บทที่ 2
การจัดตั้งกลุมจังหวัด
1. การจัดกลุมจังหวัด
การจัดกลุมจังหวัดของประเทศไทยเริ่มตนจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2546 และมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ซึ่งไดเห็นชอบกรอบแนวคิดและแนวทางการ
จัดกลุมจังหวัดไว ดังนี้
กรอบแนวคิด
1) ระบบการบริหารราชการในลักษณะกลุมจังหวัดที่มีลักษณะหรือปญหาเฉพาะที่เชื่อมโยง
ระหวางพื้นที่ซึ่งตองการการบริหารจัดการแบบพิเศษเพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคมและการเมือง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคา
2) การจัดเพื่อประสานความรวมมือ สรรพกําลัง และใชทรัพยากรระหวางจังหวัดรวมกันการมี
เจาภาพที่รับผิดชอบยุทธศาสตรการพัฒนา และเปนผูนําบริหารการเปลี่ยนแปลงในกลุมจังหวัดที่ชัดเจน
แนวทางจัดกลุมจังหวัด
1) ความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2) ความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจการผลิตการคาและการลงทุนเพื่อมูลคาเพิ่ม และการไดเปรียบ
ในการแขงขันรวมกัน
3) ยุทธศาสตรของการแกปญหาเรงดวนรวมกันของประเทศซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือ
ระหวางจังหวัด
โดยไดมีการจัดกลุมจังหวัดเปน 19 กลุมจังหวัด ดังนี้
1) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง
จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร และจังหวัดนาน
2) กลุมจั งหวัดภาคเหนื อตอนลาง กลุมที่ 1 ประกอบดวย จั งหวัดพิษณุโ ลก จั งหวัดตาก
จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ
3) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง กลุมที่ 2 ประกอบดวย จังหวัดนครสวรรค จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
4) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมที่ 1 ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดอางทอง
5) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมที่ 2 ประกอบดวย จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี
และจังหวัดชัยนาท
6) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุมที่ 1 ประกอบดวย จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี
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7) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุมที่ 2 ประกอบดวย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร
8) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุมที่ 3 ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแกว และจังหวัดปราจีนบุรี
9) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตราด
10) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมที่ 1 ประกอบดวย จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองบัวลําภู จังหวัดหนองคาย และจังหวัดเลย
11) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุมที่ 2 ประกอบดวย จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดกาฬสินธุ
12) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จัง หวัดขอนแกน จังหวัด
มหาสารคาม และจังหวัดรอยเอ็ด
13) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง กลุมที่ 1 ประกอบดวย จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร
14) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง กลุมที่ 2 ประกอบดวย จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอํานาจเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร
15) กลุมจังหวัดภาคใตตอนบน กลุมที่ 1 ประกอบดวย จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดระนอง
16) กลุมจังหวัดภาคใตตอนบน กลุมที่ 2 ประกอบดวย จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดตรัง
และจังหวัดพัทลุง
17) กลุมจังหวัดภาคใตตอนบน กลุมที่ 3 ประกอบดวย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัด
กระบี่
18) กลุมจังหวัดภาคใตตอนลาง กลุมที่ 1 ประกอบดวย จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และ
จังหวัดนราธิวาส
19) กลุมจังหวัดภาคใตตอนลาง กลุมที่ 2 ประกอบดวย จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
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1. กลุ่มจัง หวัดภาคเหนือตอนบน
เชียงใหม่ ลํา พูน ลําปาง แม่ ฮ่อ งสอน
เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน

1.1

4. กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนล่าง
4.1 ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม
กาญจนบุรี
4.2 เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
สมุท รสงคราม
สมุท รสาคร
4.3 ฉะเชิง เทรา สมุท รปราการ นครนายก
สระแก้ว ปราจีนบุรี

6.1

2.1

2. กลุ่มจัง หวัดภาคเหนื อตอนล่าง
2.1 พิษ ณุโ ลก ตาก เพชรบูร ณ์ สุ โขทัย อุตรดิตถ์
2.2 นครสวรรค์ อุท ัยธานี กําแพงเพชร พิจิตร

3. กลุ่มจัง หวัดภาคกลางตอนบน
3.1 นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
อ่างทอง
3.2 สระบุรี ลพบุรี สิง ห์บุรี ชัยนาท

6. กลุ่มจัง หวัดภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ
ตอนบน
6.1 อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย
เลย
6.2 มุกดาหาร สกลนคร นครพนม
กาฬสินธุ์
6.3 ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อย เอ็ด

6.2
2.2

6.3

4.1

3.2

3.1

4.3

4.2

7.1

7.2

5.1
7. กลุ่มจัง หวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่า ง
7.1 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
7.2 อุบลราชธานี อํานาจเจริ ญ ศรีส ะเกษ
ยโสธร

8.1
8.3

8. กลุ่มจัง หวัดภาคใต้
8.1 สุราษฎร์ธานี ชุม พร ระนอง
8.2 นครศรีธรรมราช ตรัง พัท ลุง
8.3 ภูเก็ต พัง งา กระบี�

