
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เปนปที่ ๔๖ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๓) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ 

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๔) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ 

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๕) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ 

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ 

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๔ กันยายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ 
๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๙) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๔๘ เร่ือง แกไข
เพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
มาตรา ๓/๑๒  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชน

สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจ
แหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือ
ปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การ
เปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของ
แตละภารกิจ 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการ
ปฏิบัติก็ได 

 
มาตรา ๔  ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 
(๑) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(๓) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 
มาตรา  ๕   การแบ งราชการออกเปนส วนต า งๆ  ตามที่ บัญญัติ ไ ว ใน

พระราชบัญญัตินี้ ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของ
สวนราชการนั้นๆ ไวดวย 

การบรรจุและการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงหนาที่ราชการตางๆ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๒ มาตรา ๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 

   
 

มาตรา ๗  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้ 
(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ี
(๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(๔) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัด

หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง 
สวนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
มาตรา ๘๓  การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตรา

เปนพระราชบัญญัต ิ
การจัดตั้งทบวงโดยใหสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหระบุการสังกัด

ไวในพระราชบัญญัติดวย 
การจัดตั้งกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ซึ่งไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหระบุการไมสังกัดไวในพระราชบัญญัติดวย 
 
มาตรา ๘ ทวิ๔  การรวมหรือการโอนสวนราชการตามมาตรา ๗ ไมวาจะมีผลเปน

การจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมหรือไม ถาไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือ
ลูกจางเพิ่มขึ้นใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหระบุอํานาจหนาที่ของสวนราชการ การโอน
อํานาจหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งสวนราชการหรือเจาพนักงานที่มีอยูเดิม การโอน
ขาราชการและลูกจาง งบประมาณรายจาย รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินเอาไวดวย แลวแตกรณ ี

ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหนาที่
ตรวจสอบดูแลมิใหมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่
จัดตั้งข้ึนใหม หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพ่ิมขึ้นจนกวาจะครบกําหนดสามปนับแต
วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใชบังคับ 

 

                                                 
๓ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘ ตรี๕  การเปล่ียนชื่อสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา และในกรณีที่ช่ือตําแหนงของขาราชการในสวนราชการนั้นเปลี่ยนไปใหระบุการเปลี่ยน
ช่ือไวในพระราชกฤษฎีกาดวย 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติหรือขอบัญญัติ
ทองถ่ินอื่น ประกาศ หรือคําส่ังใดที่อางถึงสวนราชการหรือตําแหนงของขาราชการที่ไดถูกเปล่ียน
ช่ือตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติหรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินอื่น ประกาศหรือคําส่ังนั้นอางถึงสวนราชการหรือตําแหนงของขาราชการที่ได
เปลี่ยนชื่อนั้น 

 
มาตรา ๘ จัตวา๖  การยุบสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสวนราชการตามวรรคหนึ่งแลว ใหงบประมาณรายจาย

ที่เหลืออยูของสวนราชการนั้นเปนอันระงับไป สําหรับทรัพยสินอื่นของสวนราชการนั้นใหโอน
ใหแกสวนราชการอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี สําหรับวิธีการจัดการกิจการ
สิทธิและหนี้สินของสวนราชการนั้นใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ขาราชการหรือลูกจางซึ่งตองพนจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหนง อันเนื่องมา
แตการยุบสวนราชการตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชนที่พึงไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบขอบังคับอื่นแลว ใหขาราชการหรือลูกจางไดรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งดวย 

ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐประสงคจะรับโอน
ขาราชการหรือลูกจางตามวรรคสามก็ใหกระทําไดโดยมิใหถือวาขาราชการหรือลูกจางผูนั้นไดพน
จากราชการตามวรรคสาม แตทั้งนี้ตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตพระราชกฤษฎีกาตามวรรค
หนึ่งมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๘ เบญจ๗  พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทวิ หรือมาตรา ๘ จัตวา ที่มี

ผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จัดตั้งสวนราชการ กฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคหา ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหระบุใหชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาวาบทบัญญัติใดถูกแกไข
เพ่ิมเติมหรือยกเลิกเปนประการใดในกฎหมายนั้น 

 
                                                 

๕ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

๖ มาตรา ๘ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

๗ มาตรา ๘ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘ ฉ๘  การแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี กรม หรือสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาที่
ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย 

ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการตามวรรคหนึ่งเปนผูออกกฎกระทรวงแบง
สวนราชการดังกลาว กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๘ สัตต๙  ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานัก

งบประมาณรวมกันเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการแบงสวนราชการภายในและในการ
กําหนดอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการตามมาตรา ๘ ฉ ในการเสนอความเห็นดังกลาวให
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจัดอัตรากําลัง และสํานักงบประมาณจัดสรรเงิน
งบประมาณใหสอดคลองเสนอไปในคราวเดียวกัน 

 
มาตรา ๘ อัฏฐ๑๐  การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันใน

ทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น 
 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี

   
 

มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ใหสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเปนกรม 

สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดใหมีสวนราชการเปนการภายในขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหนาที่จัดทํานโยบายและแผน กํากับ เรงรัด และติดตามนโยบายและ
แผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ เพ่ือการนี้นายกรัฐมนตรจีะ
ส่ังใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได 

