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กฎกระทรวง 
แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  ฉ  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
สํานักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 

ขอ ๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  มีภารกิจเกี่ยวกับการเสนอแนะ
นโยบาย  ใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีตลอดจนสวนราชการในการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ   
เปนหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของสวนราชการ  รวมทั้งเปนองคกรกลางในการพิทักษระบบ
คุณธรรม  ทั้งนี้  เพื่อใหภาครัฐมีกําลังคนที่มีประสิทธิภาพและทํางานใหมุงผลสัมฤทธิ์  โดยใหมีอํานาจ
หนาที่ดังตอไปนี้   

(๑) เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
และคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  และดําเนินการตามที่  ก.พ.  หรือ  ก.พ.ค.  มอบหมาย 

(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกกระทรวง  ทบวง  กรม  เกี่ยวกับหลักเกณฑ  วิธีการ   
และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 

(๓) พัฒนา  สงเสริม  วิเคราะห  และวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย  ยุทธศาสตร  ระบบ  หลักเกณฑ  
วิธีการ  และมาตรฐานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 
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(๔) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของขาราชการพลเรือน 
(๖) เปนศูนยกลางขอมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๗) จัดทํายุทธศาสตร   ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

ของขาราชการฝายพลเรือน 
(๘) สงเสริม  ประสานงาน  เผยแพร  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และดําเนินการเกี่ยวกับการจัด

สวัสดิการและการเสริมสรางคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
(๙) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบที่  ก.พ.  

กําหนด  ใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการฝายพลเรือน  ตลอดจน
จัดสรรผูรับทุนที่สําเร็จการศึกษาแลวเขารับราชการในกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหนวยงานของรัฐ 

(๑๐) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการการศึกษา  การควบคุมดูแล  และการใหความชวยเหลือ
บุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  ตลอดจนการเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการ
ดูแลจัดการการศึกษาตามขอบังคับหรือระเบียบที่  ก.พ.  กําหนด   

(๑๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผูไดรับปริญญา  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  หรือ
คุณวุฒิอยางอื่นเพื่อประโยชนในการบรรจุและแตงต้ังเปนขาราชการพลเรือน  และการกําหนดอัตรา
เงินเดือนหรือคาตอบแทน  รวมทั้งระดับตําแหนงและประเภทตําแหนงสําหรับคุณวุฒิดังกลาว 

(๑๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของขาราชการ 
พลเรือน 

(๑๓) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอตอ  
ก.พ.  และคณะรัฐมนตรี 

(๑๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของสํานักงาน  ก.พ.  หรือ
ตามที่คณะรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  หรือ  ก.พ.  มอบหมาย 

ขอ ๓ ใหแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  ดังตอไปนี้ 
(๑) สํานักงานเลขาธิการ 
(๒) ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบรหิารความรู 
(๓) ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(๔) ศูนยนักบริหารระดับสูง 
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(๕) ศูนยสรรหาและเลือกสรร 
(๖) สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
(๗) สํานักกฎหมาย 
(๘) สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ 
(๙) สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน 

(๑๐) สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน 
(๑๑) สํานักพิทักษระบบคุณธรรม 

(๑๒) สํานักมาตรฐานวินัย 
(๑๓) สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล 
ขอ ๔ ในสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  ใหมีกลุมพัฒนาระบบบริหาร  เพื่อทํา

หนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงาน  ก.พ.  ใหเกิดผลสัมฤทธิ์  มีประสิทธิภาพ  และคุมคา  
รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการ  ก.พ.  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอแนะใหคําปรึกษาแกเลขาธิการ  ก.พ.  เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน  ก.พ.   

(๒) ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน  ก.พ.   
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตาง ๆ  

และหนวยงานภายในสํานักงาน  ก.พ.   
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๕ ในสํานกังานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  ใหมีกลุมตรวจสอบภายใน  เพื่อทํา

หนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน  ก.พ.  และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของสํานักงาน  ก.พ.  รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการ  ก.พ.  โดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร  การเงิน  และการบัญชี  ของสํานักงาน  ก.พ.   
(๒) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๖ สํานักงานเลขาธิการ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงาน  ก.พ.   
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(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานโรงพิมพ  งานหองสมุด  งานรักษาความปลอดภัย  และงาน
ประสานและอํานวยการในพิธีการตาง  ๆ 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การงบประมาณ   การพัสดุ  อาคารสถานที่   
และยานพาหนะ 

(๔) จัดระบบงานและบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงาน  ก.พ. 
(๕) ดําเนินการประสานสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสาร  และเสริมสรางใหประชาชนและ 

ผูมีสวนเกี่ยวของมีความรูและความเขาใจในการปฏิบัติงานของสํานักงาน  ก.พ. 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๗ ศูนยจัดการศึกษาในตางประเทศและบริหารความรู  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  และพัฒนาระบบการดูแลและการจัดการการศึกษาของนักเรียนทุน 

