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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

เพื่อใหการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวงสามารถดําเนินการ 
ไดอยางเหมาะสม  เปนระบบและมีประสิทธิภาพ  และครอบคลุมการดําเนินงานในเชิงนโยบาย  และ 
การประสานงานระดับชาติ  ในการขยายผลงานโครงการหลวงไปยังพื้นที่สูงสวนใหญของประเทศ   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  (๘)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน   
พ.ศ.  ๒๕๓๔  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จึงวางระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ
งานโครงการหลวง  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   วาดวยการปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของกับงาน 

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  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  
บรรดาซึ่งมีการดําเนินงานเกี่ยวของกับงานโครงการหลวง 

“กปส.”  หมายความวา  คณะกรรมการประสานงานและสนบัสนุนงานโครงการหลวง 
“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”  เรียกโดยยอวา  “กปส.”  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรี   เปนประธานกรรมการ  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนรองประธานกรรมการ  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ปลัดกระทรวงกลาโหม  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  ปลัดกระทรวงคมนาคม  
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม    
ปลัดกระทรวงพาณิชย  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   เลขาธิการคณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   ราชเลขาธิการ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ  
เลขาธิการมูลนิธิโครงการหลวง  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินสองคน  เปนกรรมการ  
โดยมีประธานมูลนิธิโครงการหลวงและรองประธานมูลนิธิโครงการหลวงเปนที่ปรึกษา 

ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนกรรมการและเลขานุการ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนาพื้นที่สูง  ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  และ  ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง 
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ขอ ๗ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  หรือในกรณีที่นายกรัฐมนตรีแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  
ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือ  เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึนอยูในตําแหนงเทากับวาระ 
ที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับการแตงต้ังไวแลว 
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เมื่อครบกําหนดวาระตามวรรคหนึ่งแลว  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม   
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินการตอไปจนกวากรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่   

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระ  อาจไดรับแตงต้ังอีกได 
ขอ ๘ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) นายกรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหน าที่   มีความประพฤติเ ส่ือมเสียหรือ 

หยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
ขอ ๙ การประชุม  กปส.  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  ของจํานวนกรรมการ

ทั้งหมด  จึงจะเปนองคประชุม 
ในการประชุม  กปส.  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได   

ใหรองประธานกรรมการทําหนาที่แทน  ถาไมมีรองประธานกรรมการ  หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งข้ึนทําหนาที่แทน 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 

ขอ ๑๐ ให  กปส.  มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาและกําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 

กับงานโครงการหลวง 
(๒) พิจารณาและกําหนดแผนงาน  งาน  โครงการ  และกิจกรรมใด  ๆ  ใหสอดคลองกับ

ขอเสนอแนะของมูลนิธิโครงการหลวง  เพื่อใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของรับไปดําเนินการ 



 หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

(๓) พิจารณาอนุมั ติแผนงาน   งาน   โครงการ  กิจกรรมใด  ๆ  และงบประมาณรายจ าย 
เพื่อการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง 

(๔) ใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  และวินิจฉัยปญหาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 
(๕) ควบคุม  กํากับดูแล  ติดตามผล  และประสานการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ

กับงานโครงการหลวง 
(๖) แตงต้ังคณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของงานโครงการหลวง

ไดตามความเหมาะสม   
(๗) เชิญบุคคลจากหนวยงานของรัฐและองคกรอื่นใหมาชี้แจง  หรือสงขอมูลหรือสถิติใด   ๆ  

ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามระเบียบนี้ 
(๘) ยืมตัวบุคคล  วัสดุ  อุปกรณ  และครุภัณฑ  รวมตลอดทั้งขอใชอสังหาริมทรัพยจากหนวยงาน

ของรัฐที่เกี่ยวของไดตามความจําเปน 
(๙) ให คํารับรองผลการปฏิบั ติงานของขาราชการและพนักงานของหนวยงานของรัฐ 

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.  ทําหนาที่ เปนสํานักงานเลขานุการของ  กปส.  และใหมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบในงานดานวิชาการ  ประสานงานและงานธุรการของ  กปส.  รวมทั้งปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่  กปส.  
มอบหมาย 

ขอ ๑๓ คาใชจายสําหรับ  กปส.  คณะอนุกรรมการ  คณะทํางานที่แตงต้ังโดย  กปส.  เจาหนาที่ 
ที่ไดรับคําส่ังใหมาปฏิบัติงานโครงการหลวง  รวมทั้งคาใชจายอื่นใดที่จําเปน  ใหเบิกจายจากเงินคาใชจาย 
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ในการบริหารงานของ  สวพส.  แตในกรณีที่เปนการดําเนินการรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐ  คาใชจาย 
ที่เกิดข้ึนใหจายจากเงินงบประมาณของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของนั้น 

