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พระราชกฤษฎีกา 
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ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 

เปนปท่ี 58 ในรัชกาลปจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ประกอบกับมาตรา 3/1 และมาตรา 71/10 (5) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราช

กฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปน้ี 

 

มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546” 



มาตรา 2 0

๑  พระราชกฤษฎีกานี ้ใหใชบังคับตั ้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

มาตรา 3  การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเร่ืองใดสมควรท่ีสวนราชการใด

จะปฏิบัติเมื่อใด และจะตองมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด

ตามขอเสนอแนะของ ก.พ.ร. 

 

มาตรา 4  ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 

“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร  

แตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือ

พระราชกฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบั ติงานใน 

สวนราชการ 

 

มาตรา 5  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

  

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม 120/ตอนท่ี 100ก/หนา1/9 ตุลาคม 2546 



หมวด 1 

การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

   

 

มาตรา 6  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแก การบริหารราชการเพ่ือบรรลุ

เปาหมาย ดังตอไปน้ี 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 



หมวด 2 

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

   

 

มาตรา 7  การบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง  

การปฏิบัติราชการท่ีมีเปาหมายเพ่ือใหเกิดความผาสุกและความเปนอยู ท่ีดีของ

ประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของ

ประเทศ  

 

มาตรา 8  ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการ

จะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ  

และจะตองมีแนวทางการบริหารราชการ ดังตอไปน้ี 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพ่ือวัตถุประสงค 

ตามมาตรา 7 และสอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

ท่ีแถลงตอรัฐสภา 

(2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถ

ตรวจสอบได และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนท้ังในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเร่ิมดําเนินการ สวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและ

ผลเสียใหครบถวนทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 

การดําเนินการในแตละขั้นตอน ในกรณีท่ีภารกิจใดจะมีผลกระทบตอประชาชน  

สวนราชการตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเขาใจ

เพ่ือใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนท่ีสวนรวมจะไดรับจากภารกิจน้ัน 



(4) ให เปนหนา ท่ีของขาราชการท่ีจะตองคอยรับฟงความคิดเห็นและ 

ความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะ 

ตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

(5) ในกรณีท่ีเกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหสวนราชการ

ดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรคน้ันโดยเร็ว ในกรณีท่ีปญหาหรืออุปสรรคน้ัน

เกิดขึ้นจากสวนราชการอื่นหรือระเบียบขอบังคับท่ีออกโดยสวนราชการอื่น  

ใหสวนราชการแจงใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของทราบเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุง

โดยเร็วตอไป และใหแจง ก.พ.ร. ทราบดวย 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหสวนราชการกําหนดวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับ

ภารกิจแตละเร่ือง  ท้ัง น้ี ก .พ.ร. จะกําหนดแนวทางการดําเนินการท่ัวไปให 

สวนราชการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตราน้ีดวยก็ได 



หมวด 3 

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

   

 

มาตรา 9  การบริหารราชการเพ่ือให เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ  

ใหสวนราชการปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ไวเปนการลวงหนา 

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียด

ของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน 

เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตอง

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

(4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผล

กระทบตอประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือ

บรรเทาผลกระทบน้ัน หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 

มาตรา 10  ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือเปน

ภารกิจท่ีใกลเคียงหรือตอเน่ืองกัน ใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของน้ันกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผล

สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 



ใหสวนราชการมีหนาท่ีสนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดหรือ

หัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศ เพ่ือใหการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัด

หรือในตางประเทศ แลวแตกรณี สามารถใชอํานาจตามกฎหมายไดครบถวนตามความ

จําเปนและบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรา 11  สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะ

เปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถ

ประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยาง

ถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู

ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปน

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ท้ังน้ี เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม 

พระราชกฤษฎีกาน้ี 

 

มาตรา 12  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจ

เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทํา

ความตกลงเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบ 

ในการปฏิบัติราชการ 

 

มาตรา 13  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอด

ระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 

เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํ านักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ



เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ รวมกันจัดทําแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีคณะรัฐมนตรี

แถลงนโยบายตอรัฐสภา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผนดินตาม 

วรรคหน่ึงแลว ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสวนราชการ ท่ีจะตอง

ดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดินน้ัน 

 

มาตรา 14  ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 ให

จัดทําเปนแผนสี่ป โดยนํานโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการ

ใหสอดคลองกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  ท้ังน้ี อยางนอย

จะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการ

หรือบุคคลท่ีจะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจายและ

ทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจะตองใช ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 

 

มาตรา 15  เมื่อมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินแลว  

ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกัน

พิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายท่ีจะตองจัดใหมีขึ้น

ใหมหรือกฎหมายท่ีตองมีการแกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกใหสอดคลองกับแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน สวนราชการผูรับผิดชอบ และระยะเวลาท่ีตองดําเนินการ 

แผนนิติบัญญัติน้ันเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแลว ใหมีผลผูกพันสวนราชการท่ี

เกี่ยวของท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามน้ัน 



ในกรณี ท่ี เห็นสมควร สํ า นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนนิติบัญญัติเพ่ือใหเกิดความรวมมือ 

ในการปฏิบัติงานก็ได 

 

มาตรา 16  ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ัน  

โดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 

ตามมาตรา 13 

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยให

ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและ

ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นท่ีจะตอง

ใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสอง

แลว ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานใหบรรลุผล

สําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

ในกรณีท่ีสวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใด

ไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับ

ภารกิจน้ัน 

เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของ

แผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา 17   ในกรณี ท่ีกฎหมายว าดวยวิธีการงบประมาณกํ าหนดให 

สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณ

และ ก.พ.ร. รวมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 ให



สามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการท่ีตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  

ท้ังน้ี เพ่ือมิใหเพ่ิมภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 

 

มาตรา 18  เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติ

ราชการของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหน่ึงตามท่ีกําหนด 

ในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการอยางอื่น ซึ่งมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุ

เปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมท่ีมิไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําได

ตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันแลว 

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหน่ึงจะกระทําไดเฉพาะในกรณีท่ีงานหรือ

ภารกิจใดไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปน

ประโยชน หรือหากดําเนินการตอไปจะตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความ

จําเปนอยางอ่ืนอันไมอาจหลีกเล่ียงได ท่ีจะตองเปล่ียนแปลงสาระสําคัญของ

แผนปฏิบัติราชการ 

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนินการแกไข

แผนการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย 

 

มาตรา 19  เมื่อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาท่ี

สรุปผลการปฏิบัติราชการและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม ตามท่ีนายกรัฐมนตรี 

คนใหมสั่งการ  ท้ังน้ี เพ่ือนายกรัฐมนตรีคนใหมจะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณา

กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินตอไป 



หมวด 4 

การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

   

 

มาตรา 20  เพ่ือใหการปฏิบั ติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ ใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จ 

ของงานหรือโครงการ และงบประมาณท่ีจะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตอง

เผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบท่ัวกันดวย 

 

มาตรา 21  ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละ

ประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะท่ีอยู 

ในความรับผิดชอบของสวนราชการน้ันตามระยะเวลาท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และ

รายงานใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ 

ในกรณีท่ีรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใด 

สูงกวารายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกัน 

หรือคลายคลึงกันของสวนราชการอื่น ใหสวนราชการน้ันจัดทําแผนการลดรายจายตอ

หนวยของงานบริการสาธารณะดังกลาวเสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ 

ก.พ.ร. ทราบและถามิไดมีขอทักทวงประการใดภายในสิบหาวันก็ใหสวนราชการ

ดังกลาวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจายน้ันตอไปได 

 



มาตรา 22  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

และสํานักงบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของ

รัฐท่ีสวนราชการดําเนินการอยู เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการ

พิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชนใน

การจัดต้ังงบประมาณของสวนราชการในปตอไป  ท้ังน้ี ตามระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรี

กําหนด 

ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหน่ึง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละ

ภารกิจ ความเปนไปไดของภารกิจหรือโครงการท่ีดําเนินการ ประโยชนท่ีรัฐและ

ประชาชนจะพึงไดและรายจายท่ีตองเสียไปกอนและหลังท่ีสวนราชการดําเนินการดวย 

ความคุมคาตามมาตราน้ี ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และ

ประโยชนหรือผลเสียอื่น ซึ่งไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย 

 

มาตรา 23  ในการจัดซื้อหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและ

เท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน 

คุณภาพ วัตถุประสงคท่ีจะใช ราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการท่ีจะไดรับ

ประกอบกัน 

ในกรณีท่ีวัตถุประสงคในการใชเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษา

เปนสําคัญ ใหสามารถกระทําไดโดยไมตองถือราคาตํ่าสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป 

ใหสวนราชการท่ีมีหนาท่ีดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบท่ีเกี่ยวของ

เพ่ือใหสวนราชการดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

มาตรา 24  ในการปฏิบัติภารกิจใด หากสวนราชการจําเปนตองไดรับอนุญาต 

อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากสวนราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 



ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือให

ความเห็นชอบดังกลาว แจงผลการพิจารณาใหสวนราชการท่ีย่ืนคําขอทราบภายในสิบ

หาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 

ในกรณี ท่ี เ ร่ืองใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติ

คณะรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว และขั้นตอนการปฏิบัติน้ันตองใชระยะเวลา

เกินสิบหาวัน ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ ประกาศ

กําหนดระยะเวลาการพิจารณาไวใหสวนราชการอ่ืนทราบ 

สวนราชการใดท่ีมีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ มิไดดําเนินการ

ใหแลวเสร็จตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ใหถือวา

ขาราชการซึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวของและหัวหนาสวนราชการน้ันประมาทเลินเลออยาง

รายแรง เวนแตจะพิสูจนไดวาความลาชาน้ันมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของตน 

 

มาตรา 25  ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใด ๆ ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการ

ท่ีรับผิดชอบในปญหาน้ัน ๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การต้ังคณะกรรมการ 

ขึ้นพิจารณาวินิจฉัย ใหดําเนินการไดเทาท่ีจําเปนอันไมอาจหลีกเล่ียงได 

ในการพิจารณาเร่ืองใด ๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเปน

ประการใดแลว ใหมติของคณะกรรมการผูกพันสวนราชการซึ่งมีผูแทนรวมเปน

กรรมการอยูดวย แมวาในการพิจารณาวินิจฉัยเร่ืองน้ันผูแทนของสวนราชการท่ีเปน

กรรมการจะมิไดเขารวมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถามีความเห็นแตกตางกันสองฝาย ให

บันทึกความเห็นของกรรมการฝายขางนอยไวใหปรากฏในเร่ืองน้ันดวย 

ความผูกพันท่ีกําหนดไวในวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการวินิจฉัยในปญหาดาน

กฎหมาย 

 



มาตรา 26  การสั่งราชการโดยปกติใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตใน

กรณีท่ีผูบังคับบัญชามีความจําเปนท่ีไมอาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในขณะน้ัน จะสั่ง

ราชการดวยวาจาก็ได แตใหผูรับคําสั่งน้ันบันทึกคําสั่งดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษร

และเมื่อไดปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกลาวแลว ใหบันทึกรายงานใหผูสั่งราชการทราบ 

ในบันทึกใหอางอิงคําสั่งดวยวาจาไวดวย 



หมวด 5 

การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   

 

มาตรา 27  ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ

สั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผูดํารง

ตําแหนงใดใหแกผูดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการในเร่ืองน้ัน

โดยตรง เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ  ท้ังน้ี ในการ

กระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการ

บริการประชาชน 

เมื่อไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหน่ึงแลว ใหสวนราชการ

กําหนดหลักเกณฑการควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใชอํานาจและความ

รับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย หลักเกณฑดังกลาวตองไม

สรางขั้นตอน หรือการกล่ันกรองงานท่ีไมจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในการน้ี

หากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลวจะเปนการลดขั้นตอน 

เพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย รวมท้ังไมเกิดผลเสียหายแกราชการให 

สวนราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคม 

ตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ 

เมื่อสวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหน่ึง หรือไดมี

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแลว ใหสวนราชการน้ัน

เผยแพรใหประชาชนทราบเปนการท่ัวไป 

 



มาตรา 28  เพ่ือประโยชนในการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามมาตรา 27 

ก.พ.ร. ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการหรือ

แนวทางในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหวางผูมอบอํานาจและ

ผูรับมอบอํานาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได 

 

มาตรา 29  ในการปฏิบั ติงานท่ีเกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือ 

การติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทํา

แผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ รวมท้ังรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ในแตละขั้นตอนเปดเผยไว ณ ท่ีทําการของสวนราชการและในระบบเครือขาย

สารสนเทศของสวนราชการ เพ่ือใหประชาชนหรือผูท่ีเกี่ยวของเขาตรวจดูได 

 

