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พระราชกฤษฎีกา 
แบงสวนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีสํานักนายกรัฐมนตร ี

พ.ศ. ๒๕๓๘ 
--------------- 

                 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
          ใหไว ณ วันที ่๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ 
          เปนปที ่๕๐ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายก 
รัฐมนตร ีสํานักนายกรัฐมนตร ี
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗๘ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช  
๒๕๓๘ และมาตรา ๘ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
จึงทรงพระกรุณา โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ 
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๓๘" 
 
  มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘  
เปนตนไป 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานปลัดสํานัก 
นายกรัฐมนตร ีสํานักนายกรัฐมนตร ีพ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
  มาตรา ๔  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตร ี 
มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตร ีและราชการท่ีคณะรัฐมนตร ี
มิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ัง
กํากับ 
และเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบาย  
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตร ียกเวนราชการของสวนราชการซึ่ง 
กฎหมายกําหนดใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ีอํานาจหนาท่ีดังกลาวใหรวมถึง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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  (๑) เสนอแนะนโยบายของสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกรัฐมนตร ีจัดทําแผนแม
บท 
ของสํานักนายกรัฐมนตร ีประสานแผนปฏิบัติงาน และเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรร 
งบประมาณประจําป รวมท้ังติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานในสังกัดสํานัก 
นายกรัฐมนตร ีตลอดจนพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีปฏิบัติราชการ 
  (๒) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายก 
รัฐมนตร ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ หรอื 
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนเจาของเรื่อง รวมท้ังกฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
  (๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการสํานักนายก 
รัฐมนตร ีเรื่องราวรองทุกข และการจัดระบบขอมูลการตรวจราชการ รวมท้ังเรงรัดและติดตามผล 
การปฏิบัติงานของหนวยงานกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ทุจริตในทางการเงิน 
  (๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน ตาม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน และระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน รวมท้ังกฎหมาย
และ 
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 
  (๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันอุบัติภัยแหงชาติตามระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 
  (๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงานสตรีตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาต ิ
  (๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสํานักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือตามท่ีนายกรัฐมนตร ีคณะรัฐมนตร ีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายก 
รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  มาตรา ๕  ใหแบงสวนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายก 
รัฐมนตร ีดังน้ี 
  (๑) กองกลาง 
  (๒) กองคลัง 
  (๓) กองการเจาหนาท่ี 
  (๔) กองกฎหมายและระเบียบกลาง 
  (๕) กองตรวจและสืบสวน 
  (๖) กองแผนงานและวิชาการ 
  (๗) กองวิเคราะหและประสานการตรวจ 
  (๘) สํานักงานกลางชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

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    

  (๙) สํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาต ิ
  (๑๐) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ 
 
  มาตรา ๖  อํานาจหนาท่ีของสวนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
สํานักนายกรัฐมนตร ีมีดังนี้ 
  (๑) กองกลาง มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
        (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการ งานเลขานุการ และงานประชา 
สัมพันธของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
        (ค) บริหารงานท่ัวไปของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซ่ึงมิไดเปน 
หนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ 
        (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๒) กองคลัง มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคาร 
สถานท่ี และยานพาหนะของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
        (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ 
ท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักนายกรัฐมนตร ีรวมทั้งการอนุมัติการติดตั้งและยายโทรศัพทประจํา 
บานพักขาราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีวาดวยการติดตั้งโทรศัพท
ของ 
ทางราชการ 
        (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๓) กองการเจาหนาท่ี มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานปลัดสํานักนายก 
รัฐมนตร ี
        (ข) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสํานักนายก 
รัฐมนตร ี
        (ค) ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยบําเหน็จความชอบ  
คาทดแทนและการชวยเหลือเจาหนาที่และประชาชนผูปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือชวยเหลือราชการ 
เนื่องในการปองกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบรอยของประเทศ และระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการใหบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ 
        (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๔) กองกฎหมายและระเบียบกลาง มีอํานาจหนาท่ี 



   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    

        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายก 
รัฐมนตร ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี หรือปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการ 
        (ข) ดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่สํานักนายกรัฐมนตรีเปน 
เจาของเรื่อง รวมท้ังกฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
        (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๕) กองตรวจและสืบสวน มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) ชวยเหลือผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติงานเกี่ยว 
กับการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล แผนงาน โครงการ และ
ของ 
เจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ 
        (ข) ชวยเหลือผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในการสืบสวนและ 
สอบสวนขอเท็จจริงและแกไขปญหากรณีราษฎรรองเรียนหรือรองขอความชวยเหลือหรือตามที่ได 
รับมอบหมาย 
        (ค) เรงรัดและติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ ในทุก
กระทรวง  
ทบวง กรม เกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจาหนาที่ทุจริตในทางการเงิน 
        (ง) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๖) กองแผนงานและวิชาการ มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) เสนอแนะนโยบายของสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของนายกรัฐมนตร ี
        (ข) จัดทําแผนแมบทของสํานักนายกรัฐมนตร ีประสานแผนปฏิบัติงานและ 
เสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจําปของหนวยงานในสังกัดสํานักนายก 
รัฐมนตร ี
        (ค) กํากับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและ 
โครงการของหนวยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
        (ง) พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการปฏิบัติราชการ 
        (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๗) กองวิเคราะหและประสานการตรวจ มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) จัดทําแผนการตรวจราชการและสนับสนุนงานตรวจราชการของผูตรวจ 
ราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี
        (ข) ประสานแผนและติดตามผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการทุก 
กระทรวง ทบวง กรม 



   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    

        (ค) จัดทํารายงานสรุปผลการตรวจราชการของผูตรวจราชการสํานักนายก 
รัฐมนตร ี
        (ง) ดําเนินการในการเสนอนโยบาย จัดระบบขอมูล และเปนศูนยขอมูล 
การตรวจราชการ 
        (จ) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๘) สํานักงานกลางชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน มีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนตาม 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน และตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยเงินทุนหมุนเวียนชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน รวมท้ังกฎหมายและ 
ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ 
        (ข) อํานวยการและประสานงานในการใหความชวยเหลือเกษตรกรและ 
ผูยากจน 
        (ค) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๙) สํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาต ิมีอํานาจหนาท่ี 
        (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับงานการปองกันอุบัติภัยตามระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 
        (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
  (๑๐) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติมีอํานาจ 
หนาท่ี 
           (ก) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริมและประสานงานสตรีตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมและประสานงานตรีแหงชาต ิ
           (ข) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ 
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 
 
  มาตรา ๗  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        บรรหาร  ศิลปอาชา 
            นายกรัฐมนตร ี
 
----------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 



   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    

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันสํานักงาน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีสํานักนายกรัฐมนตร ีไดปรับปรุงงานโดยจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการ 
ปองกันอุบัติภัยแหงชาติเปนหนวยงานระดับกองเพิ่มขึ้นเพื่อทําหนาที่เสนอแนะนโยบายและแผน 
งานหลักในการปองกันอุบัติภัยและสาธารณภัย ตลอดจนกํากับ ประสานงาน และติดตามผลการ 
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐตามนโยบายและแผนงานดังกลาว สมควรปรับปรุงการแบงสวน 
ราชการภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตร ีเสียใหม เพื่อใหการ
ปฏิบัต ิ
ราชการเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสภาพงานย่ิงข้ึน  และโดยท่ีมาตรา ๘  
วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ บัญญัติวา การแบงสวน 
ราชการภายในสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา   
และใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในพระราชกฤษฎีกาดวย  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
[รก.๒๕๓๘/๔๗ก/๖/๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๘]  
 
       จารุวรรณ/แกไข 
       ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๕ 
       B+A (C) 
 
 


