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ประกาศสํานักงาน ก.พ.ร.
เรื่อง โครงสรางและการจัดหนวยงาน อํานาจหนาที่ วิธีการดําเนินงาน
และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงาน ก.พ.ร.
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งมีเจตนารมณ
ที่จะใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ
เพื่ อจะไดส ามารถแสดงความคิ ดเห็น และใชสิ ทธิ ข องตนเองไดอ ยา งถู กต อง และเพื่อ สง เสริม ให
การบริหารของหนวยงานภาครัฐเปน ไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เกิดประโยชนตอสวนรวม
รวมทั้งเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
และระเบียบสํา นักนายกรัฐ มนตรี วาด วยการปฏิบั ติราชการในสํา นักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. ๒๕๔๖
จึงสมควรประกาศโครงสรางและการจัดหนวยงาน อํานาจหนาที่ วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดตอ
เพื่อขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงาน ก.พ.ร. ใหทราบทั่วกัน ดังนี้
ขอ ๑ สํานักงาน ก.พ.ร. มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบงานเลขานุการของ ก.พ.ร. และปฏิบัติ
หนาที่อื่น ดังตอไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะหทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องที่เปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร. ตามมาตรา ๗๑/๑๐
(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๗) (๘) และ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และเรื่องอื่นอันเปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร.
(๒) ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็นเกี่ยวกับการแบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่
ของสวนราชการ ตามมาตรา ๘ สัตต และตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามที่บัญญัติไวใ น
มาตรา ๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๓) ชี้แจง ทําความเขาใจ แนะนํา และฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ตามที่ ก.พ.ร.
มอบหมาย
(๔) ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อเสนอ
ก.พ.ร.
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(๕) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ และงานของรัฐอยางอื่น
เสนอตอ ก.พ.ร. เพื่อนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภาตอไป
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่คณะรัฐมนตรี หรือ ก.พ.ร. มอบหมาย
ขอ ๒ ในกรณีที่จําเปน ตองเรียกเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แ จง หรือแสดงความเห็น
ประกอบการพิจารณา ก.พ.ร. อาจมอบหมายใหสํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการแทนได
ขอ ๓ เลขาธิการ ก.พ.ร. เปน ผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางของสํานักงาน ก.พ.ร.
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และมีรองเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนผูชว ย
สั่งและปฏิบัติราชการตามที่เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมาย
ขอ ๔ ใหเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนผูแทนของสํานักงาน ก.พ.ร. ในกิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับ
บุคคลภายนอก
เพื่อการนี้ เลขาธิการ ก.พ.ร. มีอํานาจทํานิติกรรม ฟองคดี และดําเนินคดีทั้งปวง ตามที่กําหนดไว
ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการมอบอํานาจของหนวยงานพิเศษที่มีลักษณะเฉพาะ พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ในเรื่ อ งใด ให เ ลขาธิ ก าร ก.พ.ร. เสนอเรื่ อ งโดยตรงตอ นายกรั ฐ มนตรี หรื อ ประธาน ก.พ.ร.
โดยไมตองเสนอผานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือหัวหนาสวนราชการอื่นใด
ขอ ๖ ใหแบงสวนราชการในสํานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
(๑) ภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
(๒) ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
(๓) ภารกิจการเผยแพรและสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ
(๔) ภารกิจการพัฒนาระเบียบราชการสวนภูมิภาคและความสัม พัน ธกับองคก รปกครอง
สวนทองถิ่น
(๕) ภารกิจการพัฒนาโครงสรางระบบราชการ
(๖) สํานักกฎหมายและระเบียบราชการ
(๗) สํานักงานเลขาธิการ
ใหมีการทบทวนทุกสามปวา ยังคงมีความจําเปนตองมีสวนราชการตามวรรคหนึ่งตอไปหรือไม
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ขอ ๗ อํานาจหนาที่โดยสรุปของสวนราชการในสํานักงาน ก.พ.ร. มีดังตอไปนี้
(๑) ภารกิจการติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
(๑.๑) ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ และการดําเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตรา ๓/๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และระเบียบอื่น ๆ
(๑.๒) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานอยางอื่นของรัฐ
เสนอตอ ก.พ.ร.
