คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงรายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการที่ชัดเจนสามารถ
ปฏิ บั ติ งานได้ อย่ างเป็ นระบบ ได้ มาตรฐาน และมี ประสิ ท ธิ ภาพ ตอบสนองต่ อความต้ องการของ
ผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
1.2 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน และนํามาทบทวนขั้นตอน ระบบงาน และ
ระยะเวลา การปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนงานและวิธีการทํางานให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
มากขึ้น
1.3 เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ วิ ธี ก ารทํ า งานสํ า หรั บ ผู้ เ ข้ า มาปฏิ บั ติ ง านใหม่ พั ฒ นาให้ ก ารทํ า งานเป็ น
มืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการ
รับบริการที่ตรงกับความต้องการ
2. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ครอบคลุมขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแต่สํานัก
พัฒนาระบบบริหารได้รับคําขอปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ แล้วนํามาพิจารณากลั่นกรองคําชี้แจงประกอบการ
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการ, การจัดประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงโครงสร้างในระดับต่างๆ
ได้แก่ กลุ่มภารกิจและคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, การตรวจสอบ/
แก้ไข เอกสารให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จนถึงการนําส่งสํานักงาน ก.พ.ร.

3. คําจํากัดความ
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สําหรับเทียบกําหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทําได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากําหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
การปรับโครงสร้าง
ตามความหมายการพัฒนาระบบราชการ หมายถึง
1) การยุบส่วนราชการ การรวมส่วนราชการ และ การจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ทั้งในกรณีการขอจัดตั้งส่วน
ราชการระดับกรม และกรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับต่ํากว่ากรม (ขอจัดตั้งหรือขยายหน่วยงาน) (มติ ครม. 24
ก.ค. 50 : ที่ นร 1200/ว13 ลว. 28 ส.ค. 50)
2) การปรับปรุงการทํางานของส่วนราชการ กรณีที่ทําให้ต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างตามขั้นตอนของ
สํานักงาน ก.พ.ร. จะต้องเป็นการปรับปรุงที่มีผลให้มีการปรับแก้กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วย
2.1) ในภาพรวมของส่วนราชการ มีการแก้ไขภารกิจ หรืออํานาจหน้าที่
2.2) ในส่วนของหน่วยงานในสังกัด มีการแก้ไขอํานาจหน้าที่ หรือเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน จากการ
ปรับปรุง ขอยกฐานะ หรือขอจัดตั้งใหม่
ส่วนราชการ หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ
รัฐ ให้บริการเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งกําไร โดยมีความสัมพันธ์กับรัฐ ประกอบด้วย
1) รัฐจัดตั้ง
2) รัฐปกครองบังคับบัญชา
3) ใช้งบประมาณแผ่นดิน
4) ใช้อํานาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการดําเนินกิจกรรม
5) บุคลากรมีสถานะเป็นข้าราชการ
6) รัฐต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกระทําของหน่วยงาน
(หลักการจําแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกํากับของฝ่ายบริหาร : ISBN 978-616-7145-20-4)
คําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ หมายถึง เอกสารที่ใช้ประกอบการกลั่นกรองความเหมาะสมของการ
จัดตั้งส่วนราชการ จํานวน 9 รายการ ประกอบด้วย
1) การวิเคราะห์ภารกิจ (Business Analysis)
2) เหตุผลความจําเป็นในการขอจัดตั้ง (ตัวชี้วัดภาพรวมการปรับปรุงโครงสร้าง)
3) ขอบเขตอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
4) นโยบาย แผนงานสําคัญของรัฐบาลที่ส่วนราชการต้องรับผิดชอบ
5) ปริมาณงาน
6) ค่าใช้จ่าย
7) อัตรากําลังของเจ้าหน้าที่
8) ร่างกํากระทรวงแบ่งส่วนราชการ
9) คําชี้แจงอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ตัวชี้วัดสําคัญของส่วนราชการหลังปรับโครงสร้าง ตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิผล
ในการปรับโครงสร้าง (หน่วยงานที่ยกฐานะ หรือตั้งใหม่) เป็นต้น
(มติ ครม. 24 ก.ค. 50 : ที่ นร 1200/ว13 ลว. 28 ส.ค. 50)

