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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๒ ให้ สํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษา
วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย และให้คําปรึกษาเกี่ย วกับการพัฒ นาระบบราชการแก่ค ณะรัฐมนตรี
ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง ทันสมัย และสอดรับกับ
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ.ร. และดําเนินการตามที่ ก.พ.ร.
มอบหมาย
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็ น เกี่ย วกับการแบ่งส่ว นราชการและการกําหนด
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน
(๓) ชี้แ จง ทําความเข้าใจ แนะนํา และฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการตามที่
ก.พ.ร. มอบหมาย
(๔) ติด ตามและประเมินผลการปฏิบัติต ามกฎหมายว่าด้วยระเบีย บบริหารราชการแผ่น ดิน
และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เพื่อเสนอต่อ ก.พ.ร.
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(๕) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น
เสนอต่อ ก.พ.ร. เพื่อนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป
(๖) ปฏิบัติการอื่น ใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็น อํานาจหน้าที่ข องสํานักงาน หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สํานักงานเลขาธิการ
(๒) กองกฎหมายและระเบียบราชการ
(๓) กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
(๔) กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
(๕) กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
(๖) กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
(๗) กองพัฒนาระบบราชการ ๑
(๘) กองพัฒนาระบบราชการ ๒
(๙) กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑๐) กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ข้อ ๔ ในสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทํา
หน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงาน
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในสํา นั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ให้ มีก ลุ่ มพั ฒ นาระบบบริห าร
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการเกี่ย วกับยุท ธศาสตร์การพัฒ นาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่ว มกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และส่วนราชการในสํานักงาน
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
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ข้อ ๖ ในสํ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ให้ มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า น
การทุจริต เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสํานักงาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแก่เลขาธิการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของสํานั กงาน รวมทั้งจั ด ทํา แผนปฏิบั ติการป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จริต และประพฤติ มิชอบ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อเลขาธิการ
(๒) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสํานักงานดําเนิน การตามแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(๓) รับข้อร้องเรีย นเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ในสํานักงาน และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(๕) ประสานงาน เร่งรัด และติด ตามเกี่ย วกับการดําเนิน การตาม (๓) และ (๔) และ
ร่ว มมื อในการป้ องกั น และปราบปรามการทุจริ ต และประพฤติ มิชอบกับส่ ว นราชการหรือ หน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติด ตาม ประเมิน ผล และจัด ทํา รายงานการป้อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต และ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการและการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อเลขาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๗ สํานักงานเลขาธิการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัด ทําแผนยุท ธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของสํานักงาน รวมทั้งติด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
(๒) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณ งานช่ ว ยอํ า นวยการ งานการเงิ น และพั ส ดุ
งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานพัฒนาข้าราชการ งานวิเทศสัมพันธ์ งานเลขานุการนักบริหาร
และงานประชาสัมพันธ์ของสํานักงาน
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการให้บริการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงาน
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของ ก.พ.ร. ร่วมกับส่วนราชการอื่นตามที่เลขาธิการ
ก.พ.ร. มอบหมาย
(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของสํานักงาน
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๘ กองกฎหมายและระเบียบราชการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(๑) จัด ทําร่างกฎหมายและระเบีย บ ให้ความเห็นและวินิจฉัยปัญ หาข้อกฎหมาย รวมทั้ง
ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒ นากฎหมายและระเบีย บต่าง ๆ ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ข อง
ก.พ.ร.
(๒) ดําเนิน การเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญ ญา งานเกี่ย วกับความรับผิด ทางแพ่ง อาญา
งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
(๓) ให้ คํา ปรึ กษา แนะนํา และปฏิ บัติ ง านร่ ว มกับ หน่ ว ยงานอื่น ที่เ กี่ย วข้ องกับ กฎหมาย
ในความรับผิดชอบ และจัดทําคู่มือเผยแพร่การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๙ กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะ เพื่อกําหนดนโยบาย แนวทาง และหลักเกณฑ์กลาง
ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ตั้ ง การรวม การยุ บ เลิ ก การบริ ห ารงานและพั ฒ นา และการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
(๒) ให้คําปรึกษา เสนอแนะ และประสานงานกับองค์การมหาชนและหน่ ว ยงานของรั ฐ
รูปแบบอื่นในกํากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใช่ส่วนราชการ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงาน
และการดําเนิน การตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามข้อเสนอของ
ก.พ.ร.