(๑.๓) ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการติดตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ
(๑.๔) เปนฝายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวของ
(๑.๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือกลุมงานอืน่
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๒) ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
(๒.๑) ศึกษา วิเคราะห วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการ
(๒.๒) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และกํากับ ติดตาม ใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒.๓) เปนศูนยกลางเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสวนราชการตาง ๆ เพื่อให
การสนับสนุนผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลงของกรม จังหวัด ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให
ประสบความสําเร็จ
(๒.๔) เปนฝายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวของ
(๒.๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือกลุมงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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(๓) ภารกิจการเผยแพรและสนับสนุนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการ
(๓.๑) สงเสริม สนับสนุน และชี้แจงทําความเขาใจกับสวนราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
และประชาชนทั่วไป รวมตลอดถึงการสงเสริมใหมีความรู ความเขาใจในการพัฒนาระบบราชการ
อยางตอเนื่อง
(๓.๒) สรางความเขาใจ เผยแพร ประชาสัมพันธ และสนับสนุนการมีสวนรวมของ
บุคคลกลุมตาง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ
(๓.๓) เปนฝายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวของ
(๓.๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือกลุมงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๔) ภารกิจการพัฒนาระเบียบราชการสวนภูมิภาคและความสัม พัน ธกับองคก รปกครอง
สวนทองถิ่น
(๔.๑) ศึกษา วิเคราะห เพื่อเสนอแนะใหความเห็นเกี่ยวกับมาตรการและระบบการพัฒนา
ระเบียบราชการสวนภูมิภาคและความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔.๒) ใหคํา ปรึ กษา และประสานงานกับ หนวยงานกลางอื่น ๆ เกี่ ยวกับ นโยบาย
การบริหารราชการสวนภูมิภาคและความสัมพันธกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๔.๓) เปนฝายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวของ
(๔.๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือกลุมงานอืน่
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๕) ภารกิจการพัฒนาโครงสรางระบบราชการ
(๕.๑) ศึกษา วิเคราะห สังเคราะห วิจัย เสนอแนะ กําหนดหลักเกณฑ มาตรฐาน
และใหความเห็นในเรื่องการปรับปรุงโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน
การยุบเลิก การกําหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกําหนดอํานาจหนาที่ และการแบงสวนราชการภายใน
ของกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่น
(๕.๒) ใหคําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ และประสานงานเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสราง
กระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่ อ
การกําหนดอํานาจหนาที่ และการแบงสวนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่น
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(๕.๓) เปนฝายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวของ
(๕.๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือกลุมงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๖) สํานักกฎหมายและระเบียบราชการ
(๖.๑) จั ด ทํ า รา งกฎหมายและระเบี ย บ ใหค วามเห็ น และวิ นิ จ ฉั ย ปญ หากฎหมาย
รวมตลอดทั้งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร.
(๖.๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง
และทางอาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่น ๆ ที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน ก.พ.ร.
(๖.๓) ใหคําปรึกษา แนะนําและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับกฎหมาย
ในความรับผิดชอบ และจัดทําคูมือเผยแพรการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
(๖.๔) เปนฝายเลขานุการของ อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวของ
(๖.๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือกลุมงานอืน่
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
(๗) สํานักงานเลขาธิการ
(๗.๑) จัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั ิการของสํานักงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
(๗.๒) ชวยอํานวยการในการบริหารสํานักงาน การประสานงานระหวางฝายบริหาร
และหัวหนาสวนราชการภายในสํานักงาน รวมทั้งงานเลขานุการของนักบริหาร
(๗.๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การพัฒนาขาราชการ การบริหารงานทั่วไป
การงบประมาณของสํานักงาน การวิเทศสัมพันธ การสื่อสารและประชาสัมพันธภายในสํานักงาน
(๗.๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน และใหบริการแกหนวยงาน
ภายใน
(๗.๕) เปนฝายเลขานุการของ ก.พ.ร. รวมกับสวนราชการหรือกลุมงานอื่นตามทีเ่ ลขาธิการ
ก.พ.ร. มอบหมาย
(๗.๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือกลุมงานอืน่
ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๗๐ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑ กันยายน ๒๕๔๘

ขอ ๘ สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสารของสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแก สํานักงานเลขาธิการ
ตั้งอยูที่สํานักงาน ก.พ.ร. เลขที่ ๕๙ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๙๙
ตอ ๘๘๑๘, ๘๘๕๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ทศพร ศิริสัมพันธ
เลขาธิการ ก.พ.ร.

