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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการกากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๔๗
โดยที่เป็ นการสมควรสนับสนุ นให้มีการประสาน ติดตาม เร่ งรัด ช่ วยเหลื อ
และให้มีการกากับติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถแปลงนโยบาย
ของรัฐบาลไปสู่ การปฏิ บตั ิที่เป็ นรู ปธรรม และสนับสนุ น ส่ งเสริ มระบบการบริ หารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการเพื่อให้การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดดาเนิ นการ
ไปด้วยความคล่องตัว มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน
ได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริ หารราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่ ง พระราชบัญญัติระเบี ย บ
บริ หารราชการแผ่นดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกากับ
และติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
เป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การกากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการ” หมายความว่า การตรวจราชการ
การขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายของ
รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ ของชาติ ยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์
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จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดและ
ยุทธศาสตร์ จงั หวัดไปสู่ การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม การเร่ งรัด การติดตามผล การให้
คาแนะนาช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
“ราชการในภูมิ ภาค” หมายความว่า ราชการบริ หารส่ วนภู มิ ภาค ราชการ
บริ หารส่ วนกลาง และรัฐวิสาหกิจที่มีสานักงานตั้งอยูใ่ นจังหวัด
“หน่ ว ยงานของรั ฐ ” หมายความว่า ส่ ว นราชการตามกฎหมายว่า ด้ว ย
การปรับปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยูใ่ นกากับของราชการฝ่ ายบริ หาร แต่ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
“เจ้าหน้าที่ข องรั ฐ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนัก งาน ลู กจ้า ง หรื อ
ผูป้ ฏิบตั ิงานอื่นในหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิ บตั ิ
ราชการในภูมิภาค
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตาม
การปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค
“ผูอ้ านวยการ” หมายความว่า ผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการกากับ
และติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรี รักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
คณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรี ยกว่า คณะกรรมการกากับและติดตาม
การปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค เรี ยกโดยย่อว่า “กกภ.” ประกอบด้วย
(๑) รองนายกรัฐมนตรี
เป็ นประธานกรรมการ
ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย
(๒) รองนายกรัฐมนตรี อื่นทุกคน
เป็ นกรรมการ
(๓) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(๔) หัวหน้าผูต้ รวจราชการ
เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
สานักนายกรัฐมนตรี
(๕) ผูอ้ านวยการสานักงานคณะกรรมการ เป็ นผูช้ ่วยเลขานุการ
กากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการ
ในภูมิภาค
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีภารกิ จเกี่ ยวกับการพิจารณาแนวทางการบริ หาร
ราชการร่ วมกันของรองนายกรัฐมนตรี ทุกคนให้การปฏิบตั ิราชการเกิ ดผลสาเร็ จตาม
เป้ าหมาย และร่ วมกันแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นให้ได้ขอ้ ยุติที่จะทางานร่ วมกันในทิศทาง
เดี ยวกัน เมื่ อที่ประชุ มมีขอ้ ตกลงประการใด ถ้ากรณี น้ นั อยู่ในอานาจของนายก
รัฐมนตรี ที่จะปฏิบตั ิได้ ให้รองนายกรัฐมนตรี ซ่ ึ งได้รับมอบหมายสามารถนาไปปฏิบตั ิงาน
ต่อไปได้ แต่ถา้ กรณี ใดเป็ นเรื่ องที่อยู่ในอานาจของคณะรัฐมนตรี ให้รายงานคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณามอบหมายต่อไป และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
และให้มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
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(๑) กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการในการกากับและติดตามการปฏิบตั ิ
