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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการบริหารการพัฒนาเพ่ือกระจายความเจริญ 

ไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน 
พ.ศ.2539 

------------- 
          เพื่อใหการกระจายการพัฒนาและความเจริญไปสูจังหวัดทุกจังหวัด 
เปนไปอยางมีเอกภาพ ประสิทธิภาพทั่วถึง ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีท้ังในเขตชนบท 
เทศบาล สุขาภิบาลและองคการบริหารสวนตําบลสามารถบรรลุวัตถุประสงค 
และเปาหมายท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
          อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) และ (9) แหงพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ 
ของคณะรัฐมนตร ีจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี ้
          ขอ 1  ระเบียบนี้เรียกวา `ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การบริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น พ.ศ.2539' 
          ขอ 2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
          ขอ 3  ใหยกเลิก 
          (1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาชนบท 
และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค พ.ศ.2535 
          (2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาชนบท 
และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 
          (3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาชนบท 
และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2537 
          (4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาชนบท 
และกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 
          บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตร ีหรือคําส่ังอ่ืนใดในสวนท่ี 
กําหนดไวแลวในระเบียบนี ้หรือขัดแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
          ขอ 4  ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
                          หมวดท่ี 1 
                        ขอความท่ัวไป 
                        ---------- 
          ขอ 5  ในระเบียบนี้ 
          `แผนพัฒนาจังหวัด' หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ของจังหวัดท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในจังหวัด โดยคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดเปนผู 
กําหนดนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนา และการประสานแผนงานและโครงการ 
ของจังหวัดท่ีสอดคลองกับนโยบายของชาติ ซึ่งประกอบดวย 
          (1) แผนงานและโครงการพัฒนาชนบทของหนวยราชการในสวนกลาง 
ที่ดําเนินการในพื้นที่ของจังหวัด หรือแผนงานโครงการของหนวยราชการสวนกลาง 
มอบใหสวนราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดดําเนินการ หรือแผนงานโครงการที่จังหวัด 
ดําเนินการเอง และจังหวัดเปนผูประสานงานและโครงการพัฒนาดังกลาว 
          (2) โครงการพัฒนาตําบล 
          (3) แผนงานและโครงการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น 
          `โครงการพัฒนาตําบล' หมายความวา โครงการท่ีอาศัยงบกลาง 
ของการบริหารการพัฒนาเพื่อกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น ที่ริเริ่มและ 
ดําเนินการโดยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการหมูบาน หรอื 
กลุมประชาชนในพื้นที ่
          `โครงการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น' หมายความวา 
โครงการลงทุนของรัฐ เอกชน หรือการรวมทุนเพื่อกระจายฐานการผลิต การจางงาน 
และการเพิ่มพูนประสิทธิภาพไปสูสวนภูมิภาคและทองถิ่น 
          `แผนพัฒนากลุมจังหวัด' หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ของกลุมจังหวัดท่ีกําหนดโดยคํานึงถึงความคลายคลึงและสอดคลองดานสภาพภูมิประเทศ 
โครงขายคมนาคม โครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมและศูนยกลางความเจรญิและ 
แนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
          `จังหวัด' หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดินโดยใหรวมถึงหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่อยูในเขตจังหวัด 
ดวย แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
          `อําเภอ' หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดินโดยใหรวมถึงหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่อยูในเขตอําเภอ 
          `สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล' หมายความวา สภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบลตามกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล 
          `คณะกรรมการหมูบาน' หมายความวา คณะกรรมการหมูบานตาม 
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการหมูบาน 
          `คณะกรรมการกลางหมูบาน อพป.' หมายความวา คณะกรรมการ 
กลางหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเองตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบ 
บริหารหมูบานอาสาพัฒนาและปองกันตนเอง 
                          หมวดท่ี 2 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

        คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น 
                        ----------- 
          ขอ 6  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา `คณะกรรมการนโยบาย 
กระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น' เรียกโดยยอวา กนภ. ประกอบดวย 
นายกรัฐมนตรีเปนประธาน รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน 
รองประธาน และคณะกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ ใหเลขาธิการ 
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนกรรมการและเลขานุการและ 
ใหมีกรรมการและผูชวยเลขานุการตามจํานวนที่จําเปน 
          ใหประธานกรรมการแตงตั้งกรรมการเพิ่มเติมไดตามความจําเปน 
          ขอ 7  ให กนภ. มีหนาท่ี ดังน้ี 
          (1) กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของกระทรวง ทบวง 
กรม และรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน กระจายความเจริญไปสู 
ภูมิภาคและทองถ่ิน 
          (2) ประสานนโยบายและการปฏิบัติของ กระทรวง ทบวง กรม 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและ 
ทองถ่ิน 
          (3) พิจารณากลั่นกรองเรื่องตาง ๆ ท้ังท่ีเสนอโดยภาคราชการและ 
ภาคเอกชน ที่เกี่ยวของกับนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น 
          (4) สงเสรมิสนบัสนนุ และประสานงาน โครงการของภาคเอกชน 
ที่จะมีผลตอการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น 
          (5) เสนอแนวทางแกไขปญหา และอุปสรรค เพื่อใหการดําเนินงาน 
ดานการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น เปนไปตามเปาหมาย 
          (6) ติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายกระจายความเจริญ 
ไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน 
          (7) ปฏิบัติงานตามที่คณะรัฐมนตร ีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
          ขอ 8  ให กนภ.มีอํานาจ ดังน้ี 
          (1) ออกระเบียบ ประกาศ และคําส่ัง เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี ้
          (2) แตงต้ัง คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือในการ 
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น 
ตามท่ีเห็นสมควร 
          (3) พิจารณาแผนงาน/โครงการ และวงเงิน สําหรับการพัฒนา 
ชนบทและกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น เพื่อจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําปเสนอคณะรัฐมนตร ีเพื่อดําเนินการตามระเบียบ นี ้
          (4) มอบหมายใหประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการท่ี 
ไดรับมอบหมายดําเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งตามอํานาจ กนภ. ได ในกรณีที่ม ี



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ปญหาหรือมีความจําเปนเรงดวน และเม่ือดําเนินการเปนประการใดแลว ใหรายงาน 
ให กนภ.ทราบ 
                          หมวดท่ี 3 
           สํานักงานคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญ 
                     ไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน 
                         --------- 
          ขอ 9  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญ 
ไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน เปนหนวยงานภายในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิเพื่อทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ 
กนภ. โดยใหมีอํานาจและหนาท่ีดังนี ้
          (1) ประสานนโยบายและประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวย 
ราชการตาง ๆ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ที่เกี่ยวของกับการกระจายความเจริญ 
ไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน 
          (2) ประสานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดและกลุม 
จังหวัดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตามนโยบาย 
กระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น 
          (3) ประสานงานระหวางคณะอนุกรรมการและคณะทํางานชุด 
ตาง ๆ ท่ีแตงต้ังโดย กนภ. 
          (4) ดําเนินการรวมกับหนวยราชการที่เกี่ยวของในการเจรจา 
ดานความชวยเหลือดานเงินกู เงินใหเปลา และความชวยเหลือรูปแบบอื่น ๆ 
ทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการกระจายความเจริญ 
ไปสูภูมิภาคและทองถิ่นของรัฐบาล 
          (5) ติดตามประเมินผลการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและ 
ทองถ่ิน 
          (6) เผยแพรประชาสัมพันธงานพัฒนาดานการกระจายความเจริญ 
ไปสูภูมิภาคและทองถ่ิน เพื่อเสริมสรางความเขาใจและความรวมมือระหวาง 
หนวยงาน รัฐบาล ภาคเอกชน องคกรระหวางประเทศ สาธารณชนทั่วไปและ 
ประชาชนในชนบท 
          (7) ติดตอประสานงานกับสวนราชการ องคกรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคเอกชน เพื่อขอคําชี้แจงเกี่ยวกับขอเท็จจริง รายงานสถิติ และขอมูล 
ตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของ กนภ.ไดตามความจําเปน 
          (8) ขอตัวบุคลากรหรือยืมเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ จากสวนราชการ 
ท้ังสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่นมาปฏิบัติงานหรือใชประโยชนตามระเบียบนี้ได 
          (9) ปฏิบัติงานหรือดําเนินการอื่นใดตามที่ กนภ. หรอืประธาน 
กนภ.มอบหมาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          ขอ 10  ใหมีผูรับผิดชอบการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น ประกอบดวย ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการ เลขานุการและผูชวยเลขานุการไดตามความจําเปน 
          ขอ 11  ใหสํานักงานคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญ 
ไปสูภูมิภาคและทองถิ่นขออนุมัติงบบริหารจาก กนภ.เพื่อเปนคาใชจายในการ 
ปฏิบัติงานของ กนภ. และสํานักงาน กนภ. 
                          หมวดท่ี 4 
                    คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด 
                        ---------- 
          ขอ 12  ใหทุกจังหวัดมีคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด เรียกโดยยอวา 
กพจ. ประกอบดวย 
          (1) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร         ที่ปรึกษา 
              ทุกทานในจังหวัด 
          (2) ผูวาราชการจังหวัด            ประธานกรรมการ 
          (3) รองผูวาราชการจังหวัดที่        รองประธานกรรมการ 
              ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
          (4) ปลัดจังหวัด                  กรรมการ 
          (5) ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 คน       กรรมการ 
              โดยผูวาราชการจังหวัดเปน 
              ผูแตงต้ัง 
          (6) ประธานสภาจังหวัดและสมาชิก    กรรมการ 
              สภาจังหวัด จํานวน 2 คน 
              ที่ไดรับมอบหมายจาก 
              สภาจังหวัด 
          (7) นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลใน     กรรมการ 
              จังหวัด 
          (8) ประธานหอการคาจังหวัด        กรรมการ 
          (9) ประธานสภาอุตสาหกรรม        กรรมการ 
              แหงประเทศไทยกลุมทองท่ี 
              จังหวัด 
         (10) ประธานชมรมธนาคาร          กรรมการ 
              จังหวัดหรือผูแทนธนาคาร 
              สาขาอําเภอเมืองของจังหวัด 
              ที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง 
         (11) ผูแทนกระทรวงประจําจังหวัด     กรรมการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

