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พระราชบัญญัติ                  

ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน   

พ.ศ. 2534 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
11/18/2010 

 



สารบัญ 
 

สวนท่ี 1  การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 

  หมวด 1  การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

  หมวด 2  การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 

หมวด 3  การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสงักัด 

สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

หมวด 4  การจัดระเบียบราชการในกรม 

หมวด 5  การปฏิบัติราชการแทน 

หมวด 6  การรักษาราชการแทน 

หมวด 7  การบริหารราชการในตางประเทศ 

สวนท่ี 2  การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

 หมวด 1  จังหวัด 

 หมวด 2  อําเภอ 

สวนท่ี 3  การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

สวนท่ี 4  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

บทเฉพาะกาล 



พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 

   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534 

เปนปท่ี 46 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา 

และยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534” 

 



มาตรา 2 0

๑  พระราชบัญญัติ น้ีให ใชบังคับ ต้ังแต วันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  ใหยกเลิก 

(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515 

(2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 310 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 

(3) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิ วัติ ฉบับท่ี 218  

ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515  พ.ศ. 2517 

(4) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิ วัติ ฉบับท่ี 218  

ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2517 

(5) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิ วัติ ฉบับท่ี 218  

ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2517 

(6) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิ วัติ ฉบับท่ี 218  

ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2519 

(7) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 22 ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 

(8) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิ วัติ ฉบับท่ี 218  

ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515 (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2522 

(9) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี 48 เร่ือง แกไข

เพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515  

ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2534 

 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 108/ตอนท่ี 156/ฉบับพิเศษ หนา 1/4 กันยายน 2534 



มาตรา 3/11

๒  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพ่ือประโยชน

สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต อภารกิจของ รัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  

ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ 

และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น  

การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการ

ของประชาชน  ท้ังน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง 

หรือปฏิบัติหนาท่ีตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวม 

ของประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกา

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการ 

และขาราชการปฏิบัติก็ได 

 

มาตรา 4  ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังน้ี 

(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 

(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

                                                 
๒ มาตรา 3/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2545 



มาตรา 5  การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 

ใหกํ าหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํ านึงถึงคุณภาพและปริมาณงาน 

ของสวนราชการน้ัน ๆ ไวดวย 

การบรรจุและการแตงต้ังบุคคลใหดํารงตําแหนงหนาท่ีราชการตาง ๆ ใหเปนไปตาม

กฎหมาย 

 

มาตรา 6  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 



สวนท่ี 1 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 

   

 

มาตรา 7  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังน้ี 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 

(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 

(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

(4) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัด

หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง 

สวนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเปนนิติบุคคล 

 

มาตรา 8 2

๓  การจัดต้ัง การรวม หรือการโอนสวนราชการตามมาตรา 7  

ใหตราเปนพระราชบัญญัติ 

การจัดต้ังทบวงโดยใหสั งกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหระบุ 

การสังกัดไวในพระราชบัญญัติดวย 

การจัดต้ังกรมหรือสวนราชการท่ี เ รียกชื่ ออย างอื่นและมีฐานะเปนกรม  

ซึ่งไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหระบุการไมสังกัดไวใน

พระราชบัญญัติดวย 

                                                 
๓ มาตรา 8 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2543 



มาตรา  8 ทวิ 3

๔  การรวมห รือก า ร โอนส วนร าชก ารตามมาตร า  7  

ไมวาจะมีผลเปนการจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมหรือไม ถาไมมีการกําหนดตําแหนง 

หรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพ่ิมขึ้น ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ใหระบุอํ านาจหนา ท่ีของสวนราชการ  

การโอนอํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงกฎหมายซึ่งสวนราชการหรือเจาพนักงาน 

ท่ีมีอยูเดิม การโอนขาราชการและลูกจาง งบประมาณรายจาย รวมท้ังทรัพยสิน 

และหน้ีสินเอาไวดวย แลวแตกรณ ี

ใหสํ า นักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํ า นักงบประมาณ 

มีหนาท่ีตรวจสอบดูแลมิใหมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจาง 

ของสวนราชการท่ีจัดต้ังขึ้นใหม หรือท่ีถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหน่ึง เพ่ิมขึ้นจนกวา

จะครบกําหนดสามปนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใชบังคับ 

 

มาตรา 8 ตรี 4 ๕  การเปล่ียนชื่อสวนราชการตามมาตรา 7 ใหตราเปนพระราช

กฤษฎีกา และในกรณีท่ีชื่อตําแหนงของขาราชการในสวนราชการน้ันเปล่ียนไป 

ใหระบุการเปล่ียนชื่อไวในพระราชกฤษฎีกาดวย 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติหรือขอบัญญัติ

ทองถ่ินอื่น ประกาศ หรือคําสั่งใดท่ีอางถึงสวนราชการหรือตําแหนงของขาราชการ 

ท่ีไดถูกเปล่ียนชื่อตามวรรคหน่ึง ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

                                                 
๔ มาตรา 8 ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2543 
๕ มาตรา 8 ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2543 



ข อบั ง คั บ  เทศบัญญั ติ ห รื อข อบัญญั ติ ท อ งถิ่ น อื่ น  ป ระก าศห รื อ คํ า สั่ ง น้ั น 

อางถึงสวนราชการหรือตําแหนงของขาราชการท่ีไดเปล่ียนชื่อน้ัน 

 

มาตรา 8 จัตวา5

๖  การยุบสวนราชการตามมาตรา 7 ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสวนราชการตามวรรคหน่ึงแลว ใหงบประมาณรายจาย

ท่ีเหลืออยูของสวนราชการน้ันเปนอันระงับไป สําหรับทรัพยสินอ่ืนของสวนราชการน้ัน 

ใ ห โ อน ให แก ส ว น ร า ช ก า ร อื่ น ห รื อหน ว ย ง าน อ่ื นข อ ง รั ฐ ต าม ท่ี รั ฐมนต รี 

ซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงกําหนดโดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี สําหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหน้ีสินของสวนราชการน้ัน 

ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ขาราชการหรือลูกจางซึ่งตองพนจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหนงอันเน่ืองมาแต

การยุบสวนราชการตามวรรคหน่ึง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน ท่ี พึงได รับ 

ตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับอื่นแลว ใหขาราชการหรือลูกจางไดรับเงินชดเชย

ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงดวย 

ในกรณีท่ีสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐประสงคจะรับโอน

ขาราชการหรือลูกจางตามวรรคสามก็ใหกระทําไดโดยมิใหถือวาขาราชการ 

หรือลูกจางผูน้ันไดพนจากราชการตามวรรคสาม แตท้ังน้ีตองกระทําภายในสามสิบวัน 

นับแตพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใชบังคับ 

 

                                                 
๖ มาตรา 8 จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2543 



ม า ต ร า  8  เ บ ญ จ 6

๗  พ ร ะ ร า ช ก ฤ ษ ฎี ก า ต า ม ม า ต ร า  8  ท วิ  ห รื อ 

มาตรา 8 จัตวา ท่ีมีผลเปนการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

ท่ีจัดต้ังสวนราชการ กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมาย

อื่นท่ีเกี่ยวของ ตามมาตรา 230 วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

ใหระบุใหชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาวาบทบัญญัติใดถูกแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก 

เปนประการใดในกฎหมายน้ัน 

 

 มาตรา 8 ฉ 7

๘  การแบ งส วนราชการภายในสํ า นักงานรัฐมนตรี  กรม  

หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวง 

และใหระบุอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย 

ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการตามวรรคหน่ึงเปนผูออกกฎกระทรวง 

แบงสวนราชการดังกลาว กฎกระทรวงน้ันเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

ใหใชบังคับได 
                                                 

๗ มาตรา 8 เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2543 
๘ มาตรา 8 ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2543 

กฎกระทรวงแบ งส วนราชการสถาบันนิ ติ วิทยาศาสตร  กระทรวงยุ ติธรรมฯ  

ไมได กําหนดใหสถาบันนิ ติ วิทยาศาสตร  มีอํ านาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการตรวจพิสูจน 

ทางนิติวิทยาศาสตร สถาบันฯ ก็ไมสามารถเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการตรวจพิสูจนหลักฐาน 

ทางนิติวิทยาศาสตรได (เรื่องเสร็จท่ี 50/2551) 

มาตรา 8 ฉ และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ นั้น      

เปนการกําหนดสวนราชการภายในกรมท่ีมิไดมีขอจํากัดใหกําหนดไดเฉพาะกองเทานั้น แตอาจกําหนด

สวนราชการรูปแบบอื่นตามความจําเปนในการจัดโครงสรางของแตละกรมได (เรื่องเสร็จท่ี 361/2550) 



[คําวา “สํานักงานรัฐมนตรี” แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 

 

มาตรา  8 สัตต 8

๙  ให สํ า นักง านคณะกรรมการข าร าชการพลเ รือน 

และสํานักงบประมาณรวมกันเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการแบงสวนราชการ

ภายในและในการกําหนดอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการตามมาตรา 8 ฉ  

ในการเสนอความเห็นดังกลาว ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

จัดอัตรากําลัง และสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณใหสอดคลองเสนอไป 

ในคราวเดียวกัน 

 

มาตรา 8 อัฏฐ 9

๑๐  การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 

ในทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันน้ัน 

                                                 
๙ มาตรา 8 สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2543 
๑๐ มาตรา 8 อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4)  

พ.ศ. 2543 



หมวด 1 

การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี

   

 

มาตรา 9  การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ใหสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเปนกรม 

สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดใหมีสวนราชการเปนการภายในขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหนาท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ เรงรัด และติดตามนโยบาย

และแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ เพ่ือการน้ี

นายกรัฐมนตรีจะสั่งใหกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม 

ในสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได 

 

มาตรา 10  สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ

ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรี 

ใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด



หรืออนุมัติ โดยจะใหมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได10

๑๑ 

ในกรณี ท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ห รื อมี ท้ั ง ร อ งน ายก รั ฐมนต รี แล ะ รั ฐมนต รีป ร ะ จํ า สํ า นั กน ายก รั ฐมนต รี  

การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย11

๑๒ 

ในระหวางท่ีคณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา

คณะรัฐมนตรีท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ีเพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ  

ตองคําพิพากษาใหจําคุก สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา

ความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติใหถอดถอน 

จากตําแหนง ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง 

เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี 

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง

เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทน12

๑๓ 

ในระหวางท่ีคณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวา

ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ท่ี ต้ั ง ขึ้ น ใ ห ม จ ะ เ ข า รั บ ห น า ท่ี  ใ ห ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ดั ง ก ล า ว 

อํานวยความสะดวกใหหัวหนาสวนราชการตาง ๆ ดําเนินการใด ๆ เทาท่ีจําเปน  

                                                 
๑๑ มาตรา 10 วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
๑๒ มาตรา 10 วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
๑๓ มาตรา 10 วรรคส่ี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 



เพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการแผนดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหมมาเตรียมการ

ดําเนินการได13

๑๔ 

 

มาตรา 11  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

(1) กํากับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือการน้ีจะสั่งใหราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และสวนราชการซึ่งมีหนา ท่ีควบคุมราชการ 

สวนทองถ่ิน ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  

ในกรณีจํ า เปนจะ ยับ ย้ังการปฏิบั ติ ร าชการใด ๆ ท่ีขั ดต อนโยบายห รือมติ 

ของคณะรัฐมนตรีก็ไดและมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น 

(2) มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง 

หรือทบวงหน่ึงหรือหลายกระทรวงหรือทบวง 

(3) บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 

และสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนกรม 

(4) สั่งใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรี โดยจะใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมก็ได  

ในก รณี ท่ี ใ ห ข า ดจ าก อั ต ร า เ งิ น เ ดื อนทา งสั ง กั ด เ ดิ ม  ให ไ ด รั บ เ งิ น เ ดื อน 

ในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นท่ีไมสูงกวาเดิม 

(5) 1 4

๑๕ แตงต้ังขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหนง 

ของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง โดยใหไดรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม  

                                                 
๑๔ มาตรา 10 วรรคหา เ พ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 



ในกรณีเชนวาน้ีใหขาราชการซึ่งไดรับแตงต้ังมีฐานะเสมือนเปนขาราชการสังกัด

กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดํารงตําแหนงน้ันทุกประการ แตถาเปนการแตงต้ัง

ขาราชการต้ังแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(6) แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษา 

ของนายกรัฐมนตรี หรือเปนคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ และกําหนดอัตรา 

เบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนใหแกผูซึ่งไดรับแตงต้ัง 

(7) แตงต้ังขาราชการการเมืองใหปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

(8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไป 

โดยรวดเ ร็วและมีประสิทธิภาพ เท า ท่ี ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญั ติ น้ี 

หรือกฎหมายอื่น 

(9) ดําเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 

ระเบียบตาม (8) เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหใชบังคับได 

 

มาตรา 12   ในกรณี ท่ีนายกรัฐมนตรีเปนผูบั งคับบัญชาสวนราชการ 

ท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง 

นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได 

                                                                                                                                                                                     
๑๕ ความเปนขาราชการประเภทเดิมของผูถูกส่ังแตงต้ังจะเปลี่ยนเปนขาราชการ 

ประเภทใหมท่ีตนไปดํารงตําแหนงหรือไมนั้น ตองพิจารณาตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ

ประเภทใหมนั้น หากผูถูกส่ังแตงต้ังไดรับการบรรจุเปนขาราชการประเภทใหมตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการประเภทใหม ก็ยอมพนจากฐานะความเปนขาราชการประเภทเดิม แตหากมิไดรับ 

การบรรจุให เปนข าราชการประเภทใหม ก็ยั งมีฐานะความเปนข าราชการประเภทเดิมอยู  

(เรื่องเสร็จท่ี 205/2538) 



มาตรา 13  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการ 

ทางการ เมื อ ง  มี เ ลขาธิ ก ารนายก รัฐมนต รี เปน ผู บั งคั บบัญชาข า ร าชการ  

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และใหมีรองเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีฝายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร เปนผูชวยสั่ง

และปฏิบัติราชการและจะใหมีผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติ

ราชการดวยก็ได 

ใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง  

เปนข าราชการการเมือง และใหรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ ายบริหาร  

และผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

 

มาตรา 14  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการ   

ของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบั ติราชการขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี และใหมีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 

และจะใหมีผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผูชวยเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

 



มาตรา 15 1 5

๑๖  ในสํานักนายกรัฐมนตรี อาจมีสวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชา 

ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีไดตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม 

 

ม า ต ร า  1 6   สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  น อ ก จ า ก มี น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ใหมีปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีคนหน่ึงมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทาง

และแผนการปฏิบั ติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญ 

ของแผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไป

ตามนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

(2) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

รองจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

ยกเวนขาราชการของสวนราชการซึ่งหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

(3) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิ บั ติ ร าชการของป ลัดสํ า นักนายก รัฐมนต รีตามวรรคห น่ึ ง  

ใหมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหม ี

ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

                                                 
๑๖ มาตรา 15 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2545 



ในกรณีท่ีมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หรือมีท้ังรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหรองปลัด

สํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผูชวยปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี เปนขาราชการพลเรือนสามัญ และใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 

หรือมอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา 19/1 มาใชบังคับแกราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี  

ในสวนท่ีเกี่ยวกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการท่ีมิไดขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม16

๑๗ 

 

มาตรา 17  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการ

ประจําท่ัวไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปน

หนาท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับ 

และ เ ร ง รั ดการปฏิ บั ติ ร าชการของส วนราชการ ในสํ า นั กนายก รั ฐมนต รี  

ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 

ยกเวนราชการของสวนราชการซึ่งกฎหมายกําหนดใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
๑๗ มาตรา 16 วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2545 



ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดต้ัง

สํ า นักงานปลัดทบวงตามมาตรา 25 วรรคสาม จะใหสํ า นักงานปลัดสํ า นัก

นายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 



หมวด 2 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 

   

 

มาตรา 18  ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่น เวนแตบางกระทรวงเห็นวา 

ไมมีความจําเปนจะไมแยกสวนราชการต้ังขึ้นเปนกรมก็ได 

ใหสวนราชการตาม (2) และสวนราชการท่ีเ รียกชื่ ออย างอื่นตาม (3 )  

มีฐานะเปนกรม 

กระทรวงใดมีความจําเปนจะตองมีสวนราชการเพ่ือทําหนาท่ีจัดทํานโยบายและแผน

กํากับ เร งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบั ติราชการของกระทรวง  

จะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมีสํานักนโยบายและแผน

เปนสวนราชการภายใน ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงก็ได 

ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวนราชการเพ่ือรับผิดชอบภาระหนาท่ีใด

โดยเฉพาะซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการดังกลาวเปนอธิบดี

หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนอธิบดีก็ได ในกรณีเชนน้ันใหอธิบดี 

หรือผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นดังกลาวมีอํานาจหนาท่ีสําหรับสวนราชการน้ัน



เชนเดียวกับอธิบดี ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหคณะอนุกรรมการสามัญ

ประจํากระทรวงทําหนาท่ีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม สําหรับสวนราชการน้ัน17

๑๘ 

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ใหกระทําไดในกรณีเปนการยุบ รวม หรือโอน

กรมในกระทรวงใดมาจัด ต้ัง เปนส วนราชการตามวรรคสี่ ในกระทรวง น้ัน 

หรือกระทรวงอื่น โดยไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจาง

เพ่ิมขึ้น และใหนําความในมาตรา 8 ทวิ และมาตรา 8 เบญจ มาใชบังคับโดยอนุโลม18

๑๙ 

การแตงต้ังอธิบดีหรือผู ดํารงตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นของสวนราชการ 

ตามวรรคสี่ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  

และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต19

๒๐ 

                                                 
๑๘ มาตรา 18 วรรคส่ี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) 

พ.ศ. 2545 
๑๙ มาตรา 18 วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2545 

สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนเปนสวนราชการภายในสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงศึกษาธิการ ไมมีฐานะเปนกรม กระทรวงศึกษาธิการจึงไมสามารถดําเนินการยุบ รวม  

หรือโอนสวนราชการดังกลาวเพ่ือมาจัดต้ังเปนสวนราชการซึ่งไมมีฐานะเปนกรม แตมีผูบังคับบัญชา 

ของสวนราชการเปนอธิบดีหรือตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนอธิบดีได (เรื่องเสร็จท่ี 

118/2547) 
๒๐ มาตรา 18 วรรคหก เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2545 



กอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบในร างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง 

สวนราชการตามวรรคสี่ของกระทรวงใด ใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกา

ดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ20

๒๑ 

ให นําความในวรรคสี่  วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใชบังคับกับ 

สํานักนายกรัฐมนตรีและทบวงตามหมวด 3 โดยอนุโลม21

๒๒ 

[คําวา “สํานักงานรัฐมนตรี” แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 

 

มาตรา 19 2 2

๒๓  กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวย 

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหน่ึง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงท่ีเกี่ยวกับ

การทหาร และการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน23

๒๔ 
                                                 

๒๑ มาตรา 18 วรรคเจ็ด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
๒๒ มาตรา 18 วรรคแปด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
๒๓ มาตรา 19 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
๒๔ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติมิไดเปนสวนหนึ่งของราชการ

บริหารสวนกลาง และมิไดเปนสวนราชการในกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ . 2545 จึงมิใชราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค  

หรือราชการสวนทอง ถ่ิน แต เปนหนวยงานของรั ฐซึ่ ง เปนนิ ติ บุคคลตามพระราชบัญญั ติ 

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีฯ (เรื่องเสร็จท่ี 441/2548) 



มาตรา 19/1 2 4

๒๕  ใหปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาสวนราชการ

ต้ังแตระดับกรมขึ้นไป วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากร 

ของสวนราชการตาง ๆ ในกระทรวงรวมกันเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา  

และบรรลุเปาหมายของกระทรวง 

เ พ่ือประโยชน ในการดํา เ นินการตามวรรคหน่ึง  หั วหน าส วนราชการ 

และหัวหนากลุมภารกิจดังกลาวจะมีมติใหนํางบประมาณท่ีแตละสวนราชการ 

ไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกันก็ได 

 

มาตรา 20 2 5

๒๖  ภายใตบั ง คับบทบัญญั ติมาตรา  11 ในกระทรวงห น่ึง  

ใหมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบ 

ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงใหสอดคลอง 

กับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ  

โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีท่ีมี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบั ติราชการ 

ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย 

                                                 
๒๕ มาตรา 19/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5)  

พ.ศ. 2545 
๒๖ มาตรา 20 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 

รัฐมนตรีชวยวาการไมมีอํานาจหนาท่ีเทารัฐมนตรีวาการ แตจะมีอํานาจหนาท่ีไดเพียง

เทาท่ีรัฐมนตรีวาการไดมอบหมาย แตหากเม่ือใดรัฐมนตรีชวยวาการเขารักษาราชการในตําแหนง

รัฐมนตรีวาการ รัฐมนตรีชวยวาการนั้นก็มีอํานาจและหนา ท่ีเชนรัฐมนตรีวาการทุกประการ  

(เรื่องเสร็จท่ี 252/2498) 



ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการท่ีเรียกชื่อ 

อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวง 

จะมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 

มาตรา 2126

๒๗  ในกระทรวงใหมีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

(1 ) 2 7

๒๘ รับ ผิดชอบควบคุมราชการประจํ า ในกระทรวง แปลงนโยบาย 

เปนแนวทางและแผนการปฏิบั ติราชการ กํากับการทํางานของสวนราชการ 

ในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์  และประสานการปฏิบั ติงานของสวนราชการ 

ในกระทรวงใหมีเอกภาพสอดคลองกัน รวมท้ังเรงรัด ติดตาม และประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวง 

(2) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 

(3) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 

ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ข อ ง ป ลั ด ก ร ะ ท ร ว ง ต า ม ว ร ร ค ห น่ึ ง  จ ะ ใ ห มี 

รองปลัดกระทรวงคนหน่ึงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวง

มอบหมายก็ได 

                                                 
๒๗ มาตรา 21 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
๒๘ ปลัดกระทรวงการคลังมีอํานาจส่ังใหขาราชการกรมสรรพสามิตไปชวยปฏิบัติราชการ 

ท่ีกรมศุลกากรได แตการมีคําส่ังดังกลาวไมมีผลใหผูไปชวยปฏิบัติราชการมีฐานะเปนพนักงานศุลกากร

หรือพนักงานตามกฎหมายศุลกากร อธิบดีกรมศุลกากรจึงไมอาจแตงต้ังขาราชการซึ่งไดรับคําส่ัง 

ใหไปชวยปฏิบัติราชการดังกลาวนั้น เปนพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายศุลกากรได (เรื่องเสร็จท่ี  

582/2544) 



ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดใหสวนราชการระดับกรม 

ต้ั งแต สองส วนราชการขึ้ นไปอ ยูภายใตก ลุ มภารกิ จ เ ดียวกันก็ ได  โดยให 

แตละกลุมภารกิจมีผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีคนหน่ึงเปนหัวหนากลุมภารกิจ

รับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกลุมภารกิจน้ัน  

โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงตอรัฐมนตรีตามท่ีกําหนด 

โดยกฎกระทรวง และในกรณีท่ีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีตองรายงานผลการดําเนินงาน 

ตอปลัดกระทรวงตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกลุมภารกิจเดียวกัน หัวหนากลุมภารกิจอาจกําหนดใหสวนราชการของ 