ราชการในภูมิภาคให้บงั เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
(๒) ส่ งเสริ มให้มีการบูรณาการการจัดทายุทธศาสตร์ การพัฒนาระหว่าง
กลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติและยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค
(๓) อานวยการ ประสานงาน เร่ งรัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงาน
ตามยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์ จงั หวัด แผนงาน และโครงการสาคัญ
ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนเสนอแนะและแก้ไขปั ญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง
เพื่อให้การบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการสัมฤทธิ์ ผล
(๔) รายงานผลการดาเนินการ ตลอดจนปั ญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่ องมาจากการกากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการ
ในภูมิภาคที่คาบเกี่ ยวระหว่างพื้นที่หรื อระหว่างกระทรวงในความรับผิดชอบของ
รองนายกรัฐมนตรี แต่ละคนต่อนายกรัฐมนตรี
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทางานเพื่อปฏิบตั ิการตามระเบียบนี้
(๖) ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานมีอานาจออก
หนังสื อแจ้งให้หน่วยงานของรัฐจัดส่ งเอกสารหรื อข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งชี้ แจงข้อเท็จจริ ง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ตามความจาเป็ น
ข้อ ๘ ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ผดู ้ ารงตาแหน่งดังต่อไปนี้ หรื อผูแ้ ทน
ซึ่ งมีอานาจตัดสิ นใจแทนเข้าร่ วมประชุมด้วยทุกครั้ง
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง
(๒) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร

หน้า ๑๓
เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง ราชกิจจานุ เบกษา

๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

(๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๕) ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
(๗) เลขาธิ การคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๘) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรี ทุกคน
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ข้อ ๙ ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัด ผูต้ รวจราชการกระทรวง และหัวหน้าหน่ วยงาน
ของรัฐซึ่ งปฏิบตั ิราชการในจังหวัดเสนอข้อมูล อานวยความสะดวก และให้ความร่ วมมือ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ในกรณี ที่จะต้องขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน หรื อ
ภาคประชาชน ให้ผอู ้ านวยการมีหนังสื อเชิญหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน
หรื อภาคประชาชนนั้นเข้าร่ วมประชุ ม เพื่อให้รายละเอี ยดของข้อมูลต่าง ๆ ในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ ๑๑ การประชุ มคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุ ม
หรื อไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุ มเลือกรองนายกรัฐมนตรี คนหนึ่ งเป็ นประธาน
ในที่ประชุม
ข้อ ๑๒ ให้มีสานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการ
ในภูมิภาค เรี ยกโดยย่อว่า “ส.กกภ.” เป็ นหน่วยงานในสานักงานปลัดสานักนายก
รัฐมนตรี รับผิดชอบงานธุ รการและงานเลขานุ การของคณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่
ในการช่วยอานวยการ ประสานงาน และเป็ นศูนย์กลางในการประสานงานด้าน
สารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค
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ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการผูด้ ารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ ๘
ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เป็ นผูอ้ านวยการ เพื่อรับผิดชอบการปฏิบตั ิงาน
ของสานักงาน
หมวด ๒
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรี
ในการกากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค
ข้อ ๑๓ การกาหนดให้รองนายกรัฐมนตรี กากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการ
ในภูมิภาคในพื้นที่จงั หวัดใดหรื อกลุ่มจังหวัดใด ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในคาสั่งของ
นายกรัฐมนตรี
เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและความสะดวกในการกากับและติดตาม
การปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค ให้ส่วนราชการปรับปรุ งการกาหนดเขตพื้นที่ตรวจราชการ
