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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อใหการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวงสามารถดําเนินการ
ได อยางเหมาะสม เป นระบบและมี ประสิ ทธิภาพ และครอบคลุมการดํ าเนิ นงานในเชิ งนโยบาย และ
การประสานงานระดับชาติ ในการขยายผลงานโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผนดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
งานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๕๐”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ให ยกเลิ กระเบี ยบสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ว าด วยการปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ยวข องกั บงาน
โครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“งานโครงการหลวง” หมายความวา โครงการ แผนงาน และกิจกรรมใด ๆ ที่หนวยงานของรัฐ
เปนผูดําเนินงานเพื่อรองรับ สนับสนุน และขยายผลงานของมูลนิธิ โครงการหลวง และรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่สูง
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่ น รัฐวิสาหกิจ หรื อหนวยงานอื่นของรั ฐ
บรรดาซึ่งมีการดําเนินงานเกี่ยวของกับงานโครงการหลวง
“กปส.” หมายความวา คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง
“สวพส.” หมายความวา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
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ขอ ๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง
ขอ ๖ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงาน
โครงการหลวง” เรี ยกโดยย อว า “กปส.” ประกอบด วย นายกรั ฐ มนตรี เป น ประธานกรรมการ
รั ฐมนตรี ว าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นรองประธานกรรมการ ปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปลั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ปลั ดกระทรวงอุ ตสาหกรรม
ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
พั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ เลขาธิ การคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อประสานงานโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ราชเลขาธิ ก าร อธิ ก ารบดี ม หาวิ ทยาลั ย เกษตรศาสตร อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินสองคน เปนกรรมการ
โดยมีประธานมูลนิธิโครงการหลวงและรองประธานมูลนิธิโครงการหลวงเปนที่ปรึกษา
ให ปลั ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํ านวยการสถาบั นวิ จั ย
และพัฒนาพื้นที่สูง ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง
ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือ เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับการแตงตั้งไวแลว
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เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่งแลว หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได
ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) นายกรั ฐ มนตรี ใ ห อ อกเพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ เ สื่ อ มเสี ย หรื อ
หยอนความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๙ การประชุม กปส. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุม กปส. ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นทําหนาที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด
ขอ ๑๐ ให กปส. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
กับงานโครงการหลวง
(๒) พิ จารณาและกํ าหนดแผนงาน งาน โครงการ และกิ จกรรมใด ๆ ให สอดคล องกั บ
ขอเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวง เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ
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(๓) พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนงาน งาน โครงการ กิ จ กรรมใด ๆ และงบประมาณรายจ า ย
เพื่อการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง
(๔) ใหคําแนะนํา คําปรึกษา และวินิจฉัยปญหาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๕) ควบคุม กํากับดูแล ติดตามผล และประสานการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
กับงานโครงการหลวง
(๖) แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของงานโครงการหลวง
ไดตามความเหมาะสม
(๗) เชิญบุคคลจากหนวยงานของรั ฐและองค กรอื่นให มาชี้แจง หรือสงข อมูลหรือสถิติใด ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามระเบียบนี้
(๘) ยืมตัวบุคคล วัสดุ อุปกรณ และครุภัณฑ รวมตลอดทั้งขอใชอสังหาริมทรัพยจากหนวยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน
(๙) ให คํ า รั บ รองผลการปฏิ บั ติ ง านของข า ราชการและพนั ก งานของหน ว ยงานของรั ฐ
ที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง ตามขอเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวงโดยคํานึงถึง
คุณภาพของผลงานและความประหยัด เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดรับไปประกอบการพิจารณา
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี
มอบหมาย
ขอ ๑๑ ในกรณีที่มีงานหรือโครงการซึ่งตองดําเนินการโดยรีบดวนจนไมอาจจัดใหมีการประชุม
กปส. ได ใหประธานกรรมการใชอํานาจหนาที่แทน กปส. ได หรือประธานกรรมการโดยความเห็นชอบ
ของ กปส. จะมอบอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในระเบียบนี้ใหแกกรรมการคนใดคนหนึ่งใชอํานาจหนาที่แทน
กปส. ไดตามความเหมาะสม แตตองแจงให กปส. ทราบโดยเร็ว
ขอ ๑๒ ให สวพส. ทํ าหน าที่ เปนสํานั กงานเลขานุการของ กปส. และให มี อํานาจหน าที่
รับผิดชอบในงานดานวิชาการ ประสานงานและงานธุรการของ กปส. รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ กปส.
