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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓/๑ ข้อ ๓/๒ และข้อ ๓/๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙
“ข้อ ๓/๑ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อทําหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ยกเว้ น ส่ว นราชการที่ อยู่ ใ นบัง คั บบั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อนายกรั ฐ มนตรี และสนับ สนุ น
การปฏิบัติงานของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้น ส่ว นราชการ
ที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ย วกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญ ชีของสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้น ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญ ชาขึ้น ตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี
(๒) ปฏิ บั ติ งานร่ วมกั บหรื อสนั บสนุ นการปฏิ บั ติ งานของหน่ วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้ อง หรื อที่ ได้ รั บ
มอบหมาย
ข้อ ๓/๒ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เพื่อทําหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักนายกรัฐมนตรี
ยกเว้น ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้น ตรงต่อนายกรัฐมนตรี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิท ธิภาพ
และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๖๕ ก

หน้า ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖

(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่ปลัด สํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ย วกับยุทธศาสตร์การพัฒ นา
ระบบราชการภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการ
ที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้น ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญ ชาขึ้น ตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ย วกับการพัฒ นาระบบราชการร่ว มกับหน่ว ยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักนายกรัฐมนตรี
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๓/๓ ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต เพื่อทําหน้าที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับ
บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีอํานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแก่ป ลัด สํ านั กนายกรัฐมนตรีเกี่ ย วกับการป้องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต
และประพฤติมิชอบของส่ว นราชการในสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้น ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับ
บั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อ นายกรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรการป้องกั น และปราบปรามการทุจ ริต ภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลที่เ กี่ย วข้อง เสนอต่ อ
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(๒) ประสานงาน เร่งรัด และกํากับให้ส่วนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการ
ที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีดําเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
(๓) รับข้อร้อ งเรีย นเรื่องการทุจริต การปฏิบั ติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้ าที่โ ดยมิ ชอบของ
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
(๕) ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการตาม (๓) และ (๔) และร่วมมือ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และจั ด ทํ า รายงานการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และการคุ้มครองจริยธรรม เสนอต่อปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกําหนดให้มีศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริตขึ้นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อทําหน้าที่ในการบูรณาการ
และขับ เคลื่อ นแผนการป้อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริต และการส่ง เสริม คุ้ม ครองจริย ธรรม และให้ มี
กลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงาน สนับสนุนการปฏิบัติงาน
และพัฒนาการบริหาร ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นส่วนราชการ
ที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี อันจะทําให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส เกิดผลสัมฤทธิ์
คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