เลาเรียนหลวง  นักเรียนทุนของรัฐบาล  นักเรียนทุนอื่น ๆ  และบุคลากรภาครัฐ 
(๒) ดูแลและจัดการการศึกษาใหแกนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง  นักเรียนทุนของรัฐบาล  

นักเรียนทุนอื่น ๆ  และบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการสงเสริม  สนับสนุน  และติดตามผลการศึกษาของนักเรียนทุน 

เลาเรียนหลวง  นักเรียนทุนของรัฐบาล  นักเรียนทุนอื่น ๆ  และบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาหรือฝกอบรม
ในตางประเทศ 

(๔) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบการศึกษาในตางประเทศ  และเปนศูนยขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการศึกษาในตางประเทศ 

(๕) เปนศูนยรวมขอมูลกําลังคนภาครัฐซ่ึงกําลังศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ  ในตางประเทศ 
(๖) เปนศูนยรวบรวมองคความรูของนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง  นักเรียนทุนของรัฐบาล  

นักเรียนทุนอื่น ๆ  และบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ   
(๗) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานกับภาคเอกชนและสวนราชการของตางประเทศ 

ในการจัดระบบการดูแลและการจัดการการศึกษา  การแนะแนวการศึกษา   และการปองปราม 
การแสวงหาประโยชนในการดูแลและการจัดการการศึกษาของหนวยงานเอกชน 

(๘) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
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ขอ ๘ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกําลังคนภาครัฐ 
(๒) สงเสริม   ประสานงาน   เผยแพร   และใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนา 

ระบบสารสนเทศและการบริหารขอมูลกําลังคนภาครัฐ 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบขอมูลและประมวลผลขอมูล 

และขอสนเทศตาง  ๆ 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการวางระบบหรือพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรและการเขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร  การใหบริการขอมูลและขอสนเทศตาง ๆ  รวมทั้งการให

คําปรึกษาแนะนํา  หรือฝกอบรมการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรและการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๙ ศูนยนักบริหารระดับสูง  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  และพัฒนาระบบการกําหนดตําแหนงและคาตอบแทนของนักบริหาร

ระดับสูง 
(๒) ดําเนินการประเมินสมรรถนะ  จัดทําขอมูลกําลังคน  และบริหารบัญชี 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลงานทางวิชาการของตําแหนงระดับสูง 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๐ ศูนยสรรหาและเลือกสรร  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาและกําหนดนโยบาย  ระบบ  และรูปแบบการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับ

ราชการ 
(๒) ใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการเกี่ยวกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 

เขารับราชการ 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรางและพัฒนาเครื่องมือการสรรหาและการสอบรวมทั้งการเปน

ศูนยกลางในการประสานการสรรหาบุคคลเขารับราชการในสวนราชการและวิสาหกิจ 
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(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรทุนของรัฐบาล  และการสอบแขงขัน  หรือคัดเลือกบุคคล
เพื่อรับทุนเลาเรียนหลวงและทุนของรัฐบาล 

(๕) จัดทํามาตรฐาน  หลักเกณฑ  แนวทาง  และการพิจารณารับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 
และแตงต้ัง 

(๖) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๑ สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาเกี่ยวกับการพัฒนาและฝกอบรมทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  

รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการฝกอบรม  การผลิต  และใหบริการสื่อหรือเทคโนโลยีการฝกอบรม 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย  ระบบ  หรือแนวทางการพัฒนาขาราชการ 

พลเรือน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในราชการฝายพลเรือน 
(๓) ดําเนินการจัดและสนับสนุนการจัดการฝกอบรมและการพัฒนาขาราชการ 
(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๒ สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  และดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายตาง ๆ  ของสํานักงาน  ก.พ.  

ใหทันสมัย   
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนํา  ตลอดจนการเสนอความเห็นเกี่ยวกับ

กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  และหนังสือเวียนที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน  ก.พ.  
แกคณะรัฐมนตรี  หนวยงานของรัฐ  และองคกรกลางบริหารงานบุคคลอื่น ๆ   

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพง  อาญา   
งานคดีปกครอง  และงานคดีอื่นที่อยูในอํานาจหนาที่ของสํานักงาน  ก.พ.   

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํารางกฎหมาย   กฎ   ระเบียบ  ขอบังคับ   คําส่ัง   และ
หนังสือเวียนที่อยูในความรับผดิชอบของสํานักงาน  ก.พ.   

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 
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ขอ ๑๓ สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) สงเสริม  สนับสนุน  และประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงาน 

ในตางประเทศสําหรับนักเรียนทุนเลาเ รียนหลวง   นักเรียนทุนของรัฐบาล   นักเรียนทุนอื่น  ๆ   
และบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษา  ฝกอบรม  หรือดูงานในตางประเทศ 

(๒) ดูแล  จัดการ  และใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา  ความเปนอยูและการเงิน 
แกนักเรียนทุนเลาเรียนหลวง  นักเรียนทุนของรัฐบาล  นักเรียนทุนอื่น ๆ  และบุคลากรภาครัฐที่ลาศึกษา
หรือฝกอบรมในตางประเทศ 