              หรือหัวหนาสวนราชการ 
              ประจําจังหวัดที่ผูวาราชการ 
              จังหวัดเห็นควรแตงต้ังไมเกิน 
              10 คน 
         (12) ผูแทนสํานักงาน               กรรมการ 
              คณะกรรมการพัฒนาการ 
              เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
         (13) หัวหนาสํานักงานจังหวัด         กรรมการและเลขานุการ 
         (14) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบาย      กรรมการและผูชวย 
              และแผนสํานักงานจังหวัด        เลขานุการ 
              ที่ผูวาราชการจังหวัด 
              แตงต้ังไมเกิน 2 คน 
          ใหสํานักงานจังหวัดปฏิบัติหนาท่ีสํานักงานเลขานุการ กพจ. 
          ขอ 13  ให กพจ.มีหนาท่ีดังน้ี 
          (1) กําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา และการกระจาย 
ความเจริญในระดับจังหวัดใหสอดคลองกับนโยบายของ กนภ. รวมท้ังจัดทําแผน 
พัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแนวนโยบาย 
การพัฒนาชนบทและการกระจายความเจริญไปสูจังหวัด ตามขอ 7 (1) 
          (2) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาอําเภอและประสานแผนพัฒนาอําเภอ 
กับแผนพัฒนาจังหวัด 
          (3) พิจารณาทบทวนแผนงานและโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
เพื่อเสนอความเห็นตอผูวาราชการจังหวัดในการเสนอของงบประมาณรายจาย 
ประจําปตอ กนภ. 
          (4) ใหมีการประสานแผนงานโครงการระหวางจังหวัดในกรณีที ่
แผนงานโครงการนั้นมีการเชื่อมตอระหวางจังหวัด 
          (5) จัดทําแผนปฏิบัติการบริหารงานงบประมาณประจําปของจังหวัด 
          (6) กํากับ ควบคุมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติหนาท่ีแกหนวยงาน 
          (7) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและ 
แผนปฏิบัติการบริหารงบประมาณประจําปของจังหวัดของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ในจังหวัด 
          (8) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีทางราชการหรือ กนภ.มอบหมาย 
          ขอ 14  ให กพจ.มีอํานาจดังนี้ 
          (1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือในการ 
ปฏิบัติหนาที่ของ กพจ.ไดตามท่ีเห็นสมควร 
          (2) อนุมัติโครงการและพื้นที่ดําเนินงานสําหรับโครงการที ่



