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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให,ไว, ณ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เป2นป3ที่ ๔๖ ในรัชกาลป5จจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล,า

ฯ ให,ประกาศว�า 
 
โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว�าด,วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล,าฯ ให,ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว,โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห�งชาติ ดังต�อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว�า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให,ใช,บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป2นต,นไป 
 
มาตรา ๓  ให,ยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๐ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓) พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๔) พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๕) พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖) พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน,า ๑/๔ กันยายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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(๘) พระราชบัญญัติแก,ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๙) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร,อยแห�งชาติ ฉบับท่ี ๔๘ เร่ือง แก,ไขเพ่ิมเติม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธL 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
มาตรา ๓/๑๒  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต,องเป2นไปเพ่ือประโยชนLสุข

ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต�อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ,มค�าในเชิงภารกิจแห�งรัฐ 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน�วยงานท่ีไม�จําเป2น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให,แก�ท,องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต,องการของประชาชน  ท้ังน้ี โดยมีผู,รับผิดชอบต�อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต�งต้ังบุคคลเข,าดํารงตําแหน�งหรือปฏิบัติ
หน,าท่ีต,องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 

ในการปฏิบัติหน,าท่ีของส�วนราชการ ต,องใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี 
โดยเฉพาะอย�างย่ิงให,คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู,ปฏิบัติงาน การมีส�วนร�วมของประชาชน การ
เปOดเผยข,อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต�
ละภารกิจ 

เพ่ือประโยชนLในการดําเนินการให,เป2นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑLและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให,ส�วนราชการและข,าราชการ
ปฏิบัติก็ได, 

 
มาตรา ๔  ให,จัดระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน ดังน้ี 
(๑) ระเบียบบริหารราชการส�วนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการส�วนภูมิภาค 
(๓) ระเบียบบริหารราชการส�วนท,องถ่ิน 
 
มาตรา ๕  การแบ�งราชการออกเป2นส�วนต�าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว,ในพระราชบัญญัติน้ี 

ให,กําหนดตําแหน�งและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส�วนราชการน้ัน ๆ ไว,
ด,วย 

การบรรจุและการแต�งต้ังบุคคลให,ดํารงตําแหน�งหน,าท่ีราชการต�าง ๆ ให,เป2นไปตาม
กฎหมาย 

 
มาตรา ๖  ให,นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

ส�วนท่ี ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส�วนกลาง 

                                                 
๒ มาตรา ๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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มาตรา ๗  ให,จัดระเบียบบริหารราชการส�วนกลาง ดังน้ี 
(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท�ากระทรวง 
(๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(๔) กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม�

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป2นกระทรวง 
ส�วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเป2นนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘๓  การจัดต้ัง การรวม หรือการโอนส�วนราชการตามมาตรา ๗ ให,ตราเป2น

พระราชบัญญัติ 
การจัดต้ังทบวงโดยให,สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให,ระบุการสังกัดไว,

ในพระราชบัญญัติด,วย 
การจัดต้ังกรมหรือส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรม ซึ่งไม�สังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให,ระบุการไม�สังกัดไว,ในพระราชบัญญัติด,วย 
 
มาตรา ๘ ทวิ๔  การรวมหรือการโอนส�วนราชการตามมาตรา ๗ ไม�ว�าจะมีผลเป2น

การจัดต้ังส�วนราชการข้ึนใหม�หรือไม� ถ,าไม�มีการกําหนดตําแหน�งหรืออัตราของข,าราชการหรือลูกจ,าง
เพ่ิมข้ึนให,ตราเป2นพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ให,ระบุอํานาจหน,าท่ีของส�วนราชการ การโอน
อํานาจหน,าท่ีตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย ซึ่งส�วนราชการหรือเจ,าพนักงานท่ีมีอยู�เดิม การโอน
ข,าราชการและลูกจ,าง งบประมาณรายจ�าย รวมท้ังทรัพยLสินและหน้ีสินเอาไว,ด,วย แล,วแต�กรณี 

ให,สํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหน,าท่ี
ตรวจสอบดูแลมิให,มีการกําหนดตําแหน�งหรืออัตราของข,าราชการหรือลูกจ,างของส�วนราชการท่ีจัดต้ัง
ข้ึนใหม� หรือท่ีถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหน่ึง เพ่ิมข้ึนจนกว�าจะครบกําหนดสามป3นับแต�วันท่ีพระ
ราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใช,บังคับ 

 
มาตรา ๘ ตรี๕  การเปลี่ยนช่ือส�วนราชการตามมาตรา ๗ ให,ตราเป2นพระราช

กฤษฎีกา และในกรณีที่ช่ือตําแหน�งของข,าราชการในส�วนราชการน้ันเปลี่ยนไปให,ระบุการเปลี่ยนช่ือไว,
ในพระราชกฤษฎีกาด,วย 

บทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข,อบังคับ เทศบัญญัติหรือข,อบัญญัติท,องถ่ิน
อ่ืน ประกาศ หรือคําสั่งใดท่ีอ,างถึงส�วนราชการหรือตําแหน�งของข,าราชการท่ีได,ถูกเปลี่ยนช่ือตามวรรค
                                                 

๓ มาตรา ๘ แก,ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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หน่ึง ให,ถือว�าบทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข,อบังคับ เทศบัญญัติหรือข,อบัญญัติท,องถ่ินอ่ืน 
ประกาศหรือคําสั่งน้ันอ,างถึงส�วนราชการหรือตําแหน�งของข,าราชการท่ีได,เปลี่ยนช่ือน้ัน 

 
มาตรา ๘ จัตวา๖  การยุบส�วนราชการตามมาตรา ๗ ให,ตราเป2นพระราชกฤษฎีกา 
เม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบส�วนราชการตามวรรคหน่ึงแล,ว ให,งบประมาณรายจ�ายท่ี

เหลืออยู�ของส�วนราชการน้ันเป2นอันระงับไป สําหรับทรัพยLสินอ่ืนของส�วนราชการน้ันให,โอนให,แก�ส�วน
ราชการอ่ืนหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐ ตามท่ีรัฐมนตรีซึ่งเป2นผู,รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรค
หน่ึงกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี สําหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหน้ีสินของ
ส�วนราชการน้ันให,เป2นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ข,าราชการหรือลูกจ,างซึ่งต,องพ,นจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหน�ง อันเน่ืองมาแต�
การยุบส�วนราชการตามวรรคหน่ึง นอกเหนือจากสิทธิประโยชนLท่ีพึงได,รับตามกฎหมายหรือระเบียบ
ข,อบังคับอ่ืนแล,ว ให,ข,าราชการหรือลูกจ,างได,รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงด,วย 

ในกรณีท่ีส�วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐประสงคLจะรับโอน
ข,าราชการหรือลูกจ,างตามวรรคสามก็ให,กระทําได,โดยมิให,ถือว�าข,าราชการหรือลูกจ,างผู,น้ันได,พ,นจาก
ราชการตามวรรคสาม แต�ทั้งน้ีต,องกระทําภายในสามสิบวันนับแต�พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผล
ใช,บังคับ 

 
มาตรา ๘ เบญจ๗  พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทวิ หรือมาตรา ๘ จัตวา ท่ีมีผล

เป2นการแก,ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห�งกฎหมายท่ีจัดต้ังส�วนราชการ กฎหมายว�าด,วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข,อง ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห,า ของ
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ให,ระบุให,ชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาว�าบทบัญญัติใดถูกแก,ไข
เพ่ิมเติมหรือยกเลิกเป2นประการใดในกฎหมายน้ัน 

 
มาตรา ๘ ฉ๘  การแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี กรม หรือส�วนราชการ

ท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรม ให,ออกเป2นกฎกระทรวงและให,ระบุอํานาจหน,าท่ีของแต�ละ
ส�วนราชการไว,ในกฎกระทรวงด,วย 

ให,รัฐมนตรีเจ,าสังกัดของส�วนราชการตามวรรคหน่ึงเป2นผู,ออกกฎกระทรวงแบ�งส�วน
ราชการดังกล�าว กฎกระทรวงน้ันเม่ือได,ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล,วให,ใช,บังคับได, 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 

                                                 
๖ มาตรา ๘ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๗ มาตรา ๘ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๘ มาตรา ๘ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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มาตรา ๘ สัตต๙  ให,สํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือนและสํานัก
งบประมาณร�วมกันเสนอความเห็นต�อคณะรัฐมนตรีในการแบ�งส�วนราชการภายในและในการกําหนด
อํานาจหน,าท่ีของแต�ละส�วนราชการตามมาตรา ๘ ฉ ในการเสนอความเห็นดังกล�าวให,สํานักงาน
คณะกรรมการข,าราชการพลเรือนจัดอัตรากําลัง และสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให,
สอดคล,องเสนอไปในคราวเดียวกัน 

 
มาตรา ๘ อัฏฐ๑๐  การแบ�งส�วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันใน

ทบวงมหาวิทยาลัยให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันน้ัน 
 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

   
 

มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให,เป2นไปตามกฎหมายว�า
ด,วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ให,ส�วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาท่ีกําหนดไว,ในกฎหมายว�าด,วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป2นกรม 

สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให,มีส�วนราชการเป2นการภายในข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี
เพ่ือทําหน,าท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ เร�งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการ
ตามนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ เพ่ือการน้ีนายกรัฐมนตรีจะสั่งให,กรมหรือส�วนราชการ
ท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได, 

 
มาตรา ๑๐  สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีกําหนดไว,ในกฎหมายว�าด,วย

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบใน

การกําหนดนโยบาย เปUาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีให,สอดคล,องกับ
นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว,ต�อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะให,มีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได,๑๑ 

                                                 
๙ มาตรา ๘ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๘ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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ในกรณีท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให,เป2นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย๑๒ 

ในระหว�างท่ีคณะรัฐมนตรีต,องอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน,าท่ีต�อไปจนกว�า
คณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหม�จะเข,ารับหน,าท่ีเพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต,องคําพิพากษาให,
จําคุก สภาผู,แทนราษฎรมีมติไม�ไว,วางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว�าความเป2นรัฐมนตรีของ
นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให,ถอดถอนจากตําแหน�ง ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รอง
นายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป2นผู,ปฏิบัติหน,าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรอง
นายกรัฐมนตรีหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง
เป2นผู,ปฏิบัติหน,าท่ีแทน๑๓ 

ในระหว�างท่ีคณะรัฐมนตรีต,องอยู�ในตําแหน�งเพ่ือปฏิบัติหน,าท่ีต�อไปจนกว�า
คณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหม�จะเข,ารับหน,าท่ี ให,คณะรัฐมนตรีดังกล�าวอํานวยความสะดวกให,หัวหน,าส�วน
ราชการต�าง ๆ ดําเนินการใด ๆ เท�าท่ีจําเป2น เพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการแผ�นดินจาก
นายกรัฐมนตรีคนใหม�มาเตรียมการดําเนินการได,๑๔ 

 
มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน,ารัฐบาลมีอํานาจหน,าท่ีดังน้ี 
(๑) กํากับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผ�นดิน เพ่ือการน้ีจะสั่งให,ราชการ

ส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค และส�วนราชการซึ่งมีหน,าท่ีควบคุมราชการส�วนท,องถ่ิน ช้ีแจง แสดง
ความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป2นจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใด ๆ ท่ี
ขัดต�อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได,และมีอํานาจสั่งสอบสวนข,อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการของราชการส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค และราชการส�วนท,องถ่ิน 

(๒) มอบหมายให,รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวงหรือ
ทบวงหน่ึงหรือหลายกระทรวงหรือทบวง 

(๓) บังคับบัญชาข,าราชการฝXายบริหารทุกตําแหน�งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
และส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเป2นกรม 