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทําหน้าที่ พิจารณาการ
ขอปรั บปรุ งโครงสร้ างของส่ วนราชการที่ ผ่านความเห็นชอบจากคณะทํ างานแบ่ งส่ วนราชการภายในกรม ก่อนส่ ง
สํานักงาน ก.พ.ร.
2) คณะทํางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม ทําหน้าที่ พิจารณาการขอปรับปรุงโครงสร้างของกรม
3) หน่วยงานกลาง หมายถึง ส่วนราชการอื่น นอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีภารกิจในด้านการ
บริหารจัดการในภาพรวมของประเทศ ทั้งในด้านงาน เงิน คน และกฎหมาย โดยเข้าร่วมในคณะทํางาน/ คณะกรรมการ
ประกอบด้วย
- คณะทํางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม ประกอบด้วย ผู้แทน สํานักงาน ก.พ./ สํานักงาน ก.พ.ร./ สํานัก
งบประมาณ/ กระทรวงการคลั ง/ สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ และสํ านั กงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา
- คณะกรรมการพั ฒ นาโครงสร้ า งระบบราชการของกระทรวง ประกอบด้ ว ย เลขาธิ ก าร ก.พ.ร./
เลขาธิการ ก.พ./ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ/ ปลัดกระทรวงการคลัง/ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
4) กรม (ส่วนราชการ) ที่ประสงค์จะขอปรับปรุงโครงสร้าง ทําหน้าที่ จัดทําคําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้ง
ส่วนราชการเสนอคณะทํางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม
5) สํานักพัฒนาระบบบริหาร ทําหน้าที่
- ฝ่ายเลขานุการที่ประชุมกลุ่มภารกิจ
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง

5. ผังกระบวนงาน (Work Flow) ปรับโครงสร้างของส่วนราชการ
ขั้นตอนการทํางาน
(Work Flow)

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

15 วัน

กลุ่มพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร

5 วัน

กลุ่มพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร

3. เตรียมการจัดประชุมกลุ่มภารกิจ

15 วัน

กลุ่มพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร

4. ประชุมส่วนราชการภายในกลุ่ม
ภารกิจ

10 วัน

กลุ่มพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร

5. ขอความเห็นหน่วยงานกลาง

20 วัน

กลุ่มพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร

6. ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวง

10 วัน

กลุ่มพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร

7. แจ้งการปรับปรุง/แก้ไขเอกสาร
และแจ้งเวียนรายงานการประชุม

10 วัน

กลุ่มพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร

8. ตรวจสอบเอกสารคําชี้แจง/
ส่งสํานักงาน ก.พ.ร.

10 วัน

กลุ่มพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร

9. ติดตามผลการพิจารณาร่าง
กฎกระทรวง และประสานการ
จัดทํากฎกระทรวงประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

-

กลุ่มพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร

10. สรุปผลการดําเนินงานและ
ประมวลปัญหาอุปสรรคในการ
ทํางานเพือ่ ปรับปรุงกระบวนงาน

-

กลุ่มพัฒนาโครงสร้าง
องค์กร

1. ตรวจสอบ/กลั่นกรอง/ศึกษา/
วิเคราะห์ เอกสารคําชี้แจง
ประกอบการขอปรับปรุงการแบ่ง
ส่วนราชการ (วิเคราะห์ Business No
ปรับแก้เอกสาร
Analysis)
2. นําเสนอข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการ
ปรับปรุงเอกสารและแนวทางการ
ดําเนินงานปรับโครงสร้าง

Yes เร่งด่วน
Yes ปกติ

หมายเหตุ : จํานวนวันเป็นวันทําการ ไม่นับรวมวันหยุดราชการ และเป็นช่วงเวลาในความรับผิดชอบของ
- 5งวั- นที่ผู้อํานวยการสํานักลงนามส่งหนังสือถึงผูบ้ ริหาร
สํานักพัฒนาระบบบริหาร โดยนับตั้งแต่วันที่รบั หนังสือเข้าจนถึ

