
หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๙๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   ตุลาคม   ๒๕๕๙ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตรี 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี   

(ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีภารกิจเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี   

การประสานราชการกับรัฐสภา  การประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์  การประสานราชการ
กับกระทรวง  ทบวง  กรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ของรัฐ  และภารกิจเก่ียวกับประชาชน  โดยพัฒนา
ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร  พัฒนาการออกกฎ  ระเบียบ  คําสั่ง  และมติคณะรัฐมนตรี  
ประสานการปฏิบัติตามนโยบาย  และมติคณะรัฐมนตรีตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อนําไปสู่
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  มุ่งผลสัมฤทธิ์  และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  โดยให้มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
(๒) ประสานราชการกับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

เก่ียวกับการดําเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย  และเร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ขอรับความยินยอม
หรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร  วุฒิสภา  และรัฐสภา  ตลอดจนเร่ืองที่สภาผู้แทนราษฎร  
วุฒิสภา  และรัฐสภา  เสนอมายังคณะรัฐมนตรี 

(๓) ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เ ก่ียวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี 
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(๔) ประสานราชการกับกระทรวง  ทบวง  กรม  และหน่วยงานอื่น ๆ  ของรัฐ  เพื่อให้ 
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

(๕) บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการเก่ียวกับงานในอํานาจหน้าที่แก่ประชาชน 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขาธิการ 
(๒) กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(๓) กองนิติธรรม 
(๔) กองบริหารงานสารสนเทศ 
(๕) กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ 
(๖) กองวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี 
(๗) กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี 
(๘) กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ข้อ ๔ ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ให้มีกลุ่มงานดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุน

พระราชทานในโครงการทุนการศึกษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เพื่อทําหน้าที่หลัก
เก่ียวกับงานนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  
รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานการดําเนินการกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการคัดเลือก  คัดสรรนักเรียน  รวมถึง
การดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร 

(๒) ติดตามและประเมินผลการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการ
ทุนการศึกษา  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๕ ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ให้มีกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี  เพื่อทําหน้าที่หลักในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี  
รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ประสานงานและกําหนดแนวทางและวิธีการดําเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 
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(๒) สนับสนุนงานทางวิชาการและงานธุรการแก่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี 

(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลัก 
ในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  โดยมีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๗ ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลัก
ในการพัฒนาการบริหารของส่วนราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงาน
ขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และส่วนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ให้ มี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจ ริต 
เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริม
คุ้มครองจริยธรรมในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
โดยมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาล 
ที่เก่ียวข้อง  เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง 

(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
(๕) ประสานงาน  เร่งรัด  และติดตามเก่ียวกับการดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  และ

ร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๙ สํานักงานเลขาธิการ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดวางระเบียบและพัฒนางานสารบรรณเพื่อควบคุม  ประสานงาน  และติดตาม

กระบวนการนําเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรี  และการนําเร่ืองเสนอนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  
เพื่อพิจารณาสั่งการ 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุ  อาคารสถานที่  ยานพาหนะ  และงานบริหารพัสดุ  
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

(๓) ให้บริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับการใช้ห้องประชุมและการรับรองในเร่ืองอื่น ๆ  
แก่คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการต่าง ๆ  ตลอดจนการประชุมภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(๔) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการ  งานเลขานุการ  และงานประชาสัมพันธ์ของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

(๕) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคล  รวมทั้งงานสวัสดิการของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(๖) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  และการบริหารงบประมาณของสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
(๗) ดําเนินการเกี่ยวกับงานอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี  งานพิพิธภัณฑ์  งานห้องสมุด

คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา  และงานศึกษาค้นคว้าวิจัยในเร่ืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี 
(๘) ปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีซึ่งมิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่

ของส่วนราชการใดในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 



หน้า   ๕ 
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ข้อ ๑๐ กองการประชุมคณะรัฐมนตรี  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  

ตามที่ได้รับมอบหมาย  ตลอดจนการให้บริการและอํานวยความสะดวกต่าง ๆ  เก่ียวกับการประชุม 
(๒) ประมวลและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ

รัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  รวมทั้งการจัดทํารายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
(๓) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  ระบบ  รูปแบบ  และวิธีการปฏิบัติในการดําเนินการ

เก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 
(๔) ประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส่วนราชการ 

