๖๘

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เป็นการสมควรสนับสนุนให้มีการประสาน ติดตาม เร่งรัด ช่วยเหลือและให้มี
การกากับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อให้สามารถแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่กา รปฏิบัติ
ที่เป็นรูปธรรม และสนับสนุน ส่งเสริมระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ของจังหวัดดาเนินการไปด้วยความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบ
ความต้องการของประชาชนได้โดยไม่มีอุปสรรคด้านกลไกการบริหารราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒๑ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“การกากับและติดตามการปฏิบัติราชการ ” หมายความว่า การตรวจราชการ การขอให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐรายงานเหตุการณ์และผลการปฏิบัติงานตามนโยบายขอ งรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
ยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด การประสานราชการเพื่อให้เกิด
การบูรณาการยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม การเร่งรัด
การติดตามผล การให้คาแนะนาช่วยเ หลือเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
“ราชการในภูมิภาค” หมายความว่า ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและให้หมายความรวมถึง
ราชการบริหารส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ ที่มีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัดและกรุงเทพมหานคร๒
๑
๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง หน้า ๙ / ๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗

ข้อ ๓ บทนิยามคาว่า “ราชการในภูมิภาค ” แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง หน้า ๒ / ๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๘

๖๙
“หน่วยงานของรัฐ ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ใน
กากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“รองนายกรัฐมนตรี ” หมายความรวมถึง รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี
ให้กากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค๓
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น
ในหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการ ” หมายความว่า คณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ข้อ ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
คณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาค โดยเรียกย่อว่า “กกภ.” ประกอบด้วย
(๑) รองนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานกรรมการ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
(๒) รองนายกรัฐมนตรีอื่นทุกคน
เป็นกรรมการ
(๓) ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๔) หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
สานักนายกรัฐมนตรี
(๕) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค
๓

ข้อ ๓ บทนิยามคาว่า “รองนายกรัฐมนตรี ” เพิ่มเติมโดย ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒ ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง หน้า ๒ / ๙ พฤศจิก ายน
๒๕๔๘

๗๐
ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีภารกิจเกี่ยวกับการพิจารณาแนวทางการบริหารราชการร่วมกัน
ของรองนายกรัฐมนตรีทุกคนให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย และร่วมกันแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นให้ได้ข้อยุติที่จะทางานร่วมกันในทิศทางเดียวกัน เมื่อที่ประชุมมีข้อ ตกลงประการใด ถ้ากรณีนั้น
อยู่ในอานาจของนายกรัฐมนตรีที่จะปฏิบัติได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายสามารถนาไป
ปฏิบัติงานต่อไปได้ แต่ถ้ากรณีใดเป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจของคณะรัฐมนตรีให้รายงานคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณามอบหมายต่อไป และปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายและให้มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาคให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ
(๒) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการการจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างกลุ่มจังหวัด
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
(๓) อานวยการ ประสานงาน เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและยุทธศาสตร์จังหวัด แผนงาน และโครงการสาคัญตามนโยนายของรัฐบาล
ตลอดจนเสนอแนะและแก้ไขปัญหา อุ ปสรรค และข้อขัดข้องเพื่อให้การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
สัมฤทธิ์ผล
(๔) รายงานผลการดาเนินการ ตลอดจนปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคที่คาบเกี่ยว
ระหว่างพื้นที่หรือระหว่างกระทรวงในความรับผิดชอบของรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนต่อนายกรัฐมนตรี
(๕) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานมีอานาจออกหนังสือแจ้งให้
หน่วยงา นของรัฐจัดส่งเอกสารหรือข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ตามความจาเป็น
ข้อ ๘ ในการประชุมคณะกรรมการ ให้ผู้ดารงตาแหน่งดังต่อไปนี้หรือผู้แทน ซึ่งมีอานาจ
ตัดสินใจแทนเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง
(๒) ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๓) ปลัดกระทรวงมหาดไทย
(๔) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๕) ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
(๖) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๘) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองของรองนายกรัฐมนตรีทุกคน

