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นโยบาย หลักเกณฑ์ วธิีการจัดท า 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 

(มติคณะกรรมการบรูณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 14 กรกฎาคม 2564) 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 
– 2570 เพ่ือให้แผนทันสถานการณ์ และใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดยมีนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ดังนี้ 

1. นโยบายการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1.1 ยึดยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล รวมทั้งแผนรายสาขา แผนเฉพาะด้านต่างๆ 
ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เป็นกรอบการด าเนินงานจัดท าแผน  

1.2 ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาภาค เพ่ือเป็นแผนชี้น าการพัฒนาในภาพรวม และเป็น
เครื่องมือบูรณาการแผนของส่วนราชการในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกันในทุกพ้ืนที่  
น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง รวมทั้งให้ความส าคัญกับนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษรายภาค การพัฒนาเมืองเก่า เป็นต้น 

1.3 การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ใช้กระบวนการประชาคม 
แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน หรือการจัดเวทีระดมความคิดเห็นของประชาชนเพ่ือให้ได้มาซึ่งปัญหา และ 
ความต้องการจากประชาชนในพื้นท่ี รวมทั้งให้มีการประสานแผนในระดับพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและจัดล าดับ
ความส าคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

1.4 การขับเคลื่อนการพัฒนา มุ่งเน้นการท างานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ 
(ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ และชุมชน เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดแนวทางการพัฒนาทีเ่หมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด รวมทั้งร่วมมือกัน
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส าคัญของภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัด สู่การปฏิบัติอย่างสัมฤทธิ์ผล 

1.5 การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ต้องมีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินการที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้ ให้วิเคราะห์และแสดงเหตุผลประกอบ  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนในระยะต่อไป 

1.6 ให้เสนอแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ในช่วงปีแรกของแผน 5 ปี ส าหรับ
การทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ไม่ต้องขอทบทวนหรือปรับปรุงแผน
ทุกปี หากไม่มีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา โดยให้ด าเนินการ
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เฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อย่างมีนัยส าคัญที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

2.1 ขอบเขต 

2.1.1 แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนที่มีความครอบคลุมทุกมิติการพัฒนามุ่งตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของจังหวัดและขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับชาติ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาภาค ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที ่

2.1.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่ เป็นการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา 
ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาค ในประเด็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน หรือความต้องการ
แก้ไขปัญหาที่เป็นประเด็นร่วมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด และต้องมีขอบเขตการด าเนินการหรือได้รับผลประโยชน์
มากกว่า 1 จังหวัด 

2.2 ก าหนดการส่งแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
พร้อมจัดส่งแผนฯ ให้ทีมบูรณาการกลาง ภายในวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564 

ส าหรับกรณีที่มีการทบทวนหรือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ก่อนระยะเวลาสิ้นสุดแผน (พ.ศ. 2570) ให้จัดส่งแผนฯ ฉบับทบทวนหรือปรับปรุง ให้ทีมบูรณาการกลาง 
ภายในวันที่ 15 กันยายน ของปทีี่ด าเนินการทบทวนหรือปรับปรุงแผน 

2.3 องค์ประกอบของแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

2.3.1 ข้อมูลเพื่อการพัฒนา 

1) ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ ประกอบด้วย ที่ตั้ง ขนาดพ้ืนที่ ลักษณะภูมิประเทศ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงสร้างพ้ืนฐาน (การคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ ไฟฟ้า ประปา อินเตอร์เน็ต 
และแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ) และข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นอนุกรมอย่างน้อย 3 ปี พร้อมกับ
วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือสะท้อนภาพการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
พร้อมเหตุผลประกอบและข้อมูลสนับสนุนอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็นศักยภาพหรือระดับความรุนแรงของปัญหา
ประกอบด้วย 

 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้อมูลหลักที่แสดงภาพรวมของเศรษฐกิจ
และสาขาเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น เกษตร อุตสาหกรรม การค้าชายแดน  
การท่องเที่ยว การพัฒนาเมือง เขตเศรษฐกิจพิเศษ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน (รายได้และหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือน) เป็นต้น 