ให้สอดคล้องกับเขตตรวจราชการของสานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๔ ในการกากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมิภาคและการสั่งการ
ของรองนายกรัฐมนตรี ให้ถือว่าเป็ นการได้รับมอบอานาจจากนายกรัฐมนตรี ในการ
ดาเนิ นการแทนนายกรัฐมนตรี ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิ น
ทุกเรื่ อง เว้นแต่นายกรัฐมนตรี จะสั่งการเป็ นอย่างอื่น และให้รวมถึงอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็ นชอบในการจัดทาและการปรับปรุ งยุทธศาสตร์ การพัฒนา
กลุ่ ม จัง หวัด ที่ รับ ผิดชอบเพื่ อให้ส อดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ ช าติ และยุท ธศาสตร์
การพัฒนาภาค โดยส่ งเสริ มกระบวนการการมีส่วนร่ วมของทุกหน่วยในการพัฒนาดังกล่าว
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(๒) กากับและติดตามการปฏิ บตั ิราชการในภูมิภาคและประเมินผลสัมฤทธิ์
ของผูว้ า่ ราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสู งของจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
รวมทั้งให้คาแนะนาช่วยเหลือและแก้ไขปั ญหา เพื่อให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดสามารถ
ปฏิบตั ิงานตามเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๓) กากับโดยทัว่ ไปซึ่งราชการในภูมิภาคตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย
เพื่อการนี้จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบตั ิการใดได้ตามที่เห็นสมควร
(๔) วินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่รับผิดชอบปฏิบตั ิหรื อ
ยับยั้งการปฏิ บตั ิราชการใด ๆ ที่ขดั ต่อนโยบายหรื อมติคณะรัฐมนตรี หรื อก่อให้เกิ ด
ผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุ นแรงและกว้างขวาง รวมทั้งให้มีอานาจในการสั่งสอบสวน
ข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ราชการตามที่ เห็ นสมควรก่ อน แล้วแจ้งให้รองนายก
รัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายและมอบอานาจในการกากับการบริ หารราชการหรื อสั่ง
และปฏิบตั ิราชการแทนนายกรัฐมนตรี สาหรับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบ
โดยรายงานนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ทราบด้วย
(๕) เสนอแนะเกี่ ยวกับการบริ หารงานบุคคลในจังหวัดต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย หรื อดาเนิ นการ
ทางวินยั ของผูว้ า่ ราชการจังหวัด รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด หัวหน้าส่ วนราชการประจา
จังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่ วนกลางที่มีสานักงานตั้งอยูใ่ นจังหวัด
(๖) ให้คาแนะนาในการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของผูว้ า่ ราชการจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่รองนายกรัฐมนตรี ซ่ ึ งได้รับมอบหมายหรื อมอบอานาจ
ให้กากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมิภาคใดเห็นว่า ภารกิจของราชการในภูมิภาค
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ที่ตนรับผิดชอบเป็ นเรื่ องที่สาคัญและอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยของ
ประชาชนเป็ นส่ วนรวมหรื อต่อราชการในภูมิภาคอื่นที่มิได้อยู่ในอานาจหน้าที่กากับ
และติ ดตามการปฏิ บ ตั ิ ราชการของรองนายกรั ฐมนตรี น้ ัน ให้นาเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๖ ให้สานักงานปลัดสานักนายกรั ฐมนตรี จดั ให้ผตู้ รวจราชการสานัก
นายกรัฐมนตรี ประจาเขตตรวจราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นฝ่ ายเลขานุ การของ
รองนายกรัฐมนตรี แต่ละคน
หมวด ๓
การสนับสนุนงบประมาณ
ข้อ ๑๗ ภายใต้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กรณี
มีความจาเป็ นต้องได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปั ญหาอย่างเร่ งด่วน หาก
ไม่ดาเนิ นการแล้วจะเกิดความเสี ยหายและมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในพื้นที่ ให้รองนายกรัฐมนตรี มีอานาจในการอนุมตั ิการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี งบกลาง รายการเงิ นสารองจ่าย เพื่อกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจาเป็ นให้แก่หน่ วยงาน
ของรัฐในวงเงินไม่เกินคนละหนึ่งร้อยล้านบาทต่อปี หากเกินวงเงินให้รองนายกรัฐมนตรี
เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามความจาเป็ นเร่ งด่วนเป็ นกรณี ไป
