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1. ที่มา : กฎหมายที่เกี่ยวของ
รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ.
2550
ม. 78 (2) จัดระบบการบริหาร
ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค
และสวนทองถิ่น ใหมีขอบเขต
อํานาจหนาที่ และความรับผิด
ชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแกการ
พัฒนาประเทศ และสนับสนุน
ใหจงั หวัดมีแผนและงบ
ประมาณเพื่อพัฒนาจังหวัด
เพื่อประโยชนของประชาชนใน
พื้นที่
ม. 87 (1) สงเสริมใหประชา
ชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับ
ชาติและระดับทองถิ่น

พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2550

พ.ร.ฎ. วาดวยการบริหาร
งานจังหวัด
และกลุม
จังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551

ม.52 วรรค 3 เพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการใน
จังหวัดหรือกลุมจังหวัด ใหจังหวัดและกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้ง
งบประมาณได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ใหถือวาจังหวัดหรือกลุม

จังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
ม.52/1 วรรคทาย
เพื่อประโยชนในการปฏิบัตห
ิ นาที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให
เปนหนาที่ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐที่ประจําอยูในเขต
จังหวัดที่ตองปฏิบัตใิ หสอดคลองและเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัด
ตามมาตรา 53/1
ม. 53/1
ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการ
จังหวัดจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวน
ราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการ
บริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผูแทนภาคประชา
สังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน

หมวด 1 การบริหารงาน
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ
หมวด 2 การจัดทําแผน
พัฒนาจังหวัด
หมวด 3 การจัดทํากลุม
จังหวัดและการจัดทําแผน
พัฒนากลุมจังหวัด
หมวด 4 งบประมาณจังหวัด
และกลุมจังหวัด
หมวด 5 การกํากับและติด
ตาม

3

หลักการสําคัญตามกฎหมาย
ความสอดคลอง
และเชื่อมโยง

• ระหวางนโยบายการพัฒนาประเทศ นโยบายของ
รัฐบาลกับความตองการของประชาชนในทองถิ่น
• ความตองการและศักยภาพของประชาชน ความ
พรอมของภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน และความ
สอดคลองกับยุทธศาสตรระดับ

การบูรณาการ การมีสวนรวม
(Area-Based) ของทุกภาคสวน

• บูรณาการตั้งแตกระบวนการวางแผน กระบวนการ
กําหนดยุทธศาสตร การบริหารตามแผนและ
ยุทธศาสตร รวมไปถึงการบูรณาการระหวาง
แผนงานและแผนงบประมาณ
• การบูรณาการระหวางภาครัฐ ภาคทองถิ่น และ
ภาครัฐกับภาคธุรกิจเอกชน

• ผูวาราชการจังหวัดประสานและสราง
การมีสวนรวม
• เปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเขามารวม
ในการกําหนดยุทธศาสตร การจัดทําแผน
พัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดเพื่อใหเกิด
ความเห็นพองตองกันในยุทธศาสตรของ
จังหวัดและกลุมจังหวัด และรวมรับผิดชอบ
ตอการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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2. กลไกการบริหารงานจังหวัดและกลุม
 จังหวัดแบบบูรณาการ

ระดับชาติ

คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

ก.น.จ.
นายกรัฐมนตรี

ระดับกลุมจังหวัด
ระดับจังหวัด

ก.บ.ก.

คณะกรรมการบริหาร
งานกลุมจังหวัดแบบ
บูรณาการ

หัวหนากลุมจังหวัด

ก.บ.จ.

จังหวัด 2

ผูวา
 ราชการจังหวัด

จังหวัด 4

จังหวัด 1
จังหวัด 3

คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัด
แบบบูรณาการ

องคประกอบหลัก: 1-ภาครัฐ 2-ผูบ
 ริหารทองถิ่น 3-ภาคธุรกิจเอกชน 4-ภาคประชาสังคม
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การจัดตั้งกลุมจังหวัดและการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ

แนวคิด

หลักการ

การจัดตั้ง

: เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ในการพัฒนา/ขีดความ
สามารถในการแขงขัน
และการแกไขปญหาของ
จังหวัดรวมกัน

: รวมจังหวัดที่มีพื้นที่ติด
ตอกันและมีความเชื่อม
โยงกันทางเศรษฐกิจและ
ภูมิสังคม
: ใชยุทธศาสตรการพัฒนา
กลุมจังหวัดในการดําเนิน
งานรวมกัน