(๔) สั่งให,ข,าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยจะให,ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม�ก็ได, ในกรณีท่ีให,ขาดจากอัตรา
เงินเดือนทางสังกัดเดิม ให,ได,รับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไม�สูงกว�าเดิม 

(๕) แต�งต้ังข,าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหน�งของอีก
กระทรวง ทบวง กรมหน่ึง โดยให,ได,รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช�นว�าน้ีให,
ข,าราชการซึ่งได,รับแต�งต้ังมีฐานะเสมือนเป2นข,าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดํารง

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๓ มาตรา ๑๐ วรรคสี่ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๔ มาตรา ๑๐ วรรคห,า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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ตําแหน�งน้ันทุกประการ แต�ถ,าเป2นการแต�งต้ังข,าราชการต้ังแต�ตําแหน�งอธิบดีหรือเทียบเท�าข้ึนไป ต,อง
ได,รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แต�งต้ังผู,ทรงคุณวุฒิเป2นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรี หรือเป2นคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือ
ค�าตอบแทนให,แก�ผู,ซึ่งได,รับแต�งต้ัง 

(๗) แต�งต้ังข,าราชการการเมืองให,ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให,การบริหารราชการแผ�นดินเป2นไปโดยรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ เท�าท่ีไม�ขัดหรือแย,งกับพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
(๙) ดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ระเบียบตาม (๘) เม่ือคณะรัฐมนตรีให,ความเห็นชอบแล,ว ให,ใช,บังคับได, 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเป2นผู,บังคับบัญชาส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�าง

อ่ืนและมีฐานะเป2นกรม แต�มิได,สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให,
รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได, 

 
มาตรา ๑๓  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการทาง

การเมือง มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี และให,มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝXายการเมืองและรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝXายบริหาร เป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให,มีผู,ช�วยเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการด,วยก็ได, 

ให,เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝXายการเมือง เป2น
ข,าราชการการเมือง และให,รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝXายบริหารและผู,ช�วยเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เป2นข,าราชการพลเรือนสามัญ 

 
มาตรา ๑๔  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการของ

คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองคL มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี และให,มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให,มีผู,ช�วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการด,วยก็ได, 

ให,เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู,ช�วยเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป2นข,าราชการพลเรือนสามัญ 

 
มาตรา ๑๕๑๕  ในสํานักนายกรัฐมนตรี อาจมีส�วนราชการท่ีอยู�ในบังคับบัญชาข้ึนตรง

ต�อนายกรัฐมนตรีได,ตามท่ีกําหนดในกฎหมายว�าด,วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๕ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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มาตรา ๑๖  สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ให,มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงมีอํานาจหน,าท่ีดังน้ี 

(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการ
ประจําป3ของส�วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให,เป2นไปตามนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 
รวมท้ังกํากับ เร�งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

(๒) เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการของส�วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี รองจาก
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว,นข,าราชการของส�วน
ราชการซึ่งหัวหน,าส�วนราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี 

(๓) เป2นผู, บังคับบัญชาข,าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ให,มีรองปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให,มีผู,ช�วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป2น
ผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการด,วยก็ได, 

ในกรณีที่มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู,ช�วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ัง
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและผู,ช�วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให,รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
ผู,ช�วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรอง
จากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ให,ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู,ช�วยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เป2นข,าราชการพลเรือนสามัญ และให,รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู,ช�วยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และผู,ดํารงตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจ
หน,าท่ีตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดหรือมอบหมาย 

ให,นําความในมาตรา ๑๙/๑ มาใช,บังคับแก�ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ในส�วน
ท่ีเก่ียวกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและส�วนราชการท่ีมิได,ข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรีด,วยโดย
อนุโลม๑๖ 

 
มาตรา ๑๗  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการ

ประจําท่ัวไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได,กําหนดให,เป2นหน,าท่ีของกรมใด
กรมหน่ึงในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วน
ราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี ให,เป2นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
สํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว,นราชการของ ส�วนราชการซึ่งกฎหมายกําหนดให,หัวหน,าส�วนราชการข้ึน
ตรงต�อนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยู�ในสังกัดและยังไม�สมควรจัดต้ังสํานักงาน
ปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะให,สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหน,าท่ีสํานักงานปลัด
ทบวงด,วยก็ได, 
                                                 

๑๖ มาตรา ๑๖ วรรคห,า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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หมวด ๒ 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
   

 
มาตรา ๑๘  ให,จัดระเบียบราชการของกระทรวงดังน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน เว,นแต�บางกระทรวงเห็นว�าไม�มีความ

จําเป2นจะไม�แยกส�วนราชการต้ังข้ึนเป2นกรมก็ได, 
ให,ส�วนราชการตาม (๒) และส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป2น

กรม 
กระทรวงใดมีความจําเป2นจะต,องมีส�วนราชการเพ่ือทําหน,าท่ีจัดทํานโยบายและแผน 

กํากับ เร�งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหาร
ราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือให,มีสํานักนโยบายและแผนเป2นส�วนราชการภายใน ข้ึนตรงต�อ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงก็ได, 

ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส�วนราชการเพ่ือรับผิดชอบภาระหน,าท่ีใด
โดยเฉพาะซึ่งไม�มีฐานะเป2นกรมแต�มีผู,บังคับบัญชาของส�วนราชการดังกล�าวเป2นอธิบดีหรือตําแหน�งท่ี
เรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเป2นอธิบดีก็ได, ในกรณีเช�นน้ันให,อธิบดีหรือผู,ดํารงตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�าง
อ่ืนดังกล�าวมีอํานาจหน,าท่ีสําหรับส�วนราชการน้ันเช�นเดียวกับอธิบดี ตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา และให,คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหน,าท่ีคณะอนุกรรมการสามัญประจํา
กรม สําหรับส�วนราชการน้ัน๑๗ 

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ให,กระทําได,ในกรณีเป2นการยุบ รวม หรือโอน
กรมในกระทรวงใดมาจัดต้ังเป2นส�วนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงน้ันหรือกระทรวงอ่ืน โดยไม�มีการ
กําหนดตําแหน�งหรืออัตราของข,าราชการหรือลูกจ,างเพ่ิมข้ึน และให,นําความในมาตรา ๘ ทวิ และ
มาตรา ๘ เบญจ มาใช,บังคับโดยอนุโลม๑๘ 

การแต�งต้ังอธิบดีหรือผู,ดํารงตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนของส�วนราชการตามวรรคสี่ 
ให,รัฐมนตรีเจ,าสังกัดเป2นผู,นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให,ผู,ดํารงตําแหน�งดังกล�าว
เป2นผู,ดํารงตําแหน�งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว�าด,วยการปUองกันและปราบปรามการ
ทุจริต๑๙ 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๑๘ มาตรา ๑๘ วรรคห,า เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๑๙ มาตรา ๑๘ วรรคหก เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 
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ก�อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะให,ความเห็นชอบในร�างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส�วนราชการ
ตามวรรคสี่ของกระทรวงใด ให,นายกรัฐมนตรีส�งร�างพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวต�อสภาผู,แทนราษฎร
และวุฒิสภาเพ่ือทราบ๒๐ 

ให,นําความในวรรคสี่ วรรคห,า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช,บังคับกับสํานัก
นายกรัฐมนตรีและทบวงตามหมวด ๓ โดยอนุโลม๒๑ 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 
มาตรา ๑๙๒๒  กระทรวงมีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีกําหนดไว,ในกฎหมายว�าด,วยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหน่ึง ๆ ให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส�วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวกับการทหารและ
การศึกษา ให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วยการน้ัน 

 
มาตรา ๑๙/๑๒๓  ให,ปลัดกระทรวง หัวหน,ากลุ�มภารกิจและหัวหน,าส�วนราชการ

ต้ังแต�ระดับกรมข้ึนไป วางแผนและประสานกิจกรรมให,มีการใช,ทรัพยากรของส�วนราชการต�าง ๆ ใน
กระทรวงร�วมกันเพ่ือให,เกิดประสิทธิภาพ ความคุ,มค�า และบรรลุเปUาหมายของกระทรวง 

เพ่ือประโยชนLในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หัวหน,าส�วนราชการและหัวหน,ากลุ�ม
ภารกิจดังกล�าวจะมีมติให,นํางบประมาณท่ีแต�ละส�วนราชการได,รับจัดสรรมาดําเนินการและใช,จ�าย
ร�วมกันก็ได, 

 
มาตรา ๒๐๒๔  ภายใต, บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหน่ึง ให, มี

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคนหน่ึงเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย 
เปUาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวงให,สอดคล,องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว,ต�อ
รัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะให,มีรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงเป2นผู,ช�วยสั่ง
และปฏิบัติราชการก็ได, 

ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี
ช�วยว�าการกระทรวงให,เป2นไปตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมอบหมาย 

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๘ วรรคเจ็ด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๑ มาตรา ๑๘ วรรคแปด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๒๒ มาตรา ๑๙ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๓ มาตรา ๑๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๒๔ มาตรา ๒๐ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 
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ในกรณีท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเป2นผู,บังคับบัญชาส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน
และมีฐานะเป2นกรม แต�มิได,สังกัดกระทรวง รัฐมนตรีว�าการกระทรวงจะมอบหมายให,รัฐมนตรีช�วยว�า
การกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได, 

 
มาตรา ๒๑๒๕  ในกระทรวงให,มีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหน,าท่ี ดังน้ี 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป2นแนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของส�วนราชการในกระทรวงให,เกิดผลสัมฤทธ์ิ และประสาน
การปฏิบัติงานของส�วนราชการในกระทรวงให,มีเอกภาพสอดคล,องกัน รวมท้ังเร�งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในกระทรวง 

(๒) เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการของส�วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะให,มีรองปลัดกระทรวงคน

หน่ึงเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได, 
ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดให,ส�วนราชการระดับกรมต้ังแต�สองส�วน

ราชการข้ึนไปอยู�ภายใต,กลุ�มภารกิจเดียวกันก็ได, โดยให,แต�ละกลุ�มภารกิจมีผู,ดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�า
อธิบดีคนหน่ึงเป2นหัวหน,ากลุ�มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข,าราชการของส�วนราชการ
ในกลุ�มภารกิจน้ัน โดยปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อปลัดกระทรวงหรือข้ึนตรงต�อรัฐมนตรีตามท่ีกําหนด
โดยกฎกระทรวง และในกรณีท่ีข้ึนตรงต�อรัฐมนตรีต,องรายงานผลการดําเนินงานต�อปลัดกระทรวง
ตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกลุ�มภารกิจเดียวกัน หัวหน,ากลุ�มภารกิจอาจกําหนดให,ส�วนราชการของส�วน
ราชการระดับกรมแห�งหน่ึงปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการ
บริหารงานท่ัวไปให,แก�ส�วนราชการแห�งอ่ืนภายใต,กลุ�มภารกิจเดียวกันก็ได, 

กระทรวงใดมิได,จัดให,มีกลุ�มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให,มีรองปลัดกระทรวง
เป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนเป2นสองคนก็ได, 

ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีการจัดกลุ�มภารกิจ จะให,มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป2น
หัวหน,ากลุ�มภารกิจก็ได, และให,อํานาจหน,าท่ีของปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวกับราชการของส�วนราชการใน
กลุ�มภารกิจเป2นอํานาจหน,าท่ีของหัวหน,ากลุ�มภารกิจน้ัน  ท้ังน้ี เว,นแต�จะมีกฎกระทรวงกําหนดไว,เป2น
อย�างอ่ืน 

กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเป2นอย�างย่ิงต,องมีรองปลัดกระทรวง
มากกว�าท่ีกําหนดไว,ในวรรคห,าหรือวรรคหก คณะกรรมการข,าราชการพลเรือนและคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการจะร�วมกันอนุมัติให,กระทรวงน้ันมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป2นกรณีพิเศษโดยจะ
กําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาไว,ด,วยหรือไม�ก็ได,๒๖ 