สวนราชการระดับกรมแหงหน่ึงปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน  

การพัสดุ หรือการบริหารงานท่ัวไปใหแกสวนราชการแหงอื่นภายใตกลุมภารกิจเดียวกัน

ก็ได 

กระทรวงใดมิ ได จั ดใหมีก ลุมภารกิจ  และมีป ริมาณงานมาก จะใหม ี

รองปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการเพ่ิมขึ้นเปนสองคนก็ได 

ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีการจัดกลุมภารกิจ จะใหมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมขึ้น 

เปนหัวหนากลุมภารกิจก็ได และใหอํานาจหนาท่ีของปลัดกระทรวงท่ีเกี่ยวกับราชการ 

ของสวนราชการในกลุมภารกิจเปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนากลุมภารกิจน้ัน  ท้ังน้ี  

เวนแตจะมีกฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอื่น28

๒๙ 

กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมขึ้น และมีความจําเปนอยางย่ิงตองมีรองปลัดกระทรวง

มากกวาท่ีกําหนดไวในวรรคหาหรือวรรคหก คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  
                                                 

๒๙ อํานาจของปลัดกระทรวงในสวนท่ีเก่ียวกับราชการท่ีอยูในกลุมภารกิจยอมเปนอํานาจ

ของรองปลัดกระทรวงผูเปนหัวหนากลุมภารกิจนั้นดวย แตถาหากเปนอํานาจหนาท่ีท่ีเกิดจาก 

การมอบหมายเปนการเฉพาะตัว ยอมไมตกเปนอํานาจของรองปลัดกระทรวงผูเปนหัวหนากลุมภารกิจ 

(เรื่องเสร็จท่ี 709/2545) 



และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร วมกันอนุมั ติ ใหกระทรวง น้ัน 

มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมขึ้นเปนกรณีพิเศษโดยจะกําหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลา 

ไวดวยหรือไมก็ได29

๓๐ 

ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดใหมี 

การประชุมพิจารณารวมกัน โดยกรรมการแตละฝายจะตองมาประชุมไมนอยกวา 

กึ่งหน่ึงจึงจะเปนองคประชุม และในการออกเสียงลงมติจะตองไดคะแนนเสียง 

ของกรรมการแตละฝายเกินกวากึ่งหน่ึงของกรรมการฝายดังกลาวท่ีมาประชุม  

แลวใหนํามติดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป30

๓๑ 

 

มาตรา 22  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการทางการเมือง  

มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ

กระทรวง และจะใหมี ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ งเปนขาราชการการเมือง 

คนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได 

[คําวา “สํานักงานรัฐมนตรี” แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 

 

มาตรา 23  สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการประจํา

ท่ัวไปของกระทรวง และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิ ไดกํ าหนดให เปนหน า ท่ี 
                                                 

๓๐ มาตรา 21 วรรคเจ็ด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
๓๑ มาตรา 21 วรรคแปด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 



ของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังกํ ากับและเรง รัด 

การปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบายแนวทาง  

และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ในกรณีท่ีกระทรวงมีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดต้ังสํานักงานปลัดทบวง

ตามมาตรา 25 วรรคสาม จะใหสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวย 

ก็ได 

 

มาตรา 24  การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง  

ใหอนุโลมตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไวในมาตรา 18  

ถึงมาตรา 23 



หมวด 3 

การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

   

 

มาตรา 25  ราชการสวนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไมเหมาะสม 

ท่ีจะจัดต้ังเปนกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง จะจัดต้ังเปนทบวงสังกัด 

สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพ่ือใหมีรัฐมนตรีวาการทบวงเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได และใหจัดระเบียบราชการ

ในทบวงดังน้ี 

(1) สํานักงานรัฐมนตรี 

(2) สํานักงานปลัดทบวง 

(3) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่น เวนแตบางทบวงซึ่งเห็นวา 

ไมมีความจําเปนจะไมแยกสวนราชการต้ังขึ้นเปนกรมก็ได 

ใหสวนราชการตาม (2) และสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นตาม (3) มีฐานะเปนกรม 

ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยูในสังกัด และปริมาณ  

และคุณภาพของราชการในทบวงยังไมสมควรจัดต้ังสํานักงานปลัดทบวง จะใหสํานักงาน

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวย

ก็ได 

[คําวา “สํานักงานรัฐมนตรี” แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 

 



มาตรา 26  การจัดระเบียบราชการในทบวงหน่ึง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

ทบวงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม 

 

มาตรา 27  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา 11 ทบวงหน่ึงมีรัฐมนตรีวาการทบวง

เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และกําหนดนโยบายของทบวงใหสอดคลองกับนโยบาย 

ท่ี คณะ รั ฐมนต รีกํ าหนดหรืออนุมั ติ  และ รั บ ผิดชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการ 

ของทบวง และจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการทบวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีชวยวาการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี

ชวยวาการทบวงใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการทบวงมอบหมาย 

ในกรณีท่ีเปนทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหรัฐมนตรีวาการ

ทบวงปฏิบัติราชการภายใตการกํากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง

แลวแตกรณี 

 

มาตรา 28  ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีวาการทบวงและรัฐมนตรีชวยวาการ

ทบวง ใหมีปลัดทบวงคนหน่ึงมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในทบวง กําหนดแนวทางและแผนการ

ปฏิบัติราชการของทบวง และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําป

ของสวนราชการในทบวงใหเปนไปตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากับ 

เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวง 



(2) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 

(3) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดทบวง 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหน่ึง ใหมีรองปลัดทบวงเปนผูชวยสั่ง

และปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดทบวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ในกรณีท่ีมีรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวง หรือมี ท้ังรองปลัดทบวง 

และผูชวยปลัดทบวง ใหรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวงเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวง 

ใหรองปลัดทบวง ผูชวยปลัดทบวง และผูดํารงตําแหนงท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน 

ในสํานักงานปลัดทบวง มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีปลัดทบวงกําหนดหรือมอบหมาย 

ในกรณีท่ีปลัดทบวงจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งใด 

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งน้ัน  

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเ ร่ือง น้ันมิไดกล าวถึงอํ านาจของปลัดทบวงไว  

ใหปลัดทบวงมีอํานาจดังเชนปลัดกระทรวง 

ในกรณีท่ีใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวง 

ทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวง ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทําหนาท่ี

ปลัดทบวง 

 

มาตรา  29   สํ า นั ก ง าน รั ฐมนต รีมี อํ า น า จหน า ท่ี เ กี่ ย วกั บ ร า ชก า ร 

ทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงตอ

รัฐมนตรีวาการทบวง และจัดใหมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเปนขาราชการ



การเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรี

ก็ได 

[คําวา “สํานักงานรัฐมนตรี” แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 

 

มาตรา 30  สํานักงานปลัดทบวงมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการประจําท่ัวไป

ของทบวง และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกํ าหนดใหเปนหนา ท่ีของกรมใด 

กรมหน่ึงในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการ 

ของสวนราชการในทบวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ

ของทบวง 



หมวด 4 

การจัดระเบียบราชการในกรม 

   

 

มาตรา 31 3 1

๓๒  กรมซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  

หรือทบวง อาจแบงสวนราชการดังน้ี 

(1) สํานักงานเลขานุการกรม 

( 2 )  กองหรือส วนราชการท่ีมี ฐานะเทียบกอง เว นแต บางกรมเห็ นว า 

ไมมีความจําเปนจะไมแยกสวนราชการต้ังขึ้นเปนกองก็ได 

กรมใดมีความจําเปนจะแบงสวนราชการโดยใหมีสวนราชการอ่ืนนอกจาก (1) 

หรือ (2) ก็ได 

สําหรับสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานอัยการสูงสุด จะแบงสวนราชการให

เหมาะสมกับราชการของตํารวจหรือราชการของอัยการก็ได32

๓๓ 

 

มาตรา 32 3 3

๓๔  กรมมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาท่ีของ

กรมน้ัน 

                                                 
๓๒ มาตรา 8 ฉ และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ นั้น 

เปนการกําหนดสวนราชการภายในกรมท่ีมิไดมีขอจํากัดใหกําหนดไดเฉพาะกองเทานั้น แตอาจกําหนด 

สวนราชการรูปแบบอื่นตามความจําเปนในการจัดโครงสรางของแตละกรมได (เรื่องเสร็จท่ี 361/2550) 
๓๓ มาตรา 31 วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2546 



ในกรมหน่ึงมีอธิบดีคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติราชการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง 

และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจ

หนาท่ีของอธิบดีไวเปนการเฉพาะ การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาท่ีตามกฎหมาย

ดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรี

กําหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง

ดวย 

ในกรมหน่ึงจะใหมีรองอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดี 

และชวยอธิบดีปฏิบัติราชการก็ได 

รองอธิบดีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีอธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 

 

มาตรา 33  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการท่ัวไป 

ของกรม และราชการท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ 

มีเลขานุการกรมเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

ของสํานักงานเลขานุการกรม 

สวนราชการตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง (2) และสวนราชการตามมาตรา 31  

วรรคสอง ใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวใหเปนหนาท่ีของสวนราชการน้ัน ๆ  

โดยใหมีผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่น 

ท่ีเทียบเทาผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากอง หรือหัวหนาสวนราชการตามมาตรา 31 

วรรคสอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

                                                                                                                                                                                     
๓๔ มาตรา 32 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 



มาตรา 34  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกา 

แบงทองท่ีออกเปนเขตเพ่ือใหมีหัวหนาสวนราชการประจําเขตแลวแตจะเรียกชื่อ 

เพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได 

หัวหนาสวนราชการประจําเขตมีอํานาจหนาท่ีเปนผู รับนโยบายและคําสั่ง 

จากกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

ประจําสํานักงานเขตซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน 

ความในมาตราน้ีไมใชบังคับแกการแบงเขตและการปกครองบังคับบัญชา 

ของตํารวจและอัยการซึ่งไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา 35  กระทรวง ทบวง หรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงาน 

สมควรมีผูตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรมน้ัน ก็ใหกระทําได 

ผู ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง ห รือกรม มี อํ านาจหน า ท่ี ตรวจ 

และแนะนําการปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมน้ันใหเปนไปตาม

กฎหมาย ระ เบี ยบ ห รือข อบั ง คับของกระทรวง ทบวง หรือกรม หรือมติ 

ของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

 

มาตรา  36  ส วนราชก าร ท่ี เ รี ยกชื่ อ อย า งอื่ นและมี ฐ านะ เป นกรม 

จะมี เลขาธิการ ผูอํ านวยการ หรือตําแหนง ท่ี เ รียกชื่ ออย างอื่นซึ่ ง เ ทียบเทา

ปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการน้ันใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะใหมีรองเลขาธิการ 

ร อ ง ผู อํ า น ว ย ก า ร ห รื อ ตํ า แ ห น ง ร อ ง ข อ ง ตํ า แ ห น ง ท่ี เ รี ย ก ชื่ อ อ ย า ง อื่ น  

หรือผูชวยเลขาธิการ ผูชวยผูอํานวยการหรือตําแหนงผูชวยของตําแหนงท่ีเรียกชื่อ



อยางอื่น หรือมีท้ังรองเลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการหรือท้ังรองผูอํานวยการ 

และผูชวยอํานวยการ หรือท้ังตําแหนงรองและตําแหนงผูชวยของตําแหนงท่ีเรียกชื่อ

อยางอื่น เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และชวยปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 

มาตรา 37  ใหนําความในมาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34  

และมาตรา 35 มาใชบังคับแกสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม 

โดยอนุโลม 



หมวด 5 

การปฏิบัติราชการแทน 

   

 

มาตรา 38 3 4

๓๕  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ 

หรือการดําเนินการอื่นท่ีผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถากฎหมาย 

กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิไดกําหนด

เ ร่ืองการมอบอํ านาจไว เปนอย างอื่น  ห รือมิ ไดห ามเ ร่ืองการมอบอํ านาจไว  

ผูดํารงตําแหนงน้ันอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นในสวนราชการเดียวกัน 