8.2

5. กลุ่มจัง หวัดภาคตะวันออก
5.1 ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

9.2

9.1

9. กลุ่มจัง หวัดภาคใต้ชายแดน
ติดต่อกับประเทศเพื�อนบ้าน
9.1 ป�ตตานี ยะลา นราธิวาส
9.2 สงขลา สตูล

ภาพที่ 1: การจัดกลุมจังหวัด 19 กลุมจังหวัด
พรอมกันนี้คณะรัฐมนตรียังไดมีมติเห็นชอบยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด จํานวน 19 กลุมจังหวัด
และใหทุกกลุมจังหวัดนําไปจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้งมอบใหผูวา
ราชการจังหวัดทุกจังหวัดนํายุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดใชเปนกรอบในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัด เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางกลุมจังหวัดกับจังหวัดทั้งทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดและการ
แกไขปญหาความยากจนของพื้นที่
จากรายงานการวิจัยเรื่องการบริหารจัดการของกลุมจังหวัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ระดับพื้นที่ (2547) ของกระทรวงมหาดไทยพบวา ภายหลังจากการดําเนินงานไประยะหนึ่งบางกลุมจังหวัดมีปญหา
ในการจัดกลุมที่ไมสอดคลองกันในแงของพื้นที่ หรือสภาพทางภูมิศาสตร หรือสภาพทางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ
ของพื้นที่ ซึ่งสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการทํางานของกลุมจังหวัด เชน กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน กลุมที่ 2
ซึ่งประกอบดวย จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงหบุรี และจั งหวัดชัยนาท มีปญหาตั้งแตการกําหนด
กฎเกณฑของกลุม เนื่องจากเปนการรวมกลุมของจังหวัดที่อยูใน 2 ลุมน้ํา คือแมน้ําเจาพระยา กับแมน้ําปาสัก ทําให
กลุมไมมีความกลมกลืนกันในดานพื้นที่รวมถึงการขับเคลื่อนดานยุทธศาสตรรวมกันภายในกลุมจังหวัด และ
นอกจากนี้ยังพบวา การทํางานของกลุมจังหวัดไมมีระบบการทํางานในรูปกลุมจังหวัดที่ชัดเจน ไมมี CEO ของ
กลุมจังหวัด แมจะมีผูวาราชการจังหวัดที่เปนหัวหนากลุมจังหวัด แตไมมีกลไกการทํางานในลักษณะของกลุม
จังหวัด การดําเนิน งานของกลุ มจั งหวัดที่ผ านมาใชวิธีการประชุมปรึกษาหารือกัน แล วแบงงานกันทําตาม
ประเด็นยุทธศาสตรของกลุมจังหวัด การขับเคลื่อนของกลุมจังหวัดจึงขึ้นกับความรวมมือรวมใจระหวางบุคคล
เปนหลัก
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เพื่อแกไขปญหาดังกลาวขางตน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงไดมีการศึกษาทบทวนการจัดกลุมจังหวัด
และระบบการบริหารกลุมจังหวัด และเสนอ ก.พ.ร. พิจารณา ในการประชุมเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 และ
ก.พ.ร. ได มีมติเห็นชอบใหมีการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดและการกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของ
กลุมจังหวัดตามขอเสนอดังกลาว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
แนวทางการจัดกลุมจังหวัด
การปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดครั้งนี้คงใชแนวทางเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2546 แตจะเนนใหความสําคัญกับลักษณะเขตพื้นที่ที่ติดตอกันหรือเปนการรวมกลุมจังหวัดที่อยูในเขตพื้นที่
ติดตอกันหรือตอเนื่องกัน เปนขอพิจารณาเบื้องตนของการจัดกลุ มจังหวัด ใชประเด็นยุทธศาสตร หรือทิศทาง
การพัฒนาจังหวัดที่สอดคลองกัน หรือเกื้อหนุนตอกันเปนแนวการพิจารณาขั้นที่สอง และประการสุดทาย
พิจารณาจากความเกี่ยวเนื่องทางเศรษฐกิจ การผลิต การคา และการลงทุนเพื่อมูลคาเพิ่ม และการไดเปรียบใน
การแขงขันรวมกัน รวมทั้งเปนการแกไขปญหาเรงดวนที่จําเปนตองอาศัยความรวมมือรวมกันระหวางจังหวัด
แนวทางการกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด
1) การกํ า หนดให มี จั ง หวั ด ที่ เ ป น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารกลุ ม จั ง หวั ด จะทํ า ให มี โ ครงสร า งองค ก รที่
รับผิดชอบการดําเนินงานตามยุทธศาสตรข องกลุมจังหวัดอยางชัดเจนและเปนผูใชกลไกการบูรณาการการ
จัดทํายุทธศาสตรการพัฒนากลุมพื้นที่ของกลุมจังหวัดในภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติโดยจังหวัดที่เปน
ศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัดจะเปนแกนกลางในการประสานงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดโดยเปน
ที่ตั้งของสํานักงานบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และเปนหนวยงานในการรองรับการเบิกจายงบประมาณหรือ
การทําแผนพัฒนากลุมจังหวัด
2) แนวทางในการกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด ตองเปนจังหวัดที่มีลักษณะ
สอดคลองกับลักษณะขอใดขอหนึ่งหรือมากกวา ดังนี้
(1) เปนจังหวัดที่มีการคมนาคม ติดตอสื่อสารและเชื่อมโยงระหวางจังหวัดในกลุมไดสะดวก
(2) เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจ และสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
(3) เปน ศูน ยกลางทางสังคมและวัฒนธรรม หรือเป นศูนย กลางทางการศึกษาที่ส ามารถ
สนับสนุนความรูทางวิชาการใหกับจังหวัดภายในกลุมจังหวัดได
(4) เปนศูนยกลางของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และธุรกิจตางๆ
(5) เปนจั งหวัดที่มีศักยภาพและความพรอมที่จะใหการสนับ สนุนการดําเนินการในเรื่อง
แผนงาน งบประมาณ และทรัพยากรทางการบริหารใหกับจังหวัดอื่นในกลุมได
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รูปแบบในการจัดกลุมจังหวัด
จากแนวทางการปรับปรุงกลุมจังหวัดและการกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด ได
ปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดเปน 18 กลุมจังหวัด พรอมทั้งกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ดังนี้
กลุมจังหวัด
1
2
3

