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กฎกระทรวง 

แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
(๒) กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
ข้อ ๒ ให้สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

เป็นหน่วยงานกลางในการรับและประมวลพระราชดําริ  เพื่อการประสานการดําเนินงาน  การเผยแพร่
และขยายผล  การติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และส่งเสริมการพัฒนา
ตามแนวพระราชดําริ  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชนได้ปฏิบัติงานร่วมกันสนอง
พระราชดําริอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  ความม่ันคงของประเทศ  
และพิทักษ์รักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบรมวงศ์  และพระอนุวงศ์เพื่อรับและประมวล
พระราชดําริ  สํารวจ  ศึกษา  วิเคราะห์  และจัดทําแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการดําเนินงานและการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อดําเนินงาน 
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(๒) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  ประชาชน  และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ที่เก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตลอดจนส่งเสริม 
การมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
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(๓) กํากับ  ดูแล  ติดตาม  เร่งรัด  และประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

(๔) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

(๕) ปฏิบัติงานด้านวิชาการ  การจัดระบบสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์  การฝึกอบรม 
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน  เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงาน 
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับพระราชทานพระราชกระแส  หรือตามที่คณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมอบหมาย  หรือตามที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน  หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) สํานักงานเลขาธิการ   
(๒) กองกิจกรรมพิเศษ 
(๓)  -  (๖)  กองประสานงานโครงการพื้นที่  ๑  -  ๔ 
(๗) กองแผนงานและติดตามประเมินผล   
(๘) ศูนย์สารสนเทศ 
ข้อ ๔ ในสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน  เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  และสนับสนุน
การปฏิบัติงานของสํานักงาน  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร  การเงิน  และการบัญชีของสํานักงาน 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๕ ในสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  
มีประสิทธิภาพ  และคุ้มค่า  รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อเลขาธิการ  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการเก่ียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน   

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน 
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(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
และส่วนราชการในสํานักงาน   

(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๖ ในสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
ให้มีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสํานักงาน  รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ  
โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการเก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสํานักงาน  รวมท้ังจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  มาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  และนโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวข้อง  เสนอต่อเลขาธิการ 

(๒) ประสานงาน  เร่งรัด  และกํากับให้ส่วนราชการในสํานักงานดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ 

(๓) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต  การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ในสํานักงาน  และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

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

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๖) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ

มิชอบของสํานักงานและการคุ้มครองจริยธรรม  เสนอต่อเลขาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๗ สํานักงานเลขาธิการ  มีอํานาจหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของสํานักงานและ

ราชการอื่นที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  อํานาจหน้าที่ดังกล่าวให้รวมถึง 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานช่วยอํานวยการและงานบริหารทั่วไป 
(๓) จัดระบบงาน  บริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน  และพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายใน

และภายนอกสํานักงาน 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ  และการพัสดุ   
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(๕) ดําเนินการเก่ียวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  งานวินัย  อุทธรณ์และร้องทุกข์  
งานให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย  งานนิติกรรมและสัญญา  งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ่งและทางอาญา  
หรืองานคดีปกครอง  รวมทั้งงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน 

(๖) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบรมวงศ์  
และพระอนุวงศ์  ที่เก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมความก้าวหน้า
ในงานด้านต่าง ๆ  ของสํานักงาน 

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๘ กองกิจกรรมพิเศษ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบรมวงศ์  และพระอนุวงศ์ 
(๒) รับและประมวลพระราชดําริ  ตลอดจนประสานงานหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  

ภาคเอกชน  ประชาชน  และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศในส่วนที่เก่ียวกับ
งานของมูลนิธิชัยพัฒนาหรือโครงการพิเศษ  เพื่อให้เป็นไปตามแนวพระราชดําริ 

(๓) สนับสนุนงานของมูลนิธิชัยพัฒนา  งานโครงการพิเศษ  การบริหารกองทุนพระราชทาน  
และงานอื่นตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดําเนินการ  รวมทั้งกราบบังคมทูลรายงาน
การดําเนินการที่เก่ียวกับภารกิจดังกล่าว   

(๔) สํารวจ  ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําแผนงานหรือโครงการ  และเสนอขออนุมัติแผนงาน 
หรือโครงการ  และงบประมาณของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากมูลนิธิชัยพัฒนาหรือจากกองทุนพระราชทาน  รวมทั้งกํากับ  ดูแล  ติดตาม  เร่งรัดการดําเนินการ  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  และการดําเนินการอื่นที่เก่ียวกับแผนงานหรือโครงการดังกล่าว   