• 19 กลุมจังหวัดตามมติ ครม.
22 ก.ค. 46
• ปรับเปน 18 กลุมจังหวัดตามมติ
ครม. 17 พ.ย. 46
•มติ ครม. 15 ม.ค. 51 เห็นชอบ
การจัดตั้งกลุมจังหวัด 18 กลุม
จังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนที่ตั้ง
ศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด
• มติ ครม. 17 ก.พ. 52 เห็นชอบ
การจัดตั้งกลุมจังหวัดฯตาม พ.ร.ฎ.
สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
(OSM)

กลุมจังหวัด

องคกร
การ
บริหาร
จัดการ

จังหวัด
(P1)

จังหวัด
(P2)

จังหวัด
(P3)

จังหวัด
(P4)

: เปนหนวยประสานการขับเคลื่อนยุทธ
ศาสตรกลุมจังหวัด

พ.ร.ฎ.วาดวยการบริหารงานจังหวัดฯ มาตรา 26
(1) ให ก.น.จ. พิจารณาจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนด
จังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุม จังหวัดเสนอ ครม.ให
ความเห็นชอบ
(2) การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนย
ปฏิบัติการกลุมจังหวัดใหประกาศใน ราชกิจจานุ
เบกษา
(3) ให ผวจ. ของจังหวัดที่เปนที่ตั้งศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัดทําหนาที่หัวหนากลุม จังหวัดเวนแต ก.
น.จ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 ก.พ. 52)

บทบาท OSM
งาน
อํานวยการ

งาน
ติดตามประเมินผล

สวนกลาง

: ตั้งที่จังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุม
จังหวัด

พ.ร.ฎ..ฯ มาตรา 16 “ใหหวั หนากลุมจังหวัดมี
อํานาจหนาที่ประสาน เรงรัดและติดตามการดําเนิน
งานของผูว าราชการจังหวัดในสวนที่เกี่ยวของกับแผน : ทําหนาที่ สนง. แลขานุการของ ก.บ.ก.
พัฒนากลุมจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจําปของ
กลุมจังหวัด

งาน
ยุทธศาสตร

สวนภูมิภาค
P1
P4

เอกชน/ประชา
สังคม

OSM

P2
P3
ทองถิ่น
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กระบวนการในการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
องคกรดําเนิน
งาน

ม.8 : กําหนดกรอบนโยบายและกระบวนการบริหาร
งานจังหวัดและกลุม จังหวัดแบบบูรณาการ
: กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ
: พิจารณากลั่นกรองใหความเห็นชอบแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุมจังหวัด ฯลฯ

ก.น.จ.

หัวหนากลม
จังหวัด

ผวจ.

จังหวัด
ก.บ.จ.

กลุมจังหวัด
ก.บ.ก.

อํานาจหนาที่ตาม ม.11

อํานาจหนาที่ตาม ม.13

ผต.สร.
ผต.มท.

เ ร ง รั ด ติ ด ต า ม
ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น งานและการ
บริ ห ารงบประมาณ
(ม.34)

ผวจ.

OSM
ผวจ.

มาตรา 16: ให หั ว หน า กลุ ม จั ง หวั ด มี
อํ า นาจหน า ที่ ป ระสาน เร ง รั ด และติ ด
ตามการดํ า เนิ น งานของผวจ.ในส ว นที่
เกี่ยวของกับแผนพัฒนากลุมจังหวัดและ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องกลุ ม
จังหวัด

จังหวัดและกลุมจังหวัดจัด
ทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป (ม.35)
มาตรา 34 เพื่อใหการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ผล ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูต รวจราชการกระทรวง
มหาดไทย มีอํานาจหนาที่เรงรัดติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด
ใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีและผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยรายงานผลการติดตามและประเมินผลตามวรรคหนึ่งตอ ก.น.จ. อยาง
นอยปละสองครั้ง
มาตรา 35 วรรคหนึ่ง เพื่อประโยชนในการปฏิบัตริ าชการตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ให7จังหวัด
และกลุมจังหวัดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

การขับเคลื่อนการบริหารงานกลุมจังหวัด
สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร
กลุมจังหวัด (OSM)

ก.บ.ก

ก.น.จ.
สํานักงาน
จังหวัด (สนจ.)

ก.บ.จ.

การมีสวนรวมของทุก
ภาคสวน

Integrated Central Committee; ICC
สนง.กพร. สศช. สงป. มท.

18 กลุมจังหวัด

กลุมจังหวัด 2
กลุ
กลุมมจัจังงหวั
หวัดด11
สศช.

มท.

กพร.

สงป.
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