                                                 
๒๕ มาตรา ๒๑ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๖ มาตรา ๒๑ วรรคเจ็ด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด ให,คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให,มีการ
ประชุมพิจารณาร�วมกัน โดยกรรมการแต�ละฝXายจะต,องมาประชุมไม�น,อยกว�าก่ึงหน่ึงจึงจะเป2นองคL
ประชุม และในการออกเสียงลงมติจะต,องได,คะแนนเสียงของกรรมการแต�ละฝXายเกินกว�าก่ึงหน่ึงของ
กรรมการฝXายดังกล�าวท่ีมาประชุม แล,วให,นํามติดังกล�าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต�อไป๒๗ 

 
มาตรา ๒๒  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มี

เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป2นข,าราชการการเมืองเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีข้ึนตรงต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวง และจะให,มีผู,ช�วยเลขานุการ
รัฐมนตรีซึ่งเป2นข,าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเป2นผู,ช�วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได, 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 
มาตรา ๒๓  สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไป

ของกระทรวง และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได,กําหนดให,เป2นหน,าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในกระทรวงให,เป2นไป
ตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ในกรณีท่ีกระทรวงมีทบวงอยู�ในสังกัดและยังไม�สมควรจัดต้ังสํานักงานปลัดทบวง
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะให,สํานักงานปลัดกระทรวงทําหน,าท่ีสํานักงานปลัดทบวงด,วยก็ได, 

 
มาตรา ๒๔  การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท�ากระทรวง ให,อนุโลม

ตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไว,ในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๓ 
 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

   
 

มาตรา ๒๕  ราชการส�วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม�เหมาะสมท่ีจะจัดต้ัง
เป2นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท�ากระทรวง จะจัดต้ังเป2นทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง เพ่ือให,มีรัฐมนตรีว�าการทบวงเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของทบวงก็ได, และให,จัดระเบียบราชการในทบวงดังน้ี 

(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดทบวง 
(๓) กรม หรือส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน เว,นแต�บางทบวงซึ่งเห็นว�าไม�มีความ

จําเป2นจะไม�แยกส�วนราชการต้ังข้ึนเป2นกรมก็ได, 

                                                 
๒๗ มาตรา ๒๑ วรรคแปด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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ให,ส�วนราชการตาม (๒) และส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป2น
กรม 

ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู�ในสังกัด และปริมาณ และ
คุณภาพของราชการในทบวงยังไม�สมควรจัดต้ังสํานักงานปลัดทบวง จะให,สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทําหน,าท่ีสํานักงานปลัดทบวงด,วยก็ได, 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 
มาตรา ๒๖  การจัดระเบียบราชการในทบวงหน่ึง ๆ ให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วย

การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส�วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให,เป2นไปตาม
กฎหมายว�าด,วยการน้ัน 

ทบวงมีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีกําหนดไว,ในกฎหมายว�าด,วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 

 
มาตรา ๒๗  ภายใต,บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ทบวงหน่ึงมีรัฐมนตรีว�าการทบวง

เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และกําหนดนโยบายของทบวงให,สอดคล,องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง และจะให,มีรัฐมนตรีช�วยว�าการ
ทบวงเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได, 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช�วยว�าการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช�วย
ว�าการทบวงให,เป2นไปตามท่ีรัฐมนตรีว�าการทบวงมอบหมาย 

ในกรณีที่เป2นทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให,รัฐมนตรีว�าการทบวง
ปฏิบัติราชการภายใต,การกํากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวง แล,วแต�กรณี 

 
มาตรา ๒๘  ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีว�าการทบวงและรัฐมนตรีช�วยว�าการทบวง 

ให,มีปลัดทบวงคนหน่ึงมีอํานาจหน,าท่ีดังน้ี 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในทบวง กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการของทบวง และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําป3ของส�วนราชการใน
ทบวงให,เป2นไปตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากับ เร�งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส�วนราชการในทบวง 

(๒) เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการของส�วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการในสํานักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดทบวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหน่ึง ให,มีรองปลัดทบวงเป2นผู,ช�วยสั่ง

และปฏิบัติราชการ และจะให,มีผู,ช�วยปลัดทบวงเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการด,วยก็ได, 
ในกรณีท่ีมีรองปลัดทบวงหรือผู,ช�วยปลัดทบวง หรือมีท้ังรองปลัดทบวงและผู,ช�วย

ปลัดทบวง ให,รองปลัดทบวงหรือผู,ช�วยปลัดทบวงเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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ให,รองปลัดทบวง ผู,ช�วยปลัดทบวง และผู,ดํารงตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนใน
สํานักงานปลัดทบวง มีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีปลัดทบวงกําหนดหรือมอบหมาย 

ในกรณีท่ีปลัดทบวงจะต,องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ,ากฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิได,กล�าวถึงอํานาจของปลัดทบวงไว,ให,ปลัดทบวงมีอํานาจดังเช�น
ปลัดกระทรวง 

ในกรณีท่ีให,สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทํา
หน,าท่ีสํานักงานปลัดทบวง ให,ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทําหน,าท่ีปลัดทบวง 

 
มาตรา ๒๙  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มี

เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป2นข,าราชการการเมืองเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีข้ึนตรงต�อรัฐมนตรีว�าการทบวง และจัดให,มีผู,ช�วยเลขานุการ
รัฐมนตรี ซึ่งเป2นข,าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเป2นผู,ช�วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได, 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 
มาตรา ๓๐  สํานักงานปลัดทบวงมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของ

ทบวง และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได,กําหนดให,เป2นหน,าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดทบวง
โดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร�งรัดการปฏิบัติราชการของส�วนราชการในทบวงให,เป2นไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 

 
หมวด ๔ 

การจัดระเบียบราชการในกรม 
   

 
มาตรา ๓๑  กรมซึ่งสังกัดหรือไม�สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

อาจแบ�งส�วนราชการดังน้ี 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองหรือส�วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง เว,นแต�บางกรมเห็นว�าไม�มีความจําเป2น

จะไม�แยกส�วนราชการต้ังข้ึนเป2นกองก็ได, 
กรมใดมีความจําเป2น จะแบ�งส�วนราชการโดยให,มีส�วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ 

(๒) ก็ได, 
สําหรับสํานักงานตํารวจแห�งชาติจะแบ�งส�วนราชการให,เหมาะสมกับราชการของ

ตํารวจก็ได,๒๘ 
 

                                                 
๒๘ มาตรา ๓๑ วรรคสามแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับ

ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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มาตรา ๓๒๒๙  กรมมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวงตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงแบ�งส�วนราชการของกรม หรือตามกฎหมายว�าด,วยอํานาจหน,าท่ีของกรมน้ัน 

ในกรมหน่ึงมีอธิบดีคนหน่ึงเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกรมให,เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป2นไปตามเปUาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนดอํานาจหน,าท่ีของอธิบดีไว,เป2นการเฉพาะ การใช,อํานาจ
และการปฏิบัติหน,าท่ีตามกฎหมายดังกล�าวให,คํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว,ต�อรัฐสภาหรือท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
ด,วย 

ในกรมหน่ึงจะให,มีรองอธิบดีเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการรองจากอธิบดีและช�วย
อธิบดีปฏิบัติราชการก็ได, 

รองอธิบดีมีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีอธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๓  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหน,าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของกรม 

และราชการท่ีมิได,แยกให,เป2นหน,าท่ีของกองหรือส�วนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเป2น
ผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม 

ส�วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง (๒) และส�วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรค
สอง ให,มีอํานาจหน,าท่ีตามท่ีได,กําหนดไว,ให,เป2นหน,าท่ีของส�วนราชการน้ัน ๆ โดยให,มีผู,อํานวยการ
กอง หัวหน,ากอง หรือหัวหน,าส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนท่ีเทียบเท�าผู,อํานวยการกอง หรือหัวหน,า
กอง หรือหัวหน,าส�วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๓๔  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ�งท,องท่ี

ออกเป2นเขตเพ่ือให,มีหัวหน,าส�วนราชการประจําเขตแล,วแต�จะเรียกช่ือเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได, 
หัวหน,าส�วนราชการประจําเขตมีอํานาจหน,าท่ีเป2นผู,รับนโยบายและคําสั่งจาก

กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการประจําสํานักงาน
เขตซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน 

ความในมาตราน้ีไม�ใช,บังคับแก�การแบ�งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตํารวจ
ซึ่งได,กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา๓๐ 

 
มาตรา ๓๕  กระทรวง ทบวง หรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมี

ผู,ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรมน้ัน ก็ให,กระทําได, 
ผู,ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอํานาจหน,าท่ีตรวจและแนะนําการ

ปฏิบัติราชการอันเก่ียวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมน้ันให,เป2นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข,อบังคับ
ของกระทรวง ทบวง หรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
                                                 

๒๙ มาตรา ๓๒ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๓๐ มาตรา ๓๔ วรรคสามแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับ
ท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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มาตรา ๓๖  ส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรมจะมีเลขาธิการ 

ผู,อํานวยการ หรือตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนซึ่งเทียบเท�าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป2นผู,บังคับบัญชา
ข,าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส�วนราชการน้ันให,เป2นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
และจะให,มีรองเลขาธิการ รองผู,อํานวยการหรือตําแหน�งรองของตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน หรือ
ผู,ช�วยเลขาธิการ ผู,ช�วยผู,อํานวยการหรือตําแหน�งผู,ช�วยของตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน หรือมีท้ังรอง
เลขาธิการ และผู,ช�วยเลขาธิการหรือท้ังรองผู,อํานวยการและผู,ช�วยผู,อํานวยการ หรือท้ังตําแหน�งรอง
และตําแหน�งผู,ช�วยของตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน เป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และช�วยปฏิบัติ
ราชการแทนก็ได, 

 
มาตรา ๓๗  ให,นําความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ

มาตรา ๓๕ มาใช,บังคับแก�ส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2นกรมโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การปฏิบัติราชการแทน 

   
 

มาตรา ๓๘๓๑  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการ
ดําเนินการอ่ืนท่ีผู,ดํารงตําแหน�งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ,ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิได,กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว,เป2นอย�างอ่ืน หรือมิได,ห,ามเร่ือง
การมอบอํานาจไว, ผู,ดํารงตําแหน�งน้ันอาจมอบอํานาจให,ผู,ดํารงตําแหน�งอ่ืนในส�วนราชการเดียวกัน
หรือส�วนราชการอ่ืน หรือผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นผู,ปฏิบัติราชการแทนได,  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑLท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอาจกําหนดให,มีการมอบอํานาจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
ตลอดจนการมอบอํานาจให,ทํานิติกรรมสัญญา ฟUองคดีและดําเนินคดี หรือกําหนดหลักเกณฑL วิธีการ 
หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจหรือท่ีผู,รับมอบอํานาจต,องปฏิบัติก็ได, 

ความในวรรคหน่ึงมิให,ใช,บังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายท่ีบัญญัติให,
ต,องออกใบอนุญาตหรือท่ีบัญญัติผู,มีอํานาจอนุญาตไว,เป2นการเฉพาะ ในกรณีเช�นน้ันให,ผู,ดํารงตําแหน�ง
ซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกล�าวมีอํานาจมอบอํานาจให,ข,าราชการซึ่งเป2นผู,ใต,บังคับบัญชาและผู,ว�า
ราชการจังหวัดได,ตามท่ีเห็นสมควร หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ในกรณีมอบอํานาจให,ผู,ว�า
ราชการจังหวัด ให,ผู,ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจมอบอํานาจได,ต�อไปตามหลักเกณฑLและเง่ือนไขท่ีผู,มอบ
อํานาจกําหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชนLในการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชนจะตรา
พระราชกฤษฎีกากําหนดรายช่ือกฎหมายท่ีผู,ดํารงตําแหน�งซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกล�าวอาจมอบ
อํานาจตามวรรคหน่ึงตามหลักเกณฑLและเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล�าวก็ได, 
                                                 

