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ประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน อํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงาน
และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้
ข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น การต่ า ง ๆ ของทางราชการ และสอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงสมควรประกาศโครงสร้างและการจัดหน่วยงาน
อํ า นาจหน้ า ที่ วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน และสถานที่ ติ ด ต่ อ เพื่ อ ขอรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารของสํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีให้ทราบทั่วกัน ดังนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน
อํานาจหน้าที่ วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๐
ข้อ ๒ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจและหน้าที่โดยสรุป ดังต่อไปนี้
๒.๑ ดําเนินการเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี
๒.๒ ประสานราชการกับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาเกี่ยวกับการดําเนินการเสนอและพิจารณาร่างกฎหมาย และเรื่องที่กฎหมายให้ขอรับ
ความยินยอมหรือความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ตลอดจนเรื่องที่สภาผู้แทนราษฎร
วุฒิสภา และรัฐสภา เสนอมายังคณะรัฐมนตรี
๒.๓ ประสานราชการกับส่วนราชการในพระองค์เกี่ยวกับภารกิจของนายกรัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีที่จะต้องขอพระราชทานพระมหากรุณาตามกฎหมายหรือระเบียบประเพณี
๒.๔ ประสานราชการกับกระทรวง กรม และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐเพื่อให้
การบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๕ บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการเกี่ยวกับงานในอํานาจหน้าที่
แก่ประชาชน
๒.๖ ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกําหนดให้เป็นหน้าที่ของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีหมอบหมาย
ข้อ ๓ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีโครงสร้าง ดังต่อไปนี้
๓.๑ สํานักงานเลขาธิการ ประกอบด้วย กลุ่มช่วยอํานวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานคลัง กลุ่มบริหารงานพัสดุและอาคารสถานที่ กลุ่มอนุรักษ์เอกสารของคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานสารบรรณ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
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๕.๑๒.๒ ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
โดยติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานตามรูปแบบ วิธีการ ระยะเวลาที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
๕.๑๒.๓ พั ฒ นาระบบบริ ห ารความรู้ ข องสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี
โดยจัด ทําแผนการบริหารความรู้ และผลักดั นการดําเนินการให้เ ป็น ไปตามแผนการบริห ารความรู้
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๕.๑๒.๔ ประสานงานและดําเนินการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ
หน่วยงานภายในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕.๑๒.๕ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๕.๑๓ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
๕.๑๓.๑ ด้านงานป้องกันและปราบปราม โดยจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานผลการดําเนินงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รายงานผลการตรวจสอบติดตามการตรวจสอบ
การใช้มาตรการบริหาร (ทางปกครอง/วินัย) มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗
๕.๑๓.๒ ด้านงานคุ้มครองจริยธรรม โดยกํากับ ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน
ตามประมวลจริยธรรม
๕.๑๓.๓ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ข้อ ๖ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มี ๓ แห่ง
ดังนี้
๖.๑ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กองบริหารงานสารสนเทศ เป็นสถานที่ติดต่อ
ขอรับข้อมูลข่าวสารทั่วไปและคําแนะนําในการติดต่อกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ยกเว้นบริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา) ตั้งอยู่ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๖๘, ๔๓๖
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๖.๒ กลุ่ ม งานราชกิ จ จานุ เ บกษา กองอาลั ก ษณ์ แ ละเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์
เป็นสถานที่ติดต่อและบริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษาแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป ตั้งอยู่ที่สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๒ - ๑๒๖
๖.๓ กลุ่มงานฐานันดร กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นสถานที่ติดต่อ
และบริการข้อมูลฐานันดร ตั้งอยู่ที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ
๑๐๓๐๐ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๖ - ๔๒๗
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

