมของชุมชนนั้น ทั้งนี้ตองเปนอาสาสมัครหรือเปนสมาชิกของกลุม
มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  หรือเปนที่ยอมรับจากประชาชนในชุมชนนั้น วามีความรูความสามารถอยาง
ประจักษเกี่ยวกับการพัฒนาการสงเสริมหรือการอนุรักษฟนฟู  ดานเศรษฐกิจ  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสิ่งแวดลอม  

(2)  มีสัญชาติไทย
(3)  เปนผูมีอายุตั้งแตยี่สิบหาปบริบูรณขึ้นไป ในวันสรรหา
(4) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นถาวรที่อยูเปนประจําหรือมีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย

ทะเบียนราษฎรในหมูบานในตําบลนั้นเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ปจนถึงวันเลือกสมาชิก
(5) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6)  ไมเปนภิกษุ สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช
(7)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตโทษที่สําหรับความผิดที่

ไดทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพนโทษมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
(8)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถิ่น กรรมการที่ปรึกษาหรือผูดํารงตําแหนงกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือ
เจาหนาที่ของพรรคการเมือง 

(9)  ไมเปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมซึ่งหนวยงานของรัฐหรือองคกร
ปกครองทองถิ่นในจังหวัดนั้นเปนคูสัญญา  หรือในกิจการที่กระทําใหหนวยงานของรัฐหรือองคกร
ปกครองทองถิ่นในจังหวัดนั้นจะกระทํา 

กรรมการผูแทนภาคประชาสังคมกรรมการผูแทนภาคประชาสังคม
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มี คุณสมบั ติและไมมีลักษณะ
ตองหาม  ดังตอไปนี้
(1)  เปนสมาชิกสภาทองถิ่น
(2) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยองคการ
บริหารสวนจังหวัด เทศบาล เมือง
พัทยาและองคการบริหารสวนตําบล 
และกฎหมายวาดวยการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบ ริหาร
ทองถิ่น 

กรรมการผูแทนภาคธรุกิจเอกชนกรรมการผูแทนภาคธรุกิจเอกชน

มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังตอไปนี้

(1)  เปนสมาชิกหอการคา
จังหวัด  สภาอตุสาหกรรมจังหวัด  
หรือสมาคมการคา มาแลวไมนอยกวา
หนึ่งป

(2)  มีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามขอ 2 – 9 ของ
ผูแทนภาคประชาสังคม

กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นกรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น

การกําหนดคุณสมบัติการกําหนดคุณสมบัติ  ((ตอตอ)...)...
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วาระการดํารงตําแหนงวาระการดํารงตําแหนง  ......

1) วาระการดํารงตําแหนงของกรรมการผูแทนภาคประชา
สังคม กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และกรรมการผูแทนภาค
ธุรกิจเอกชน กําหนดไว คราวละสามปโดยนับตั้งแตวันที่ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกรรมการเปนรายจังหวัด  ผูซึ่งพนจาก
ตําแหนงแลวอาจไดรับการสรรหาอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน

2) ในกรณีกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังไมได
สรรหากรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวา
กรรมการซึ่งไดรับการสรรหาใหมเขารับหนาที่
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1) การสรรหากรรมการ มี 2 กรณี  คือ  
(1) การสรรหากรรมการกรณีพนจากตําแหนงตามวาระและ             
(2) การสรรหากรรมการกรณีแทนตําแหนงที่วางลง

2) การสรรหากรรมการ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจงผูวา
ราชการจังหวัด ดําเนินการสรรหากรรมการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจง 

นายอําเภอ ประธานหอการคาจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมการคา ดําเนินการสรรหากรรมการตาม
ระเบียบนี้ภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูวาราชการจังหวัดหรือ
วันที่ผูวาราชการจังหวัดประกาศแลวแตกรณี

3) ในครั้งแรก ใหดําเนินการสรรหาและแตงตั้งกรรมการผูแทน
ภาคประชาสังคม กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น และกรรมการ
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน ใหแลวเสร็จภายใน 90วันหลังจากที่ระเบียบนี้มี
ผลใชบังคับ 

การสรรหาการสรรหา......
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ใหนายอําเภอดําเนินการ  ดังนี้
(1) แจงใหประธานสภาทองถิ่น

แตละแหงในเขตอําเภอ ยกเวนประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัด  จัดประชุม
สมาชิกสภาทองถิ่นและใหเลือกกันเองใหได
ผูแทนแหงละ 1 คน

(2) จัดประชุมสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดในเขตอําเภอ  และให
เลือกกันเองใหไดผูแทนจํานวน 1 คน  

(3) จัดประชุมผูที่ไดรับเลือกตาม 
(1) และ (2)  ใหเลือกกันเองใหไดผูแทน
สมาชกิสภาทองถิ่นของอาํเภอจํานวน 
1 คน 
และแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

ผูวาราชการจังหวัดจัดประชุมผูแทนดังกลาว เพื่อใหแตละกลุมเลือกกันเอง
ใหไดกรรมการผูแทนภาคประชาสังคมและกรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นตาม
จํานวนที่กําหนดไว

  วิธีการสรรหาวิธีการสรรหา......