๓๑ มาตรา ๓๘ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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การมอบอํานาจให,ทําเป2นหนังสือ 
 
มาตรา ๓๙๓๒  เม่ือมีการมอบอํานาจแล,ว ผู,รับมอบอํานาจมีหน,าท่ีต,องรับมอบ

อํานาจน้ัน โดยผู,มอบอํานาจจะกําหนดให,ผู,รับมอบอํานาจมอบอํานาจให,ผู,ดํารงตําแหน�งอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนต�อไป โดยจะกําหนดหลักเกณฑLหรือเง่ือนไขในการใช,อํานาจน้ันไว,ด,วยหรือไม�ก็ได, แต�ใน
กรณีการมอบอํานาจให,ผู,ว�าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑLให,ผู,ว�าราชการจังหวัด
ต,องมอบอํานาจต�อไปให,รองผู,ว�าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน,าส�วนราชการท่ีเก่ียวข,องใน
จังหวัดก็ได, 

 
มาตรา ๔๐๓๓  ในการมอบอํานาจ ให,ผู,มอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความ

สะดวกแก�ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของ
ตําแหน�งของผู, รับมอบอํานาจ และผู, รับมอบอํานาจต,องปฏิบัติหน,าท่ีท่ีได,รับมอบอํานาจตาม
วัตถุประสงคLของการมอบอํานาจดังกล�าว 

เม่ือได,มอบอํานาจแล,ว ผู,มอบอํานาจมีหน,าท่ีกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู,รับมอบอํานาจ และให,มีอํานาจแนะนําหรือแก,ไขการปฏิบัติราชการของผู,รับมอบอํานาจ
ได, 

 
มาตรา ๔๐/๑๓๔  ในการปฏิบัติราชการของส�วนราชการภายในกรม ถ,าการปฏิบัติ

ราชการใดของส�วนราชการน้ันมีลักษณะเป2นงานการให,บริการหรือมีการให,บริการเก่ียวเน่ืองอยู�ด,วย
และหากแยกการบริหารออกเป2นหน�วยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเปUาหมายตามมาตรา ๓/๑ ย่ิงข้ึน 
ส�วนราชการดังกล�าวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเร่ืองน้ัน ไป
จัดต้ังเป2นหน�วยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใช�เป2นส�วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต�อยู�ในกํากับของส�วน
ราชการดังกล�าวก็ได,  ท้ังน้ี ให,เป2นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงอย�างน,อยให,กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
การจัดต้ัง การมอบอํานาจให,ปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การดําเนินการด,านทรัพยLสิน การ
กํากับดูแลสิทธิประโยชนLของบุคลากรและการยุบเลิกไว,ด,วย 

ให,หน�วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน,าท่ีปฏิบัติงานให,กับส�วนราชการตามภารกิจท่ี
จัดต้ังหน�วยบริการรูปแบบพิเศษน้ันเป2นหลัก และสนับสนุนภารกิจอ่ืนของส�วนราชการดังกล�าวตามท่ี
ได,รับมอบหมาย และอาจให,บริการแก�ส�วนราชการอ่ืน หน�วยงานของรัฐหรือเอกชน แต�ต,องไม�
กระทบกระเทือนต�อภารกิจอันเป2นวัตถุประสงคLแห�งการจัดต้ัง 

ให,รายได,ของหน�วยบริการรูปแบบพิเศษเป2นรายได,ท่ีไม�ต,องนําส�งคลังตามกฎหมาย
ว�าด,วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว�าด,วยเงินคงคลัง 

                                                 
๓๒ มาตรา ๓๙ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๓ มาตรา ๔๐ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๔ มาตรา ๔๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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หมวด ๖ 

การรักษาราชการแทน 
   

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,รองนายกรัฐมนตรี

เป2นผู, รักษาราชการแทน ถ,ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รอง
นายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองนายกรัฐมนตรี หรือมี
แต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการ
แทน 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรีว�าการกระทรวงหรือมีแต�ไม�อาจ

ปฏิบัติราชการได, ให,รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,ามีรัฐมนตรีช�วยว�าการ
กระทรวงหลายคน ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวงคนใดคนหน่ึงเป2น
ผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรัฐมนตรีช�วยว�าการกระทรวง หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ
ราชการได, ให,คณะรัฐมนตรีมอบหมายให,รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน 

ให,นําความในวรรคหน่ึงมาใช,บังคับแก�รัฐมนตรีว�าการทบวงด,วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ

ราชการได, ให,ผู,ช�วยเลขานุการรัฐมนตรีเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,ามีผู,ช�วยเลขานุการรัฐมนตรีหลาย
คน ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงมอบหมายให,ผู,ช�วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษา
ราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ช�วยเลขานุการรัฐมนตรี ให,รัฐมนตรีว�าการกระทรวงแต�งต้ังข,าราชการใน
กระทรวงคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน 

ให,นําความในวรรคหน่ึงมาใช,บังคับแก�เลขานุการรัฐมนตรีว�าการทบวงด,วยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งปลัดกระทรวง หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ

ราชการได, ให,รองปลัดกระทรวงเป2นผู, รักษาราชการแทน ถ,ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให,
นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวงแต�งต้ังรองปลัดกระทรวงคน
ใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ
ราชการได, ให,นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวงแต�งต้ัง
ข,าราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าอธิบดีหรือเทียบเท�าเป2นผู,รักษาราชการแทน 

ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, 
ปลัดกระทรวงจะแต�งต้ังข,าราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าผู,อํานวยการกองหรือ
เทียบเท�าเป2นผู,รักษาราชการแทนก็ได, 

 
มาตรา ๔๕  ให,นําความในมาตรา ๔๔ มาใช,บังคับแก�กรณีที่ไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งปลัด

ทบวงหรือรองปลัดทบวงตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ด,วยโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งอธิบดี หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, 

ให,รองอธิบดีเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,ามีรองอธิบดีหลายคน ให,ปลัดกระทรวงแต�งต้ังรองอธิบดีคนใด
คนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองอธิบดีหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,
ปลัดกระทรวงแต�งต้ังข,าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน�งเทียบเท�ารองอธิบดี หรือข,าราชการต้ังแต�
ตําแหน�งหัวหน,ากองหรือเทียบเท�าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป2นผู,รักษาราชการแทน แต�ถ,านายกรัฐมนตรี
สําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวงเห็นสมควรเพ่ือความเหมาะสมแก�การ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมน้ัน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวงจะแต�งต้ัง
ข,าราชการคนใดคนหน่ึงซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�ารองอธิบดีหรือเทียบเท�า เป2นผู,รักษาราชการแทนก็
ได, 

ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองอธิบดี หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, อธิบดีจะ
แต�งต้ังข,าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน�งเทียบเท�ารองอธิบดี หรือข,าราชการต้ังแต�ตําแหน�งหัวหน,า
กองหรือเทียบเท�าข้ึนไปเป2นผู,รักษาราชการแทนก็ได, 

ให,นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช,บังคับแก�กรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�ง
เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู,อํานวยการ รองผู,อํานวยการ หรือตําแหน�งท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนซึ่งเทียบเท�า
ปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืน และมีฐานะเป2นกรมด,วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง 

หรือหัวหน,าส�วนราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,อธิบดีแต�งต้ัง
ข,าราชการในกรมคนหน่ึงซึ่งดํารงตําแหน�งไม�ตํ่ากว�าหัวหน,ากองหรือเทียบเท�า เป2นผู,รักษาราชการ
แทน 

ให,นําความในมาตราน้ีมาใช,บังคับแก�ส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเป2น
กรมด,วยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘  ให,ผู,รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจหน,าท่ี

เช�นเดียวกับผู,ซึ่งตนแทน 
ในกรณีท่ีผู,ดํารงตําแหน�งใดหรือผู,รักษาราชการแทนผู,ดํารงตําแหน�งน้ันมอบหมาย

หรือมอบอํานาจให,ผู,ดํารงตําแหน�งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให,ผู,ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน,าท่ี
เช�นเดียวกับผู,ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต�งต้ังให,ผู,ดํารงตําแหน�งใดเป2นกรรมการหรือให,มีอํานาจ
หน,าท่ีอย�างใด ให,ผู,รักษาราชการแทนหรือผู,ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน,าท่ีเป2นกรรมการหรือมี
อํานาจหน,าท่ีเช�นเดียวกับผู,ดํารงตําแหน�งน้ันในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด,วย 
แล,วแต�กรณี 

 
มาตรา ๔๙  การเป2นผู,รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติน้ีไม�กระทบกระเทือน

อํานาจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ,าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู,ดํารงตําแหน�งเทียบเท�าปลัดกระทรวง 
ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู,ดํารงตําแหน�งเทียบเท�าอธิบดี ซึ่งเป2นผู,บังคับบัญชาท่ีจะแต�งต้ังข,าราชการอ่ืน
เป2นผู,รักษาราชการแทนตามอํานาจหน,าท่ีที่มีอยู�ตามกฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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ในกรณีท่ีมีการแต�งต้ังผู,รักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง ให,ผู,ดํารงตําแหน�งรองหรือ
ผู,ช�วยพ,นจากความเป2นผู,รักษาราชการแทนนับแต�เวลาท่ีผู,ได,รับแต�งต้ังตามวรรคหน่ึงเข,ารับหน,าท่ี 

 
มาตรา ๕๐  ความในหมวดน้ีมิให,ใช,บังคับแก�ราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร 

 
หมวด ๗ 

การบริหารราชการในต�างประเทศ๓๕ 
   

 
มาตรา ๕๐/๑๓๖  ในหมวดน้ี 
“คณะผู,แทน” หมายความว�า บรรดาข,าราชการฝXายพลเรือน หรือข,าราชการฝXาย

ทหารประจําการในต�างประเทศซึ่งได,รับแต�งต้ังให,ดํารงตําแหน�งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ� สถานกงสุล สถานรองกงสุล ส�วนราชการของกระทรวงการต�างประเทศซึ่งเรียกช่ือเป2นอย�างอ่ืน
และปฏิบัติหน,าท่ีเช�นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ� และคณะผู,แทนถาวรไทย
ประจําองคLการระหว�างประเทศ 

“หัวหน,าคณะผู,แทน” หมายความว�า ข,าราชการสังกัดกระทรวงการต�างประเทศ ซึ่ง
ได,รับแต�งต้ังให,ดํารงตําแหน�งหัวหน,าคณะผู,แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน
กรณีของคณะผู,แทนถาวรไทยประจําองคLการระหว�างประเทศ ให,หมายความว�า ข,าราชการสังกัดส�วน
ราชการซึ่งได,รับแต�งต้ังให,ดํารงตําแหน�งหัวหน,าคณะผู,แทนถาวรไทยประจําองคLการระหว�างประเทศ 

“รองหัวหน,าคณะผู,แทน” หมายความว�า ข,าราชการสังกัดกระทรวงการต�างประเทศ 
ซึ่งได,รับแต�งต้ังให,ดํารงตําแหน�งเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน,าคณะผู,แทน ในกรณีของ
คณะผู,แทนถาวรไทยประจําองคLการระหว�างประเทศ ให,หมายความว�า ข,าราชการสังกัดส�วนราชการ 
ซึ่งได,รับแต�งต้ังให,ดํารงตําแหน�งในลักษณะเดียวกัน 

 
มาตรา ๕๐/๒๓๗  ให, หัวหน,าคณะผู, แทนเป2นผู, รับนโยบายและคําสั่ งจาก

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน,ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให,เหมาะสม
กับการปฏิบัติราชการในต�างประเทศ และเป2นหัวหน,าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู,แทน และจะให,มี
รองหัวหน,าคณะผู,แทนเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน,าคณะผู,แทนก็ได, 

การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต�อบุคคลในคณะผู,แทน ให,
เป2นไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