หรือสวนราชการอ่ืน หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนได  ท้ังน้ี  

ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

                                                 
๓๕ มาตรา 38 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 

อํ าน าจ ในการ พิจ า รณาและออกคํ า ส่ั ง เ ก่ี ยว กับการอุ ทธรณ ต ามมาตร า  66  

แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนอํานาจเฉพาะ 

ของรัฐมนตรี  ท่ีไมอาจมอบอํานาจใหแกผูดํ ารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนได  แตอํ านาจ 

ในการส่ังระงับเหตุตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญั ติการสาธารณสุขฯ เปนอํ านาจท่ัวไป 

ของอธิบดีกรมอนามัยและไมมีกฎหมายกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น จึงสามารถ 

มอบอํานาจได (เรื่องเสร็จท่ี 129/2550) 

ปลัดกระทรวงสามารถมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวงผู เปนหัวหนากลุมภารกิจ 

ชวยปฏิบัติราชการงานของสํานักงานปลัดกระทรวงได แมวารองปลัดกระทรวงผูเปนหัวหนากลุมภารกิจ 

มีหนาท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกลุมภารกิจก็ตาม (เรื่องเสร็จท่ี 710/2545) 



                                                                                                                                                                                     
ตําแหนงรองปลัดกระทรวงผูเปนหัวหนากลุมภารกิจมิใชตําแหนงท่ีจะสามารถมอบอํานาจ

ไดตามกฎหมาย สวนกรณีรับมอบอํานาจ จะใหรองปลัดกระทรวงรับมอบอํานาจจากรัฐมนตรี 

ยอมไมสามารถทําได และการมอบอํานาจชวงจากรัฐมนตรีตอไปยังรองปลัดกระทรวงก็ไมสามารถทําได

เชนกัน (เรื่องเสร็จท่ี 709/2545) 

การไปชวยปฏิบัติราชการไมมีบทกฎหมายใดบัญญัติใหผูไปชวยปฏิบัติราชการมีอํานาจ

หนาท่ีตามตําแหนงท่ีไปชวยปฏิบัติราชการ จะมีแตเพียงหนาท่ีในการชวยปฏิบัติราชการโดยท่ัวไป

เทานั้น และยังคงสังกัดสวนราชการเดิม (เรื่องเสร็จท่ี 477/2545) 

เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญมิใชผูดํารงตําแหนงหัวหนาสํานักงานแรงงานในตางประเทศ 

จึงไมอาจมอบอํานาจใหขาราชการในคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนได (เรื่องเสร็จท่ี 413/2542) 

ผูวาราชการจังหวัดราชบุรีเม่ือไดรับมอบอํานาจการบริหารงบประมาณในระดับจังหวัด 

มาจากอัยการสูงสุดแลว ไมสามารถมอบอํานาจชวงตอไปได เนื่องจากไมใชการมอบอํานาจใหปฏิบัติ

ราชการแทนตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฯ บทบัญญัติ 

เรื่องการมอบอํานาจชวงตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติเดียวกันก็ไมสามารถนํามาใชบังคับได  

(เรื่องเสร็จท่ี 133/2537) 

ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน

หากมีเหตุจําเปนไมอาจเขารวมประชุมหรือปฏิบัติหนาท่ีได อาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่น 

เขาประชุมหรือปฏิบัติหนาท่ีในคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินแทนไดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 38  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 (เรื่องเสร็จท่ี 425/2535) 

รัฐมนตรีจะแตงต้ังรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งหรือหลายคนตามลําดับเปนผูรักษาราชการ

แทนปลัดกระทรวงไวลวงหนา หรือปลัดกระทรวงจะแตงต้ังผูตรวจราชการกระทรวงคนหนึ่ง 

หรือหลายคนตามลําดับเปนผูรักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงไวลวงหนาหรือแตงต้ังรองอธิบดี 

คนหนึ่ งหรือหลายคนตามลําดับเปนผู รักษาราชการแทนอธิบดี ไวลวงหนา  ยอมกระทําได  

(เรื่องเสร็จท่ี 81/2525) 

อธิบดีกรมสามัญศึกษาจะมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนก็ได  

แตการมอบอํ านาจโดยให มีผลยอนหลั งนั้นไมสามารถทําได เพราะไม ใชการมอบอํ านาจ 

แตเปนการใหสัตยาบันแกการกระทําของผูวาราชการจังหวัดท่ีกระทําไปโดยไมมีอํานาจ ซึ่งอยูนอกเหนือ



พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง

ตลอดจนการมอบอํานาจใหทํานิติกรรมสัญญา ฟองคดีและดําเนินคดี หรือกําหนด

หลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบอํานาจหรือท่ีผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติ 

ก็ได 

ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายท่ีบัญญัติ

ใหตองออกใบอนุญาตหรือท่ีบัญญัติผูมีอํานาจอนุญาตไวเปนการเฉพาะ ในกรณีเชนน้ัน

ใหผูดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาวมีอํานาจมอบอํานาจใหขาราชการ 

ซึ่ ง เ ป น ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญช า แล ะ ผู ว า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ไ ด ต าม ท่ี เ ห็ น ส มคว ร  

หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีกํ าหนด ในกรณีมอบอํานาจให ผู ว าราชการจังหวัด  

ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมอบอํานาจไดตอไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 

ท่ีผูมอบอํานาจกําหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน 

จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดรายชื่อกฎหมายท่ีผู ดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจ 

ตามกฎหมายดังกลาวอาจมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข 

ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็ได 

การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ 

 

มาตรา 39 3 5

๓๖  เมื่อมีการมอบอํานาจแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีตองรับมอบ

อํ านาจ น้ัน โดยผู มอบอํ านาจจะกํ าหนดให ผู รั บมอบอํ านาจมอบอํ านาจให 
                                                                                                                                                                                     
ขอบเขตของมาตรา 38 แหงพระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ .  2534  

(เรื่องเสร็จท่ี 224/2519) 
๓๖ มาตรา 39 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 

7) พ.ศ. 2550 



ผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนตอไป โดยจะกําหนดหลักเกณฑหรือเงื่อนไข 

ในการใชอํานาจน้ันไวดวยหรือไมก็ได แตในกรณีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด 

คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑใหผูวาราชการจังหวัดตองมอบอํานาจตอไป 

ใหรองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเกี่ยวของในจังหวัดก็ได 

 

มาตรา 40 3 6

๓๗  ในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความ

สะดวกแกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบ

ตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาท่ี 

ท่ีไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 

เมื่อไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาท่ีกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติ

ราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําหรือแกไขการปฏิบัติราชการของ

ผูรับมอบอํานาจได 

 

มาตรา 40/1 3 7

๓๘  ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการภายในกรม ถาการปฏิบัติ

ราชการใดของสวนราชการน้ันมีลักษณะเปนงานการใหบริการหรือมีการใหบริการ

เกี่ยวเน่ืองอยูดวยและหากแยกการบริหารออกเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุ

เปาหมายตามมาตรา 3/1 ย่ิงขึ้น สวนราชการดังกลาวโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเร่ืองน้ัน ไปจัดต้ังเปนหนวยบริการรูปแบบ

                                                 
๓๗ มาตรา 40 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
๓๘ มาตรา 40/1 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7)  

พ.ศ. 2550 



พิเศษ ซึ่งมิใชเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตอยูในกํากับของสวนราชการดังกลาว 

ก็ได  ท้ังน้ี ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงอยางนอยใหกําหนดรายละเอียด

เกี่ยวกับการจัดต้ังการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การดําเนินการ

ดานทรัพยสิน การกํากับดูแลสิทธิประโยชนของบุคลากรและการยุบเลิกไวดวย 

ใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษ มีหนาท่ีปฏิบัติงานใหกับสวนราชการตามภารกิจ 

ท่ี จั ด ต้ั งหน วยบ ริการ รูปแบบพิ เศษ น้ันเปนห ลัก  และส นับสนุนภารกิ จอื่ น 

ของสวนราชการดังกลาวตามท่ีไดรับมอบหมาย และอาจใหบริการแกสวนราชการอื่น 

หนวยงานของรัฐหรือเอกชน แตตองไมกระทบกระเทือนตอภารกิจอันเปน

วัตถุประสงคแหงการจัดต้ัง 

ใหรายไดของหนวยบริการรูปแบบพิเศษเปนรายได ท่ีไมตองนําสงคลัง 

ตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 



หมวด 6 

การรักษาราชการแทน 

   

 

ม า ต ร า  4 1   ใ น ก ร ณี ท่ี น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ไ ม อ า จ ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ไ ด  

ใหรองนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน  

ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน 

ถาไมมี ผู ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรี หรือมีแตไมอาจปฏิบั ติราชการได  

ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน 

 

มาตรา 42 3 8

๓๙  ในกรณี ท่ีไมมี ผู ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูรักษาราชการ

แทน ถามีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนง

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรี

มอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน 

ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับแกรัฐมนตรีวาการทบวงดวยโดยอนุโลม 

 
                                                 

๓๙ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาจมีหนังสือมอบอํานาจในการออกกฎกระทรวงใหรัฐมนตรี 

ชวยวาการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนได เวนแตบทบัญญัติเก่ียวกับการออกกฎกระทรวงจะกําหนดไว

เปนอยางอื่น นอกจากนั้น การท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 

ลงนามแทนในกฎกระทรวง ก็มิไดทําใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพนจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของกระทรวงแตอยางใด (เรื่องเสร็จท่ี 477/2522) 



มาตรา 43  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแตไมอาจ

ปฏิ บั ติ ร าชการได  ให ผู ช วย เลขา นุการ รั ฐมนตรี เป น ผู รั กษาราชการแทน  

ถามีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมายให

ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการ

รัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงต้ังขาราชการในกระทรวงคนหน่ึงเปนผูรักษา

ราชการแทน 

ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับแกเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวงดวย 

โดยอนุโลม 
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๔๐  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหรองปลัดกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกระทรวง

หลายคน ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง

แตงต้ังรองปลัดกระทรวงคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารง

ตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายกรัฐมนตรี 

สําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตง ต้ังขาราชการ 

ในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน 

                                                 
๔๐ การแตงต้ังผูรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงจะทําไดแตเฉพาะจากผูดํารงตําแหนง 

รองปลัดกระทรวงเทานั้น ไมอาจแตงต้ังอธิบดีใหมารักษาราชการแทนปลัดกระทรวงได เวนแตจะไมมี 

ผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวงไมอาจปฏิบัติราชการได  

(เรื่องเสร็จท่ี 709/2545) 



ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 

ปลัดกระทรวงจะแตงต้ังขาราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการ

กองหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทนก็ได40

๔๑ 

 

มาตรา 45  ใหนําความในมาตรา 44 มาใชบังคับแกกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนง

ปลัดทบวงหรือรองปลัดทบวงตามมาตรา 24 หรือมาตรา 28 ดวยโดยอนุโลม 
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๔๒  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได  ให รองอธิบ ดี เป นผู รั กษาราชการแทน ถ ามี รองอธิบดีหลายคน  
                                                 

๔๑ ตําแหนงหัวหนากลุมภารกิจมิใชตําแหนงตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน ดังนั้น เม่ือไมมีรองปลัดกระทรวง 

ผู เปนหัวหนากลุมภารกิจ หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได การแตงต้ังผูรักษาราชการแทน 

รองปลัดกระทรวงจึงเปนไปตามมาตรา 44 วรรคสอง 

หากไม มีรองปลัดกระทรวงหรือรองปลัดกระทรวงผู เปนหัวหน ากลุมภาร กิจ  

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ยอมเปนอํานาจของปลัดกระทรวงท่ีจะแตงต้ังผูรักษาราชการแทน 

(เรื่องเสร็จท่ี 710/2545) 
๔๒ การแตงต้ังผูรักษาราชการแทนตามมาตรา 46 จะตองเปนกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการ 