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดําเนินงานในจังหวัด 
          (3) กําหนดอัตราคาจางแรงงานและราคากลางของพัสดุให 
สอดคลองตามภาวะขอเท็จจริงในทองถ่ิน 
          (4) ติดตอกับสวนราชการ องคกรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาค 
เอกชน ภายในจังหวัด เพื่อขอคําชี้แจงเกี่ยวกับขอเท็จจริงรายงานสถิต ิและ 
ขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการไดตามความจําเปน 
                          หมวดท่ี 5 
                    คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ 
                        ---------- 
          ขอ 15  ใหทุกอําเภอและกิ่งอําเภอมีคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ 
และคณะกรรมการพัฒนากิ่งอําเภอ เรียกโดยยอวา กพอ.และ กพอ. กิ่งอําเภอ 
          คณะกรรมการพัฒนาอําเภอ ประกอบดวย 
          (1) นายอําเภอ                  ประธานกรรมการ 
          (2) ปลัดอําเภอหัวหนาฝาย          รองประธานกรรมการ 
              ปกครองและพัฒนา 
          (3) หัวหนาสวนราชการประจํา       กรรมการ 
              อําเภอสังกัดกระทรวง 
              มหาดไทย กระทรวงเกษตรและ 
              สหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ 
              กระทรวงสาธารณสุข และ 
              ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังกัด 
              กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง 
              มีท่ีต้ังอยูในอําเภอน้ัน 
          (4) ปลัดอําเภอซึ่งนายอําเภอ        กรรมการ 
              แตงต้ัง 1 คน 
          (5) ขาราชการประจําอําเภอ ซ่ึง     กรรมการ 
              นายอําเภอแตงต้ังไมเกิน 
              2 คน 
          (6) นายกเทศมนตรีและประธาน      กรรมการ 
              สุขาภิบาลทุกแหง (ถามี) 
          (7) ผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทน           กรรมการ 
              องคกรเอกชนในอําเภอที่ 
              นายอําเภอเห็นควรแตงตั้ง 
              ไมเกิน 3 คน 
          (8) ประธานสภาตําบล และ         กรรมการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

              ประธานกรรมการบริหารองคกร 
              บริหารสวนตําบลทุกแหง 
          (9) พัฒนาการอําเภอ              กรรมการและเลขานุการ 
         (10) ปลัดอําเภอซึ่งนายอําเภอ        กรรมการและ 
              แตงต้ัง 1 คน                ผูชวยเลขานุการ 
         (11) นักพัฒนาชุมชนที่รับ             กรรมการและ 
              ผิดชอบงาน แผนงานและ        ผูชวยเลขานุการ 
              โครงการ สํานักงานพัฒนา 
              ชุมชนอําเภอ 
          คณะกรรมการพัฒนากิ่งอําเภอ ประกอบดวย 
          (1) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา         ประธานกรรมการ 
              ประจํากิ่งอําเภอทองที่ 
          (2) ปลัดอําเภอหัวหนาฝาย          รองประธานกรรมการ 
              ปกครองและพัฒนา 
          (3) หัวหนาสวนราชการประจํา       กรรมการ 
              อําเภอสังกัดกระทรวง 
              มหาดไทย กระทรวงเกษตรและ 
              สหกรณ กระทรวงศึกษาธิการ 
              กระทรวงสาธารณสุข และ 
              ผูอํานวยการโรงพยาบาลสังกัด 
              กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึง 
              มีท่ีต้ังอยูในอําเภอน้ัน 
          (4) ปลัดอําเภอซึ่งนายอําเภอ        กรรมการ 
              ผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
              ทองท่ี แตงต้ัง 1 คน 
          (5) ขาราชการประจํากิ่งอําเภอ ซ่ึง   กรรมการ 
              ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา 
              ประจํากิ่งอําเภอทองที่แตงตั้ง 
              ไมเกิน 2 คน 
          (6) นายกเทศมนตรี และประธาน     กรรมการ 
              สุขาภิบาลทุกแหง (ถามี) 
          (7) ผูทรงคุณวุฒิหรือผูแทน           กรรมการ 
              องคกรเอกชนในอําเภอที่ 
              ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา 
              ก่ิงอําเภอทองท่ีเห็นควร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