หมวด  ๒ 
การเสนอและการอนุมัติงานและโครงการ 

 

 

ขอ ๑๔ ให  สวพส.  ประสานงานกับมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อกําหนดกรอบนโยบายและแนวทาง
การดําเนินงานของงานโครงการหลวงเพื่อนําเสนอให  กปส.  พิจารณา  และเมื่อ  กปส.  พิจารณาอนุมัติ
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานดังกลาวแลว  ให  สวพส.  แจงใหหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบและ
แนวทางในการดําเนินงานตอไป 

ขอ ๑๕ ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายละเอียดของงานและโครงการที่ เกี่ยวของกับงาน 
โครงการหลวงตามขอ  ๑๔  พรอมทั้งกําหนดวงเงินงบประมาณรายจายของงานและโครงการสงให  สวพส.  
เพื่อพิจารณาและรวบรวมเสนอขออนุมัติตอ  กปส. 

ขอ ๑๖ ในการพิจารณาเพื่ออนุมัติงาน  โครงการและวงเงินงบประมาณ  รายจาย  ตามขอ  ๑๕  
กปส.  อาจกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงแกไขวงเงินงบประมาณเพื่อใหหนวยงานของรัฐดําเนินงานในงาน 
หรือโครงการใดที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวงเปนกรณีพิเศษได 

หมวด  ๓ 
การจัดทํา  การอนุมัติ  และการบริหารงบประมาณ 

 

 

ขอ ๑๗ เมื่อ  กปส.  ไดพิจารณาอนุมัติงาน  โครงการ  วงเงินงบประมาณรายจายแลว  ให  สวพส.  
แจงการอนุมัติดังกลาวเปนหนังสือใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของทราบ  และใหหนวยงานของรัฐจัดทํา 
คําขอต้ังงบประมาณของงานและโครงการที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวงตามที่ไดรับอนุมัติ  เสนอตอสํานัก
งบประมาณตามขั้นตอนที่กําหนดไวในกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําส่ังของทางราชการ 



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ขอ ๑๘ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐมีความจําเปนตองโอนหรือเปลี่ยนแปลงงานหรือโครงการใด
ที่ไดรับอนุมัติจาก  กปส.  แลว  ใหหนวยงานของรัฐโอนหรือเปลี่ยนแปลงงานหรือโครงการนั้นไดแตตอง 
ไมกระทบตอเปาหมายของการดําเนินงานตามที่กําหนดไว  แลวแจงให  สวพส.  เพื่อทราบ 

หมวด  ๔ 
หลักเกณฑการใชจาย 

 

 

ขอ ๑๙ ใหหนวยงานของรัฐซ่ึงไดรับจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินงานของ 
งานโครงการหลวงนําเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไปใชจายตามที่ได รับอนุมัติ  โดยในสวนของ 
การใชจายเงินของหนวยงานของรัฐใหถือปฏิบัติตามระเบียบที่หนวยงานของรัฐนั้นถือปฏิบัติอยู 

หมวด  ๕ 
การควบคุมและติดตามประเมินผล 

 

 

ขอ ๒๐ ใหหน วยงานของรัฐที่ปฏิบั ติงานเกี่ ยวของกับงานโครงการหลวงติดตามผล 
การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ  และจัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานให  สวพส.  เพื่อใชในการวิเคราะห 
และประเมินผล 

ขอ ๒๑ ให  สวพส.  ดําเนินการติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงาน  ผลการปฏิบัติงาน 
ที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวงของหนวยงานของรัฐเปนประจําทุกป  เพื่อเสนอตอ  กปส.   

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๒ ใหหลักเกณฑ  นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ 
กับงานโครงการหลวง  ซ่ึงออกตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ 
งานโครงการหลวง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ที่ใชบังคับอยูในวันที่ระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ยังคงมีผล 
ใชบังคับตอไป  ทั้งนี้  จนกวา  กปส.  จะมีมติเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น 



 หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๔   ตอนพเิศษ   ๘๔   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   กรกฎาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

ใหโอนงานของสํานักงานคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนโครงการหลวง  ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ไปเปนของ  
สวพส.  ซ่ึงทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของ  กปส.  ตามระเบียบนี้ 

ขอ ๒๓ ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน  กปส.  คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานที่ไดรับแตงต้ัง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวยการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับงานโครงการหลวง  พ.ศ.  ๒๕๔๗   
ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันที่ระเบียบนี้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน  กปส.  
คณะอนุกรรมการ  และคณะทํางานตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
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