ใหนายอาํเภอดําเนินการ  ดังนี้
(1) ประกาศกําหนดการรับสมัคร

ผูเขารับการสรรหาปดไว ณ ที่ทําการ
อําเภอ ที่ทําการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและที่ทําการผูใหญบาน

(2) จัดประชุมผูสมัครตามขอ 
(1) เพือ่เลือกกันเองใหไดผูแทนภาค
ประชาสังคมของอาํเภอจํานวน 1 คน 
และแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบ 

กรรมการผูแทนภาคประชาสังคมกรรมการผูแทนภาคประชาสังคม กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นกรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
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การประชุมเพือ่เลือกกันเองในการสรรหากรรมการที่เปนผูแทนภาคประชา
สังคม และสมาชิกสภาทองถิน่ 

1) ในระดับอําเภอ ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ใหผูเขารวมประชุมแตละกลุมคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผูเขารวม

ประชุมในกลุมเดียวกนัไดไมเกิน 2 ชื่อ ผูที่ไดรับคะแนนมากที่สุด 1 คน จะเปนผูแทน
ภาคประชาสังคมหรือผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นของอาํเภอนั้น

(2) ในกรณีที่กลุมใดมีผูไดรับคะแนนมากที่สุดเทากันหลายคน ให
นายอาํเภอจัดใหผูที่ไดคะแนนเทากันในกลุมนั้นจับสลากใหไดผูแทนภาคประชาสังคม
หรือผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นของอาํเภอนั้นกลุมละจํานวน 1 คน

2) ในระดับจังหวัด ใหดําเนินการ ดังนี้    
(1) ใหผูเขารวมประชุมแตละกลุมคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกผูเขารวม

ประชุมในกลุมเดียวกนัไดไมเกิน 2 ชื่อ ใหผูซึ่งไดคะแนนมากที่สุดเรียงตามลําดับลง
มาในแตละกลุมเปนผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการตามจํานวนกรรมการของแตละ
กลุมที่จะพึงมีของจังหวัดนั้น

(2) ในกรณีที่กลุมใดมีผูไดคะแนนเทากันอันเปนเหตุใหไมสามารถ
เรียงลําดับผูไดรับการสรรหาเปนกรรมการได  ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหผูที่ได
คะแนนเทากันในกลุมนั้นจับสลากเพือ่ใหไดกรรมการครบจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
ของจังหวัดนั้น

วิธีการสรรหาวิธีการสรรหา...... ((ตอตอ))

การประชุมเพือ่เลือกกันเองการประชุมเพือ่เลือกกันเอง
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ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) ผูวาราชการจังหวัดแจงประธานหอการคาจังหวัด และประธาน

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดที่มีในเขตจังหวัด จัดประชุมเพื่อเลือกกันเองใหไดผูแทน
หอการคาจังหวัดจํานวน 5 คน และผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด จํานวน 5 คน  
และแจงรายชื่อผูแทนไปยังผูวาราชการจังหวัดภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจง

(2) ในกรณีที่มีสมาคมการคาในเขตจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัด
ประกาศใหสมาคมการคาทราบ และใหสมาคมการคาที่ประสงคสงผูแทนเขารับ
การคัดเลือกเปนกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน จัดประชุมสมาชิกเพื่อเลือก
กันเองใหไดผูแทนสมาคมการคาแหงละ 3 คนและแจงรายชื่อผูแทนไปยังผูวา
ราชการจังหวัดภายใน 15 วันนับแตวันที่ประกาศ พรอมทั้งสําเนาเอกสารหรือ
หลักฐานการจดทะเบียนสมาคมการคานั้น

(3) การแจงรายชื่อผูแทนไปยังผูวาราชการจังหวัดนั้น ใหประธาน
หอการคาจังหวัด  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือนายกสมาคมการคา
แลวแตกรณีรับรองคุณสมบัติของผูแทนที่ไดรับการคัดเลือกวา มีคุณสมบัติและไม
มีลักษณะตองหามตามที่กําหนด

(4) ใหผูวาราชการจังหวัดจัดประชุมผูแทนหอการคาจังหวัด  ผูแทนสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด และผูแทนสมาคมการคารวมกัน  เพื่อใหทุกคนลงคะแนน
เลือกกันเองใหไดกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามจํานวนที่กําหนด

กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน

วิธีการสรรหาวิธีการสรรหา...... ((ตอตอ))
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(5) กรรมการภาคธุรกิจเอกชนอยางนอยตองมีผูแทนหอการคา 1 
คน  ผูแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 1 คน และผูแทนสมาคมการคา 1 คน ถา
จังหวัดใดมีกรรมการภาคธุรกิจเอกชนที่จะพึงมีได 4 คน  ใหผูแทนภาคธุรกิจ
เอกชนที่เขาประชุมลงคะแนนเลือกกันเองเพิ่มขึ้นใหไดกรรมการตามจํานวน
ที่จะพึงมีของจังหวดันั้น

(6) กรณีที่จังหวัดไมมีสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หรือไมมีสมาคม
การคาหรือมีสมาคมการคาแตไมประสงคสงผูแทนเขารับการคัดเลือก ให
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนที่ เขารวมประชุมลงคะแนนเลือกกันเองใหได
กรรมการตามจํานวนที่จะพึงมีของจังหวัดนั้น

(7) การลงคะแนน ใหใชวิธีการเดียวกับการสรรหาผูแทนภาคประชา
สังคมและผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นมาใชโดยอนุโลม

กรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชน  ((ตอตอ))

วิธีการสรรหาวิธีการสรรหา...... ((ตอตอ))
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กรรมการผูแทนภาคประชาสังคมกรรมการผูแทนภาคประชาสังคม  กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นกรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น  และและ
กรรมการผูแทนภาคธรุกิจเอกชนกรรมการผูแทนภาคธรุกิจเอกชนจะพนจากตําแหนงจะพนจากตําแหนงเมื่อเมื่อ
1)1) ตามวาระตามวาระ
2)2) ตามเงื่อนไขตามเงื่อนไข  ดังนี้ดังนี้

((1)1) ตายตาย
(2)(2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานและใหถือวาพนจากตําแหนงนับลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานและใหถือวาพนจากตําแหนงนับ

แตวันที่ยื่นหนังสือลาออกแตวันที่ยื่นหนังสือลาออก
(3)(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
(4)(4) กก..ธธ..จจ.. มีมติใหพนจากตําแหนงโดยเหน็วามีความประพฤติในทางที่จะมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเหน็วามีความประพฤติในทางที่จะ

นํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอนํามาซึ่งความเสื่อมเสียตอ  กก..ธธ..จจ.. มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู

การพนจากตําแหนงการพนจากตําแหนง......
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1)1)  กรณีที่กรรมการผูแทนภาคประชาสังคมกรณีที่กรรมการผูแทนภาคประชาสังคม    กรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นกรรมการผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น    
และกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนพนจากตําแหนงกอนวาระและยังมิไดและกรรมการผูแทนภาคธุรกิจเอกชนพนจากตําแหนงกอนวาระและยังมิได
ดําเนินการสรรหาดําเนินการสรรหา    ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปไดใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได

2)2)  เมื่อกรรมการวางลงกอนวาระเมื่อกรรมการวางลงกอนวาระ    ใหดําเนินการสรรหากรรมการแทนตําแหนงใหดําเนินการสรรหากรรมการแทนตําแหนง
ที่วางภายในที่วางภายใน  6060  วันวัน    เวนแตวาระของกรรมการเหลือเวลาไมถึงเวนแตวาระของกรรมการเหลือเวลาไมถึง  240240  วันไมตองวันไมตอง
ดําเนินการสรรหาดําเนินการสรรหา

3)3)  กรรมการซึ่งไดรับการสรรหาแทนตําแหนงที่วางลงกรรมการซึ่งไดรับการสรรหาแทนตําแหนงที่วางลง    ใหอยูในตําแหนงเทากับใหอยูในตําแหนงเทากับ
เวลาที่เหลืออยูของกรรมการที่ยังอยูในตําแหนงเวลาที่เหลืออยูของกรรมการที่ยังอยูในตําแหนง

การพนจากตําแหนงการพนจากตําแหนง  ((ตอตอ)) ......
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การปฏิบัติหนาที่และการประชมุการปฏิบัติหนาที่และการประชมุ  ......

1) เมื่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศรายชื่อกรรมการรายจังหวัดแลว  
ใหประธานจัดใหมีการประชุมครั้งแรกภายใน 60 วันนับแตวันประกาศ

2) เลขานุการและผูชวยเลขานุการที่เปนขาราชการสังกัดสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีมีหนาที่รับผิดชอบการจัดทําวาระการประชุมและงานธุรการ
อื่นตามที่ประธานมอบหมาย  รวมทั้งจัดทําแผนงานโครงการการประชุม ก.ธ.จ.
เพื่อเสนอใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรียื่นของบประมาณตามกฎหมาย 
วาดวยวิธีการงบประมาณ

