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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรกําหนดหลักการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  

พ.ศ.  ๒๕๓๔  ประกอบกับมาตรา  ๔  วรรคหน่ึง  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด 
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  คร้ังที่  ๓/๒๕๖๐  เม่ือวันที่  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๖๐  นายกรัฐมนตรี 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้   
“ภาค”  หมายความว่า  พื้นที่ซึ่งกําหนดขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการงบประมาณหรือปฏิบัติภารกิจ

ที่เชื่อมโยงกันโดยครอบคลุมกลุ่มจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ตั้งแต่หนึ่งกลุ่มจังหวัดขึ้นไป   

“ก.บ.ภ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
“ก.น.จ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

แบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ก.บ.จ.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“ก.บ.ก.”  หมายความว่า  คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“แผนพัฒนาภาค”  หมายความว่า  แผนที่กําหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล  มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติ  เป็นเคร่ืองมือ 
บูรณาการแผนของส่วนราชการ  เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและประเด็นการพัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ 

ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  ประกอบด้วย 
(๑) นายกรัฐมนตรี    เป็นประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกรัฐมนตรีทุกคน เป็นกรรมการ 
(๓) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ 
 มอบหมายให้กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค   
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(๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    เป็นกรรมการ 
(๕) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    เป็นกรรมการ 
(๖) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ    เป็นกรรมการ 
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ    เป็นกรรมการ 
(๘) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งหนึ่งคน เป็นกรรมการ   
(๙) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย    เป็นกรรมการ 

(๑๐) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย    เป็นกรรมการ 
(๑๑) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย    เป็นกรรมการ 
(๑๒) ประธานสมาคมธนาคารไทย    เป็นกรรมการ 
(๑๓) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ    เป็นกรรมการ 
(๑๔) ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐที่นายกรัฐมนตรี  เป็นกรรมการ 
 แต่งตั้งไม่เกินสองคน 
(๑๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสองคน    เป็นกรรมการ 
(๑๖) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  เป็นกรรมการ 
 และสังคมแห่งชาติ    และเลขานุการ 
ให้ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย  

ผู้แทนสํานักงบประมาณ  และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
องค์ประชุมและการประชุมของ  ก.บ.ภ.  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
กรรมการตาม  (๑๔)  และ  (๑๕)  มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
ข้อ ๕ ให้  ก.บ.ภ.  มีหน้าที่และอํานาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค  กลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

แบบบูรณาการ  เพื่อให้สามารถบริหารงาน  แก้ไขปัญหา  และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

(๒) กําหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์  และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด  
การจัดทําและบริหารงบประมาณจังหวัด  งบประมาณกลุ่มจังหวัด  และงบประมาณของส่วนราชการ 
ที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาภาค 

(๓) บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่  เพื่อให้การขับเคลื่อนแผน 
ในพื้นที่ของกระทรวง  กรม  สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในพื้นที่และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และนโยบายรัฐบาล   
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(4) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด  คําของบประมาณ
ของจังหวัด  กลุ่มจังหวัด  และงบประมาณของส่วนราชการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาภาค   
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 

(๕) กํากับดูแลการดําเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๓)  และ  (๔)  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์   
(๖) เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด  และ

กําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด   
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ  ตามที่มอบหมาย 
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
คณะอนุกรรมการตาม  (๗)  อย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค

ของแต่ละภาค  และให้มีหน้าที่และอํานาจเป็นคณะอนุกรรมการตามมาตรา  ๘  วรรคสอง  แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ด้วย 

นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน  ก.บ.ภ.  และ  ก.น.จ.  อาจมีคําสั่งให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่าง  ก.บ.ภ.  และ  ก.น.จ.  เพื่อพิจารณาเร่ืองที่เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้ 

ข้อ ๖ ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทําหน้าที่
รับผิดชอบงานธุรการของ  ก.บ.ภ.  และหน้าที่อื่นตามที่  ก.บ.ภ.  กําหนด 

ข้อ ๗ ให้แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาคมีระยะเวลาห้าปี 
ข้อ ๘ เม่ือ  ก.บ.จ.  หรือ  ก.บ.ก.  จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด  แล้วเสร็จ   
ให้ส่งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคของแต่ละภาคตามข้อ  ๕  วรรคสอง  พิจารณา
กลั่นกรอง  แล้วเสนอ  ก.น.จ.  เพื่อพิจารณานําเสนอ  ก.บ.ภ.  ให้ความเห็นชอบต่อไป 

ข้อ ๙ เ ม่ือ  ก .บ .ภ .  ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด  และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดตามที่  ก.น.จ.  
เสนอและคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว  ให้  ก.บ.ภ.  ส่งให้สํานักงบประมาณเพื่อใช้จัดสรรงบประมาณ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  พ.ศ.  ๒๕๕๑   

ข้อ ๑๐ ในกรณีที่  ก.บ.ภ.  เห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องพัฒนาพื้นที่ใดหรือ
ดําเนินการตามข้อ  ๕  (๓)  เป็นการเร่งด่วน  ให้  ก.บ.ภ.  เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาจัดสรร
งบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณต่อไป   

ข้อ ๑๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
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ข้อ ๑๒ ในคร้ังแรกให้ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
นโยบายและหลักเกณฑ์ที่  ก.บ.ภ.  กําหนด  และให้แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
มีห้วงระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (พ.ศ.  ๒๕๖๐ - 
พ.ศ.  ๒๕๖๔) 

ให้จัดทําแผนพัฒนาภาคและให้กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดจัดทําแผนพัฒนา 
กลุ่มจังหวัด  โดยมีห้วงระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  
(พ.ศ.  ๒๕๖๐ - พ.ศ.  ๒๕๖๔) 

ข้อ ๑๓ เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัด  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  และ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี   
ให้คงกลุ่มจังหวัดไว้ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ  เร่ือง  การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด   
ลงวันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการนโยบาย 
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  เร่ือง  การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัด 
ที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด  (ฉบับที่  ๒)  ลงวันที่  ๑๘  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามวรรคหนึ่ง  ให้  ก.บ.ภ.  มีอํานาจในการ
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด  
และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด  ตามที่  ก.บ.จ.  หรือ  ก.บ.ก.  เสนอ  แล้วแต่กรณี  
ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.บ.ภ.  กําหนด 

ข้อ ๑๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.น.จ. 