ที่เก่ียวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๑ กองนิติธรรม  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อเสนอความเห็นเก่ียวกับร่างกฎหมาย  และเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย  

รวมท้ังเร่ืองอื่น ๆ  ที่เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่กระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี  หรือที่เก่ียวข้องกับคณะรัฐมนตรี  เพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรี  และแจ้งคําสั่งนายกรัฐมนตรีและมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง  ตลอดจนจัดพิมพ์และตรวจสอบร่างกฎหมายและประกาศพระบรมราชโองการ 
ที่เก่ียวข้องกับกฎหมายเพื่อนําขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ในเรื่องที่เก่ียวกับกฎหมาย 

(๓) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  ระบบ  รูปแบบ  และวิธีปฏิบัติในการนําร่างกฎหมาย
และเร่ืองอื่น ๆ  ที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีจนประกาศใช้บังคับ 

(๔) ประสานการจัดทําคําชี้แจงและคําให้การต่อศาล  และองค์กรอิสระต่าง ๆ  ตามรัฐธรรมนูญ  
และประสานติดตามการดําเนินกระบวนการพิจารณาในศาลหรือองค์กรต่าง ๆ  ในนามคณะรัฐมนตรี 

(๕) ประสานงานกับรัฐสภาในการนําร่างกฎหมายและเร่ืองที่กฎหมายกําหนดให้ต้องขอรับ
ความยินยอมหรือความเห็นชอบจากรัฐสภาเสนอต่อรัฐสภา  การรับร่างกฎหมายที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เสนอมาเพื่อพิจารณาก่อนรับหลักการ  ตลอดจนรายงานและข้อสังเกตของกรรมาธิการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  
รวมท้ังแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการไปยังรัฐสภาและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  
ในการไปร่วมประชุม  ชี้แจง  และแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ 

(๖) ประมวลและรวบรวมกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
คําพิพากษาและคําวินิจฉัยของศาล  และเร่ืองสําคัญที่ต้องใช้อ้างอิงอยู่เสมอ  เพื่อให้เป็นปัจจุบัน 
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(๗) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๒ กองบริหารงานสารสนเทศ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นศูนย์กลางรวบรวม  วิเคราะห์  จัดเก็บ  ประมวล  และให้บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี 

แก่คณะรัฐมนตรี  เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี  
และเผยแพร่ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน 

(๒) ศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อให้บริการแก่ส่วนราชการ
ภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และเพื่อสนับสนุนการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(๓) พัฒนาและจัดระบบบริหารงานสารสนเทศและการส่ือสารเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ทั้งในและนอกสถานที่ 

(๔) ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๑๓ กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์  และประมวลมติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งข่าวสารเหตุการณ์ที่เก่ียวข้อง

กับการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนติดตามและรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและเป็นศูนย์ประสานงานเก่ียวกับมติคณะรัฐมนตรีระหว่างสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ 

(๒) ตรวจสอบ  รวบรวม  ศึกษา  และวิเคราะห์มติคณะรัฐมนตรีที่ล้าสมัย  ไม่ชัดเจน   
หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย  เพื่อทบทวน  พัฒนา  และปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
การบริหารราชการแผ่นดิน 

(๓) ประมวล  ติดตาม  และเร่งรัดการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน  และรายงานให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

(๔) ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของคณะรัฐมนตรีตามที่ได้รับมอบหมายโดยประสานกับส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(๕) กําหนดแนวทาง  ระบบ  รูปแบบ  และวิธีปฏิบัติ  ตลอดจนการติดตามการดําเนินการ
ตามนโยบายพิเศษของคณะรัฐมนตรีและยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดินตามที่ได้รับมอบหมาย 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด 

(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ข้อ ๑๔ กองวิเคราะห์เร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อเสนอความเห็นในเร่ืองที่กระทรวง  ทบวง  กรม  และ

หน่วยงานของรัฐ  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องในเรื่องเศรษฐกิจ  สังคม  การบริหาร  การพัฒนา
ระบบราชการ  ความม่ันคง  และการต่างประเทศ  และแจ้งคําสั่งนายกรัฐมนตรี  มติคณะรัฐมนตรี  และ
มติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ในเรื่องดังกล่าวให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้อง 

(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดทํามติคณะรัฐมนตรี  รวมทั้งตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี
และมติคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง ๆ  ในเรื่องประเภทท่ัวไป 

