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กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๕/๑) ของข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
“(๕/๑) ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔ และข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ ในสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน เพื่อทํา
หน้าที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงาน ก.พ. และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
สํานักงาน ก.พ. รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ก.พ. โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน ก.พ.
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย
ข้อ ๕ ในสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อทํา
หน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงาน ก.พ. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า
รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ก.พ. โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่เลขาธิการ ก.พ. เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ภายในสํานักงาน ก.พ.
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงาน ก.พ.
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ
และหน่วยงานภายในสํานักงาน ก.พ.
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๙ ศูนย์นักบริหารระดับสูง มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบ และเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์กําลังคนคุณภาพ
และระบบนักบริหารระดับสูง
(๒) พัฒนารูปแบบและมาตรการดึงดูดกําลังคนคุณภาพสู่ภาคราชการ
(๓) พัฒนาเครื่องมือ ดําเนินการและขยายผลการประเมินศักยภาพและสมรรถนะทางการบริหาร
รวมทั้งจัดทําข้อมูลและบริหารบัญชีกําลังคนคุณภาพและนักบริหารระดับสูง
(๔) ให้คําปรึกษาและคําแนะนําเกี่ยวกับระบบกําลังคนคุณภาพและระบบนักบริหารระดับสูง
(๕) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และรายงานสถานการณ์ ก ารใช้ ป ระโยชน์ กํ า ลั ง คนคุ ณ ภาพ
และระบบนักบริหารระดับสูง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐/๑ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
“ข้อ ๑๐/๑ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ วิ จั ย และเสนอแนะนโยบายและกลยุ ท ธ์ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม
และจริยธรรม เพื่อสร้างราชการใสสะอาด
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน
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(๓) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาองค์ความรู้ เครื่องมือ และกลไกเพื่อสนับสนุนส่วนราชการ
ในการขับเคลื่อนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน
(๔) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า และติ ด ตามประเมิ น ผลเกี่ ย วกั บ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
(๕) ดําเนินการรณรงค์และเผยแพร่การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งสร้างสรรค์
สื่อการรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน
(๖) ดําเนินการประสานความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและเครือข่ายอื่น ๆ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมาย”
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
ขึ้นในสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สํานักนายกรั ฐมนตรี เพื่ อทํ าหน้าที่ ส่ งเสริ ม คุณธรรม
และจริยธรรมให้แก่ข้าราชการพลเรือน และแก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของศูนย์นักบริหารระดับสูง เพื่อให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