มอบหมาย
ขอ ๑๓ คาใชจายสําหรับ กปส. คณะอนุกรรมการ คณะทํางานที่แตงตั้งโดย กปส. เจาหนาที่
ที่ไดรับคําสั่งใหมาปฏิบัติงานโครงการหลวง รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่จําเปน ใหเบิกจายจากเงินคาใชจาย
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ในการบริหารงานของ สวพส. แตในกรณีที่เปนการดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ คาใชจาย
ที่เกิดขึ้นใหจายจากเงินงบประมาณของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้น
หมวด ๒
การเสนอและการอนุมัติงานและโครงการ
ขอ ๑๔ ให สวพส. ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อกําหนดกรอบนโยบายและแนวทาง
การดําเนินงานของงานโครงการหลวงเพื่อนําเสนอให กปส. พิจารณา และเมื่อ กปส. พิจารณาอนุมั ติ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานดังกลาวแลว ให สวพส. แจงใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบและ
แนวทางในการดําเนินงานตอไป
ขอ ๑๕ ให หน วยงานของรั ฐ จั ดทํ ารายละเอี ยดของงานและโครงการที่ เกี่ ยวข องกั บงาน
โครงการหลวงตามขอ ๑๔ พรอมทั้งกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายของงานและโครงการสงให สวพส.
เพื่อพิจารณาและรวบรวมเสนอขออนุมัติตอ กปส.
ขอ ๑๖ ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติงาน โครงการและวงเงินงบประมาณ รายจาย ตามขอ ๑๕
กปส. อาจกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงแก ไขวงเงินงบประมาณเพื่ อให หนวยงานของรั ฐดําเนินงานในงาน
หรือโครงการใดที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวงเปนกรณีพิเศษได
หมวด ๓
การจัดทํา การอนุมัติ และการบริหารงบประมาณ
ขอ ๑๗ เมื่อ กปส. ไดพิจารณาอนุมัติงาน โครงการ วงเงินงบประมาณรายจายแลว ให สวพส.
แจงการอนุมัติดังกลาวเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทราบ และใหหนวยงานของรัฐจัดทํา
คําขอตั้งงบประมาณของงานและโครงการที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวงตามที่ไดรับอนุมัติ เสนอตอสํานัก
งบประมาณตามขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของทางราชการ
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ขอ ๑๘ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมีความจําเปนตองโอนหรือเปลี่ยนแปลงงานหรือโครงการใด
ที่ไดรับอนุมัติจาก กปส. แลว ใหหนวยงานของรัฐโอนหรือเปลี่ยนแปลงงานหรือโครงการนั้นไดแตตอง
ไมกระทบตอเปาหมายของการดําเนินงานตามที่กําหนดไว แลวแจงให สวพส. เพื่อทราบ
หมวด ๔
หลักเกณฑการใชจาย
ขอ ๑๙ ใหหนวยงานของรัฐซึ่งไดรับจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ
งานโครงการหลวงนํ าเงิ น งบประมาณที่ ได รั บจั ดสรรไปใช จ ายตามที่ ได รั บอนุ มั ติ โดยในส วนของ
การใชจายเงินของหนวยงานของรัฐใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่หนวยงานของรัฐนั้นถือปฏิบัติอยู
หมวด ๕
การควบคุมและติดตามประเมินผล
ขอ ๒๐ ให ห น ว ยงานของรั ฐ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วข อ งกั บ งานโครงการหลวงติ ด ตามผล
การปฏิบัติ งานอยางสม่ํ าเสมอ และจัดส งรายงานผลการปฏิบั ติงานให สวพส. เพื่อใชในการวิเคราะห
และประเมินผล
ขอ ๒๑ ให สวพส. ดํ าเนิ นการติ ดตาม ประเมิ นผล และจั ดทํ ารายงาน ผลการปฏิ บั ติงาน
ที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวงของหนวยงานของรัฐเปนประจําทุกป เพื่อเสนอตอ กปส.
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๒ ใหหลักเกณฑ นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
กับงานโครงการหลวง ซึ่งออกตามระเบียบสํ านั กนายกรัฐมนตรี ว าด วยการปฏิ บัติ งานที่เกี่ยวข องกั บ
งานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใชบังคับอยูในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงมีผล
ใชบังคับตอไป ทั้งนี้ จนกวา กปส. จะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
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ใหโอนงานของสํานักงานคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปเปนของ
สวพส. ซึ่งทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของ กปส. ตามระเบียบนี้
ขอ ๒๓ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน กปส. คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่ไดรับแตงตั้ง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง พ.ศ. ๒๕๔๗
ซึ่งดํ ารงตํ าแหน งอยูในวั นที่ ระเบี ยบนี้ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเป นกรรมการผู ทรงคุ ณวุฒิ ใน กปส.
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