(๓) สงเสริม  สนับสนุน  ประสานงาน  และสรางแรงจูงใจใหคนไทยที่ศึกษาในตางประเทศ
กลับมาทํางานในประเทศไทย 

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเปนศูนย เผยแพรขอมูลการศึกษาและวัฒนธรรมของไทย 
ในตางประเทศ   รวมทั้ งการประสานงานและจัดหาขอมูล เกี่ยวกับการศึกษาในตางประเทศ   
เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการฝายพลเรือน 

(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ตรวจสอบ  วิเคราะห  และประเมินผลการบริหารตําแหนงของสวนราชการตาง  ๆ 
(๒) วิเคราะหความเหมาะสมการใชกําลังคนของสวนราชการตาง  ๆ 
(๓) ตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับคําส่ังการบริหารทรัพยากรบุคคลของสวนราชการตาง ๆ  

เพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่  ก.พ.  กําหนด 
(๔) รักษาทะเบียนประวติัขาราชการพลเรือน  ควบคุมเกษียณอายุราชการ  และขอมูลกําลังคน 
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๕ สํานักพัฒนาระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทน  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาระบบคาตอบแทนและประโยชนเกื้อกูลใหสอดคลอง

กับผลงานและคาครองชีพ 
(๒) ศึกษาและวิเคราะหเพื่อจําแนกตําแหนง  ประเมินคางาน  และจัดทําบัญชีอัตราเงินเดือน

และเงินประจําตําแหนง 
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(๓) ศึกษาและพัฒนาระบบจูงใจในการทํางานเพื่อยกระดับคุณภาพและประเมินกําลังคน 
(๔) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยเกี่ยวกับนโยบาย  ระบบ  หรือมาตรฐานการจัดและพัฒนาการ

กําหนดตําแหนงในราชการฝายพลเรือน 
(๕) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยเกี่ยวกับหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือแนวทางปฏิบัติ  รวมทั้ง 

การติดตาม  ประเมินผลการจัดกรอบอัตรากําลงั  และการกําหนดตําแหนงในราชการฝายพลเรือน 
(๖) ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการกําหนดชื่อตําแหนง  หนาที่ความรับผิดชอบและกรอบ

อัตรากําลังลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราวตางประเทศ 
(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ

มอบหมาย 
ขอ ๑๖ สํานักพทิักษระบบคุณธรรม  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวของกับ 

การพัฒนาหลักเกณฑ  วิธีการ  กฎ  ระเบียบ  แนวทางการดําเนินการดานอุทธรณ  รองทุกข  และ 
การคุมครองระบบคุณธรรม 

(๒) ดําเนินการสืบสวน  รวบรวมขอมูล  รวมทั้งการวิเคราะหการจัดทําสํานวน  และจัดทํา
ความเห็น 

(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนํา  สนับสนุน  ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ
การอุทธรณและรองทุกข  และการรักษาระบบคุณธรรมในกระทรวง  ทบวง  กรม 

(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๗ สํานักมาตรฐานวินัย  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ดําเนินการสืบสวน  รวบรวมขอมูล  รวมทั้งการวิเคราะหการจัดทําสํานวน  และจัดทํา

ความเห็น 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และพัฒนาหลักเกณฑ  วิธีการ  กฎ  ระเบียบ  และแนวทาง 

การดําเนินการดานวินัย 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาแนะนํา  สนับสนุน  ติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับ

การเสริมสรางวินัย  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณของขาราชการ  การดําเนินการ 
ทางวินัย  และมาตรฐานการลงโทษในกระทรวง  ทบวง  กรม 
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(๔) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

ขอ ๑๘ สํานักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล  มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) ศึกษา  วิเคราะห  วิจัย  และเสนอแนะนโยบายและกลยุทธดานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในราชการฝายพลเรือนตอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการระดับชาติที่เกี่ยวของ 
(๒) ศึกษา  วิเคราะห  และวิจัยเกี่ยวกับองคความรูและหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลใหม ๆ 
(๓) ศึกษา  วิเคราะห  และพัฒนาระบบ  กลยุทธ  หลักเกณฑ  และวิธีการบริหารทรัพยากร

บุคคลในราชการฝายพลเรือนและทรัพยากรบุคคลพิเศษ  เชน  นักเรียนทุนของรัฐบาล  คนพิการ  หรือ
กําลังคนในพื้นที่เฉพาะ 

(๔) สงเสริม  สนับสนุน  และใหคําปรึกษาแนะนําแกสวนราชการในการจัดทําแผนกลยุทธ
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

(๕) ศึกษาและวิเคราะห เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการ 
ฝายพลเรือน 

(๖) สงเสริม  สนับสนุน  ใหคําปรึกษาแนะนํา  และติดตามประเมินผลใหการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในสวนราชการเปนไปตามระบบคุณธรรมและหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 

(๗) ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ  หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๙  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการแบงสวนราชการ
และอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  สํานักนายกรัฐมนตรี  ตลอดจนปรับปรุง
อํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการเพื่อใหสอดคลองกับภารกิจท่ีเพ่ิมขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงาน 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป  อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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