มาตรา 30  ในกระทรวงหน่ึง ใหเปนหนาท่ีของปลัดกระทรวงท่ีจะตองจัดให

สวนราชการภายในกระทรวงท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน

รวมกันจัดต้ังศูนยบริการรวม เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการท่ีจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด  ท้ังน้ี เพ่ือใหประชาชนสามารถติดตอสอบถาม  

ขอทราบขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเร่ืองใด ๆ ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของ 

สวนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาท่ี ณ ศูนยบริการรวมเพียง 

แหงเดียว 

 

มาตรา 31  ในศูนยบริการรวมตามมาตรา 30 ใหจัดใหมีเจาหนาท่ีรับเร่ืองราว 

ตาง ๆ และดําเนินการสงตอใหเจาหนาท่ีของสวนราชการท่ีเกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอไป 

โดยใหมีขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของกับอํานาจหนาท่ีของทุกสวนราชการในกระทรวง 

รวมท้ังแบบคําขอตาง ๆ ไวใหพรอมท่ีจะบริการประชาชนได ณ ศูนยบริการรวม 



ใหเปนหนาท่ีสวนราชการท่ีเกี่ยวของท่ีจะตองจัดพิมพรายละเอียดของเอกสาร

หลักฐานท่ีประชาชนจะตองจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแตละเร่ืองมอบ

ใหแกเจาหนาท่ีของศูนยบริการรวม และใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีศูนยบริการรวม 

ท่ีจะตองแจงใหประชาชนท่ีมาติดตอไดทราบในคร้ังแรกท่ีมาติดตอ และตรวจสอบวา

เอกสารหลักฐานท่ีจําเปนดังกลาวน้ันประชาชนไดย่ืนมาครบถวนหรือไม พรอมท้ังแจง 

ใหทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตองใชดําเนินการในเร่ืองน้ัน 

ในการย่ืนคํารองหรือคําขอตอศูนยบริการรวมตามมาตรา 30 ใหถือวาเปนการย่ืน

ตอสวนราชการท่ีเกี่ยวของท้ังหมดตามท่ีระบุไวในกฎหมายหรือกฎแลว 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการ

ให เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกํ าหนดในกฎหมายหรือกฎในเร่ืองใด  

ใหสวนราชการท่ีเกี่ยวของแจงให ก.พ.ร. ทราบ เพ่ือดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีใหมี

การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายหรือกฎน้ันตอไป 

 

มาตรา 32  ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา

ประจํากิ่งอําเภอ จัดใหสวนราชการท่ีรับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริการ

ประชาชนในเร่ืองเดียวกันหรือตอเน่ืองกันในจังหวัด อําเภอ หรือกิ่งอําเภอน้ัน รวมกัน

จัดต้ังศูนยบริการรวมไว ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีวาการอําเภอ หรือท่ีวาการกิ่งอําเภอ 

หรือสถานท่ีอื่นตามท่ีเห็นสมควร โดยประกาศใหประชาชนทราบ และใหนําความใน

มาตรา 30 และมาตรา 31 มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 



หมวด 6 

การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 

   

 

มาตรา 33  ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใด 

มีความจําเปนหรือสมควรท่ีจะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหาร

ราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  

ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน 

กําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวนตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามท่ี ก.พ.ร. 

กําหนด 

ในกรณีท่ีสวนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงภารกิจ  

ใหสวนราชการดําเนินการปรับปรุงอํานาจหนาท่ี  โครงสราง และอัตรากําลัง 

ของสวนราชการใหสอดคลองกัน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ 

เพ่ือดําเนินการตอไป 

ในกรณีท่ี ก.พ.ร. พิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของรัฐท่ีสวนราชการใดรับผิดชอบ

ดําเนินการอยูสมควรเปล่ียนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติม ใหเสนอคณะรัฐมนตรี 

เพ่ือพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสวนราชการน้ันดําเนินการปรับปรุง

ภารกิจ อํานาจหนาท่ี โครงสรางและอัตรากําลังของสวนราชการน้ันใหสอดคลองกัน 

 

มาตรา 34  ในกรณีท่ีมีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวนราชการใดท้ังหมดหรือ

บางสวน หามมิใหจัดต้ังสวนราชการท่ีมีภารกิจหรืออํานาจหนาท่ีท่ีมีลักษณะเดียวกัน

หรือคลายคลึงกันกับสวนราชการดังกลาวขึ้นอีก เวนแตมีการเปล่ียนแปลงแผน 

การบริหารราชการแผนดิน และมีเหตุผลจําเปนเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐหรือ



เศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชนสวนรวมของประชาชน และโดยไดรับ

ความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. 