ไมอาจปฏิบัติราชการได หากมีขอเท็จจริงวา เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติและผูไดรับแตงต้ัง

เปนผูรักษาราชการแทนติดภารกิจท้ังหมดในเวลาเดียวกัน เลขาธิการฯ ยอมมีอํานาจลงนามแตงต้ัง

ผูรักษาราชการแทนเปนการเฉพาะคราวได (เรื่องเสร็จท่ี 610/2551) 

เม่ือผูรักษาราชการแทนอธิบดีตามคําส่ังเดิมกลับมาปฏิบัติราชการกอนกําหนดเวลา 

ท่ีตนแจงตอปลัดกระทรวง ผูรักษาราชการแทนอธิบดีตามคํา ส่ังเดิมตองรายงานการกลับมา 

ปฏิบัติราชการกอนกําหนดใหปลัดกระทรวงทราบ ท้ังนี้  การปฏิบัติหนาท่ีของผูรักษาการแทน 

ตามคําส่ังเดิมในชวงท่ีตนกลับมาจะสมบูรณหรือไม ขึ้นอยูกับวาไดรายงานใหปลัดกระทรวงทราบแลว

หรือไม (เรื่องเสร็จท่ี 207/2538) 



ใหปลัดกระทรวงแตงต้ังรองอธิบดีคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมี 

ผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงแตงต้ัง

ขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการต้ังแตตําแหนง

หั วหน ากองห รื อ เ ที ยบ เท าขึ้ น ไปคนใดคนห น่ึ ง เป น ผู รั กษ า ร าชก า รแทน  

แตถานายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เห็นสมควรเพ่ือความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมน้ัน 

นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะแตงต้ังขาราชการคนใดคนหน่ึง 

ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองอธิบดีหรือเทียบเทา เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ในกรณีท่ีไมมีผู ดํารงตําแหนงรองอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  

อธิบดีจะแตงต้ังขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการ

ต้ังแตตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ใหนําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบังคับแกกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนง

เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือตําแหนงท่ีเรียกชื่อ 

อยางอื่นซึ่งเทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่น  

และมีฐานะเปนกรมดวยโดยอนุโลม 
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๔๓  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการกรมตามมาตรา 33  

วรรคหน่ึง หรือหัวหนาสวนราชการตามมาตรา 33 วรรคสอง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
                                                 

๔๓ การออกคําส่ังแตงต้ังผูรักษาราชการแทนปาไมเขตไวลวงหนายอมกระทําได  

สวนการแตงต้ังไวหลายคนในคําส่ังเดียวกันจะกระทําไดเม่ือเปนการแตงต้ังโดยมีเง่ือนไขวา 

เ ม่ื อป า ไม เขตและผู ได รั บแต ง ต้ั ง ในลํ าดับแรกไม อยู  ผู ไ ด รั บแต ง ต้ั ง ในลํ าดับรองลงไป  

จึงเปนผูรักษาราชการแทน เพราะคําส่ังดังกลาวจะมีผลอยางเดียวกับการออกคําส่ังคราวละหนึ่งคน

นั่นเอง (เรื่องเสร็จท่ี 29/2537) 



ราชการได ใหอธิบดีแตงต้ังขาราชการในกรมคนหน่ึง ซึ่งดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา 

หัวหนากองหรือเทียบเทา เปนผูรักษาราชการแทน 

ให นํ าความในมาตรา น้ีมาใชบั งคับแกส วนราชการ ท่ี เ รียกชื่ ออย างอื่ น 

และมีฐานะเปนกรมดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 48  ใหผูรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจหนาท่ี

เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีท่ีผู ดํารงตําแหนงใดหรือผู รักษาราชการแทนผู ดํารงตําแหนงน้ัน

มอบหม าย ห รื อมอบ อํ า น า จ ใ ห ผู ดํ า ร ง ตํ า แหน ง อ่ื น ปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร แท น  

ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณี ท่ี มี กฎหมายอื่ นแต ง ต้ั ง ให ผู ดํ า รง ตํ าแหน ง ใด เป นกรรมการ 

หรือใหมีอํานาจหนาท่ีอยางใด ใหผู รักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทน 

มีอํานาจหนาท่ีเปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงน้ัน 

ในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี 

 

ม า ต ร า  4 9   ก าร เป น ผู รั กษ า ร าชก า รแทนตามพระ ร าชบั ญญั ติ น้ี 

ไมกระทบกระเทือนอํานาจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ าสังกัด ปลัดกระทรวง  

หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนง

เทียบเทาอธิบดี ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาท่ีจะแตงต้ังขาราชการอื่นเปนผูรักษาราชการแทน

ตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูตามกฎหมาย 



ในกรณีท่ีมีการแตงต้ังผูรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง ใหผูดํารงตําแหนง 

รองหรือผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาท่ีผูไดรับแตงต้ังตาม

วรรคหน่ึงเขารับหนาท่ี 
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๔๔  ความในหมวดน้ีมิใหใชบังคับแกราชการในกระทรวงท่ีเกี่ยวกับ

ทหาร 

                                                 
๔๔ การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

ตองเปนไปตามมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 

เม่ือไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม 

หรื อ มีแต ไมอ าจปฏิ บั ติราชการได  ใหปลัดกระทรวงกลาโหมปฏิบั ติร าชการประ จําแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมได (เรื่องเสร็จท่ี 229/2530) 



หมวด 7 

การบริหารราชการในตางประเทศ44

๔๕ 

   

 

มาตรา 50/1  ในหมวดน้ี 

“คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการ 

ฝ ายทหารปร ะ จํ า ก า ร ในต า ง ป ร ะ เทศซึ่ ง ไ ด รั บ แต ง ต้ั ง ใ ห ดํ า ร ง ตํ า แหน ง 

ในสถาน เอกอั ค รร าช ทูต  สถ านกงสุ ลใหญ  สถานกงสุ ล  สถานรองกงสุ ล  

สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนและปฏิบัติหนาท่ี

เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวรไทย 

ประจําองคการระหวางประเทศ 

“ หัวหน าคณะผู แทน”  หมายความว า  ข า ร าชการสั งกั ดกระทรวง 

กา รต า ง ปร ะ เทศ  ซึ่ ง ไ ด รั บ แต ง ต้ั ง ให ดํ า ร ง ตํ าแหน งหั ว หน า คณะ ผู แทน 

ตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทย

ประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวนราชการ 

ซึ่ ง ไ ด รั บ แต ง ต้ั ง ใ ห ดํ า ร ง ตํ า แหน ง หั ว หน า คณะ ผู แทนถ า ว ร ไ ทยปร ะ จํ า 

องคการระหวางประเทศ 

“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความว า ข าราชการสังกัดกระทรวง 

การตางประเทศ ซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทน

หัวหนาคณะผูแทน ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

                                                 
๔๕ หมวด 7 การบริหารราชการในตางประเทศ มาตรา 50/1 ถึง มาตรา 50/6  

เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 



ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวนราชการ ซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

ในลักษณะเดียวกัน 

 

มาตรา  50/2   ให หั วหน าคณะ ผู แทนเป น ผู รั บนโยบายและคํ าสั่ ง 

จากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม  

มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนา 

บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัวหนาคณะผูแทนเปนผูชวยสั่ง 

และปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

การสั่งและการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตอบุคคลในคณะผูแทน  

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

หัวหนาคณะผูแทนอาจมอบอํานาจใหบุคคลในคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทน 

ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา  50/3   ในกรณี ท่ี ไม มี ผู ดํ า ร ง ตํ าแหน งหั วหน าคณะ ผู แทน  

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองหัวหนาคณะผูแทนรักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีไมมีรองหัวหนาคณะผูแทนท่ีจะรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง 

หรือไมมีผูดํารงตําแหนงใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน หรือมีแตบุคคลดังกลาว 

ไมอาจปฏิบัติราชการได ใหการรักษาราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนหรือผูดํารงตําแหนง

ใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน เปนไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับขาราชการฝายทหารประจําการในตางประเทศ 

 



มาตรา 50/4  หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาท่ี ดังน้ี 

(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

(2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย  

หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนท่ีมิใชบุคคล 

ในคณะผูแทนซึ่งประจําอยูในประเทศท่ีตนมีอํานาจหนาท่ี เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ

เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม  

หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(4 )  รายงานขอเ ท็จจ ริงและความเห็นเกี่ ยวกับผลการปฏิบั ติราชการ 

ของบุคคลตาม (3) เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการ 

ตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงต้ังและการเล่ือนขั้นเงินเดือน 

 

มาตรา  50/5   รั ฐมนต รี ว า ก า รกระทรวง  รั ฐมนต รี ว า ก ารทบวง  

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนง

เทียบเทา อาจมอบอํานาจใหหัวหนาคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนได ในการน้ี 

ใหนําความในมาตรา 38 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงโดยชอบแลว ผู รับมอบอํานาจมีหนาท่ี 

ตองรับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบอํานาจน้ันใหแกผูอื่นตอไปไมได เวนแตเปน 

การมอบอํานาจตอไปใหบุคคลในคณะผูแทนตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

เมื่อไดมีการมอบอํานาจแลว หัวหนาคณะผูแทนมีหนาท่ีกํากับ ติดตามผลการ

ปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการ

ของผูรับมอบอํานาจได 



มาตรา 50/6  การท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําสั่งใด 

ท่ีเกี่ยวของไปยังหัวหนาคณะผูแทน ใหแจงผานกระทรวงการตางประเทศ 

 



สวนท่ี 2 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

   

 

มาตรา 51  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ดังน้ี 

(1) จังหวัด 

(2) อําเภอ 



หมวด 1 

จังหวัด 

   

 

มาตรา 5245

๔๖  ใหรวมทองท่ีหลาย ๆ อําเภอต้ังขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 

การต้ัง ยุบ และเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ 

เพ่ือประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุมจังหวัด  

ใหจังหวัดหรือกลุมจังหวัดย่ืนคําขอจัดต้ังงบประมาณได  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีน้ีใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัด

เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ46

๔๗ 

 

มาตรา 52/147

๔๘  ใหจังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปน้ี 

(1) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ ์

                                                 
๔๖ จังหวัดเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ดังนั้น  

สํานักงบประมาณจึงจัดต้ังงบประมาณใหแกจังหวัดได แตกลุมจังหวัดไมมีกฎหมายกําหนดวา 

มีฐานะเปนสวนราชการ สวนการจัดต้ังงบประมาณของกลุมจังหวัด จะกระทําไดตามหลักเกณฑ 

ท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา เม่ือยังไมมีพระราชกฤษฎีกาดังกลาว กลุมจังหวัดจึงไมอาจยื่นคําขอ

จัดต้ังงบประมาณได (เรื่องเสร็จท่ี 296/2551) 
๔๗ มาตรา 52 วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
๔๘ มาตร า  52 / 1  เ พ่ิ ม โดยพระร าช บัญญั ติ ร ะ เ บียบบริ ห า ร ร าชกา รแผ นดิ น  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 



(2) ดูแลใหมีการปฏิบั ติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือใหเกิด 

ความสงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 

(3 )  จัดใหมีการคุ มครอง ป องกัน  ส ง เส ริม และช วยเห ลือประชาชน 

และชุมชนท่ีดอยโอกาสเพ่ือใหไดรับความเปนธรรมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม 

ในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

(4) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา 

รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

(5) จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

และใหมีขีดความสามารถพรอมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจาก

กระทรวง ทบวง กรม 

(6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐมอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายกําหนด 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของจังหวัดตามวรรคหน่ึง ใหเปนหนาท่ี 

ของสวนราชการและหนวยงานของรัฐท่ีประจําอยูในเขตจังหวัดท่ีจะตองปฏิบัติ 

ใหสอดคลองและเปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1 

 

มาตรา 53 4 8

๔๙  ในจังหวัดหน่ึงใหมีคณะกรมการจังหวัด ทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษา

ของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดน้ัน กับปฏิบัติหนาท่ีอื่น

ตามท่ีกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด 

                                                 
๔๙ มาตรา 53 วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 



คณะกรมการจั งห วัดประกอบด วย ผู ว าร าชการ จังห วัด เปนประธาน  

รองผูวาราชการจังหวัดหน่ึงคนตามท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด 

อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาท่ีทําการอัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด 

แล ะ หั ว หน า ส ว น ราชการประ จํ า จั งห วั ดจ ากกระทรวงและทบวงต า ง  ๆ  

เวนแตกระทรวงมหาดไทยซึ่งประจําอยูในจังหวัด กระทรวงหรือทบวงละหน่ึงคน  

เปนกรมการจังหวัด และหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรมการจังหวัดและเลขานุการ49

๕๐ 

ถากระทรวงหรือทบวงมีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกรมตาง ๆ  

ในกระทรวงหรือทบวงน้ันสงมาประจําอยูในจังหวัดมากกวาหน่ึงคน ใหปลัดกระทรวง 

ห รื อ ป ลั ด ท บ ว ง กํ า ห น ด ใ ห หั ว ห น า ส ว น ร า ช ก า ร ป ร ะ จํ า จั ง ห วั ด ห น่ึ ง ค น 

เปนผูแทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด 

ในการปฏิบั ติหนา ท่ีตามวรรคหน่ึง เมื่อผูว าราชการจังหวัดเห็นสมควร 

จะแตงต้ังใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในราชการสวนภูมิภาค

คนหน่ึงหรือหลายคนเปนกรมการจังหวัดเพ่ิมขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหนาท่ีใดหนาท่ีหน่ึง 

ก็ได 

 

มาตรา 53/1 5 0

๕๑  ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทาง 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

ในจังหวัด 

                                                 
๕๐ มาตรา 53 วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2546 
๕๑ มาตร า  53 /1  เ พ่ิ ม โดยพระ ร าช บัญญั ติ ร ะ เ บี ยบบริ ห า ร ร าชกา รแผ นดิ น  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 



ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหม ี

การประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการท่ีมีสถานท่ีต้ังทําการ 

อยูในจังหวัดไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลาง 

และผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังหมดในจังหวัด รวมท้ัง ผูแทน 

ภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง จํานวนและวิธีการสรรหาผูแทน 

ภาคประชาสังคมและผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ

และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เมื่ อประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว การ จัดทําแผนพัฒนาทองถิ่ น 

ขององคกรปกครองส วนทองถิ่ นและการ ดํ า เ นินกิ จการของส วนราชการ 

และหนวยงานอื่นของรัฐท้ังปวงท่ีกระทําในพ้ืนท่ีจังหวัดตองสอดคลองกับแผนพัฒนา

จังหวัดดังกลาว 

 

มาตรา 53/2 5 1

๕๒  ใหนําความในมาตรา 53/1 มาใชบังคับกับการจัดทํา

แผนพัฒนากลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 54  ในจังหวัดหน่ึง ใหมีผูวาราชการจังหวัดคนหน่ึงเปนผูรับนโยบาย

และคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 

กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับทองท่ีและประชาชน และเปนหัวหนาบังคับบัญชา

บรรดาขาราชการฝายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด  

                                                 
๕๒ มาตร า  53 / 2  เ พ่ิ ม โดยพระ ร าช บัญญั ติ ร ะ เ บียบบริ ห า ร ร าชกา รแผ นดิ น  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 



และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ และจะใหมีรองผูวาราชการจังหวัด  

หรือ ผู ช วยผู ว า ราชการจั งห วัด ห รือ ท้ังรอง ผู ว าร าชการ จังหวัดและผู ช วย 

ผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดก็ได 

รองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชา

ขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการ 

รองจากผูวาราชการจังหวัด 

ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และผูชวยผูวาราชการจังหวัด 

สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 

มาตรา 55  ในจังหวัดหน่ึง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนา

ปกครองบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกลาว 

ในมาตรา 54 ใหมีปลัดจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวง 

ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจําทําหนาท่ีเปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด และมีอํานาจ

บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน  

ในจังหวัดน้ัน 

 

มาตรา 55/1 5 2

๕๓  ในจังหวัดหน่ึงนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหน่ึง เ รียกโดยยอวา “ก .ธ .จ .” ทําหนา ท่ีสอดสอง 

และเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีและเปนไปตามหลักการท่ีกําหนดไวในมาตรา 3/1  

                                                 
๕๓ มาตร า  55 /1  เ พ่ิ ม โดยพระ ร าช บัญญั ติ ร ะ เ บี ยบบริ ห า ร ร าชกา รแผ นดิ น  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 



ก.ธ.จ. ประกอบดวยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอํานาจ 

ในจังหวัดเปนประธาน ผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น 

ท่ีไมไดดํารงตําแหนงผูบริหารและผูแทนภาคธุรกิจเอกชน  ท้ังน้ี จํานวน วิธีการสรรหา  

และการปฏิบัติหนาท่ีของ ก.ธ.จ. ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ี ก.ธ.จ. พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ

หรือมีกรณีท่ีเปนการทุจริต ใหเปนหนาท่ีของ ก.ธ.จ. ท่ีจะตองแจงใหผูวาราชการ

จังหวัด หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐท่ีเกี่ยวของ  

แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 

มาตรา 56  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบั ติราชการได ใหรองผูวาราชการจังหวัดเปนผู รักษาราชการแทน ถาไมม ี

ผู ดํ ารงตําแหนงรองผู ว าราชการจั งหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบั ติราชการได 

ใหผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผู รักษาราชการแทน ถาไมมี ผู ดํารงตําแหนง 

ผูชวยผูว าราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบั ติราชการได ใหปลัดจังหวัด 

เปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด  

หรือปลัดจังหวัดหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตง ต้ังรองผูว าราชการจังหวัด  

ผู ช ว ย ผู ว า ร าชกา รจั งห วั ด  ห รื อป ลัดจั งห วัดคนใดคนห น่ึ ง  แล ว แต ก รณี  

เปนผู รักษาราชการแทน ถาไมมี ท้ังผู ดํารงตําแหนงรองผูว าราชการจังหวัด  

ผูชวยผูวาราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  

ให หั วหน า ส วนราชการประจํ า จั งห วัดซึ่ งมี อ า วุ โสตามระ เบี ยบแบบแผน 

ของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

 



มาตรา 57  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีดังน้ี 

(1) 5 3

๕๔ บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

และตามแผนพัฒนาจังหวัด 

(2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 

หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(3) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวง 

ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม  

มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(4) 5 4

๕๕ กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการ 

ซึ่งประจําอยู ในจังหวัดน้ัน ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ  

ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดินและขาราชการครู ใหปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่ง

การของนายกรัฐมนตรีหรือยับย้ังการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดท่ีขัดตอ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ

คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราว แลวรายงานกระทรวง 

ทบวง กรม ท่ีเกี่ยวของ 

                                                 
๕๔ มาตรา 57 (1) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
๕๕ ถากฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรมนั้นไมไดกําหนดใหเปนราชการสวนภูมิภาค  

สวนราชการนั้นคงมีฐานะเปนราชการสวนกลาง ไมอยูภายใตบังคับบัญชาของผูวาราชการจังหวัด  

ผูวาราชการจังหวัดจึงไมมีอํานาจส่ังใหขาราชการซึ่งสังกัดราชการสวนกลางไปปฏิบัติราชการ 

ยังสวนราชการตาง ๆ ในเขตจังหวัดนั้น (เรื่องเสร็จท่ี 305/2546) 



(5) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ 

ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดินและขาราชการครู ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับ 

เขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

(6) 5 5

๕๖ เสนองบประมาณตอกระทรวงท่ีเกี่ยวของ หรือเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ

ตอสํานักงบประมาณตามมาตรา 52 วรรคสาม และรายงานใหกระทรวงมหาดไทย

ทราบ 

(7)56

๕๗ กํากับดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นตามกฎหมาย 

(8) กํากับการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  

ในการน้ีใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ขององคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาล 

หรือรัฐวิสาหกิจ 

(9) บรรจุ แตงต้ัง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัด 

ตามกฎหมาย และตามท่ีปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 

 

มาตรา 58  การยกเวน จํากัด หรือตัดทอน อํานาจหนาท่ีของผูวาราชการ

จังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัด หรือใหขาราชการของสวนราชการใดมีอํานาจ

หนาท่ีในการบริหารราชการสวนภูมิภาคเชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดจะกระทําได

โดยตราเปนพระราชบัญญัติ 
                                                 

๕๖ มาตรา 57 (6) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 
๕๗ มาตรา 57 (7) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 



 

มาตรา 59  ใหนําความในมาตรา 48 และมาตรา 49 มาใชบังคับแกผูรักษา

ราชการแทนและผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดน้ี 

 

มาตรา 6057

๕๘  ใหแบงสวนราชการของจังหวัดดังน้ี 

(1) สํานักงานจังหวัด มีหนาท่ีเกี่ยวกับราชการท่ัวไปและการวางแผนพัฒนา

จังหวัดของจังหวัดน้ัน มีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด 

(2) สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดต้ังขึ้น มีหนาท่ีเกี่ยวกับราชการ 

ของกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดน้ัน ๆ  

เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

                                                 
๕๘ กระทรวงศึกษาธิการจะแกไขกฎหมายใหหนวยงานและสถานศึกษาสังกัดกรมตาง ๆ 

ในกระทรวงศึกษาธิการเปนราชการสวนภูมิภาคโดยใหศึกษาธิการจังหวัดหรือศึกษาธิการอําเภอ 

ซึ่งสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการของหนวยงานและสถานศึกษาสังกัด 

กรมตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการก็ได (เรื่องเสร็จท่ี 269/2519) 



หมวด 2 

อําเภอ 

   

 

มาตรา 61   ในจังหวัดหน่ึงใหมีหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัด 

เรียกวาอําเภอ 

การต้ัง ยุบ และเปล่ียนเขตอําเภอ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา 61/158

๕๙  ใหอําเภอมีอํานาจหนาท่ีภายในเขตอําเภอ ดังตอไปน้ี 

(1) อํานาจและหนาท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา 52/1 (1) (2) (3) (4) (5) และ (6)  

โดยใหนําความในมาตรา 52/1 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(2) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการบริการรวมกันของหนวยงานของรัฐ 

ในลักษณะศูนยบริการรวม 

(3) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเ พ่ือรวมมือกับชุมชน 

ในการ ดํ า เ นินการใหมี แผนชุมชน เ พ่ื อรอง รับการส นับส นุนงบประมาณ 

จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 

(4) ไกล เก ล่ียหรือจัดใหมีการไกล เก ล่ียประนอมขอพิพาทเ พ่ือให เกิด 

ความสงบเรียบรอยในสังคมตามมาตรา 61/2 และมาตรา 61/3 

 

                                                 
๕๙ มาตร า  61 / 1  เ พ่ิ ม โดยพระร าช บัญญั ติ ร ะ เ บียบบริ ห า ร ร าชก ารแผ นดิ น  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 



มาตรา 61/2 5 9

๖๐  ในอําเภอหน่ึง ใหมีคณะบุคคลผู ทําหนา ท่ีไกลเก ล่ีย 

และประนอมขอพิพาทของประชาชนท่ีคูกรณีฝายใดฝายหน่ึงมีภูมิลําเนาอยูใน 

เขตอําเภอ ในเร่ืองท่ีพิพาททางแพงเกี่ยวกับท่ีดินมรดก และขอพิพาททางแพงอื่น 

ท่ีมีทุนทรัพยไมเกินสองแสนบาท หรือมากกวาน้ัน ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ใหนายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อ

บุคคลท่ีจะทําหนาท่ีเปนคณะบุคคลผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท  

โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีความรูหรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทําหนาท่ี 