ภาคกลางตอนบน 1
ภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลางตอนกลาง

4
5

ภาคกลางตอนลาง 1
ภาคกลางตอนลาง 2

6
7
8
9
10

ภาคใตฝงอาวไทย
ภาคใตฝงอันดามัน
ภาคใตชายแดน
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 1
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน 2
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนกลาง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลาง 1
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนลาง 2
ภาคเหนือตอนบน 1
ภาคเหนือตอนบน 2
ภาคเหนือตอนลาง 1
ภาคเหนือตอนลาง 2

11
12
13
14
15
16
17
18
8

จังหวัดในกลุม
นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี
ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี อางทอง
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว นครนายก
สมุทรปราการ
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง
ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง
สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา นราธิวาส
จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด
หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู

จังหวัดที่เปน
ศูนยปฏิบัติการ
กลุมจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
ฉะเชิงเทรา
นครปฐม
เพชรบุรี
สุราษฎรธานี
ภูเก็ต
สงขลา
ชลบุรี
อุดรธานี

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร

สกลนคร

รอยเอ็ด ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ

ขอนแกน

สุรินทร นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ

นครราชสีมา

อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน
นาน พะเยา เชียงราย แพร
ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ อุตรดิตถ
กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี

เชียงใหม
เชียงราย
พิษณุโลก
นครสวรรค
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ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงการจัด
กลุมจังหวัดและการกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดดังกลาวตามที่ ก.พ.ร. เสนอ อยางไรก็ดี
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช
(ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2551) ซึ่งภายใตพระราชกฤษฎีกาดังกลาวในมาตรา 26 ไดวางแนวทางเกี่ยวกับการ
จัดตั้งกลุมจังหวัด และการกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด โดยกําหนดใหคณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) พิจารณาจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปน
ศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ และในการจัดตั้งกลุมจังหวัด
และกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยใหผูวาราชการ
จังหวัดของจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดทําหนาที่เปนหัวหนากลุมจังหวัด เวนแต ก.น.จ. จะ
กําหนดเปนอยางอื่น ซึ่ง ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2552 มีมติใหมีการจัดตั้งกลุมจังหวัด
และกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2551
ขางตน และไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแลวเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2552 และไดประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว (เลม 126 ตอนพิเศษ 28 ง วันที่ 18 กุมภาพันธ 2552) โดยในสวนของหัวหนากลุม
จังหวัดทั้ง 17 กลุมจังหวัด จะเปนไปตามที่พระราชกฤษฎีกากําหนดคือใหผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่เปน
ศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัดทําหนาที่เปนหัวหนากลุมจังหวัด ยกเวนกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ที่ ก.น.จ.
กําหนดให ผอ.ศอ.บต. ทําหนาที่หัวหนากลุมจังหวัด1
ปจจุบันไดมีการปรับปรุงการจัดกลุมจังหวัดในกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ขึ้นใหม
ซึ่งเดิมประกอบดวย จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลําภู โดยเพิ่มจังหวัด
บึงกาฬในกลุมจังหวัดดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 51 ง วันที่ 3 พฤษภาคม 2554)
ดูขอมูลกลุมจังหวัดในปจจุบันตามภาพที่ 2

1

ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 มีมติกําหนดใหผูวา ราชการจังหวัดสงขลาซึ่งเปนจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
ภาคใตชายแดนทําหนาทีห่ ัวหนากลุมจังหวัด
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ภาพที่ 2: การจัดตั้งกลุมจังหวัด 18 กลุมจังหวัด
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