 ด้านสังคมและความม่ันคง ประกอบด้วย ข้อมูลด้านสังคมที่ส าคัญของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด เช่น ประชากร แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ปัญหาการว่างงาน ความยากจน 
อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
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 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ข้อมูลด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ เช่น ป่าไม้ ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งน้ า ขยะ มลพิษ 
สถานการณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น 

3) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ 

 น าเสนอวิธีการหรือกระบวนการในการเก็บรวบรวมปัญหาและ 
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาในจังหวัดและ  
กลุ่มจังหวัด และต้องมีการประสานแผนระดับต่างๆ ในพ้ืนที่ โดยการรวบรวมและจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี ผ่านกลไกการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนา
ต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนพัฒนาอ าเภอ เพ่ือให้แผนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็น
แผนเดียวกัน (One Plan) ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
พ้ืนที่ในระดับอ าเภอและต าบล พ.ศ. 2562 

 น าเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โดยจัดเรียงล าดับ
ความส าคัญโดยรวมของจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดไม่เกิน 10 อันดับ และระบุกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ให้ชัดเจน 

4) ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา  
น าเสนอให้เห็นผลการด าเนินการตามประเด็นการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดว่าประสบผลส าเร็จมากน้อย
เพียงใด บรรลุเป้าหมายรวมและเป้าหมายในแต่ละประเด็นการพัฒนาที่ก าหนดไว้และบรรลุผลตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้หรือไม่ พร้อมทั้งแสดงเหตุผลประกอบ และหากเห็นสมควรด าเนินการต่อหรือยุติการด าเนินการ  
ให้ระบุเหตุผลสนับสนุน 

2.3.2 ประเด็นการพัฒนา 

1) บทวิเคราะห์ เลือกใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักวิชาการวางแผน  
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงโอกาส ศักยภาพ ปัญหา และอุปสรรคของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีการวิเคราะห์  
ความเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาตามหลัก Logical Framework โดยจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลเพ่ือ
การพัฒนา ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง เช่น ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ระบบบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด (SDGs) 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ เป็นต้น เพ่ือน าไปสู่การก าหนดประเด็นการพัฒนา 

2) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระยะ 5 ปี) แสดงสถานภาพ
ที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส ศักยภาพ 
ปัญหา และอุปสรรค ที่เป็นลักษณะเฉพาะของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

3) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ตัวชี้วัดจะต้องมีความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจ านวน
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับค่าเป้าหมายจะต้องมี 
ความสอดคล้องกับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา 
และเป็นปัจจุบัน) หรือค่าเป้าหมาย (Benchmark) และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ 
ในแต่ละป ี
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4) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับผลที่ได้จากบทวิเคราะห์บริบท ทั้งศักยภาพ โอกาส ปัญหาส าคัญ และ
ความต้องการของพ้ืนที่ (Area) รวมทั้งสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาระดับชาติ (Agenda) และทิศทางการ
พัฒนาภาค ประกอบด้วย 

 ประเด็นการพัฒนา 

 วัตถุประสงค์ ของแต่ละประเด็นการพัฒนา 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด ของแต่ละประเด็นการพัฒนา ตัวชี้วัดจะต้องมี
ความชัดเจนสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาของแผน มีจ านวนตัวชี้วัด  
ที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับค่าเป้าหมายจะต้องมีความสอดคล้อง
กับค่าฐาน (ข้อมูลในช่วงที่ผ่านมา และต้องระบุค่าฐานอย่างเหมาะสม ชัดเจน มีแหล่งที่มา และเป็นปัจจุบัน) 
หรือค่าเป้าหมาย (Benchmark) และแสดงถึงความก้าวหน้าอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ในแต่ละปี 

