
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
 

สวนท่ี ๒  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
…………………….. 

มาตรา ๕๑ ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ดังนี้  
(๑) จังหวัด 
(๒) อำเภอ  

หมวด ๑  

จังหวัด 
…………………… 

มาตรา ๕๒ ใหรวมทองที ่หลาย ๆ อำเภอตั้งขึ ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และ
เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ เพื่อประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัด
หรือกลุมจังหวัด ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคำขอจัดตั้งงบประมาณได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมาย            
วาดวยวิธีการงบประมาณ  

มาตรา ๕๒/๑ ใหจังหวัดมีอำนาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 
(๑) นำภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
(๒) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยและ      

เปนธรรมในสังคม 
 (๓) จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอยโอกาส เพ่ือใหไดรับ

ความเปนธรรมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมในการดำรงชีวิตอยางพอเพียง 
(๔) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา รวดเร็ว และมีคุณภาพ  
(๕) จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถดำเนินการ 

ตามอำนาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมีขีดความสามารถพรอมที่จะดำเนินการตาม
ภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม  

(๖) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐมอบหมาย หรือ
ที่มีกฎหมายกำหนด เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของสวนราชการ
และหนวยงานของรัฐที่ประจำอยูในเขตจังหวัดที่จะตองปฏิบัติใหสอดคลองและเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัด
ตามมาตรา ๕๓/๑ 

มาตรา ๕๓  ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัด ทำหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดใน 
การบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกำหนด 
คณะกรมการจังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวาราชการจังหวัดหนึ่งคน ตามท่ี      
ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทำการอัยการจังหวัด ผูบังคับการ 
ตำรวจภูธรจ ังหว ัด และหัวหนาส วนราชการประจำจ ังหว ัดจากกระทรวงและทบวงตาง ๆ เว นแต 
กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจำอยูในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เปนกรมการจังหวัด และหัวหนา 
สำนักงานจังหวัด เปนกรมการจังหวัดและเลขานุการ 



 ถากระทรวงหรือทบวงมีหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดซึ่งกรมตาง ๆ ในกระทรวงหรือทบวงนั้น    
สงมาประจำอยูในจังหวัดมากกวาหนึ่งคน ใหปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกำหนดใหหัวหนาสวนราชการประจำ
จังหวัดหนึ่งคนเปนผูแทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแตงตั้งใหหัวหนาสวนราชการ
ประจำจังหวัดซึ่งปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเปนกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการ 
ปฏิบัติหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่งก็ได  

มาตรา ๕๓/๑  ใหจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมในระดับชาติ และความตองการของประชาชนในทองถ่ินในจังหวัด  

ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือ
รวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานท่ีทำการอยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค หรือ
ราชการบริหารสวนกลาง และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผูแทนภาคประชา
สังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 

การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จำนวนและวิธีการสรรหาผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทน 
ภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และการดำเนินกิจการของสวนราชการและหนวยงานอ่ืนของรัฐท้ังปวงท่ีกระทำในพ้ืนท่ีจังหวัดตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว 

มาตรา ๕๓/๒  ใหนำความในมาตรา ๕๓/๑ มาใชบังคับกับการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดดวยโดย 
อนุโลม  

มาตรา ๕๔ ในจังหวัดหนึ่งใหมีผูวาราชการจังหวัดคนหนึ่ง เปนผูรับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน 
และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดาขาราชการฝายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด 
และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ และจะใหมีรองผูวาราชการจังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด 
หรือทั้งรองผูวาราชการจังหวัดและผูชวยผูวาราชการจังหวัด เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
จังหวัดก็ได  

รองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด เปนผูบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวน
ภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผูวาราชการจังหวัด  

ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และผูชวยผูวาราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

มาตรา ๕๕ ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการ 
และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกลาวในมาตรา๕๔ ใหมีปลัดจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ 
ประจำจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจำทำหนาที่เปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด และมี
อำนาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น  

มาตรา ๕๕/๑  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง 
เรียกโดยยอวา “ก.ธ.จ.” ทำหนาที่สอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดให  
ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและเปนไปตามหลักการท่ีกำหนดไวในมาตรา ๓/๑  

ก.ธ.จ. ประกอบดวย ผูตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัดเปนประธาน ผูแทน 
ภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่นที่ไมไดดำรงตำแหนงผูบริหาร และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ 
จำนวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหนาที่ของ ก.ธ.จ. ใหเปนไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ในกรณีท่ี              



ก.ธ.จ. พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับหรือมีกรณีท่ีเปนการ ทุจริต ใหเปนหนาท่ี
ของ ก.ธ.จ. ที่จะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอื่นของรัฐท่ี
เก่ียวของ แลวแตกรณี เพ่ือดำเนินการตามอำนาจหนาท่ีตอไป 

มาตรา ๕๖ ในกรณีที่ไมมีผูดำรงตำแหนงผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง 
ผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดำรงตำแหนงรองผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดำรงตำแหนงผูชวยผูวาราชการ
จังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูวาราชการจังหวัด 
ผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวย               
ผู วาราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีทั ้งผู ดำรง
ตำแหนงรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได                
ใหหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดซ่ึงมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

มาตรา ๕๗ ผูวาราชการจังหวัดมีอำนาจและหนาท่ี ดังนี้ 

 (๑) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด  
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรี               

สั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
 (๓) บริหารราชการตามคำแนะนำและคำชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
(๔) กำกับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจำอยูในจังหวัดนั้น 

ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ขาราชการในสำนักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครู ใหปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับหรือคำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรฐัมนตรี หรือ 
ยับยั้งการกระทำใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคำสั่งของกระทรวง 
ทบวง กรมมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราวแลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม 
ท่ี เก่ียวของ  

(๕) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสำนักงานตรวจเงินแผนดิน และขาราชการครู ผูตรวจราชการ
และหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ  

(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงท่ีเก่ียวของ หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณตอสำนักงบประมาณ ตาม
มาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ  

(๗) กำกับดูแลการบริหารราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมาย  
(๘) กำกับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ใหมีอำนาจทำ 

รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจา
สังกัด องคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  

(๙) บรรจุ แตงตั้ง ใหบำเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามท่ี 
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 

มาตรา ๕๘ การยกเวน จำกัด หรือตัดทอนอำนาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการ 
ในจังหวัด หรือใหขาราชการของสวนราชการใดมีอำนาจหนาที่ในการบริหารราชการสวนภูมิภาคเชนเดียวกับ             
ผูวาราชการจังหวัดจะกระทำไดโดยตราเปนพระราชบัญญัติ  



มาตรา ๕๙ ใหนำความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกผูรักษาราชการแทนและผูปฏิบัติ 
ราชการแทนตามหมวดนี้  

มาตรา ๖๐ ใหแบงสวนราชการของจังหวัด ดังนี้  

(๑) สำนักงานจังหวัด มีหนาที่เกี ่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น        
มีหัวหนาสำนักงานจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรบัผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด 

(๒) สวนตาง ๆ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งข้ึน มีหนาท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม นั้น ๆ 
มีหัวหนาสวนราชการประจำจังหวัดนั้น ๆ เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 