(๓) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารของคณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบราชการ
และคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๐ กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ติ ด ตามและประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการพั ฒ นาระบบราชการ และการดํ า เนิ น การ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๒) จัด ทํารายงานประจํา ปีเกี่ย วกับการพัฒ นาระบบราชการและงานอื่น ของรัฐ เสนอต่ อ
ก.พ.ร.
(๓) ให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ และประสานงานเกี่ย วกับการติดตามและประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่
ได้รับมอบหมาย

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ข้อ ๑๑ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการ
(๒) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และกํา กั บ ติ ด ตาม ให้เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(๓) เป็ น ศู น ย์ ก ลางเกี่ ย วกับ การบริ ห ารการเปลี่ย นแปลงของส่ ว นราชการต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
การสนับสนุน ผู้นําการบริหารการเปลี่ย นแปลงของกรมและจังหวัด ในการบริหารการเปลี่ย นแปลง
ให้ประสบความสําเร็จ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
(๕) ปฏิบัติง านร่ว มกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๒ กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ มีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ส่งเสริ ม สนั บสนุ น และชี้ แ จงทํา ความเข้า ใจกั บส่ ว นราชการ เจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ย วข้อ ง
และประชาชนทั่วไป รวมทั้งดําเนินการส่งเสริมให้มีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาระบบราชการ
อย่างต่อเนื่อง
(๒) สร้า งความเข้าใจ เผยแพร่ ประชาสั มพัน ธ์ และสนั บสนุ น การมีส่ ว นร่ ว มของบุ คคล
กลุ่มต่าง ๆ ในการพัฒนาระบบราชการ
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
(๔) ปฏิบัติง านร่ว มกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ย วข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๑๓ กองพัฒนาระบบราชการ ๑ รับผิดชอบกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
ทางด้านเศรษฐกิจ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะ และประสานงาน เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ
การเปลี่ยนชื่อ การกําหนดอํานาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของกระทรวง ทบวง กรม
หรือส่วนราชการอื่น
(๒) ให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างและปรับปรุงระบบงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการนํายุทธศาสตร์
หรือมาตรการในการพัฒนาระบบราชการไปสู่การปฏิบัติของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๔) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔ กองพัฒนาระบบราชการ ๒ รับผิดชอบกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
ทางด้านสังคม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิ เคราะห์ วิจัย เสนอแนะ และประสานงานเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ย วกั บ
การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม การจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ
การเปลี่ ย นชื่อ การกํา หนดอํา นาจหน้า ที่ และการแบ่ ง ส่ว นราชการภายในของกระทรวง ทบวง
กรม หรือส่วนราชการอื่น
(๒) ให้คําปรึกษา แนะนํา เสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างและปรับปรุงระบบงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการนํายุทธศาสตร์
หรือมาตรการในการพัฒนาระบบราชการไปสู่การปฏิบัติของกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๕ กองพั ฒ นาระเบี ย บราชการส่ ว นภู มิ ภ าคและความสั ม พั น ธ์ กั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะให้ค วามเห็น เกี่ย วกับมาตรการและระบบการพัฒ นา
ระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระบบการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๒) ให้คาํ ปรึกษาและประสานงานกับหน่วยงานกลางอื่น ๆ เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการ
ส่ว นภูมิภาคและความสัมพัน ธ์กับองค์กรปกครองส่ว นท้อ งถิ่น และนโยบายการบริหารงานจังหวั ด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(๓) ดําเนิน การเกี่ ย วกั บงานเลขานุก ารของคณะกรรมการนโยบายการบริห ารงานจัง หวั ด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวข้อง
(๔) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่
ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๖ กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) จัด ทําและพัฒ นาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ การดําเนิน งาน
ของส่วนราชการ และแนวทางการสอบทานผลการดําเนินงานของส่วนราชการ
(๒) จั ด ทํ า รายงานผลการตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการเสนอนายกรั ฐ มนตรี
และคณะรัฐมนตรี รวมทั้ง รายงานการประเมิน ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการตามกฎหรือระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๓) ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า เสนอแนะ และประสานงานเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(๕) ปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หรื อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ ที่
ได้รับมอบหมาย
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้สอดคล้องกับ
ภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลีย่ นแปลงไปอันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