๗๑
(๙) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ข้อ ๙ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวง และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งปฏิบัติราชการในจังหวัดเสนอข้อมูล อานวยความสะดวก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบนี้
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่จะต้องขอความเห็นจากหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาชน
ให้ผู้อานวยการมีหนังสือเชิญหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนนั้นเข้าร่วมประชุม
เพื่อให้รายละเอียดของข้อมูลต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ ๑๑ การประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกรองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ ๑๒ ให้มีสานักงานคณะกรรมการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
เรียกโดยย่อว่า “ส.กกภ.” เป็นหน่วยงานในสานักง านปลัดสานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานธุรการ
และงานเลขานุการของคณะกรรมการ รวมทั้งมีหน้าที่ในการช่วยอานวยการ ประสานงาน
และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ งข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ
๘
ในสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อานวยการ เพื่อรับผิดชอบการปฏิบัติงานของสานักงาน
หมวด ๒
ขอบเขตและอานาจหน้าที่ของรองนายกรัฐมนตรี
ในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ข้อ ๑๓ การกาหนดให้รองนายกรัฐมนตรีกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ในพื้นที่จังหวัดใดหรือกลุ่มจังหวัดใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดในคาสั่งของนายกรัฐมนตรี
เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและความสะดวกในการกากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในภูมิภาค ให้ส่วนราชการปรับปรุงการกาหนดเข
ตพื้นที่ตรวจราชการให้สอดคล้องกับ
เขตตรวจราชการของสานักนายกรัฐมนตรี
ข้อ ๑๔ ในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและการสั่งการของ
รองนายกรัฐมนตรี ให้ถือว่าเป็นการได้รับมอบอานาจจากนายกรัฐมนตรีในการดาเนินการแทน
นายกรัฐมนตรีตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทุกเรื่อง เว้นแต่นายกรัฐมนตรีจะสั่งการ
เป็นอย่างอื่น และให้รวมถึงอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ความเห็นชอบในการจัดทาและการปรั บปรุงยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ที่รับผิดชอบเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค โดยส่งเสริมกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของทุกหน่วยในการพัฒนาดังกล่าว

๗๒
(๒) กากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงของจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งให้คาแนะนา
ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(๓) กากับโดยทั่วไปซึ่งราชการในภูมิภาคตามที่นายกรั ฐมนตรีมอบหมาย เพื่อการนี้
จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติการใดได้ตามที่เห็นสมควร
(๔) วินิจฉัยสั่งการให้หน่วยงานของรัฐในเขตพื้นที่รับผิดชอบปฏิบัติหรือยับยั้ง
การปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือก่อให้เกิดผลกระ ทบต่อประชาชน
อย่างรุนแรงและกว้างขวาง รวมทั้งให้มีอานาจในการสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
ตามที่เห็นสมควรก่อน แล้วแจ้งให้รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายและมอบอานาจในการกากับ
การบริหารราชการหรือสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
สาหรับหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทราบด้วย
(๕) เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในจังหวัดต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การแต่งตั้ง โยกย้าย หรือดาเ นินการทางวินัยของผู้ว่าราชการ
จังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัด และหัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
ที่มีสานักงานตั้งอยู่ในจังหวัด
(๖) ให้คาแนะนาในการพัฒนาประสิทธิภาพของผู้ว่าราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๕ ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายหรือมอบอานาจ ให้กากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคใดเห็นว่า ภารกิจของราชการในภูมิภาคที่ตนรับผิดชอบเป็นเรื่องที่
สาคัญและอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือทางราชการในภูมิภาค
อื่นที่มิได้อยู่ในอานาจหน้าที่กากับและติดตามการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีนั้น ให้นาเสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณา
ข้อ ๑๖ ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจัดให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ประจาเขตตรวจราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคน
หมวด ๓
การสนับสนุนงบประมาณ

ข้อ ๑๗๔ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กรณีมีความจาเป็นต้อง
๔

ข้อ ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง หน้า ๓ / ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