3) ผูชวยเลขานุการที่ เปนขาราชการในจังหวัดมีหนาที่รับผิดชอบ
ประสานงานกรรมการในจังหวัด  เชิญประชุม  จัดสถานที่ประชุม  และงานธุรการ
อื่นตามที่ประธานมอบหมาย
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1) ใหมีการประชุม ก.ธ.จ. ตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีที่กรรมการเขาชื่อกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดรองขอใหเปดประชุม ก.ธ.จ. ใหประธานเรียกประชุม ก.ธ.จ. ภายใน 30 วัน
นับแตวันไดรับคํารองขอ

2) การประชุม ก.ธ.จ. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมดที่มีอยูจึงจะเปนองคประชุม 

3) ใหที่ปรึกษาที่ไดรับแตงตั้ง เขารวมประชุม ก.ธ.จ. เพื่อแสดงความคิดเห็น  
ชี้แจง  เสนอแนะตอ ก.ธ.จ. โดยไมนับเปนองคประชุมและไมมีสิทธิลงมติ

4) การประชุม ก.ธ.จ. ทุกครั้งใหประธานมีหนังสือเชิญผูวาราชการจังหวัดและ
ผู ที่ เกี่ยวของเขารวมประชุม   เพื่อแสดงความคิดเห็น   ชี้แจง   พรอมสงเอกสาร
หลักฐาน (ถามี) ตอ ก.ธ.จ.

5) ในการประชุม ก.ธ.จ. ถากรรมการผูใดมีสวนไดเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่อง
หนึ่งเรื่องใด เมื่อกรรมการผูนั้นไดชี้แจงขอเท็จจริงและตอบขอซักถามแลว ตองออก 
จากที่ประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น  ในกรณีเชนนี้ใหถือวากรรมการที่ 
ตองออกจากที่ประชุมเปนผูมาประชุมใหนับองคประชุมดวย

ใหประธานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดวากรรมการผูใดเปนผูมีสวนไดเสียในเรื่องที่
พิจารณาหรือไม

การปฏิบัติหนาที่และการประชมุการปฏิบัติหนาที่และการประชมุ  ((ตอตอ)) ......

67



1) การลงมติใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

2) การออกเสียงลงคะแนนเสียงจะกระทําโดยเปดเผยหรือโดยวิธีลับก็ได 
แลวแตมติของที่ประชุม  

3) กรณีที่ ก.ธ.จ. มีมติวา มีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ 
ขอบังคับหรือมีกรณีที่เปนการทุจริต ใหประธานแจงเปนหนังสือใหผูวาราชการ
จังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวของ
แลวแตกรณี เพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ และใหรายงานผลการดําเนินการ
ใหประธานทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับหนังสือ หากมิไดรายงานผล
การดําเนินการใหประธานทราบ ใหประธานแจงผูตรวจการแผนดินกรณีที่มีการ
ละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ หรือแจง ป.ป.ช. กรณีที่
เปนการทุจริต

การปฏิบัติหนาที่และการประชมุการปฏิบัติหนาที่และการประชมุ  ((ตอตอ)) ......
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เบ็ดเตล็ดเบ็ดเตล็ด  ......

1) การเบิกคาปวยการและคาใชจายในการเดินทางไปประชุมของกรรมการ ให
เบิกจายจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามที่ไดตกลงกับกระทรวงการคลัง

2) ใหปลัดสํ า นักนายกรัฐมนตรีมีอํ านาจดํา เ นินการอื่ นใดเพื่ อให เปน
ไปตามระเบียบนี้ ในการนี้ใหมีอํานาจกําหนดแนวทางปฏิบัติ  รูปแบบและแบบฟอรมตางๆ  
เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ การรายงาน และการปฏิบัติหนาที่ของ ก.ธ.จ. ตามระเบียบนี้

3) ในกรณี ที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือการตีความตามระเบียบนี้  
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูมีอํานาจวินิจฉัย  และคําวิ นิจฉัยของปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีใหเปนที่สุด  

4) ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปของ
ก.ธ.จ. ในภาพรวมตอคณะรัฐมนตรีภายในเดือนธันวาคมของทุกปแลวเผยแพรตอ
สาธารณะ

5) ใหผูวาราชการจังหวัดจัดทําทะเบียนกรรมการสงใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ทุกครั้งที่มีการสรรหาหรือเปลี่ยนแปลง

69



POWER POINT TEMPLATE
Company's new low-cost and easy-to-use Web-site 
design tool will help entrepreneurs spiff up their online.

We invite you to come and use our professional photo lab services, 

and then... stay. Sip a capuccino, view our latest gallery 

showing or browse through our collection of photography books and magazines.

Fine Art and Stock Photography Gallery – abstract impressionism, and realism 

in black and white, portraits, travel, landscape and digital photography.

Welcome to our company.

ขอขอบคุณ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
59 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทร. 0 2356 9999
www.opdc.go.th