หัวหน,าคณะผู,แทนอาจมอบอํานาจให,บุคคลในคณะผู,แทนปฏิบัติราชการแทนตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

                                                 
๓๕ หมวด ๗ การบริหารราชการในต�างประเทศ มาตรา ๕๐/๑ ถึง มาตรา ๕๐/๖ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๓๖ มาตรา ๕๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๓๗ มาตรา ๕๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
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มาตรา ๕๐/๓๓๘  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งหัวหน,าคณะผู,แทน หรือมีแต�ไม�อาจ

ปฏิบัติราชการได, ให,รองหัวหน,าคณะผู,แทนรักษาราชการแทน 
ในกรณีท่ีไม�มีรองหัวหน,าคณะผู,แทนท่ีจะรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง หรือไม�มี

ผู,ดํารงตําแหน�งใดอันเป2นบุคคลในคณะผู,แทน หรือมีแต�บุคคลดังกล�าวไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,การ
รักษาราชการแทนหัวหน,าคณะผู,แทนหรือผู,ดํารงตําแหน�งใดอันเป2นบุคคลในคณะผู,แทน เป2นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหน่ึงไม�ใช,บังคับกับข,าราชการฝXายทหารประจําการในต�างประเทศ 
 
มาตรา ๕๐/๔๓๙  หัวหน,าคณะผู,แทนมีอํานาจและหน,าท่ี ดังน้ี 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน,ารัฐบาล 
(๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู,แทนและข,าราชการฝXายพลเรือนท่ีมิใช�บุคคลใน

คณะผู,แทนซึ่งประจําอยู�ในประเทศท่ีตนมีอํานาจหน,าท่ี เพ่ือให,การปฏิบัติราชการเป2นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน,ารัฐบาล 

(๔) รายงานข,อเท็จจริงและความเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม 
(๓) เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู,บังคับบัญชาของส�วนราชการต,นสังกัดเก่ียวกับการแต�งต้ังและการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

 
มาตรา ๕๐/๕๔๐  รัฐมนตรีว�าการกระทรวง รัฐมนตรีว�าการทบวง ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู,ดํารงตําแหน�งเทียบเท�า อาจมอบอํานาจให,
หัวหน,าคณะผู,แทนปฏิบัติราชการแทนได, ในการน้ีให,นําความในมาตรา ๓๘ มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงโดยชอบแล,ว ผู,รับมอบอํานาจมีหน,าท่ีต,องรับ
มอบอํานาจน้ัน และจะมอบอํานาจน้ันให,แก�ผู,อ่ืนต�อไปไม�ได, เว,นแต�เป2นการมอบอํานาจต�อไปให,บุคคล
ในคณะผู,แทนตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

เม่ือได,มีการมอบอํานาจแล,ว หัวหน,าคณะผู,แทนมีหน,าท่ีกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผู,รับมอบอํานาจ และให,มีอํานาจแนะนําและแก,ไขการปฏิบัติราชการของผู,รับมอบอํานาจ
ได, 

 

                                                 
๓๘ มาตรา ๕๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๓๙ มาตรา ๕๐/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๔๐ มาตรา ๕๐/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๕๐/๖๔๑  การท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําสั่งใดท่ี
เก่ียวข,องไปยังหัวหน,าคณะผู,แทน ให,แจ,งผ�านกระทรวงการต�างประเทศ 

 
ส�วนท่ี ๒ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส�วนภูมิภาค 
   

 
มาตรา ๕๑  ให,จัดระเบียบบริหารราชการส�วนภูมิภาคดังน้ี 
(๑) จังหวัด 
(๒) อําเภอ 

 
หมวด ๑ 
จังหวัด 

   
 

มาตรา ๕๒  ให,รวมท,องท่ีหลาย ๆ อําเภอต้ังข้ึนเป2นจังหวัดมีฐานะเป2นนิติบุคคล 
การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให,ตราเป2นพระราชบัญญัติ 
เพ่ือประโยชนLในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ�มจังหวัด ให,จังหวัด

หรือกลุ�มจังหวัดย่ืนคําขอจัดต้ังงบประมาณได,  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑL วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ในกรณีน้ีให,ถือว�าจังหวัดหรือกลุ�มจังหวัดเป2นส�วนราชการตามกฎหมายว�าด,วย
วิธีการงบประมาณ๔๒ 

 
มาตรา ๕๒/๑๔๓  ให,จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังต�อไปน้ี 
(๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให,เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
(๒) ดูแลให,มีการปฏิบัติและบังคับการให,เป2นไปตามกฎหมาย เพ่ือให,เกิดความสงบ

เรียบร,อยและเป2นธรรมในสังคม 
(๓) จัดให,มีการคุ,มครอง ปUองกัน ส�งเสริม และช�วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด,อย

โอกาสเพ่ือให,ได,รับความเป2นธรรมท้ังด,านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย�างพอเพียง 
(๔) จัดให,มีการบริการภาครัฐเพ่ือให,ประชาชนสามารถเข,าถึงได,อย�างเสมอหน,า 

รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

                                                 
๔๑ มาตรา ๕๐/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๓ มาตรา ๕๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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(๕) จัดให,มีการส�งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคLกรปกครองส�วนท,องถ่ินเพ่ือให,
สามารถดําเนินการตามอํานาจและหน,าท่ีขององคLกรปกครองส�วนท,องถ่ิน และให,มีขีดความสามารถ
พร,อมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ีได,รับการถ�ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(๖) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน�วยงานอ่ืน
ของรัฐมอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายกําหนด 

เพ่ือประโยชนLในการปฏิบัติหน,าท่ีของจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให,เป2นหน,าท่ีของส�วน
ราชการและหน�วยงานของรัฐท่ีประจําอยู�ในเขตจังหวัดท่ีจะต,องปฏิบัติให,สอดคล,องและเป2นไปตาม
แผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ 

 
มาตรา ๕๓  ในจังหวัดหน่ึงให,มีคณะกรมการจังหวัด ทําหน,าท่ีเป2นท่ีปรึกษาของผู,ว�า

ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ�นดินในจังหวัดน้ัน กับปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีกําหนด๔๔ 

คณะกรมการจังหวัดประกอบด,วย ผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นประธาน รองผู,ว�าราชการ
จังหวัดหน่ึงคนตามท่ีผู,ว�าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป2นหัวหน,าท่ีทําการ
อัยการจังหวัด ผู,บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวง
และทบวงต�าง ๆ เว,นแต�กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจําอยู�ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหน่ึงคน 
เป2นกรมการจังหวัดและหัวหน,าสํานักงานจังหวัดเป2นกรมการจังหวัดและเลขานุการ๔๕ 

ถ,ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดซึ่งกรมต�าง ๆ ใน
กระทรวงหรือทบวงน้ันส�งมาประจําอยู�ในจังหวัดมากกว�าหน่ึงคน ให,ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
กําหนดให,หัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดหน่ึงคนเป2นผู,แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะ
กรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหน,าท่ีตามวรรคหน่ึง เม่ือผู,ว�าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต�งต้ังให,
หัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน,าท่ีในราชการส�วนภูมิภาคคนหน่ึงหรือหลายคนเป2น
กรมการจังหวัดเพ่ิมข้ึนเฉพาะการปฏิบัติหน,าท่ีใดหน,าท่ีหน่ึงก็ได, 

 
มาตรา ๕๓/๑๔๖  ให,จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให,สอดคล,องกับแนวทางการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต,องการของประชาชนในท,องถ่ิน ในจังหวัด 
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให,ผู,ว�าราชการจังหวัดจัดให,มีการ

ประชุมปรึกษาหารือร�วมกันระหว�างหัวหน,าส�วนราชการท่ีมีสถานท่ีต้ังทําการอยู�ในจังหวัดไม�ว�าจะเป2น
ราชการบริหารส�วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส�วนกลางและผู,บริหารองคLกรปกครองส�วนท,องถ่ิน
ท้ังหมดในจังหวัดรวมท้ังผู,แทนภาคประชาสังคม และผู,แทนภาคธุรกิจเอกชน 

                                                 
๔๔ มาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๕ มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

(ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๔๖ มาตรา ๕๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง จํานวนและวิธีการสรรหาผู,แทนภาค
ประชาสังคมและผู,แทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให,เป2นไปตามหลักเกณฑLและวิธีการท่ีกําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา 

เม่ือประกาศใช,แผนพัฒนาจังหวัดแล,ว การจัดทําแผนพัฒนาท,องถ่ินขององคLกร
ปกครองส�วนท,องถ่ินและการดําเนินกิจการของส�วนราชการและหน�วยงานอ่ืนของรัฐท้ังปวงท่ีกระทํา
ในพ้ืนท่ีจังหวัดต,องสอดคล,องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล�าว 

 
มาตรา ๕๓/๒๔๗  ให,นําความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช,บังคับกับการจัดทําแผนพัฒนา

กลุ�มจังหวัดด,วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๔  ในจังหวัดหน่ึง ให,มีผู,ว�าราชการจังหวัดคนหน่ึงเป2นผู,รับนโยบายและ

คําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน,ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให,
เหมาะสมกับท,องท่ีและประชาชน และเป2นหัวหน,าบังคับบัญชาบรรดาข,าราชการฝXายบริหาร ซึ่ง
ปฏิบัติหน,าท่ีในราชการส�วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ และ
จะให,มีรองผู,ว�าราชการจังหวัด หรือผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัด หรือท้ังรองผู,ว�าราชการจังหวัดและผู,ช�วย
ผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นผู,ช�วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู,ว�าราชการจังหวัดก็ได, 

รองผู,ว�าราชการจังหวัดหรือผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ
ฝXายบริหารส�วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู,ว�าราชการจังหวัด 

ผู,ว�าราชการจังหวัด รองผู,ว�าราชการจังหวัด และผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัดสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๕๕  ในจังหวัดหน่ึง นอกจากจะมีผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นหัวหน,าปกครอง

บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล�าวในมาตรา ๕๔ ให,มีปลัด
จังหวัดและหัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต�าง ๆ ส�งมาประจําทําหน,าท่ี
เป2นผู,ช�วยเหลือผู,ว�าราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาข,าราชการฝXายบริหารส�วนภูมิภาคซึ่ง
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ในจังหวัดน้ัน 

 
มาตรา ๕๕/๑๔๘  ในจังหวัดหน่ึงนอกจากกรุงเทพมหานคร ให,มีคณะกรรมการธรร

มาภิบาลจังหวัดคณะหน่ึง เรียกโดยย�อว�า “ก.ธ.จ.” ทําหน,าท่ีสอดส�องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ
ของหน�วยงานของรัฐในจังหวัดให,ใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีและเป2นไปตามหลักการท่ี
กําหนดไว,ในมาตรา ๓/๑  

ก.ธ.จ. ประกอบด,วยผู,ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัด
เป2นประธานผู,แทนภาคประชาสังคม ผู,แทนสมาชิกสภาท,องถ่ินท่ีไม�ได,ดํารงตําแหน�งผู,บริหารและ

                                                 
๔๗ มาตรา ๕๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๔๘ มาตรา ๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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ผู,แทนภาคธุรกิจเอกชน  ท้ังน้ี จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน,าท่ีของ ก.ธ.จ. ให,เป2นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ี ก.ธ.จ. พบว�ามีการละเลยไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข,อบังคับ
หรือมีกรณีท่ีเป2นการทุจริต ให,เป2นหน,าท่ีของ ก.ธ.จ. ท่ีจะต,องแจ,งให,ผู,ว�าราชการจังหวัด หัวหน,าส�วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข,อง แล,วแต�กรณี เพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หน,าท่ีต�อไป 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งผู,ว�าราชการจังหวัด หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติ

ราชการได, ให,รองผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งรองผู,ว�าราชการ
จังหวัด หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได,ให,ผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัดเป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีผู,
ดํารงตําแหน�งผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัด หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได,ให,ปลัดจังหวัดเป2นผู,รักษา
ราชการแทน ถ,ามีรองผู,ว�าราชการจังหวัด ผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ให,
ปลัดกระทรวงแต�งต้ังรองผู,ว�าราชการจังหวัด ผู,ช�วยผู,ว�าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหน่ึง 
แล,วแต�กรณี เป2นผู,รักษาราชการแทน ถ,าไม�มีท้ังผู,ดํารงตําแหน�งรองผู,ว�าราชการจังหวัด ผู,ช�วยผู,ว�า
ราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,หัวหน,าส�วนราชการประจํา
จังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป2นผู,รักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๕๗  ผู,ว�าราชการจังหวัดมีอํานาจและหน,าท่ีดังน้ี 
(๑)๔๙ บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตาม

แผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ี

นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน,ารัฐบาล 
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผู,ตรวจราชการกระทรวงในเม่ือ

ไม�ขัดต�อกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช�ราชการส�วนภูมิภาคของข,าราชการซึ่ง
ประจําอยู�ในจังหวัดน้ัน ยกเว,นข,าราชการทหาร ข,าราชการฝXายตุลาการ ข,าราชการฝXายอัยการ 
ข,าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข,าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินและข,าราชการครู ให,
ปฏิบัติราชการให,เป2นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับย้ังการกระทําใด ๆ ของข,าราชการใน
จังหวัดท่ีขัดต�อกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี 
หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว,ช่ัวคราวแล,วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวข,อง 

(๕) ประสานงานและร�วมมือกับข,าราชการทหาร ข,าราชการฝXายตุลาการ ข,าราชการ
ฝXายอัยการ ข,าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข,าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ�นดินและ
ข,าราชการครู ผู,ตรวจราชการและหัวหน,าส�วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือ
ปUองป5ดภัยพิบัติสาธารณะ 
                                                 

๔๙ มาตรา ๕๗ (๑) แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

(๖)๕๐ เสนองบประมาณต�อกระทรวงท่ีเก่ียวข,อง หรือเสนอขอจัดต้ังงบประมาณต�อ
สํานักงบประมาณตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให,กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๗)๕๑ กํากับดูแลการบริหารราชการส�วนท,องถ่ินตามกฎหมาย 
(๘) กํากับการปฏิบัติหน,าท่ีของพนักงานองคLการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการ

น้ีให,มีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานขององคLการของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจต�อรัฐมนตรีเจ,าสังกัดองคLการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙) บรรจุ แต�งต้ัง ให,บําเหน็จ และลงโทษข,าราชการส�วนภูมิภาคในจังหวัดตาม
กฎหมาย และตามท่ีปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๕๘  การยกเว,น จํากัด หรือตัดทอน อํานาจหน,าท่ีของผู,ว�าราชการจังหวัดใน

การบริหารราชการในจังหวัด หรือให,ข,าราชการของส�วนราชการใดมีอํานาจหน,าท่ีในการบริหาร
ราชการส�วนภูมิภาคเช�นเดียวกับผู,ว�าราชการจังหวัดจะกระทําได,โดยตราเป2นพระราชบัญญัติ 

 
มาตรา ๕๙  ให,นําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช,บังคับแก�ผู,รักษา

ราชการแทนและผู,ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดน้ี 
 
มาตรา ๖๐  ให,แบ�งส�วนราชการของจังหวัดดังน้ี 
(๑) สํานักงานจังหวัด มีหน,าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัด

ของจังหวัดน้ัน มีหัวหน,าสํานักงานจังหวัดเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานจังหวัด 

(๒) ส�วนต�าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได,ต้ังข้ึน มีหน,าท่ีเก่ียวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรมน้ัน ๆ มีหัวหน,าส�วนราชการประจําจังหวัดน้ัน ๆ เป2นผู,ปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 
หมวด ๒ 
อําเภอ 

   
 

มาตรา ๖๑  ในจังหวัดหน่ึงให,มีหน�วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว�าอําเภอ 
การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนเขตอําเภอ ให,ตราเป2นพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๖๑/๑๕๒  ให,อําเภอมีอํานาจหน,าท่ีภายในเขตอําเภอ ดังต�อไปน้ี 

                                                 
๕๐ มาตรา ๕๗ (๖) แก,ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๑ มาตรา ๕๗ (๗) แก,ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๒ มาตรา ๖๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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(๑) อํานาจและหน,าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
โดยให,นําความในมาตรา ๕๒/๑ วรรคสอง มาใช,บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ส�งเสริม สนับสนุน และจัดให,มีการบริการร�วมกันของหน�วยงานของรัฐใน
ลักษณะศูนยLบริการร�วม 

(๓) ประสานงานกับองคLกรปกครองส�วนท,องถ่ินเพ่ือร�วมมือกับชุมชนในการ
ดําเนินการให,มีแผนชุมชน เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคLกรปกครองส�วนท,องถ่ิน 
จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 

(๔) ไกล�เกลี่ยหรือจัดให,มีการไกล�เกลี่ยประนอมข,อพิพาทเพ่ือให,เกิดความสงบ
เรียบร,อยในสังคมตามมาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓ 

 
มาตรา ๖๑/๒๕๓  ในอําเภอหน่ึง ให,มีคณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอม

ข,อพิพาทของประชาชนท่ีคู�กรณีฝXายใดฝXายหน่ึงมีภูมิลําเนาอยู�ในเขตอําเภอ ในเร่ืองท่ีพิพาททางแพ�ง
เก่ียวกับท่ีดิน มรดก และข,อพิพาททางแพ�งอ่ืนท่ีมีทุนทรัพยLไม�เกินสองแสนบาท หรือมากกว�าน้ัน 
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ให,นายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลท่ี
จะทําหน,าท่ีเป2นคณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีมี
ความรู,หรือมีประสบการณLเหมาะสมกับการทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยข,อพิพาท 

เม่ือมีข,อพิพาทเกิดข้ึนและคู�พิพาทตกลงยินยอมให,ใช,วิธีการไกล�เกลี่ยข,อพิพาทให,
คู�พิพาทแต�ละฝXายเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือตามวรรคสองฝXายละหน่ึงคน และให,นายอําเภอ 
พนักงานอัยการประจําจังหวัดหรือปลัดอําเภอท่ีได,รับมอบหมายคนหน่ึงเป2นประธาน เพ่ือทําหน,าท่ี
เป2นคณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาท 

ให,คณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาทมีอํานาจหน,าท่ีรับฟ5งข,อ
พิพาทโดยตรงจากคู�พิพาท และดําเนินการไกล�เกลี่ยให,เกิดข,อตกลงยินยอมร�วมกันระหว�างคู�พิพาท
โดยเร็ว ถ,าคู�พิพาทท้ังสองฝXายตกลงกันได, ให,คณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาท
จัดให,มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหว�างคู�พิพาท และให,ถือเอาข,อตกลงตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู�พิพาทท้ังสองฝXาย ในกรณีท่ีคู�พิพาทไม�อาจตกลงกันได, ให,คณะ
บุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาทสั่งจําหน�ายข,อพิพาทน้ัน 

ข,อตกลงตามวรรคสี่ให,มีผลเช�นเดียวกับคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมาย
ว�าด,วยอนุญาโตตุลาการ 

หลักเกณฑLและวิธีการจัดทําบัญชี การดําเนินการไกล�เกลี่ยข,อพิพาทและการจัดทํา
สัญญาประนีประนอมยอมความ ตลอดจนค�าตอบแทนของคณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและ
ประนอมข,อพิพาท ให,เป2นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีคู�พิพาทฝXายใดฝXายหน่ึงไม�ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให,
คู�พิพาทอีกฝXายหน่ึงย่ืนคําร,องต�อพนักงานอัยการ และให,พนักงานอัยการดําเนินการย่ืนคําร,องต�อศาล
ท่ีมีเขตอํานาจเพ่ือให,ออกคําบังคับให,ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล�าวโดยให,นํากฎหมาย
ว�าด,วยอนุญาโตตุลาการมาใช,บังคับโดยอนุโลม 
                                                 

๕๓ มาตรา ๖๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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เม่ือคณะบุคคลผู,ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาทได,รับข,อพิพาทไว,
พิจารณา ให,อายุความในการฟUองร,องคดีสะดุดหยุดลง นับแต�วันท่ีย่ืนข,อพิพาทจนถึงวันท่ีคณะบุคคล
ผู, ทําหน,าท่ีไกล�เกลี่ยและประนอมข,อพิพาทสั่งจําหน�ายข,อพิพาทหรือวันท่ีคู�พิพาททําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน แล,วแต�กรณี 

ความในมาตราน้ีให,ใช,กับเขตของกรุงเทพมหานครด,วยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๑/๓๕๔  บรรดาความผิดท่ีมีโทษทางอาญาท่ีเกิดข้ึนในเขตอําเภอใดหากเป2น

ความผิดอันยอมความได, และมิใช�เป2นความผิดเก่ียวกับเพศ ถ,าผู,เสียหายและผู,ถูกกล�าวหายินยอม 
หรือแสดงความจํานง ให,นายอําเภอของอําเภอน้ันหรือปลัดอําเภอท่ีนายอําเภอดังกล�าวมอบหมายเป2น
ผู,ไกล�เกลี่ยตามควรแก�กรณี และเม่ือผู,เสียหายและผู,ถูกกล�าวหายินยอมเป2นหนังสือตามท่ีไกล�เกลี่ย
และปฏิบัติตามคําไกล�เกลี่ยดังกล�าวแล,ว ให,คดีอาญาเป2นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 

ในกรณีท่ีผู,เสียหายและผู,ถูกกล�าวหาไม�ยินยอมตามท่ีไกล�เกลี่ย ให,จําหน�ายข,อพิพาท
น้ัน แต�เพ่ือประโยชนLในการท่ีผู,เสียหายจะไปดําเนินคดีต�อไป อายุความการร,องทุกขLตามประมวล
กฎหมายอาญาให,เร่ิมนับแต�วันท่ีจําหน�ายข,อพิพาท 

หลักเกณฑLและวิธีในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให,เป2นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒  ในอําเภอหน่ึง มีนายอําเภอคนหน่ึงเป2นหัวหน,าปกครองบังคับบัญชา

บรรดาข,าราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ 
นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
บรรดาอํานาจและหน,าท่ีเก่ียวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอซึ่ง

กฎหมายกําหนดให,กรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยู�ให,โอนไปเป2นอํานาจและหน,าท่ีของนายอําเภอ 
 
มาตรา ๖๓  ในอําเภอหน่ึง นอกจากจะมีนายอําเภอเป2นผู,ปกครองบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบดังกล�าวในมาตรา ๖๒ ให,มีปลัดอําเภอและหัวหน,าส�วนราชการประจําอําเภอซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรมต�าง ๆ ส�งมาประจําให,ปฏิบัติหน,าท่ีเป2นผู,ช�วยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชา
ข,าราชการฝXายบริหารส�วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ในอําเภอน้ัน 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีไม�มีผู,ดํารงตําแหน�งนายอําเภอ ให,ผู,ว�าราชการจังหวัดแต�งต้ัง

ปลัดอําเภอ หรือหัวหน,าส�วนราชการประจําอําเภอผู,มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เป2นผู,รักษาราชการแทน 

ถ,ามีผู,ดํารงตําแหน�งนายอําเภอ แต�ไม�อาจปฏิบัติราชการได, ให,นายอําเภอแต�งต้ัง
ปลัดอําเภอ หรือหัวหน,าส�วนราชการประจําอําเภอผู,มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เป2นผู,รักษาราชการแทน 

                                                 
๕๔ มาตรา ๖๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 
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ในกรณีท่ีผู,ว�าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิได,แต�งต้ังผู,รักษาราชการแทนไว,ตาม
วรรคหน่ึงและวรรคสอง ให,ปลัดอําเภอหรือหัวหน,าส�วนราชการประจําอําเภอผู,มีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเป2นผู,รักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๖๕  นายอําเภอมีอํานาจและหน,าท่ีดังน้ี 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ,ากฎหมาย