(๕) ดําเนินการเก่ียวกับหนังสือขอรับความช่วยเหลือที่ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิชัยพัฒนา 
(๖) ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญย่ิงดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคเงิน

หรือทรัพย์สินสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
ข้อ ๙ กองประสานงานโครงการพื้นที่  ๑  -  ๔  มีอํานาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระบรมวงศ์  และพระอนุวงศ์ 
(๒) รับและประมวลพระราชดําริ  ตลอดจนประสานงานหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ  

ภาคเอกชน  ประชาชน  และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เป็นไป
ตามแนวพระราชดําริ 



หน้า   ๖๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

(๓) สํารวจ  ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทําแผนงานหรือโครงการ  และเสนอขออนุมัติแผนงาน 
หรือโครงการ  และงบประมาณจากคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
รวมทั้งกํากับ  ดูแล  ติดตาม  และเร่งรัดการดําเนินการ  และการดําเนินการอื่นที่เก่ียวกับแผนงาน 
หรือโครงการดังกล่าว 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการพิจารณาฎีกาที่ได้รับการประสานงานจากสํานักราชเลขาธิการ 
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

(๕) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  จังหวัด  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตพื้นที่  สนับสนุนการดําเนินงาน  การดูแลรักษา  การเผยแพร่และขยายผล  ตลอดจนพัฒนา 
การใช้ประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ   

(๖)  จัดทํารายงานความก้าวหน้าและผลการดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  และเสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

(๗) ดําเนินการให้มีการศึกษา  วิจัย  การพัฒนา  การบริหารจัดการองค์ความรู้  การเผยแพร่
และขยายผลการศึกษา  และการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 

(๘) สนับสนุนการดําเนินงานของโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
หน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน  ที่เก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในลักษณะของ
ศูนย์การเรียนรู้และเครือข่ายความร่วมมือ 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๐ กองแผนงานและติดตามประเมินผล  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนงานเก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริให้สอดคล้องกับแนวพระราชดําริ 
(๒) เสนอแนวทางการดําเนินงาน  แผนงานและโครงการ  และการพิจารณางบประมาณให้แก่

หน่วยงานต่าง ๆ  ที่ดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(๓) ปฏิบัติงานเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  และคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
(๔) จัดทําแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ  และแผนงบประมาณของสํานักงาน 
(๕) พัฒนาระบบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เพื่อประโยชน์ในการวางแผนงาน  

การจัดทําแผนแม่บทโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและการดําเนินการอื่น 
ที่เก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

(๖) ติดตามและประเมินผลการดําเนินการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  รวมทั้ง 
จัดให้มีการศึกษาหรือวิจัยผลจากการพัฒนาตามโครงการดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการนําองค์ความรู้ 
มาประยุกต์ใช้  และการสร้างและพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาที่เก่ียวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 



หน้า   ๖๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   กันยายน   ๒๕๕๘ 
 

  

(๗) จัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  
รวมทั้งเสนอต่อคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ตลอดจนจัดทํา
รายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปีของสํานักงาน  เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและเผยแพร่ 
ต่อสาธารณะ 

(๘) ดําเนินการเก่ียวกับงานวิเทศสัมพันธ์  งานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ  
ภาคเอกชน  ประชาชน  และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ  ตลอดจนประชาสัมพันธ์  เผยแพร่และขยายผล
การศึกษาและผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริในต่างประเทศ 

(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ข้อ ๑๑ ศูนย์สารสนเทศ  มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบสารสนเทศ  และเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ 

ส่วนราชการต่าง ๆ  ภายในสํานักงาน  บริหารระบบเครือข่ายภายในและระบบเครือข่ายภายนอกเพื่อเผยแพร่
ข้อมูลและข่าวสารต่อสาธารณะ 

(๒) ดําเนินการจัดทําระบบสารสนเทศทางการบริหารของสํานักงาน 
(๓) พัฒนาระบบห้องสมุด  ให้เป็นศูนย์รวมผลงานวิชาการเพื่อประโยชน์ในการศึกษา  ค้นคว้า

หรือเผยแพร่ผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๖๗ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป  อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 