(๓) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  ระบบ  รูปแบบ  และวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการนําเร่ือง 
ที่มิใช่ร่างกฎหมายหรือเร่ืองที่เก่ียวกับกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  และการตอบข้อหารือมติคณะรัฐมนตรี 

(๔) ประสานการปฏิบัติงานกับกองการประชุมคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการประชุมคณะรัฐมนตรี
และคณะกรรมการรัฐมนตรีคณะต่าง  ๆ โดยเฉพาะการจัดระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีและการประชุมอื่น 

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๕ กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ประสานงานกับกระทรวง  ทบวง  กรม  และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ

ตามนโยบายของรัฐบาล  เพื่อประโยชน์ในการติดตาม  ประเมินผล  เร่งรัด  และพัฒนา  รวมทั้งจัดทํา
และเผยแพร่รายงานแสดงผลการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 

(๒) รวบรวมข้อมูลของกระทรวงและส่วนราชการเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทําแผน 
การบริหารราชการแผ่นดินและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี 

(๓) ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําข้อมูลสนับสนุนการจัดทําคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
เพื่อแถลงต่อรัฐสภา  จัดพิมพ์และเผยแพร่คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  จัดทําข้อมูลตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประสานงานกับกระทรวง  ทบวง  กรม  และหน่วยงานอื่นของรัฐในการนํานโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติ  
รวมทั้งจัดทําข้อมูลความเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อแนวนโยบายและผลการดําเนินงานของรัฐบาล 

(๔) ดําเนินการพัฒนา  กําหนดวิธีการ  แนวทาง  รูปแบบ  และวิธีปฏิบัติในการดําเนินงาน
ของผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเสนอเร่ืองและการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

(๕) ดําเนินงานศึกษาวิจัยทางวิชาการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีและการปฏิบัติงานของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รวมทั้งดําเนินการตามภารกิจพิเศษตามนโยบายเฉพาะเร่ือง 

(๖) ดําเนินการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับราชการของคณะรัฐมนตรี 
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(๗) เสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาองค์กร  จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี  รายงาน
ผลการดําเนินงานประจําปี  การบริหารการควบคุมภายในและการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนเร่งรัด  ติดตาม  และพัฒนาตัวชี้วัด  เพื่อประเมินผล 
การปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในส่วนที่รับผิดชอบ 

(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๖ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์  มีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลที่จะต้องเข้าเฝ้าฯ  รวมทั้งวางแผนและ

ประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เก่ียวกับการปฏิบัติงานหน้าพระที่นั่งในพระราชพิธี  รัฐพิธี   
การพระราชกุศลต่าง ๆ  และงานเสด็จพระราชดําเนิน 

(๒) ปฏิบัติงานลิขิต  การรักษา  และการประทับพระราชลัญจกรให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณี 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับราชการที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีจะต้องกราบบังคมทูลพระกรุณา

หรือขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่าง ๆ  ตามกฎหมาย  หรือระเบียบประเพณี  การสถาปนา
พระอิสริยยศ  ฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์และสมณศักดิ์  การแต่งตั้งและการพ้นจากตําแหน่งของ
ข้าราชการและบุคคลประเภทต่าง ๆ  รวมทั้งการปฏิบัติเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามราชประเพณี  
ตลอดจนการจัดทําประกาศพระบรมราชโองการที่มิใช่การเสนอกฎหมายเพื่อนําขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวาย 
เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย 

(๔) กําหนดมาตรฐาน  หลักเกณฑ์  ระเบียบ  และวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  การขอพระราชทานและรับสนองพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  การขอรับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีในการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ  
การกําหนดมาตรฐานและรายละเอียดประกอบแบบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และการวางแผนการสร้าง  
การซ่อม  และการจ่ายเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

(๕) วางระบบและพัฒนาฐานข้อมูล  และให้บริการข้อมูลฐานันดรของผู้ได้รับพระราชทานอิสริยยศ  
ฐานันดรศักดิ์  ยศ  ตําแหน่ง  และเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ประชาชน 

(๖) ตรวจสอบ  จําแนกประเภท  และจัดลําดับการประกาศเร่ืองต่าง ๆ  ในราชกิจจานุเบกษา  
จัดทําข้อมูลราชกิจจานุเบกษาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อบริการประชาชนในเรื่องกฎหมายและเร่ืองสําคัญต่าง  ๆ 
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรบัปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  สํานักนายกรัฐมนตรี  เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
และเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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