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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
เรื่อง การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหาร
จังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ
๒๕๕๒ จึงใหประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ
เรื่อง การจัดตั้งกลุมจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เปนศูน ยปฏิบัติการของกลุม จังหวัด โดยจัดตั้งกลุม
จังหวัด จํานวน ๑๘ กลุมจังหวัด และกําหนดจังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด ดังตอไปนี้
๑. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประกอบดวย จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี โดยใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๒. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๒ ประกอบดวย จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัด
สิงหบุรี และจังหวัดอางทอง โดยใหจังหวัดลพบุรีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๓. กลุม จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก
จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ และจั ง หวั ด สระแก ว โดยให จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา
เปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๔. กลุม จังหวัดภาคกลางตอนลาง ๑ ประกอบดวย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยใหจังหวัดนครปฐมเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๕. กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง ๒ ประกอบดวย จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยใหจังหวัดเพชรบุรีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๖. กลุม จังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ประกอบดวย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุราษฎรธานี โดยใหจังหวัดสุราษฎรธานีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๗. กลุม จังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา
จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดระนอง โดยใหจังหวัดภูเก็ตเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
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๘. กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบดวย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล โดยใหจังหวัดสงขลาเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๙. กลุม จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบดวย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด
และจังหวัดระยอง โดยใหจังหวัดชลบุรีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๑๐. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี โดยใหจังหวัดอุดรธานีเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๑๑. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย จังหวัดนครพนม จังหวัด
มุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร โดยใหจังหวัดสกลนครเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๑๒. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
ขอนแกน จังหวัดมหาสารคาม และจั งหวั ดรอ ยเอ็ด โดยให จังหวัดขอนแก น เป น ศูน ย ปฏิบั ติการ
ของกลุมจังหวัด
๑๓. กลุม จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย จังหวัดชัยภูมิ จังหวัด
นครราชสีม า จังหวัดบุรีรัม ย และจังหวัดสุริน ทร โดยใหจังหวัดนครราชสีมาเปน ศูน ยปฏิบัติการ
ของกลุมจังหวัด
๑๔. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย จังหวัดยโสธร จังหวัด
ศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี โดยใหจังหวัดอุบลราชธานีเปนศูนยปฏิบัติการ
ของกลุมจังหวัด
๑๕. กลุม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน โดยใหจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๑๖. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบดวย จังหวัดเชียงราย จังหวัดนาน จังหวัด
พะเยา และจังหวัดแพร โดยใหจังหวัดเชียงรายเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
๑๗. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก จังหวัด
เพชรบู ร ณ จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย และจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ โดยให จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลกเป น ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร
ของกลุมจังหวัด

เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๒๘ ง

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒

๑๘. กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง ๒ ประกอบดวย จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี โดยใหจังหวัดนครสวรรคเปนศูนยปฏิบัติการของกลุมจังหวัด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
กอรปศักดิ์ สภาวสุ
รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.น.จ.