ใดมิได,บัญญัติว�าการปฏิบัติตามกฎหมายน้ันเป2นหน,าท่ีของผู,ใดโดยเฉพาะ ให,เป2นหน,าท่ีของ
นายอําเภอท่ีจะต,องรักษาการให,เป2นไปตามกฎหมายน้ันด,วย 

(๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ี
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน,ารัฐบาล 

(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผู,ว�าราชการจังหวัดและผู,มีหน,าท่ี
ตรวจการอ่ืนซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู,ว�าราชการจังหวัด
มอบหมาย ในเม่ือไม�ขัดต�อกฎหมาย ระเบียบ ข,อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส�วนท,องถ่ินในอําเภอตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๖๖  ให,แบ�งส�วนราชการของอําเภอดังน้ี 
(๑) สํานักงานอําเภอ มีหน,าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของอําเภอน้ัน ๆ มีนายอําเภอ

เป2นผู,ปกครองบังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบ 
(๒) ส�วนต�าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได,ต้ังข้ึนในอําเภอน้ัน มีหน,าท่ีเก่ียวกับ

ราชการของกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ๆ มีหัวหน,าส�วนราชการประจําอําเภอน้ัน ๆ เป2นผู,ปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
มาตรา ๖๗  ให,นําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช,บังคับแก�ผู,รักษา

ราชการแทนและผู,ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดน้ี 
 
มาตรา ๖๘  การจัดการปกครองอําเภอ นอกจากท่ีได,บัญญัติไว,ในพระราชบัญญัติน้ี 

ให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วยการปกครองท,องท่ี 
 

ส�วนท่ี ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการส�วนท,องถ่ิน 

   
 

มาตรา ๖๙  ท,องถ่ินใดท่ีเห็นสมควรจัดให,ราษฎรมีส�วนในการปกครองท,องถ่ินให,จัด
ระเบียบการปกครองเป2นราชการส�วนท,องถ่ิน 

 
มาตรา ๗๐  ให,จัดระเบียบบริหารราชการส�วนท,องถ่ินดังน้ี 
(๑) องคLการบริหารส�วนจังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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(๒) เทศบาล 
(๓) สุขาภิบาล 
(๔) ราชการส�วนท,องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๗๑  การจัดระเบียบการปกครององคLการบริหารส�วนจังหวัด เทศบาล 

สุขาภิบาล และราชการส�วนท,องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด ให,เป2นไปตามกฎหมายว�าด,วยการน้ัน 
 

ส�วนท่ี ๔ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ๕๕ 

   
 

มาตรา ๗๑/๑๕๖  ให,มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหน่ึง เรียกโดยย�อว�า 
“ก.พ.ร.” ประกอบด,วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป2นประธาน 
รัฐมนตรีหน่ึงคนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดเป2นรองประธาน ผู,ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจให,แก�
องคLกรปกครองส�วนท,องถ่ินมอบหมายหน่ึงคน และกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิไม�เกินสิบคน ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแต�งต้ังจากผู,มีความรู,ความเช่ียวชาญในทางด,านนิติศาสตรL เศรษฐศาสตรL รัฐศาสตรL การ
บริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองคLการ และสังคมวิทยา อย�างน,อยด,านละ
หน่ึงคน 

ในกรณีท่ีมีความจําเป2นเพ่ือให,การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให,
กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิไม�น,อยกว�าสามคนแต�ไม�เกินห,าคนต,องทํางานเต็มเวลาก็ได,๕๗ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. เป2นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน�ง 
การแต�งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิ ให,คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายช่ือบุคคลท่ีได,รับ

การเสนอโดยวิธีการสรรหา  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑLและวิธีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๗๑/๒๕๘  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิต,องมีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต,องห,าม 

ดังต�อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไม�เป2นบุคคลล,มละลาย คนไร,ความสามารถ หรือคนเสมือนไร,ความสามารถ 
(๓) ไม�เคยได,รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให,จําคุก เว,นแต�เป2นโทษสําหรับ

ความผิดท่ีได,กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                                 
๕๕ ส�วนท่ี ๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาตรา ๗๑/๑ ถึง มาตรา ๗๑/๑๐ เพ่ิมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๕๖ มาตรา ๗๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๕๗ มาตรา ๗๑/๑ วรรคสอง แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน 

(ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕๘ มาตรา ๗๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 
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(๔) ไม�เป2นผู,ดํารงตําแหน�งทางการเมือง สมาชิกสภาท,องถ่ินหรือผู,บริหารท,องถ่ิน 
กรรมการหรือผู,ซึ่งดํารงตําแหน�งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจ,าหน,าท่ีพรรคการเมือง 

(๕) ไม�เคยถูกไล�ออก ปลดออก หรือให,ออกจากราชการ หน�วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต�อหน,าท่ี หรือถือว�ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 
มาตรา ๗๑/๓๕๙  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละสี่ป3 ผู,ซึ่ง

พ,นจากตําแหน�งแล,ว อาจได,รับแต�งต้ังอีกได,แต�ไม�เกินสองวาระติดต�อกัน 
ในกรณีท่ีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจากตําแหน�งตามวาระ แต�ยังมิได,แต�งต้ัง

กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิใหม� ให,กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิน้ันปฏิบัติหน,าท่ีไปก�อนจนกว�าจะได,แต�งต้ัง
กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิใหม� 

 
มาตรา ๗๑/๔๖๐  นอกจากการพ,นจากตําแหน�งตามวาระ กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,น

จากตําแหน�งเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต,องห,ามตามมาตรา ๗๑/๒ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให,ออกเพราะบกพร�องต�อหน,าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หย�อนความสามารถ 
 
มาตรา ๗๑/๕๖๑  ในกรณีท่ีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิพ,นจากตําแหน�งก�อนวาระและยัง

มิได,แต�งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน�งท่ีว�าง ให,กรรมการท่ีเหลืออยู�ปฏิบัติหน,าท่ีต�อไปได, 
เม่ือตําแหน�งกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิว�างลงก�อนวาระ ให,ดําเนินการแต�งต้ังกรรมการ

ผู,ทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เว,นแต�วาระของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิเหลือไม�ถึงหน่ึงร,อยแปดสิบวัน
จะไม�แต�งต้ังกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิก็ได, 

 
มาตรา ๗๑/๖๖๒  กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซึ่งได,รับแต�งต้ังแทนตําแหน�งท่ีว�าง หรือ

กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิซึ่งได,รับแต�งต้ังเพ่ิมข้ึนในระหว�างท่ีกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิอ่ืนยังมีวาระอยู�ใน
ตําแหน�ง ให,กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิท่ีได,รับแต�งต้ังมีวาระการดํารงตําแหน�งเท�ากับเวลาท่ีเหลืออยู�ของ
กรรมการผู,ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู�ในตําแหน�ง 

                                                 
๕๙ มาตรา ๗๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖๐ มาตรา ๗๑/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖๑ มาตรา ๗๑/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖๒ มาตรา ๗๑/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 
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มาตรา ๗๑/๗๖๓  การประชุม ก.พ.ร. ต,องมีกรรมการมาประชุมไม�น,อยกว�าก่ึงหน่ึง

ของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท�าท่ีมีอยู� จึงจะเป2นองคLประชุม ไม�ว�ากรรมการดังกล�าวจะเป2นกรรมการ
ผู,ทรงคุณวุฒิที่ทํางานเต็มเวลาหรือไม� 

ในการประชุม ก.พ.ร. ถ,าประธานไม�อยู�ในท่ีประชุมหรือไม�อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,
รองประธานปฏิบัติหน,าท่ีแทน ในกรณีท่ีไม�มีรองประธานหรือมีแต�ไม�อาจปฏิบัติหน,าท่ีได, ให,กรรมการ
ท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน,าท่ีเป2นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดให,ถือเสียงข,างมาก กรรมการคนหน่ึงให,มีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน ถ,ามีคะแนนเสียงเท�ากัน ให,ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป2นเสียงช้ี
ขาด 

 
มาตรา ๗๑/๘๖๔  การปฏิบัติหน,าท่ีและค�าตอบแทนของกรรมการผู,ทรงคุณวุฒิท่ีต,อง

ทํางานเต็มเวลา ให,เป2นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๗๑/๙๖๕  ให,มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป2นส�วน

ราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหน,าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน,าท่ีอ่ืนตามท่ี
กฎหมายหรือ ก.พ.ร. กําหนด โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป2นข,าราชการพลเรือนสามัญเป2น
ผู,บังคับบัญชาข,าราชการและลูกจ,างของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๗๑/๑๐๖๖  ก.พ.ร. มีอํานาจหน,าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะและให,คําปรึกษาแก�คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการ

และงานของรัฐอย�างอ่ืน ซึ่งรวมถึงโครงสร,างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค�าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให,เป2นไปตามมาตรา ๓/
๑ โดยจะเสนอแนะให,มีการกําหนดเปUาหมาย ยุทธศาสตรL และมาตรการก็ได, 

(๒) เสนอแนะและให,คําปรึกษาแก�หน�วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมิได,อยู�ในกํากับของราชการ
ฝXายบริหารตามท่ีหน�วยงานดังกล�าวร,องขอ 

(๓) รายงานต�อคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการดําเนินการขัดหรือไม�สอดคล,องกับ
หลักเกณฑLที่กําหนดในมาตรา ๓/๑ 

                                                 
๖๓ มาตรา ๗๑/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖๔ มาตรา ๗๑/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๖๕ มาตรา ๗๑/๙ แก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖๖ มาตรา ๗๑/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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(๔) เสนอต�อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑLและมาตรฐานในการจัดต้ัง การ
รวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดช่ือ การเปลี่ยนช่ือ การกําหนดอํานาจหน,าท่ี และการแบ�งส�วน
ราชการภายในของส�วนราชการท่ีเป2นกระทรวง ทบวง กรม หรือส�วนราชการอ่ืน 

(๕) เสนอความเห็นต�อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๖) ดําเนินการให,มีการช้ีแจงทําความเข,าใจแก�ส�วนราชการและเจ,าหน,าท่ีท่ีเก่ียวข,อง
และประชาชนท่ัวไป รวมตลอดท้ังการฝZกอบรม 

(๗) ติดตาม ประเมินผล และแนะนําเพ่ือให,มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี และ
รายงานต�อคณะรัฐมนตรีพร,อมท้ังข,อเสนอแนะ 

(๘) ตีความและวินิจฉัยป5ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช,บังคับพระราชบัญญัติน้ี หรือ
กฎหมายว�าด,วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีท่ีเป2น
ป5ญหา มติของคณะกรรมการตามข,อน้ี เม่ือได,รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล,ว ให,ใช,บังคับได,
ตามกฎหมาย 

(๙) เรียกให,เจ,าหน,าท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ
พิจารณา 

(๑๐) จัดทํารายงานประจําป3เก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐ
อย�างอ่ืนเสนอต�อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต�อสภาผู,แทนราษฎรและวุฒิสภา 

(๑๑) แต�งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหน,าท่ี
ต�าง ๆ ตามท่ีมอบหมาย และจะกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค�าตอบแทนอ่ืนด,วยก็ได, 

(๑๒) ปฏิบัติหน,าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๒  คําว� า  “ทบวงการเ มือง” ตามกฎหมาย อ่ืน ท่ี มีอยู�ก�อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ให,หมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติน้ีแล,วแต�กรณี 

 
มาตรา ๗๓  พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเก่ียวกับการจัดระเบียบ

ราชการในสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และส�วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อย�างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท�ากรมหรือมีฐานะเป2นกรมท่ีได,ตราหรือประกาศโดยอาศัยอํานาจกฎหมายว�า
ด,วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดินท่ีใช,บังคับอยู�ก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ ให,คงใช,บังคับได,
ต�อไปเท�าท่ีไม�ขัดหรือแย,งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว�าจะมีพระราชกฤษฎีกาว�าด,วยการจัดระเบียบ
ราชการตามพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับแทน 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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มาตรา ๗๔  พระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี และกรม
หรือส�วนราชการท่ีเรียกช่ืออย�างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท�ากรมหรือมีฐานะเป2นกรมใดยังมิได,ระบุอํานาจ
หน,าท่ีไว,ตามมาตรา ๘ วรรคสี่ ให,ดําเนินการแก,ไขให,เสร็จสิ้นภายในสองป3นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช,บังคับ 

[คําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” แก,ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 
มาตรา ๗๕  บทบัญญัติแห�งกฎหมาย กฎ ข,อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใดอ,างถึง

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออ,างถึงบทบัญญัติแห�ง
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให,ถือว�าบทบัญญัติแห�ง
กฎหมาย กฎ ข,อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งน้ันอ,างถึงพระราชบัญญัติน้ี หรือบทบัญญัติแห�ง
พระราชบัญญัติน้ีในบทมาตราท่ีมีนัยเช�นเดียวกัน แล,วแต�กรณี 

 
 

ผู,รับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันทL  ป5นยารชุน 

นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป2นการจําเป2นต,องกําหนด
ขอบเขตอํานาจหน,าท่ีของส�วนราชการต�าง ๆ ให,ชัดเจนเพ่ือมิให,มีการปฏิบัติงานซ้ําซ,อนกันระหว�าง
ส�วนราชการต�าง ๆ และเพ่ือให,การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถดําเนินการให,
เป2นไปตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนดได, และสมควรเพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการมอบอํานาจให,ปฏิบัติ
ราชการแทนให,ครบถ,วนชัดเจนเพ่ือไม�ให,เป2นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ และกําหนดอํานาจและ
หน,าท่ีของผู,ว�าราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของข,าราชการซึ่งปฏิบัติราชการใน
เขตจังหวัดให,เหมาะสมข้ึน ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป2นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ�นดินได,ประกาศใช,บังคับมาเป2นเวลานาน
แล,ว สมควรแก,ไขปรับปรุงเป2นพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติ
น้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๖๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได,บัญญัติให,จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก เป2นส�วนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบกเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ข้ึนตรง
ต�อนายกรัฐมนตรี ในการน้ีสมควรแก,ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม� เพ่ือให,สอดคล,องกัน  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖๖๘ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป2นการสมควรกําหนดให,
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเป2น
ผู,บังคับบัญชาข,าราชการในสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรีและโดยท่ีพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได,ใช,บังคับแล,วบัญญัติให,จัดต้ังสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติเป2นส�วนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการ
คณะกรรมการน โยบายพลั ง ง านแห� งชา ติ เป2 นผู, บั ง คับ บัญชาข, า ร าชการ ในสํ า นัก งาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ข้ึนตรงต�อ
นายกรัฐมนตรี ในการน้ีต,องแก,ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือกําหนดให,หัวหน,าส�วนราชการท้ังสองเป2นผู,บังคับบัญชาข,าราชการและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรี  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๖๙ 
                                                 

๖๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๒๑/หน,า ๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 
๖๘ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๐/ตอนท่ี ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน,า ๑/๖ กันยายน ๒๕๓๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาแบ�งส�วนราชการภายในส�วนราชการตามมาตรา ๘ 

วรรคสี่ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่ีใช,บังคับอยู�ในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให,คงใช,บังคับได,ต�อไป จนกว�าจะมีกฎกระทรวงว�าด,วย
การแบ�งส�วนราชการตามมาตรา ๘ ฉ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา ๒๓๐ ได,บัญญัติให,การรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ท่ีไม�มีการกําหนดตําแหน�งหรือ
อัตราของข,าราชการหรือลูกจ,างเพ่ิมข้ึนหรือการยุบเลิกส�วนราชการดังกล�าว สามารถทําได,โดยตราเป2น
พระราชกฤษฎีกา  ดังน้ัน สมควรกําหนดลักษณะของกรณีท่ีสามารถตราเป2นพระราชกฤษฎีกาและ
วิธีการดําเนินการของแต�ละกรณี และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังกล�าว รวมท้ังปรับปรุง
หลักเกณฑLการแบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรีและส�วนราชการระดับกรม  ท้ังน้ี เพ่ือให,
สอดคล,องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล�าว  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๗๐ 
 

มาตรา ๑๖  ในวาระเร่ิมแรก ให, ก.พ.ร. ดําเนินการเสนอแนะต�อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให,มีการปรับปรุงโครงสร,าง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปลี่ยนส�วน
ราชการเป2นองคLการมหาชน หรือองคLกรรูปแบบอ่ืนท่ีมิใช�ส�วนราชการ เพ่ือให,การบริหารราชการ
แผ�นดินเป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต,องการของประชาชน  ท้ังน้ี ภายในสองป3นับ
แต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 

 
มาตรา ๑๗  ให,แก,ไขคําว�า “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก,ไขเพ่ิมเติม เป2นคําว�า “สํานักงานรัฐมนตรี” ทุก
แห�ง 

 
มาตรา ๑๘  ให,ดําเนินการแต�งต้ัง ก.พ.ร. ให,แล,วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ี

พระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 
ให,โอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือน 

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเป2นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

ให,อํานาจหน,าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ 
และตามมาตรา ๘ สัตต ในส�วนท่ีเก่ียวกับการแบ�งส�วนราชการและการกําหนดอํานาจหน,าท่ีของส�วน
ราชการซึ่งแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เป2นอํานาจหน,าท่ีของ ก.พ.ร. 
                                                                                                                                            

๖๙ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๓๗ ก/หน,า ๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ 
๗๐ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๙ ก/หน,า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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ให,คณะกรรมการข,าราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการข,าราชการ
พลเรือน คงมีอํานาจหน,าท่ีเท�าท่ีไม�ซ้ํากับอํานาจหน,าท่ีของ ก.พ.ร. 

ให,ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายว�าด,วยระเบียบข,าราชการพลเรือนและกฎหมายว�า
ด,วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน เพ่ือกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ คณะกรรมการข,าราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการข,าราชการพลเรือนให,
เหมาะสม ซึ่งต,องทําให,แล,วเสร็จและเสนอสภาผู,แทนราษฎรภายในสองป3นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช,บังคับ 

 
มาตรา ๑๙  ให,บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ก�อนการแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี คงใช,บังคับต�อไปจนกว�าจะมีการ
แก,ไขเพ่ิมเติม ให,นํากรณีท่ีส�วนราชการใดข้ึนตรงต�อนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไว,ในกฎหมายว�าด,วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงระบบ
บริหารราชการเพ่ือให,สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต�อการพัฒนาประเทศและการให,บริการแก�
ประชาชนได,อย�างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนโดยกําหนดให,การบริหารราชการแนวทางใหม�ต,องมีการ
กําหนดนโยบาย เปUาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให,สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต�
ละระดับได,อย�างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดีเป2นแนวทางในการกํากับการกําหนด
นโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพ่ือให,กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให,เป2นไปตาม
เปUาหมายได, จึงกําหนดให,มีรูปแบบการบริหารใหม� โดยกระทรวงสามารถแยกส�วนราชการจัดต้ังเป2น
หน�วยงานตามภาระหน,าท่ี เพ่ือให,เกิดความคล�องตัวและสอดคล,องกับเปUาหมายของงานท่ีจะต,อง
ปฏิบัติ และกําหนดให,มีกลุ�มภารกิจของส�วนราชการต�าง ๆ ท่ีมีงานสัมพันธLกัน เพ่ือท่ีจะสามารถ
กําหนดเปUาหมายการทํางานร�วมกันได, และมีผู,รับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุ�มภารกิจน้ัน
โดยตรงเพ่ือให,งานเป2นไปอย�างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมท้ังให,มีการประสานการปฏิบัติงาน 
และการใช,งบประมาณเพ่ือท่ีจะให,การบริหารงานของทุกส�วนราชการบรรลุเปUาหมายของกระทรวงได,
อย�างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซ,อน มีการมอบหมายงานเพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ และ
สมควรกําหนดการบริหารราชการในต�างประเทศให,เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน,าท่ีและ
สามารถปฏิบัติการได,อย�างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน,าคณะผู,แทนเป2นผู,รับผิดชอบในการ
บริหารราชการ นอกจากน้ี สมควรให,มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือเป2นหน�วยงานท่ี
รับผิดชอบในการดูแลการจัดส�วนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของภาคราชการให,มีการ
จัดระบบราชการอย�างมีประสิทธิภาพต�อไป  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๗๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในป5จจุบันได,มีการโอนกรม
ตํารวจไปจัดต้ังเป2นสํานักงานตํารวจแห�งชาติและกําหนดให,ผู,บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดทําหน,าท่ี

                                                 
๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๐๘ ก/หน,า ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 
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หัวหน,าตํารวจภูธรจังหวัด จึงสมควรแก,ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว�าด,วยระเบียบบริหารราชการแผ�นดินใน
ส�วนของช่ือกรมตํารวจและตําแหน�งของข,าราชการตํารวจในกรมการจังหวัดให,สอดคล,องกัน  จึง
จําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๗๒ 
 

มาตรา ๑๗  ในระหว�างท่ียังมิได,มีการตราพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการมอบอํานาจ
ให,ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา ๓๘ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ซึ่งแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให,หลักเกณฑLเก่ียวกับการมอบอํานาจตามมาตรา ๓๘ 
แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก,ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังคงใช,บังคับต�อไปได,  ท้ังน้ี ไม�เกินหกสิบวัน
นับแต�วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช,บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป2นการสมควรปรับปรุงระบบ
การบริหารราชการให,สอดคล,องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ�งเน,นการจัดองคLกรภาครัฐให,สอดคล,องกับ
ทิศทางการนําพาประเทศไปสู�การพัฒนาท่ีย่ังยืน และเพ่ือให,การปฏิบัติราชการสามารถอํานวยความ
สะดวกและให,บริการแก�ประชาชนได,อย�างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน สนับสนุนให,มีการมอบอํานาจให,
ปฏิบัติราชการแทนได,กว,างขวางข้ึน เพ่ือเน,นการบริการประชาชนให,มีความสะดวกและรวดเร็ว 
นอกจากน้ัน เพ่ือให,การบริหารราชการในราชการบริหารส�วนภูมิภาคสอดคล,องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ และให,การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอํานาจการ
ดําเนินการของจังหวัด การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทํางบประมาณของจังหวัดให,เหมาะสม 
รวมท้ังสมควรส�งเสริมให,มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เพ่ือสอดส�องและเสนอแนะการปฏิบัติ
ภารกิจของหน�วยงานของรัฐในจังหวัดให,ใช,วิธีการบริหารกิจการบ,านเมืองท่ีดี อันจะทําให,การบริหาร
เป2นไปด,วยความโปร�งใสเป2นธรรม และมีความรับผิดชอบตลอดจนปรับปรุงอํานาจในทางปกครองของ
อําเภอเพ่ือสนับสนุนให,เกิดความสงบเรียบร,อยในสังคม และสมควรให,สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการเป2นส�วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต�อ
นายกรัฐมนตรี  จึงจําเป2นต,องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓๗๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช,พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักร
ไทย บัญญัติให,องคLกรอัยการเป2นองคLกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๕๕ วรรคห,า บัญญัติให,
องคLกรอัยการมีหน�วยธุรการท่ีเป2นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการ
อ่ืน โดยมีอัยการสูงสุดเป2นผู, บังคับบัญชา  ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  จึงจําเป2นต,องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 
                                                 

๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน,า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ 
๗๓

  ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๗๕ ก/หน,า ๕๑/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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วศิน/แก,ไข 
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
กองกฎหมายไทย/ปรับปรุง 

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