 แนวทางการพัฒนา ของแต่ละประเด็นการพัฒนา ต้องมีความสอดคล้อง
และเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยครอบคลุม
ตลอดห่วงโซ่การพัฒนาหรือห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 

 แผนงานและโครงการส าคัญ หมายถึง รายการเกี่ยวกับแผนงานและ
โครงการต่างๆ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่จ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทาง  
การพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในอนาคต โดยให้จัดท าเป็นแผนงานและโครงการส าคัญเพ่ือขับเคลื่อน
แนวทางการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนในระยะ  5 ปี  
โดยควรก าหนดแผนงานในทุกแนวทางการพัฒนา และโครงการส าคัญภายใต้แผนงานจะต้องบรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 แผนงาน ในแต่ละแนวทางการพัฒนา อาจจัดท าแผนงานได้มากกว่า  
1 แผนงาน โดยแต่ละแผนงานจะต้องประกอบด้วยการบูรณาการชุดของโครงการส าคัญที่เชื่อมโยงส่งต่อ 
ในลักษณะห่วงโซ่การพัฒนาหรือห่วงโซ่คุณค่า (โครงการต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง) ซึ่งต้องครอบคลุมและ 
เพียงพอที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในช่วงเวลาของแผน 5 ปี 

 โครงการส าคัญ ควรมีลักษณะเป็นโครงการที่มีกิจกรรม พ้ืนที่
เป้าหมาย และผลลัพธ์ที่ชัดเจน ตอบสนองการขับเคลื่อนแผนงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีมีพ้ืนที่และกลุ่มเป้าหมายจ านวนมาก จะต้องจัดล าดับความส าคัญ และ
แบ่งระยะเวลาด าเนินงานเป็นรายปี ทั้งนี้ ทุกโครงการส าคัญที่เสนอในแผนพัฒนาจะต้องจัดท ารายละเอียด ดังนี้  

(๑) ชื่อโครงการส าคัญ 
(๒) ชื่อแผนงาน  
(๓) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระบุว่าโครงการ

อยู่ภายใต้ประเด็นการพัฒนาใดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 
(๔) แนวทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ระบุว่าโครงการ

อยู่ภายใต้แนวทางการพัฒนาใดของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด) 
(๕) หลักการและเหตุผล 
(๖) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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(๗) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (ต้องสามารถวัดความส าเร็จของ 
การด าเนินโครงการได้) 

(๘) พ้ืนที่เป้าหมาย 
(๙) กิจกรรมหลัก 
(๑๐) หน่วยด าเนินการ (ให้ระบุหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลกัของโครงการ 

และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ) 
(๑๑) ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
(๑๒) งบประมาณ 
(๑๓) ผลผลิต (Outputs) 
(๑๔) ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ (Outcomes) 

ส าหรับโครงการอ่ืนที่สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา และมี 
ความสอดคล้องกับแนวทางและแผนงานที่ก าหนด สามารถเสนอใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีได้ 

2.4 การด าเนินการตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดด าเนินการ 
จัดประชุมปรึกษาหารือตามมาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยมีแนวทาง ดังนี้ 

2.4.1 กรณีแผนพัฒนาจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดน าร่างแผนพัฒนาจังหวัด  
พ.ศ. 2566 – 2570 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รับฟังความคิดเห็นในการประชุมปรึกษาหารือ
ร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด ตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้วให้จังหวัดน าผล
การประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  
เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

2.4.2 กรณีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
น าร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 รับฟังความคิดเห็น 
ในการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ ในกลุ่มจังหวัดตามมาตรา ๒๗ วรรค ๒ แห่ง 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเมื่อได้ 
ผลการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ให้น าผลการประชุมและข้อคิดเห็นของที่ประชุมเสนอคณะกรรมการบริหารงาน
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สมบูรณ์ต่อไป 

ทั้งนี้ หากในปีงบประมาณใดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดก่อนระยะเวลาสิ้นสุดแผน (พ.ศ. 2570) ให้ด าเนินการตามข้อ 2.4.1 – 2.4.2 

 