ไกลเกล่ียขอพิพาท 

เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นและคูพิพาทตกลงยินยอมใหใชวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาท

ใหคูพิพาทแตละฝายเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝายละหน่ึงคน  

และใหนายอําเภอ พนักงานอัยการประจําจังหวัดหรือปลัดอําเภอท่ีไดรับมอบหมาย 

คนหน่ึงเปนประธาน เพ่ือทําหนาท่ีเปนคณะบุคคลผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียและประนอม 

ขอพิพาท 

ใหคณะบุคคลผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทมีอํานาจหนาท่ีรับฟง 

ขอพิพาทโดยตรงจากคูพิพาท และดําเนินการไกลเกล่ียใหเกิดขอตกลงยินยอมรวมกัน

ระหวางคูพิพาทโดยเร็ว ถาคูพิพาทท้ังสองฝายตกลงกันได ใหคณะบุคคลผูทําหนาท่ี 

ไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทจัดใหมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหวาง

คูพิพาท และใหถือเอาขอตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคูพิพาท

ท้ังสองฝาย ในกรณีท่ีคูพิพาทไมอาจตกลงกันได ใหคณะบุคคลผูทําหนาท่ีไกลเกล่ีย

และประนอมขอพิพาทสั่งจําหนายขอพิพาทน้ัน 

                                                 
๖๐ มาตรา 61/2 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7)  

พ.ศ. 2550 



ขอตกลงตามวรรคสี่ ใหมีผลเชนเดียวกับคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 

ตามกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชี การดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทและการจัดทํา

สัญญาประนีประนอมยอมความ ตลอดจนคาตอบแทนของคณะบุคคลผูทําหนาท่ี 

ไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีคูพิพาทฝายใดฝายหน่ึงไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ใหคูพิพาทอีกฝายหน่ึงย่ืนคํารองตอพนักงานอัยการ และใหพนักงานอัยการดําเนินการ

ย่ืนคํารองตอศาลท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือใหออกคําบังคับใหตามสัญญาประนีประนอม 

ยอมความดังกลาวโดยใหนํากฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อคณะบุคคลผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทได รับขอพิพาท 

ไวพิจารณา ใหอายุความในการฟองรองคดีสะดุดหยุดลง นับแตวันท่ีย่ืนขอพิพาท 

จนถึงวันท่ีคณะบุคคลผูทําหนาท่ีไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทสั่งจําหนายขอพิพาท

หรือวันท่ีคูพิพาททําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แลวแตกรณี 

ความในมาตราน้ีใหใชกับเขตของกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม 

 

มาตรา 61/3 6 0

๖๑  บรรดาความผิดท่ีมีโทษทางอาญาท่ีเกิดขึ้นในเขตอําเภอใด

หากเปนความผิดอันยอมความได และมิใชเปนความผิดเกี่ยวกับเพศ ถาผูเสียหาย 

และผู ถูกกลาวหายินยอม หรือแสดงความจํานง ใหนายอําเภอของอําเภอน้ัน 

หรือปลัดอําเภอท่ีนายอําเภอดังกลาวมอบหมายเปนผูไกลเกล่ียตามควรแกกรณี  

และเมื่อผูเสียหายและผูถูกกลาวหายินยอมเปนหนังสือตามท่ีไกลเกล่ียและปฏิบัติตาม

                                                 
๖๑ มาตรา 61/3 เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7)  

พ.ศ. 2550 



คําไกลเกล่ียดังกลาวแลว ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 

ในกรณี ท่ี ผู เ สี ยห ายและ ผู ถู กกล า วห า ไม ยิ นยอมตาม ท่ี ไ กล เ ก ล่ี ย  

ใหจําหนายขอพิพาทน้ัน แตเพ่ือประโยชนในการท่ีผูเสียหายจะไปดําเนินคดีตอไป  

อายุความการรองทุกขตามประมวลกฎหมายอาญาใหเร่ิมนับแตวันท่ีจําหนายขอพิพาท 

หลักเกณฑและวิธีในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา 62  ในอําเภอหน่ึง มีนายอําเภอคนหน่ึงเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา

บรรดาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ 

นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

บรรดาอํานาจและหนาท่ีเกี่ยวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอ 

ซึ่งกฎหมายกําหนดใหกรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยู ใหโอนไปเปนอํานาจและ

หนาท่ีของนายอําเภอ 

 

มาตรา 63  ในอําเภอหน่ึง นอกจากจะมีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชา

และรับผิดชอบดังกลาวในมาตรา 62 ใหมีปลัดอําเภอและหัวหนาสวนราชการ 

ประจํ าอํ า เภอซึ่ งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจํ าใหปฏิบั ติหนา ท่ี 

เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาค

ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ในอําเภอน้ัน 

 



มาตรา 64  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัด

แตงต้ังปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน 

ของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

ถามีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายอําเภอแตงต้ัง

ปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน 

ของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิไดแตงต้ังผูรักษาราชการแทนไว

ตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ใหปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ 

ผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

 

มาตรา 65  นายอําเภอมีอํานาจและหนาท่ีดังน้ี 

(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ  

ถากฎหมายใดมิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายน้ันเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ 

ใหเปนหนาท่ีของนายอําเภอท่ีจะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายน้ันดวย 

(2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 

หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(3) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูวาราชการจังหวัด 

และผูมีหนาท่ีตรวจการอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม  

และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี 

(4) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย 



มาตรา 66  ใหแบงสวนราชการของอําเภอดังน้ี 

(1) สํานักงานอําเภอ มีหนาท่ีเกี่ยวกับราชการท่ัวไปของอําเภอน้ัน ๆ มีนายอําเภอ

เปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ 

(2)6 1

๖๒ สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดต้ังขึ้นในอําเภอน้ัน มีหนาท่ีเกี่ยวกับ

ราชการของกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอน้ัน ๆ  

เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

มาตรา 67  ให นํ าความในมาตรา 48 และมาตรา 49 มาใช บั งคั บแก 

ผูรักษาราชการแทนและผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดน้ี 

 

มาตรา 68  การจัดการปกครองอําเภอ นอกจากท่ีไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 

ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองท่ี 

 

                                                 
๖๒ กระทรวงศึกษาธิการจะแกไขกฎหมายใหหนวยงานและสถานศึกษาสังกัดกรมตาง ๆ 

ในกระทรวงศึกษาธิการเปนราชการสวนภูมิภาค โดยใหศึกษาธิการจังหวัดหรือศึกษาธิการอําเภอ 

ซึ่งสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการของหนวยงานและสถานศึกษาสังกัด 

กรมตาง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการก็ได (เรื่องเสร็จท่ี 269/2519) 



สวนท่ี 3 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

   

 

มาตรา 69  ทองถิ่นใดท่ีเห็นสมควรจัดใหราษฎรมีสวนในการปกครองทองถิ่น

ใหจัดระเบียบการปกครองเปนราชการสวนทองถิ่น 

 

มาตรา 70  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังน้ี 

(1) องคการบริหารสวนจังหวัด 

(2) เทศบาล 

(3) สุขาภิบาล 

(4) ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 

 

มาตรา 71  การจัดระเบียบการปกครององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

สุขาภิบาล และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนด ใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการน้ัน 



สวนท่ี 4 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ62

๖๓ 

   

 

มาตรา 71/1  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหน่ึง เรียกโดยยอ

วา “ก.พ.ร.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี

มอบหมายเปนประธาน รัฐมนตรีหน่ึงคนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดเปนรองประธาน  

ผูซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย 

หน่ึงคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรู 

ความเชี่ยวชาญในทางดานนิติศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร การบริหารรัฐกิจ  

การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองคการ และสังคมวิทยา อยางนอยดานละ

หน่ึงคน 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนเพ่ือใหการปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให

กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคนตองทํางานเต็มเวลาก็ได63

๖๔ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 

การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคล 

ท่ีไดรับการเสนอโดยวิธีการสรรหา  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรี

กําหนด 

 
                                                 

๖๓ สวนท่ี 4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาตรา 71/1 ถึง มาตรา 71/10  

เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
๖๔ มาตรา 71/1 วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 



มาตรา 71/2  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปน้ี 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(3) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(4) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

กรรมการหรือผู ซึ่ ง ดํ ารง ตํ าแหน งซึ่ ง รับผิดชอบการบริหารพรรคการเมื อง  

ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจาหนาท่ีพรรคการเมือง 

(5) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ  

หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ในวงราชการ 

 

มาตรา 71/3  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป  

ผูซึ่งพนจากตําแหนงแลว อาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ัง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิน้ันปฏิบัติหนาท่ีไปกอนจนกวา 

จะไดแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

 

มาตรา 71/4  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 



(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 71/2 

(4) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย  

หรือหยอนความสามารถ 

 

มาตรา 71/5  ในกรณีท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ 

และยังมิไดแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงท่ีวาง ใหกรรมการท่ีเหลืออยู

ปฏิบัติหนาท่ีตอไปได 

เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงต้ังกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึง 

หน่ึงรอยแปดสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได 

 

มาตรา 71/6  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงท่ีวาง  

หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงต้ังเพ่ิมขึ้นในระหวางท่ีกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่น

ยังมี วาระอยู ใน ตํ าแหน ง  ใหกรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ท่ี ได รับแต ง ต้ั งมี ว าระ 

การดํารงตําแหนงเทากับเวลาท่ีเหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ียังอยูในตําแหนง 

 

มาตรา 71/7  การประชุม ก.พ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 

กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม ไมวากรรมการ

ดังกลาวจะเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีทํางานเต็มเวลาหรือไม 



ในการประชุม ก.พ.ร. ถาประธานไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  

ใหรองประธานปฏิบัติหนาท่ีแทน ในกรณีท่ีไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาท่ี

ได ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้น 

อีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 

มาตรา 71/8  การปฏิบัติหนาท่ีและคาตอบแทนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ท่ีตองทํางานเต็มเวลา ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา 71/9 6 4

๖๕  ใหมีสํ า นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

เปนสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. 

และหนา ท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายหรือ ก .พ .ร . กําหนด โดยมี เลขาธิการ ก .พ .ร .  

ซึ่ ง เปนข าราชการพลเ รือนสามัญเปนผูบั งคับบัญชาข าราชการและลูกจ าง 

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้น

ตรงตอนายกรัฐมนตรี 

 

มาตรา 71/10  ก.พ.ร. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี 

(1) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

และงานของรัฐอยางอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ  

                                                 
๖๕ มาตรา 71/9 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 



ร ะ บ บ บุ ค ล า ก ร  ม า ต ร ฐ า น ท า ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม  ค า ต อ บ แ ท น  

และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ใหเปนไปตามมาตรา 3/1 โดยจะเสนอแนะใหมีการกําหนด

เปาหมาย ยุทธศาสตร และมาตรการก็ได 

(2) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานอ่ืนของรัฐท่ีมิไดอยูในกํากับ 

ของราชการฝายบริหารตามท่ีหนวยงานดังกลาวรองขอ 

(3) รายงานตอคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการดําเนินการขัดหรือไมสอดคลองกับ

หลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา 3/1 

(4) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดต้ัง  

การรวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ การเปล่ียนชื่อ การกําหนดอํานาจหนาท่ี 

และการแบงสวนราชการภายในของสวนราชการท่ีเปนกระทรวง ทบวง กรม  

หรือสวนราชการอื่น 

(5) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาและกฎ 

ท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 

(6) ดําเนินการใหมีการชี้แจงทําความเขาใจแกสวนราชการและเจาหนาท่ี 

ท่ีเกี่ยวของและประชาชนท่ัวไป รวมตลอดท้ังการฝกอบรม 

(7) ติดตาม ประเมินผล และแนะนําเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

และรายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมท้ังขอเสนอแนะ 

(8) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี  

หรือกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังกําหนด 

แนวทางปฏิบัติ ในกรณีท่ีเปนปญหา มติของคณะกรรมการตามขอน้ี เมื่อไดรับความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย 