6. ขั้นตอนการปฏิบตั งิ าน
1) ตรวจสอบ/ กลั่นกรอง/ ศึกษา/ วิเคราะห์ เอกสารคําชี้แจงประกอบการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
1.1) ตรวจสอบ/ กลั่นกรองเอกสาร : ความครบถ้วนสมบูรณ์ของคําชี้แจงประกอบการปรับปรุง
การแบ่ ง ส่ ว นราชการของส่ ว นราชการ จํ า นวน 9 รายการ และรายงานการประชุ ม
คณะทํางานแบ่งส่ วนราชการของกรม (กรณี มติที่ประชุมมี ประเด็ นขั ดแย้งหรือคาดว่าจะเป็น
ปัญหาต้องประสานแก้ไขก่อน)
1.2) ศึกษา/ วิเคราะห์คําชี้แจงฯ (กฎหมาย/ โครงสร้าง : เปรียบเทียบระหว่างกรมและกระทรวง)
1.3) สรุปสาระสําคัญ (อํานาจหน้าที่และการแบ่งส่วนภายใน)
2) นําเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเอกสารและแนวทางการดําเนินงานปรับโครงสร้าง
2.1) เสนอรองปลัดฯ ที่ดูแลส่วนราชการ ขอความเห็นชอบจัดประชุมกลุ่มภารกิจ
(1) กรณี เ อกสารมี ค วามไม่ ค รบถ้ ว นสมบู ร ณ์ เสนอขอความเห็ น ชอบส่ ง กลั บ ส่ ว นราชการ
เพื่อปรับแก้เอกสาร
(2) กรณีเอกสารมีความครบถ้ วนสมบู ร ณ์ เสนอความเห็นในประเด็นที่ เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวง
2.2) กรณี ที่ ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ว่ า เร่ ง ด่ ว นไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งจั ด ประชุ ม กลุ่ ม ภารกิ จ ให้ ข้ า มไปดํ า เนิ น การใน
ขั้นตอนที่ 5
3) เตรียมการจัดประชุมกลุ่มภารกิจ
3.1) จัดทําเอกสารประกอบการประชุม
3.2) เชิ ญ ประชุ ม และประสานส่ ว นราชการ เพื่ อ สํ า รวจผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม และแจ้ ง ประเด็ น สํ า คั ญ
เตรียมการชี้แจง
4) ประชุมส่วนราชการภายในกลุ่มภารกิจ
4.1) จัดทํารายงานการประชุม
4.2) แจ้งกรมแก้ไขเอกสาร ตามมติที่ประชุม (ถ้ามี)
5) ขอความเห็นหน่วยงานกลาง (ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ : 7 หน่วย ประกอบด้วย
เลขาธิการ ก.พ.ร./ เลขาธิการ ก.พ./ ผู้อาํ นวยการสํานักงบประมาณ/ ปลัดกระทรวงการคลัง/ เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ/ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี)
5.1) เสนอปลัดฯให้ความเห็นชอบลงนามในหนังสือขอความเห็นหน่วยงานกลาง
(ผ่านรองปลัดฯ, หัวหน้ากลุ่มภารกิจ)
5.2) นั บ จากวั น ที่ ส่ง เอกสารให้ ห น่ ว ยงานกลาง 15 วั น ทํา การ ตามความเห็ น และนํ า มาสรุ ป เป็ น
ความเห็นหน่วยงานกลาง
5.3) แจ้งกรมทราบความเห็นหน่วยงานกลาง
6) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
6.1) เสนอปลัดฯ ลงนามเรียน รมว. กําหนดวันประชุม (ขอวันประชุมจาก รมว./ ปลัดฯ/ รองเลขาฯ ก.พ.ร.
ก่อนทําหนังสือเชิญประชุม)
6.2) จัดทําเอกสารประกอบการประชุม/เชิญประชุม (รมว. ให้วันประชุม)
6.3) จัดประชุมคณะกรรมการฯ
6.4) จัดทํารายงานการประชุม

7) แจ้งการปรับปรุง/ แก้ไขเอกสาร และแจ้งเวียนรายงานการประชุม
7.1) แจ้งกรมปรับปรุง/ แก้ไขเอกสาร ตามมติที่ประชุม (ถ้ามี)
7.2) แจ้งเวียนรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
8) ตรวจสอบเอกสารคําชี้แจง/ส่งสํานักงาน ก.พ.ร.
8.1) ตรวจสอบความครบถ้วนคําชี้แจงฯ ที่แก้ไขแล้ว
8.2) แก้ไขรายงานการประชุม (ถ้ามี)
8.3) จัดทําเอกสารประกอบการนําเสนอการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
(คําชี้แจงฯ/ รายงานการประชุม/ สําเนาความเห็นหน่วยงานกลาง : 15 ชุด)
8.4) เสนอปลัดฯ ให้ความเห็นชอบลงนามในหนังสือ ก.พ.ร.
9) ติดตามผลการพิจารณาร่างกฎกระทรวง และประสานการจัดทํากฎกระทรวงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
9.1) ติดตามผลการประชุม อ.ก.พ.ร. เศรษฐกิจฯ และแจ้งให้ส่วนราชการยืนยันความเห็น
9.2) รวบรวมความเห็นจากส่วนราชการ เสนอ รมว.กษ. เพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร.
9.3) ติดตามผลการประชุม ก.พ.ร. และแจ้งให้ส่วนราชการยืนยันความเห็น
9.4) รวบรวมความเห็นจากส่วนราชการ เสนอ รมว.กษ. เพื่อให้ความเห็นชอบ และแจ้งสํานักงาน ก.พ.ร.
9.5) ติดตามผลการพิจารณาของ ก.พ.ร. และนําเสนอ รมว. ลงนาม ส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณา
9.6) ประสานการแก้ไขกฎกระทรวงกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
9.7) เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรับปรุงกฎกระทรวงร่วมกับส่วนราชการและคณะกรรมการกฤษฎีกา
9.8) จั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ้ ง เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ยื น ยั น ร่ า งกฎกระทรวงที่ ผ่ า นการตรวจร่ า งแล้ ว
(จัดประชุมหารือการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงตามมติคณะรัฐมนตรี (ถ้ามี))
9.9) จัดส่งร่างกฎกระทรวงให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
10) สรุปผลการดําเนินงานและประมวลปัญหาอุปสรรคในการทํางานเพื่อปรับปรุงกระบวนงาน
10.1) แจ้งส่วนราชการรายงานผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดที่กําหนด
10.2) ประมวลข้อมูลผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการปรับปรุงโครงสร้าง และประเด็นปัญหา/
อุปสรรคในการทํางาน
10.3) จัดทําข้อคิดเห็นประกอบการปรับปรุงกระบวนงานปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการระยะต่อไป