 

มาตรา 35  สวนราชการมีหนาท่ีสํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการยกเลิก 

ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม ใหทันสมัย

และเหมาะสมกับสภาวการณ หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และ

ความมั่นคงของประเทศ  ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของ

ประชาชนเปนสําคัญ 

ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ใหสวนราชการนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ

ของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย 

 

มาตรา 36  ในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวากฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ท่ีอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด ไม

สอดคลองหรือเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศ 

เปนอุปสรรคตอการประกอบกิจการหรือการดํารงชีวิตของประชาชน หรือกอใหเกิด

ภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เสนอแนะตอสวนราชการน้ันเพ่ือดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วตอไป 

ในกรณีท่ีสวนราชการท่ีไดรับการเสนอแนะไมเห็นชอบดวยกับคําเสนอแนะของ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเสนอเร่ืองตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 



หมวด 7 

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 

   

 

มาตรา 37  ในการปฏิบัติราชการท่ีเกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอ

ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของ

งานแตละงาน และประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการท่ัวไป                

สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวา

งานน้ันมีลักษณะท่ีสามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนด

ระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาท่ีลาชาเกินสมควร ก.พ.ร.               

จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการน้ันตองปฏิบัติก็ได 

ใหเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาท่ีจะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงาน 

ใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

 

มาตรา 38  เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจาก

ประชาชนหรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยูในอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ

น้ัน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการน้ันท่ีจะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการให

ทราบภายในสิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาท่ีกําหนดไวตามมาตรา 37  

 

มาตรา 39  ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ

เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนท่ีจะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลหรือ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ 



ระบบเครือขายสารสนเทศตามวรรคหน่ึง ตองจัดทําในระบบเดียวกับท่ีกระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีขึ้นตามมาตรา 40 

 

มาตรา 40  เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกประชาชนในการติดตอ

กับสวนราชการทุกแหง ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีระบบ

เครือขายสารสนเทศกลางขึ้น 

ในกรณี ท่ีสวนราชการใดไมอาจจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของ 

สวนราชการได อาจรองขอใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดําเนินการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดังกลาวก็ได ในการน้ี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะขอใหสวนราชการใหความชวยเหลือ

ดานบุคลากร คาใชจาย และขอมูลในการดําเนินการก็ได 

มาตรา 41  ในกรณีท่ีสวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น

เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมี

ขอมูลและสาระตามสมควร ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการน้ันท่ีจะตองพิจารณา

ดําเนินการใหลุลวงไป และในกรณีท่ีมีท่ีอยูของบุคคลน้ัน ใหแจงใหบุคคลน้ันทราบผล

การดําเนินการดวย  ท้ังน้ี อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของ 

สวนราชการดวยก็ได 

ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือท่ีอยูของ

ผูรองเรียน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 

 

มาตรา 42  เ พ่ือใหการปฏิบั ติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ 

เกิดความสะดวกรวดเร็ว ใหสวนราชการท่ีมีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือ

ประกาศ เพ่ือใชบังคับกับสวนราชการอื่น มีหนาท่ีตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ 



หรือประกาศน้ัน เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชา  

ตอการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการอ่ืนหรือไม เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไข 

ใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป 

ในกรณีท่ีไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่น 

ในเร่ืองใด ใหสวนราชการท่ีออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศน้ันพิจารณาโดยทันที 

และในกรณีท่ีเห็นวาการรองเรียนหรือเสนอแนะน้ันเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไม

เขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหชี้แจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะทราบ

ภายในสิบหาวัน 

การรองเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจงผาน ก.พ.ร. ก็ได 

ในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตาม

วรรคหน่ึง ให ก.พ.ร. แจงใหสวนราชการท่ีออก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ

น้ันทราบเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไข หรือยกเลิก ตอไปโดยเร็ว 

 

มาตรา 43  การปฏิบัติราชการในเร่ืองใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเร่ืองเปดเผย 

เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางย่ิงเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการ

คุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาท่ีจําเปน 

 

มาตรา 44  สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ

รายจายแตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจางท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณ

น้ัน และสัญญาใด ๆ ท่ีไดมีการอนุมัติใหจัดซื้อหรือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดู

หรือตรวจสอบได ณ สถานท่ีทําการของสวนราชการ และระบบเครือขายสารสนเทศของ 



สวนราชการ  ท้ังน้ี การเปดเผยขอมูลดังกลาวตองไมกอใหเกิดความไดเปรียบหรือ

เสียเปรียบหรือความเสียหายแกบุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจาง 

ในการจัดทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจาง หามมิใหมีขอความหรือขอตกลงหามมิให

เปดเผยขอความหรือขอตกลงในสัญญาดังกลาว เวนแตขอมูลดังกลาวเปนขอมูลท่ีอยู

ภายใตบังคับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการคุมครองความลับ 

ทางราชการ หรือในสวนท่ีเปนความลับทางการคา 



หมวด 8 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

   

 

มาตรา 45  นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา 9 (3) แลว ให 

สวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ 

สวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของ

ประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

ระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

 

มาตรา 46  สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชา 

แตละระดับหรือหนวยงานในสวนราชการก็ได  ท้ังน้ี การประเมินดังกลาวตองกระทํา

เปนความลับและเปนไปเพ่ือประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ 

 

มาตรา 47  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพ่ือประโยชน 

ในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงาน

เฉพาะตัวของขาราชการผู น้ันในตําแหนงท่ีปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ ท่ี

หนวยงานท่ีขาราชการผูน้ันสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูน้ัน 

 

มาตรา 48  ในกรณีท่ีสวนราชการใดดําเนินการใหบริการท่ีมีคุณภาพและเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังเปนท่ีพึงพอใจแกประชาชน ให ก.พ.ร. เสนอ

คณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการหรือ 

ใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการน้ัน เพ่ือนําไปใชในการ



ปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด  

ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

 

มาตรา 49 เมื่อสวนราชการใดไดดําเนินงานไปตามเปาหมาย สามารถเพ่ิม

ผลงานและผลสัมฤทธิ์โดยไมเปนการเพ่ิมคาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือ

สามารถดําเนินการตามแผนการลดคาใชจายตอหนวยไดตามหลักเกณฑท่ี ก.พ.ร. 

กําหนด ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแก 

สวนราชการน้ัน หรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการน้ัน  

เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัล 

ใหขาราชการในสังกัด  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ.ร. กําหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 



หมวด 9 

บทเบ็ดเตล็ด 

   

 

มาตรา 50  เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา 

ในเชิงภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดให 

สวนราชการตองปฏิบัติการใดนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาน้ี รวมท้ัง

กําหนดมาตรการอื่นเพ่ิมเติมจากท่ีบัญญัติไวในมาตรา 48 และมาตรา 49 ก็ได 

 

มาตรา 51  ในกรณีท่ีพระราชกฤษฎีกาน้ีกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา

แผนงานในเร่ืองใดและมีกฎหมายฉบับอื่นกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงาน 

ในเร่ืองเดียวกันท้ังหมดหรือบางสวน เมื่อสวนราชการไดจัดทําแผนงานตามกฎหมาย

ฉบับใดฉบับหน่ึงแลวใหถือวาสวนราชการน้ันไดจัดทําแผนตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

ดวยแลว 

 

มาตรา 52  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง

ความตองการของประชาชนท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7  

ใหเปนหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหความชวยเหลือองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑตามวรรคหน่ึง 

 



มาตรา 53  ใหองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีหลักเกณฑการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี 

ในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นวาองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดใหมีหลักเกณฑ

ตามวรรคหน่ึง หรือมีแตไมสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาน้ี ใหแจงรัฐมนตรีซึ่งมีหนาท่ี

กํากับดูแลองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือพิจารณาสั่งการใหองคการมหาชนหรือ

รัฐวิสาหกิจน้ันดําเนินการใหถูกตองตอไป 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

        นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีมีการปฏิรูป

ระบบราชการ เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ

และใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและ

การปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการน้ี ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีเพ่ือใหการ

บริหารราชการแผนดินเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ

ของรัฐมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี

เกินความจําเปน และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนอง 

ความตองการ รวมท้ังมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอและเน่ืองจาก 

มาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 

บัญญัติใหการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให 

สวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการเพ่ือใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

กระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 


