บทที่ 1
กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
1. กฎหมาย
1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มีขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการของ
กลุมจังหวัดโดยใหถือวากลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและสามารถยื่นคํา
ขอจัดตั้งงบประมาณได และใหมีการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสั งคมในระดับชาติและความตองการของประชาชนในทองถิ่น โดยในการจัดทําแผนดังกล าวให มีการ
ประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูในกลุมจังหวัด ไมวาจะเปนการ
บริหารราชการสวนภูมิภาค หรือการบริหารราชการสวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด
ในกลุมจังหวัด รวมทั้งผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน โดยมีรายละเอียด คือ
มาตรา 52 วรรคสาม เพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุมจังหวัด
ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ
มาตรา 53/1 ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับชาติ และความตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือ
รวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูในจังหวัด ไมวาจะเปนการบริหารราชการสวนภูมิภาค
หรือการบริหารราชการสวนกลาง และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผูแทน
ภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน
การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จํานวนและวิธีก ารสรรหาผูแทนภาคประชาสังคม และ
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และการดําเนินกิจการของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพื้นที่จังหวัดตองสอดคลอง
กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว
มาตรา 53/2 ใหนําความในมาตรา 53/1 มาใชบังคับการจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัดดวยโดย
อนุโลม

2) พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551
ไดกําหนดหลักการการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ หลักเกณฑและวิธีการในการจัดทํา
แผนพัฒนากลุมจังหวัด กําหนดกลไกการบริหารในรูปของคณะกรรมการขอกําหนดในจัดตั้งกลุมจังหวัดและ
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กําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด รวมทั้งกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่เปนศูนย
ปฏิบัติการของกลุมจังหวัดทําหนาที่เปนหัวหนากลุมจังหวัดเวนแต ก.น.จ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
2. มติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการตาง ๆ
1) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 ไดพิจารณา
เรื่องการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดและการจัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดแลวมี มติเห็นชอบกับ
การปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดเปน 18 กลุม พรอมการกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
รวมทั้งเห็นชอบกับการกําหนดสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ไวที่จังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุ ม
จังหวัดเพื่อเปนหนวยอํานวยการและเปนกลไกในการบริหารงานของกลุมจังหวัด โดยการกําหนดแนวทางการ
จัดตั้งเปน 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใหทดลองดําเนินการนํารองจัดตั้งเปนการภายในของกระทรวงมหาดไทย
จํานวน 10 กลุมจังหวัด เพื่อศึกษารูปแบบการทํางานและประเมินความคุมคาของการจัดตั้งกอน และระยะที่ 2
ขยายผลการดําเนินการใหครบ 18 กลุมจังหวัด
2) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุมครั้งที่ 13/2550 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
2550 มีมติเห็นชอบเรื่องการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดและการจัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ตามมติของ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
ครั้งที่ 10/2550 วันที่ 3 ธันวาคม 2550
3) คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 ลงมติเห็นชอบการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัด
เปน 18 กลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด ตามมติคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ครั้งที่ 13/2550 วันที่ 17 ธันวาคม 2550 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ สําหรับกลไกในการ
บริหารงานของกลุมจังหวัด ก.พ.ร. ไดอนุมัติใหจัดตั้งสํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดโดยกําหนดไวใน
จังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัดเพื่อเปนหนวยงานในการประสาน เชื่อมโยง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร
กลุมจังหวัดไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล รวมทั้งการทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาแผน
และงบประมาณในระดับกลุมจังหวัดและใหทดลองดําเนินงานใน 10 กลุมจังหวัด ตามที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 กําหนดใหทดลองนํารองจัดทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด
อนึ่ง สวนราชการจะตองปรับปรุงการกําหนดเขตพื้นที่การตรวจราชการใหสอดคลองกับ
การจัดกลุมจังหวัดขางตน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาค พ.ศ. 2547 ตอไปดวย
4) ตอมาไดมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกลาวกําหนดให ก.น.จ. พิจารณาจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนด
จังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดและเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ โดยการจัดตั้ง
กลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศู นยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดดังกลาวใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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รวมทั้งใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดทําหนาที่เปนหัวหนากลุมจังหวัด
เวนแต ก.น.จ. จะกําหนดเปนอยางอื่น
5) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ใน
การประชุมครั้งที่ 1/2552 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 มีมติเห็น ชอบกับการจัดตั้งกลุมจังหวัด รวม18 กลุ ม
จังหวัดและการกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม
2551 รวมทั้งการเห็นชอบใหผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ทําหนาที่เปนหัวหนา
กลุมจังหวัด ของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ซึ่งประกอบดวยจังหวัดสงขลา สตูล ปตตานี นราธิวาสและยะลา
6) คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 มีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งกลุมจังหวัดและ
การกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุมจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 โดยการจัดตั้งกลุมจังหวัดและการกําหนด
จังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัดดังกลาวไดประกาศในราชกิ จจานุเบกษา เลมที่ 126 ตอนพิเศษ 28ง
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 แลว อยางไรก็ตาม ปจจุบันไดมีการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดในกลุมจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ขึ้น ใหม ซึ่งเดิมประกอบดว ย จั งหวัดหนองคาย จั งหวัดเลย จั งหวัด
อุด รธานี และจั งหวั ดหนองบั ว ลํ าภู โดยเพิ่ ม จั ง หวัด บึ ง กาฬในกลุ มจั ง หวั ด ดัง กล า ว เพื่อ ให ส อดคล องกั บ
พระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 51 ง วันที่ 3 พฤษภาคม 2554)
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