7. มาตรฐานคุณภาพงาน
7.1) มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
ขั้นตอน/กิจกรรม

มาตรฐานคุณภาพงานของกิจกรรม
ข้อกําหนดในการปฏิบัติงาน : เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
1. ตรวจสอบ/ กลั่นกรอง/ ศึกษา/
1.1 ความครบถ้วน ของข้อมูลประกอบการพิจารณา
วิเคราะห์ เอกสารคําชี้แจงประกอบการ 1.2 ดําเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด (20 วัน)
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ
2.1 ความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารคําชีแ้ จง
2. เตรียมการจัดประชุมกลุ่มภารกิจ
2.2 ดําเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด (15 วัน)
3. ประชุมส่วนราชการภายในกลุ่มภารกิจ 3.1 จัดทํารายงานการประชุมทีม่ ีความชัดเจน และครอบคลุม
การทํางาน
3.2 ดําเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด (10 วัน)
4. ขอความเห็นหน่วยงานกลาง
4.1 ความครบถ้วน ถูกต้อง ของความเห็นหน่วยงานกลาง
4.2 ดําเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด (20 วัน)
5. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง 5.1 จัดทํารายงานการประชุมทีม่ ีความชัดเจน และครอบคลุม
ระบบราชการของกระทรวง
การทํางาน
5.2 ดําเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด (10 วัน)
6. แจ้งการปรับปรุง/ แก้ไขเอกสาร และ 6.1 ความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารคําชีแ้ จง
แจ้งเวียนรายงานการประชุม
6.2 ดําเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด (10 วัน)
7. ตรวจสอบเอกสารคําชี้แจง/
7.1 ความครบถ้วน ถูกต้อง ของเอกสารคําชีแ้ จง
ส่งสํานักงาน ก.พ.ร.
7.2 ดําเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด (10 วัน)
8. ติดตามผล
8.1 ความครบถ้วน ของข้อมูลประกอบการพิจารณา
8.2 ดําเนินการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กําหนด

7.2) มาตรฐานคุณภาพงานในภาพรวมของกระบวนงาน
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล/ เอกสารคําชี้แจงฯ/ ความเห็นหน่วยงานกลาง
2. ความชัดเจน ของขั้นตอน/ กิจกรรม ภายใต้กระบวนงานปรับโครงสร้างของส่วนราชการ
3. การปฏิบัติงานมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และมีมาตรฐานชัดเจน
4. ข้อมูลเป็นปัจจุบัน และปฏิบัติได้
5. ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ดําเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
8. ระบบติดตามประเมินผล
1) การติดตามผลการดําเนินงานตามขั้นตอนการปรับโครงสร้างของส่วนราชการ (รายงานรายเดือน)
2) การติดตามผลการปรับปรุงโครงสร้างตามตัวชี้วัดที่แต่ละส่วนราชการกําหนด (รายงานรายปี)

9. เอกสารอ้างอิง
1) คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คําสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 70/2550 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550
2) การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550
3) การกําหนดชื่อและความหมายของหน่วยงาน
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204/ว6 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547
4) หลักการจําแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกํากับของฝ่ายบริหาร : ISBN 978-616-7145-20-4
5) แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
6) แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอจัดตั้งและการประเมินผลหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว10 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
10. แบบฟอร์มที่ใช้
10.1) แบบบันทึกผลการดําเนินงานการปรับโครงสร้างของส่วนราชการ
10.2) คําชี้แจง 9 รายการ