              แตงต้ังไมเกิน 2 คน 
          (8) ประธานสภาตําบล และ         กรรมการ 
              ประธานกรรมการบริหารองคการ 
              บริหารสวนตําบลทุกแหง 
          (9) พัฒนาการอําเภอ              กรรมการและเลขานุการ 
         (10) ปลัดอําเภอซ่ึงปลัดอําเภอ        กรรมการและ 
              ผูเปนหัวหนาประจํา            ผูชวยเลขานุการ 
              ก่ิงอําเภอทองท่ีแตงต้ัง 1 คน 
         (11) นักพัฒนาชุมชนที่รับ             กรรมการและ 
              ผิดชอบงาน แผนงานและ        ผูชวยเลขานุการ 
              โครงการ สํานักงานพัฒนา 
              ชุมชนกิ่งอําเภอ 
          ขอ 16  ให กพอ. และ กพอ. กิ่งอําเภอ มีหนาท่ีดังน้ี 
          (1) จัดทําแผนพัฒนาอําเภอและกําหนดพื้นที่เปาหมายเพื่อการพัฒนา 
ใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางของจังหวัด 
          (2) จัดทําโครงการพัฒนาในสวนที่เปนความตองการของอําเภอ 
เสนอตอ กพจ. รวมทั้งเสนอความเห็นเกี่ยวกับการเสนอของบประมาณรายจาย 
โครงการเพื่อการพัฒนาชนบท ประจําปในเขตอําเภอ ตอ กพจ. 
          (3) ใหความเห็นชอบการประสานแผนพัฒนาตําบลกับแผนพัฒนา 
อําเภอรวมทั้งประสานแผนงานและโครงการของหนวยราชการที่ดําเนินการ 
ในพื้นที่ของอําเภอกับแผนงานโครงการของสวนทองถิ่นในอําเภอ 
          (4) กํากับ ติดตามผล และใหคําแนะนําในการปฏิบัติหนาท่ีแก 
หนวยงานท่ีเก่ียวของในอําเภอ เพื่อใหเกิดการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
          (5) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีทางราชการ กพจ. และคณะอนุกรรมการ 
ของ กพจ.มอบหมาย 
          ขอ 17  ให กพอ.และ กพอ.กิ่งอําเภอมีอํานาจดังนี้ 
          (1) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือในการ 
ปฏิบัติหนาที่ของ กพอ.และ กพอ.กิ่งอําเภอ ไดตามท่ีเห็นสมควร 
          (2) ประสานแผนงานและโครงการพัฒนาของหนวยราชการใน 
สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่นที่ดําเนินการในพื้นที่ของอําเภอ 
          (3) ติดตอสวนราชการ องคกรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
ภายในอําเภอ และกิ่งอําเภอ เพื่อขอคําชี้แจงเกี่ยวกับขอเท็จจริง รายงานสถิติ 
และขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการไดตามความจําเปน 
                          หมวดท่ี 6 
                  องคกรในระดับตําบลและหมูบาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