๗๓
ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน หากไม่ดาเนินการแล้วจะเกิดความเสียหาย
และมีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชน ในพื้นที่ ให้รองนายกรัฐมนตรีมีอานาจในการอนุมัติ
การจัดสรรเ งินงบประมาณรายจ่าย ประจาปี งบกลาง รายการเงินสารองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น
ให้แก่หน่วยงานของรัฐในวงเงินรวมไม่เกินเก้าร้อยล้านบาทต่อปี
ให้คณะกรรมการกาหนดวงเงินงบประมาณที่รองนายกรัฐมนตรีแต่ละคนมีอานาจในการ
อนุมัติการจัดสรรตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ โดยพิจารณาตา มความเหมาะสมและสอดคล้องกับการกากับ
และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดตามข้อ ๑๓
ในกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีมีความจาเป็นต้องขอจัดสรรเงินงบประมาณเกินวงเงินตามที่
คณะกรรมการกาหนดซึ่งเกินวงเงินตามวรรคหนึ่ง ให้รองนายกรัฐ มนตรีเสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความจาเป็นเร่งด่วนเป็นกรณีไป
ข้อ ๑๘๕ ในการดาเนินการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง
ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะทางานสาหรับรองนายกรัฐมนตรีแต่ละคน
เพื่อพิจารณากลั่นกรอง
ควา มเหมาะสมและความจาเป็นในการใช้จ่ายเงินของแผนงานหรือโครงการต่าง
ๆ เพื่อประกอบ
การพิจารณาของรองนายกรัฐมนตรี
หมวด ๔
การรายงานผลการดาเนินการ

ข้อ ๑๙ การรายงานข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนผลการปฏิบัติราชการต่าง ๆ
ของหน่ว ยงานในจังหวัดที่ต้องรายงานเข้าสู่ส่วนกลาง ให้ดาเนินการตามระบบการรายงานหลายทาง
โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรายงานไปยังสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการต้นสังกัด
ในขณะเดียวกันก็ให้เสนอรายงานไปยังรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ภูมิภา คทราบอีกทางหนึ่ง
และหากเรื่องใดเป็นเรื่องเฉพาะหรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐแห่งใด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ประสานเรื่องนั้นให้หน่วยงานของรัฐเจ้าของเรื่องทราบด้วย
ข้อ ๒๐ ให้ผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจ
ราชการกรม รายงานผ ลการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้บังคับบัญชา
โดยตรงและผู้บังคับบัญชาในระดับเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งระดับพร้อมกัน ดังนี้
(๑) กรณีผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ให้รายงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกนายก
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแล
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีที่กากับดูแลเขตพื้นที่ภูมิภาคที่รับผิดชอบ
๕

ข้อ ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๑๗ ง หน้า ๓ / ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๒

๗๔
(๒) กรณีผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้รายงานปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเจ้าสังกัด
(๓) กรณีผู้ตรวจราชการกรม ให้รายงานอธิบดีและรองปลัดกระทรวงหัวหน้า
กลุ่มภารกิจ ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจให้รายงานปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดแทน
ในการรายงานตาม (๒) และ (๓) หากเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบเขตและอานาจหน้าที่
ของรองนายกรัฐมนตรีในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง
และผู้ตรวจราชการกรมเสนอรายงานต่อรองนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ภูมิภาค
และคณะกรรมการต่อไป
การรายงานตามวรรคสอง คณะกรรมการอาจกาหนดให้รายงานเฉพาะเรื่องที่สาคัญ
และอาจมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย ของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ราชการหรือต่อราชการในภูมิภาคอื่นก็ได้
ข้อ ๒๑ ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบในการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ของรองนายกรัฐมนตรีระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบสารสนเทศของจังหวัดกับหน่วยงานของรัฐ
ให้จังหวัดจัดให้มีระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางระบบข้อมูล
ที่จะใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างศูนย์ปฏิบัติการของนายกรัฐมนตรี ศูนย์ปฏิบั
ติการ
ของกระทรวง และศูนย์ปฏิบัติการของกรม
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด

ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการและสานักงาน
ข้อ ๒๓ ให้สานักงานปลัดสานักนายกรัฐ มนตรีจัดหาบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและเหมาะสมกับภารกิจในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
รวมทั้งจัดตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการกากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
ของรองนายกรัฐมนตรีอย่างเพียงพอ
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