ข้อ ๑๘ ในการดาเนินการพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรเงินงบประมาณตามข้อ ๑๗
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะทางานคณะหนึ่ งเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองความเหมาะสม
และความจาเป็ นในการใช้จ่ายเงินของแผนงานหรื อโครงการต่าง ๆ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของรองนายกรัฐมนตรี
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หมวด ๔
การรายงานผลการดาเนินการ
ข้อ ๑๙ การรายงานข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ตลอดจนผลการปฏิบตั ิราชการต่าง ๆ
ของหน่วยงานในจังหวัดที่ตอ้ งรายงานเข้าสู่ ส่วนกลาง ให้ดาเนินการตามระบบการ
รายงานหลายทาง โดยให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดเสนอรายงานไปยังสานักเลขาธิ การ
นายกรัฐมนตรี และส่ วนราชการต้นสังกัด ในขณะเดียวกันก็ให้เสนอรายงานไปยัง
รองนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ภูมิภาคทราบอีกทางหนึ่ง และหากเรื่ องใด
เป็ นเรื่ องเฉพาะหรื อเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่ วยงานของรัฐแห่ งใด ให้ผวู ้ า่ ราชการ
จังหวัดประสานเรื่ องนั้นให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่ องทราบด้วย
ข้อ ๒๐ ให้ผูต้ รวจราชการส านักนายกรั ฐมนตรี ผูต้ รวจราชการกระทรวง
และผูต้ รวจราชการกรม รายงานผลการติดตามประเมินผลการปฏิ บตั ิราชการตามที่
ได้รับมอบหมายแก่ผบู ้ งั คับบัญชาโดยตรงและผูบ้ งั คับบัญชาในระดับเหนื อขึ้นไปอีก
หนึ่งระดับพร้อมกัน ดังนี้
(๑) กรณี ผตู้ รวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ให้รายงานปลัดสานักนายก
รัฐมนตรี รัฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี หรื อรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมาย
ให้กากับดูแลสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี ที่กากับดูแล
เขตพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
(๒) กรณี ผตู้ รวจราชการกระทรวง ให้รายงานปลัดกระทรวงหรื อรองปลัด
กระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเจ้าสังกัด
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(๓) กรณี ผตู้ รวจราชการกรม ให้รายงานอธิบดีและรองปลัดกระทรวงหัวหน้า
กลุ่มภารกิ จ ในกรณี ที่ไม่มีรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิ จให้รายงานปลัดกระทรวง
เจ้าสังกัดแทน
ในการรายงานตาม (๒) และ (๓) หากเป็ นเรื่ องที่อยู่ในขอบเขตและอานาจ
หน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรี ในการกากับและติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค
ให้ผตู ้ รวจราชการกระทรวงและผูต้ รวจราชการกรมเสนอรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรี
ซึ่ งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภูมิภาคและคณะกรรมการต่อไป
การรายงานตามวรรคสอง คณะกรรมการอาจกาหนดให้รายงานเฉพาะเรื่ อง
ที่สาคัญและอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยของประชาชนเป็ นส่ วนรวม หรื อ
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิราชการหรื อต่อราชการในภูมิภาคอื่นก็ได้
ข้อ ๒๑ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารร่ วมกับกระทรวง
มหาดไทยรับผิดชอบในการเชื่ อมโยงข้อมูลเกี่ ยวกับการกากับและติดตามการปฏิ บตั ิ
ราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบสารสนเทศ
ของจังหวัดกับหน่วยงานของรัฐ
ให้จงั หวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการวางระบบ
ข้อมูลที่จะใช้ในการเชื่ อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างศูนย์ปฏิ บตั ิการของนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ปฏิบตั ิการของกระทรวง และศูนย์ปฏิบตั ิการของกรม
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความร่ วมมือ
และสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการและสานักงาน
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ข้อ ๒๓ ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี จดั หาบุคลากร วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์
และอุปกรณ์การปฏิ บตั ิงานที่ทนั สมัยและเหมาะสมกับภารกิ จในการกากับและติดตาม
การปฏิบตั ิราชการในภูมิภาค รวมทั้งจัดตั้งงบประมาณเป็ นค่าใช้จ่ายในการกากับและ
ติดตามการปฏิบตั ิราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี อย่างเพียงพอ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