(9 )  เ รียกให เจ าหน า ท่ีห รือบุคคลอื่ น ใดมาชี้ แจงห รือแสดงความเห็น 

ประกอบการพิจารณา 

(10) จัดทํารายงานประจํ าป เกี่ ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ 

และงานของรัฐอยางอื่นเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอตอสภาผูแทนราษฎร 

และวุฒิสภา 

(11) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี

ตาง ๆ ตามท่ีมอบหมาย และจะกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนอื่นดวยก็ได 

(12) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 



บทเฉพาะกาล 

   

 

มาตรา 72  คํ าว า “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอื่นท่ีมีอยูกอนวันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหหมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติน้ี

แลวแตกรณี 

 

มาตรา 73  พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิ วั ติ เกี่ยวกับ 

การจัดระเบียบราชการในสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม  

และสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทากรมหรือมีฐานะเปนกรม 

ท่ีไดตราหรือประกาศโดยอาศัยอํานาจกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ท่ีใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ี 

ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติน้ี จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการ 

จัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับแทน 

[คําวา “สํานักงานรัฐมนตรี” แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 

 

มาตรา 74  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี  

และกรมหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทากรมหรือมีฐานะเปน

กรมใดยังมิไดระบุอํานาจหนาท่ีไวตามมาตรา 8 วรรคสี่ ใหดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้น

ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 



[คําวา “สํานักงานรัฐมนตรี” แกไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 

 

มาตรา 75  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใดอางถึง

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515 หรืออางถึง

บทบัญญัติแหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ.2515 

ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง น้ันอางถึง

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ น้ี  ห รื อ บ ท บั ญ ญั ติ แห ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ น้ี ใ น บ ท ม า ต ร า 

ท่ีมีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณ ี

 

 

        ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

              อานันท  ปนยารชุน 

                นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการจําเปน 

ต อ ง กํ า หนดข อบ เข ตอํ า น า จหน า ท่ี ข อ งส วน ร า ชก า รต า ง  ๆ  ใ ห ชั ด เ จน 

เพ่ือมิ ใหมีการปฏิบั ติงานซ้ํ าซอนกันระหวางสวนราชการตาง ๆ และเ พ่ือให 

การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย 

ท่ี รั ฐมนตรีกํ าหนดได  และสมควรเ พ่ิมบทบัญญั ติ เกี่ ยวกับการมอบอํ านาจ 

ใหปฏิบัติราชการแทนใหครบถวนชัดเจนเพ่ือไมใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 

และกํ าหนดอํ านาจและหน า ท่ีของ ผู ว าร าชการ จังหวัดในการควบคุม ดูแล 

การปฏิบัติราชการของขาราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดใหเหมาะสมขึ้น 

ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 218 ลงวันท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2515  

ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผนดินไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานาน

แลว สมควรแกไขปรับปรุงเปนพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน  จึงจําเปนตอง 

ตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 253565

๖๖ 

 

ห ม า ย เ ห ตุ  : - เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ฉ บั บ น้ี  คื อ  

โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535  

ไดบัญญัติใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เปนสวนราชการ

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 

เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบั ติราชการ ขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี ในการน้ีสมควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ 

                                                 
๖๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม 109/ตอนท่ี 21/หนา 6/14 มีนาคม 2535 



ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ . 2534 เสียใหม  เ พ่ือใหสอดคลองกัน  

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 253666

๖๗ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการ

สมควรกําหนดให เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการ

พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และรับผิดชอบในการ

ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ขึ้ น ต ร ง ต อ น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ โ ด ย ท่ี พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึ่งไดใชบังคับแลวบัญญัติใหจัดต้ัง

สํ านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห งชาติ เปนส วนราชการสั งกั ด 

สํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปน

ผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและ

รั บ ผิ ด ช อ บ ใน ก า ร ปฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ขึ้ น ต ร ง ต อ น าย ก รั ฐ ม น ต รี  ใ น ก า ร น้ี 

ตองแกไขเพ่ิมเติมมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 เพ่ือกําหนดใหหัวหนาสวนราชการท้ังสองเปนผูบังคับบัญชา

ข าราชการและรับผิดชอบในการปฏิ บั ติ ราชการขึ้ นตรงต อนายกรั ฐมนตรี   

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

                                                 
๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม 110/ตอนท่ี 127/ฉบับพิเศษ หนา 1/6 กันยายน 2536 



พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 254367

๖๘ 

 

มาตรา 5  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในสวนราชการตาม 

มาตรา 8 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  

ท่ีใชบังคับอยูในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหคงใชบังคับได

ตอไป จนกวาจะมีกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา 8 ฉ  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 230 ไดบัญญัติใหการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง 

กรม ท่ีไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพ่ิมขึ้น 

หรือการยุบเลิกสวนราชการดังกลาว สามารถทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

ดังน้ัน สมควรกําหนดลักษณะของกรณีท่ีสามารถตราเปนพระราชกฤษฎีกาและวิธีการ

ดําเนินการของแตละกรณี และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังกลาว รวมท้ังปรับปรุง

หลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรีและสวนราชการระดับกรม  

ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตองตรา

พระราชบัญญัติน้ี 

 

 

 

                                                 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม 117/ตอนท่ี 37 ก/หนา 22/28 เมษายน 2543 



พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 254568

๖๙ 

 

มาตรา 16  ในวาระเร่ิมแรก ให ก.พ.ร. ดําเนินการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี

เพ่ือใหมีการปรับปรุงโครงสราง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร  

การปรับเปล่ียนสวนราชการเปนองคการมหาชน หรือองคกรรูปแบบอื่นท่ีมิใชสวนราชการ 

เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนอง 

ความตองการของประชาชน  ท้ังน้ี ภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

มาตรา 17  ใหแกไขคําวา “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติ

ร ะ เ บี ย บ บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร แ ผ น ดิ น  พ . ศ .  2 5 3 4  แ ล ะ ท่ี แ ก ไ ข เ พ่ิ ม เ ติ ม  

เปนคําวา “สํานักงานรัฐมนตรี” ทุกแหง 

 

มาตรา 18  ใหดําเนินการแตงต้ัง ก.พ.ร. ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน 

นับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ตาม ท่ีนายก รั ฐมนต รีประกาศกํ าหนดในราชกิ จจ า นุ เบกษา  ไป เป นของ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ใหอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามมาตรา 8 ทวิ 

และตามมาตรา 8 สัตต ในสวนท่ีเกี่ยวกับการแบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจ

หนาท่ีของสวนราชการซึ่ งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 

ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2543 เปนอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.ร. 

                                                 
๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม 119/ตอนท่ี 99 ก/หนา 1/2 ตุลาคม 2545 



ใหคณะกรรมการข าราชการพลเ รือน และสํ า นักงานคณะกรรมการ 

ขาราชการพลเรือน คงมีอํานาจหนาท่ีเทาท่ีไมซ้ํากับอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.ร. 

ให ดํ า เ นินการป รับป รุงกฎหมายว าด วยระ เบียบข า ราชการพลเ รือน 

และกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม ซึ่งตองทําใหแลวเสร็จ

และเสนอสภาผูแทนราษฎรภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

มาตรา 19  ใหบทบัญญัติมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ .ศ .  2534 กอนการแกไขเ พ่ิมเติมโดยพระราชบัญญั ติ น้ี  

คงใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการแกไขเพ่ิมเติม ใหนํากรณีท่ีสวนราชการใดขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเปนการ

สมควรปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนา

ประเทศและการใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยกําหนดให

การบริหารราชการแนวทางใหมตองมีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการ

ปฏิบัติงานเพ่ือใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละระดับไดอยางชัดเจน 

มีกรอบการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเปนแนวทางในการกํากับการกําหนดนโยบาย

และการปฏิบัติราชการ และเพ่ือใหกระทรวงสามารถจัดการบริหารงานใหเปนไปตาม

เปาหมายได จึงกําหนดใหมีรูปแบบการบริหารใหม โดยกระทรวงสามารถแยกสวน

ราชการจัดต้ังเปนหนวยงานตามภาระหนาท่ี เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและสอดคลอง



กับเปาหมายของงานท่ีจะตองปฏิบัติ  และกําหนดใหมีกลุมภารกิจของสวนราชการ 

ตาง ๆ ท่ีมีงานสัมพันธกัน เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันได  

และมีผู รับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุมภารกิจน้ันโดยตรงเพ่ือใหงาน 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมท้ังใหมีการประสานการปฏิบัติงาน  

และการใชงบประมาณเพ่ือท่ีจะใหการบริหารงานของทุกสวนราชการบรรลุเปาหมาย

ของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอน มีการมอบหมายงาน 

เ พ่ือลดขั้นตอนการปฏิบั ติราชการ และสมควรกํ าหนดการบริหารราชการ 

ในตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีและสามารถปฏิบัติการ 

ไดอย างรวดเ ร็วและมี เอกภาพ โดยมีหั วหน าคณะผูแทนเปน ผู รับ ผิดชอบ 

ในการบริหารราชการ นอกจากน้ี สมควรใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

เพ่ือเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลการจัดสวนราชการและการปรับปรุง 

ระบบการทํางานของภาคราชการใหมีการจัดระบบราชการอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 254669

๗๐ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในปจจุบัน 

ไดมีการโอนกรมตํารวจไปจัดต้ังเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติและกําหนดให 

ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดทําหนาท่ีหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด จึงสมควร 

แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินในสวนของชื่อกรม

                                                 
๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม 120/ตอนท่ี 108 ก/หนา 1/31 ตุลาคม 2546 



ตํารวจและตําแหนงของขาราชการตํารวจในกรมการจังหวัดใหสอดคลองกัน  

จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 255070

๗๑ 

 

มาตรา 17  ในระหวาง ท่ี ยังมิไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับ 

การมอบอํานาจใหปฏิบั ติราชการแทนตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญั ติ 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

ใหห ลักเกณฑ เกี่ ยวกับการมอบอํ านาจตามมาตรา 38 แห งพระราชบัญญั ติ 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ยังคงใชบังคับตอไปได   

ท้ังน้ี ไมเกินหกสิบวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 

ห ม า ย เ ห ตุ  : - เ ห ตุ ผ ล ใ น ก า ร ป ร ะ ก า ศ ใ ช พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ฉ บั บ น้ี  คื อ  

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระบบการบริหารราชการใหสอดคลองกับนโยบาย 

ของรัฐบาลท่ีมุงเนนการจัดองคกรภาครัฐใหสอดคลองกับทิศทางการนําพาประเทศ 

ไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน และเพ่ือใหการปฏิบัติราชการสามารถอํานวยความสะดวก 

และใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สนับสนุนใหมีการมอบอํานาจ

ใหปฏิบัติราชการแทนไดกวางขวางขึ้น เพ่ือเนนการบริการประชาชนใหมีความสะดวก

และรวดเร็ว นอกจากน้ัน เพ่ือใหการบริหารราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และใหการบริหารงานแบบบูรณาการ 

                                                 
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนท่ี 55 ก/หนา 1/15 กันยายน 2550 



ในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอํานาจการดําเนินการของจังหวัด การจัดทํา

แผน พัฒนาจั ง ห วั ดและก า รจั ด ทํ า งบประม าณของจั ง ห วั ด ให เ หม า ะ สม  

รวมท้ังสมควรสงเสริมใหมีคณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัด เพ่ือสอดสองและ

เสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี อันจะทําใหการบริหารเปนไปดวยความโปรงใสเปนธรรม และมีความ

รับผิดชอบตลอดจนปรับปรุงอํานาจในทางปกครองของอําเภอเพ่ือสนับสนุนใหเกิด

ความสงบเรียบรอยในสังคม และสมควรใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการเปนสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้น

ตรงตอนายกรัฐมนตรี  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 