                        ---------- 
          ขอ 18  ใหมีคณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล 
เรียกโดยยอวา คปต.เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสภาตําบลและองคการบริหาร 
สวนตําบล ประกอบดวย 
          (1) เจาหนาที่เกษตรประจําตําบล ในกรณีท่ีไมมี     ผูทํางาน 
              เจาหนาที่เกษตรประจําตําบล 
              ใหเกษตรอําเภอพิจารณาแตงตั้ง 
              ผูแทน 1 คน 
          (2) สาธารณสุขประจําตําบล ในกรณีท่ีไมมี         ผูทํางาน 
              สาธารณสุขประจําตําบลใหสาธารณสุข 
              อําเภอแตงต้ังผูแทน 1 คน 
          (3) ครูที่ประจําอยูในตําบล หรือนักวิชาการ        ผูทํางาน 
              ศึกษา หรือเจาหนาที่อื่น สังกัดสํานักงาน 
              ศึกษาธิการอําเภอ ซ่ึง กพอ. แตงต้ัง 1 คน 
          (4) พัฒนากรประจําตําบล ในกรณีท่ีไมมีพัฒนากร     ผูทํางาน 
              ประจําตําบล ใหพัฒนาการอําเภอพิจารณา 
              แตงต้ังผูแทน 1 คน 
          (5) ขาราชการประจําอําเภอ ซึ่งนายอําเภอหรือ    ผูทํางาน 
              ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ 
              เห็นควรแตงตั้ง 1 คน 
          ใหนายอําเภอหรือปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอพิจารณา 
แตงต้ังผูทํางานหน่ึงคนเพ่ือทําหนาท่ีคณะทํางาน และผูทํางานอีกหน่ึงคน เพ่ือทํา 
หนาที่เลขานุการคณะทํางานตามมติของ คปต. 
          ขอ 19  ให คปต. มีหนาท่ีดังน้ี 
          (1) ใหการสนับสนุนทางดานวิชาการและอุปกรณที่จําเปนในการ 
ดําเนินการตามแผนงานและโครงการของสภาตําบล หรอื อบต. ตามที่สภาตําบล 
หรอื อบต.รองขอ 
          (2) ชวยเหลือสภาตําบลและ อบต. ในการตรวจสอบความเปนไปได 
ของโครงการทั้งในดานเทคนิคและคาใชจายของโครงการ 
          (3) ดําเนินการอื่นใดตามท่ีทางราชการมอบหมายและท่ีสภาตําบล 
รวมท้ัง อบต.ขอความชวยเหลือ 
          ขอ 20  ให กม.และคณะกรรมการกลางหมูบาน อพป. มีหนาท่ี 
เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทระดับหมูบาน ตามระเบียบนีแ้ละตามระเบียบท่ี กนภ. 
กําหนด 
                          หมวดท่ี 7 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

                การสนับสนุนของสวนราชการตาง ๆ 
                        ---------- 
          ขอ 21  ใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงานของรัฐ ท้ังในสวนกลาง 
สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจใหความสนับสนุนการดําเนินงานของ 
คณะกรรมการตาง ๆ ตามระเบียบนี้ 
          ขอ 22  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติใหความชวยเหลือสนับสนุนทางวิชาการและรวมในการจัดทําแผนงานและ 
โครงการตลอดจนติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
          ขอ 23  ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดตาม 
ความเหมาะสมและรวมกับหนวยราชการที่เกี่ยวของติดตามและประเมินผลแผนงาน 
และโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด 
          ขอ 24  ใหกระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง มีหนาท่ีติดตามและ 
อํานวยความสะดวกในการใชจายเงิน รวมทั้งปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยการเบิกจายและการบัญชีสําหรับคาใชจายตามโครงการพัฒนาจังหวัด 
โครงการพัฒนาตําบลและโครงการการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น 
ใหเปนไปตามมติของ กนภ.รวมทั้งใหการสนับสนุนเกี่ยวกับการเงินและการเบิกจาย 
แลวรายงานให กนภ.ทราบ 
          ขอ 25  ใหกระทรวงมหาดไทย 
          (1) ใหคําแนะนําจังหวัดเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการวางแผน 
และประสานแผนพัฒนาจังหวัดตามกรอบนโยบายที่กําหนดโดย กนภ. 
          (2) ดําเนินการฝกอบรมดานการวางแผนและการจัดทําโครงการ 
แกเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการวางแผนพัฒนาจังหวัด 
                          หมวดท่ี 8 
                        บทเฉพาะกาล 
                        ---------- 
          ขอ 26  ในระหวางท่ียังไมมีระเบียบ ประกาศ และคําส่ัง กนภ. 
ตามขอ 8 (1) ใหใชระเบียบ ประกาศ และคําส่ัง สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การบริหารการพัฒนาชนบทและกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค พ.ศ.2535 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2537 และ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 ไปพลางกอนจนกวาระเบียบฉบับนี้จะมีผลใชบังคับ 
          ขอ 27  บรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ัง หรือเอกสารใด ๆ 
ที่อางถึงคณะกรรมการพัฒนาชนบทและกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค หรอื 
คํายอวา กชช.ภ.ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนา 
ชนบทและกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2536 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2537 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใหหมายความถึงคณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น 
หรอื กนภ. 
 
                         ประกาศ ณ วันที ่1 กุมภาพันธ พ.ศ.2539 
                                  บรรหาร ศิลปอาชา 
                                    นายกรัฐมนตร ี
 
 
 


