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ประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง โครงสรางการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ
วิธีการดําเนินงาน และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร
(ฉบับที่ ๒)
ตามที่ไดมีประกาศสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เรื่อง
โครงสรางการจัดองคกรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ วิธีการดําเนินงาน และสถานที่
ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร นั้น
โดยที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือระเบียบอื่น
นอกจากหนวยงานตามกฎกระทรวงแบง สวนราชการสํา นักงานปลั ดสํา นักนายกรั ฐ มนตรี สํานั ก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีการแกไขขอมูลการติดตอเพื่อขอรับคําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงใหแกไขเพิ่มเติมโครงสรางการจัดองคกร
ในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญ วิธีการดําเนิน งาน และสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูล
ขาวสาร ดังนี้
ขอ ๑ ใหเพิ่มความในขอ ๑.๒ โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน ดังนี้
๑.๒.๑๒ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๑.๒.๑๓ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๑.๒.๑๔ กลุมตรวจสอบภายในกระทรวง
ขอ ๒ ให เ พิ่ ม ความในข อ ๒ สรุ ป อํ า นาจหน า ที่ ที่ สํ า คั ญ และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งาน
ของหนวยงานภายในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้
๒.๑๒ สํานักงานคณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๒.๑๒.๑ งานธุรการและงานเลขานุการของคณะกรรมการกํากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ไดแก งานอํานวยการ บริหารจัดการทรัพยากรในการกํากับ
ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประสานการประชุมคณะกรรมการ กกภ.
๒.๑๒.๒ งาน ช ว ยอํ า นวยการ ประสานงาน แ ละเป น ศู น ย ก ลาง
การประสานงานดานสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ไดแก การจัดทําขอเสนอแนะ
ประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย กลยุทธ และมาตรการในการกํากับติดตามการปฏิบัติราชการ
ในภูมิภาค การอํานวยการ ประสาน และสนับสนุนการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่
และการประสานงานดานสารสนเทศเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
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๒.๑๒.๓ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒.๑๓ กลุมพัฒนาระบบบริหาร
๒.๑๓.๑ ใหคําปรึกษา เรงเรา ประสาน และกํากับดูแลการบริหารของหนวยงาน
ในสังกัดของสวนราชการใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
(มาตรา ๓/๑)
๒.๑๓.๒ ติดตามและแกไขปญ หาในการดํา เนิ น การหลั งการประกาศใช
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
๒.๑๓.๓ สนับสนุน ดูแลการดําเนิน การตามแผนปฏิรูประบบบริหารงาน
ภาครัฐใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
๒.๑๓.๔ ประสานการดําเนินงานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ รวมทั้งการจัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนางานราชการของสวนราชการเสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๒.๑๓.๕ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒.๑๔ กลุมตรวจสอบภายในกระทรวง
๒.๑๔.๑ ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๑๔.๒ เสนอความเห็ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมิน ผลประจําสํานักนายกรัฐ มนตรี (ค.ต.ป.นร.) เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน และการติดตามประเมินผล
๒.๑๔.๓ ใหคําปรึกษาแนะนําและใหความเห็นเกี่ยวกับระเบียบ ขอบังคับ
และมติคณะรัฐ มนตรีที่เกี่ยวของกับระบบการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการติดตาม
ประเมินผลตอปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หนวยรับตรวจ และบุคคลที่เกี่ยวของ
๒.๑๔.๔ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานช ว ยอํ า นวยการและงานเลขานุ ก าร
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (ค.ต.ป.นร.)
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๒.๑๔.๕ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๓.๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
๓.๒ สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เปน สถานที่ติดตอให
คําปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยูที่ ชั้น ๒
อาคารสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพ ๑๐๓๐๐
โทร ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๖๒ ๐ ๒๒๘๒ ๑๓๖๖ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๕๔๓ เว็บไซต http://www.oic.go.th
จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๒
นัที เปรมรัศมี
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