 
มาตรา ๑๐  สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวา

ดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

                                                 
๘ มาตรา ๘ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๙ มาตรา ๘ สัตต เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๘ อัฏฐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได๑๑ 

ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้ง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
๑๒ 

ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ตองคํา
พิพากษาใหจําคุก สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง หรือวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนง ใหคณะรัฐมนตรี
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนนายกรัฐมนตรี ถาไมมีผู
ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายให
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน๑๓ 

ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ ใหคณะรัฐมนตรีดังกลาวอํานวยความสะดวกใหหัวหนา
สวนราชการตางๆ ดําเนินการใดๆ เทาที่จําเปน เพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการแผนดินจาก
นายกรัฐมนตรีคนใหมมาเตรียมการดําเนินการได๑๔ 

 
มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑) กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือการนี้จะสั่งใหราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และสวนราชการซึ่งมีหนาที่ควบคุมราชการสวนทองถ่ิน ช้ีแจง 
แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเปนจะยับยั้งการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ที่ขัดตอนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ไดและมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริง
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๒ มาตรา ๑๐ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๓ มาตรา ๑๐ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๔ มาตรา ๑๐ วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวงหรือ
ทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง 

(๓) บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกรม 

(๔) ส่ังใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยจะใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมก็ได ในกรณีที่ใหขาดจาก
อัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ใหไดรับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไมสูง
กวาเดิม 

(๕) แตงตั้งขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดํารงตําแหนงของอีก
กระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยใหไดรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเชนวานี้ให
ขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งมีฐานะเสมือนเปนขาราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดํารง
ตําแหนงนั้นทุกประการ แตถาเปนการแตงตั้งขาราชการตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาข้ึนไป 
ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรี หรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ
คาตอบแทนใหแกผูซึ่งไดรับแตงตั้ง 

(๗) แตงตั้งขาราชการการเมืองใหปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดย

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
(๙) ดําเนินการอื่นๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่อ

อยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะ
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๓  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการทาง

การเมือง มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และใหมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมืองและรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการและจะใหมีผูชวยเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง เปน
ขาราชการการเมือง และใหรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร และผูชวยเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการของ
คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และใหมีรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูชวย
ส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผูชวยเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

 
มาตรา ๑๕๑๕  ในสํานักนายกรัฐมนตรี อาจมีสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้น

ตรงตอนายกรัฐมนตรีไดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
มาตรา ๑๖  สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ใหมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทาง

และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรี
กําหนด รวมทั้งกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรอง
จากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนขาราชการ
ของสวนราชการซึ่งหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหมีรองปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ในกรณีที่มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
มีทั้งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหรองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผูชวยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนขาราชการพลเรือนสามัญ และใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวยปลัด

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี และผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
มีอํานาจหนาที่ตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดหรือมอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา ๑๙/๑ มาใชบังคับแกราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ใน
สวนที่เก่ียวกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มิไดข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี
ดวยโดยอนุโลม๑๖ 

 
มาตรา ๑๗  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการ

ประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ
กรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนราชการของสวนราชการซึ่งกฎหมายกําหนดให
หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ สํานักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดตั้ง
สํานักงานปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาที่
สํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 
หมวด ๒ 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
   

 
มาตรา ๑๘  ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน เวนแตบางกระทรวงเห็นวาไมมี

ความจําเปนจะไมแยกสวนราชการตั้งข้ึนเปนกรมก็ได 
ใหสวนราชการตาม (๒) และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตาม (๓) มีฐานะ

เปนกรม 
กระทรวงใดมีความจําเปนจะตองมีสวนราชการเพื่อทําหนาที่จัดทํานโยบายและ

แผน กํากับ เรงรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบ
บริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมีสํานักนโยบายและแผนเปนสวนราชการภายใน 
ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงก็ได 

ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหนาที่
ใดโดยเฉพาะซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการดังกลาวเปนอธิบดีหรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่
                                                 

๑๖ มาตรา ๑๖ วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เรียกชื่ออยางอ่ืนดังกลาวมีอํานาจหนาที่สําหรับสวนราชการนั้นเชนเดียวกับอธิบดี ตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา และใหคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหนาที่คณะอนุกรรมการ
สามัญประจํากรม สําหรับสวนราชการนั้น๑๗ 

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ใหกระทําไดในกรณีเปนการยุบ รวม หรือ
โอนกรมในกระทรวงใดมาจัดตั้งเปนสวนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอื่น โดย
ไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพ่ิมขึ้น และใหนําความในมาตรา ๘ 
ทวิ และมาตรา ๘ เบญจ มาใชบังคับโดยอนุโลม๑๘ 

การแตงตั้งอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนของสวนราชการตาม
วรรคสี่ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และใหผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต๑๙ 

กอนที่คณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบในรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวน
ราชการตามวรรคสี่ของกระทรวงใด ใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ๒๐ 

ใหนําความในวรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใชบังคับกับสํานัก
นายกรัฐมนตรีและทบวงตามหมวด ๓ โดยอนุโลม๒๑ 

 
มาตรา ๑๙๒๒  กระทรวงมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่งๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงที่เก่ียวกับการทหาร และ
การศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๘ วรรคสี่ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๘ มาตรา ๑๘ วรรคหา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๙ มาตรา ๑๘ วรรคหก เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๐ มาตรา ๑๘ วรรคเจ็ด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๑ มาตรา ๑๘ วรรคแปด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๒ มาตรา ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๙/๑๒๓  ใหปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาสวนราชการ
ตั้งแตระดับกรมขึ้นไป วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ 
ในกระทรวงรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และบรรลุเปาหมายของกระทรวง 

เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหนาสวนราชการและหัวหนา
กลุมภารกิจดังกลาวจะมีมติใหนํางบประมาณที่แตละสวนราชการไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใช
จายรวมกันก็ได 

 
มาตรา ๒๐๒๔  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ใหมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
แถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนและมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบหมายใหรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๑๒๕  ในกระทรวงใหมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทาง

และแผนการปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวงใหมีเอกภาพสอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัด 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวง 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตร ี
(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะใหมีรองปลัดกระทรวง

คนหนึ่งเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได 

                                                 
๒๓ มาตรา ๑๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๒๔ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๕ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดใหสวนราชการระดับกรมตั้งแตสอง
สวนราชการขึ้นไปอยูภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได โดยใหแตละกลุมภารกิจมีผูดํารงตําแหนงไม
ต่ํากวาอธิบดีคนหนึ่งเปนหัวหนากลุมภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาขาราชการของ
สวนราชการในกลุมภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงหรือข้ึนตรงตอรัฐมนตรี
ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที่ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีตองรายงานผลการดําเนินงานตอ
ปลัดกระทรวงตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกลุมภารกิจเดียวกัน หัวหนากลุมภารกิจอาจกําหนดใหสวนราชการของสวน
ราชการระดับกรมแหงหนึ่งปฏิบัติงานที่เก่ียวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการ
บริหารงานทั่วไปใหแกสวนราชการแหงอ่ืนภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได 

กระทรวงใดมิไดจัดใหมีกลุมภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะใหมีรอง
ปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเปนสองคนก็ได 

ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุมภารกิจ จะใหมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเปน
หัวหนากลุมภารกิจก็ได และใหอํานาจหนาที่ของปลัดกระทรวงที่เก่ียวกับราชการของสวนราชการ
ในกลุมภารกิจเปนอํานาจหนาที่ของหัวหนากลุมภารกิจนั้น ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎกระทรวงกําหนด
ไวเปนอยางอ่ืน 

กระทรวงใดมีภารกิจเพิ่มขึ้น และมีความจําเปนอยางย่ิงตองมีรองปลัดกระทรวง
มากกวาที่ กําหนดไวในวรรคหาหรือวรรคหก  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะรวมกันอนุมัติใหกระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้น
เปนกรณีพิเศษโดยจะกําหนดเงื่อนไขหรือเง่ือนเวลาไวดวยหรือไมก็ได๒๖ 

ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด ใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดใหมี
การประชุมพิจารณารวมกัน โดยกรรมการแตละฝายจะตองมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งจึงจะเปน
องคประชุม และในการออกเสียงลงมติจะตองไดคะแนนเสียงของกรรมการแตละฝายเกินกวาก่ึง
หนึ่งของกรรมการฝายดังกลาวที่มาประชุม แลวใหนํามติดังกลาวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตอไป๒๗ 

 
มาตรา ๒๒  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการทางการเมือง มี

เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรี ข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง  และจะใหมี
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติ
ราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได 

 

                                                 
๒๖ มาตรา ๒๑ วรรคเจ็ด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๒๗ มาตรา ๒๑ วรรคแปด เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๓  สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการประจําทั่วไป
ของกระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงให
เปนไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ในกรณีที่กระทรวงมีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดตั้งสํานักงานปลัดทบวง
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะใหสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่สํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๔  การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง ให

อนุโลมตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไวในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๓ 
 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

   
 

มาตรา ๒๕  ราชการสวนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไมเหมาะสมที่จะ
จัดตั้งเปนกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง จะจัดตั้งเปนทบวงสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพ่ือใหมีรัฐมนตรีวาการทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได และใหจัดระเบียบราชการในทบวงดังนี ้

(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดทบวง 
(๓) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน เวนแตบางทบวงซึ่งเห็นวาไมมี

ความจําเปนจะไมแยกสวนราชการตั้งข้ึนเปนกรมก็ได 
ใหสวนราชการตาม (๒) และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตาม (๓) มีฐานะ

เปนกรม 
ในกรณีที่สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยูในสังกัด และปริมาณและ

คุณภาพของราชการในทบวงยังไมสมควรจัดตั้งสํานักงานปลัดทบวง จะใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่สํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๖  การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่งๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ทบวงมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 

 
มาตรา ๒๗  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีวาการ

ทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และกําหนดนโยบายของทบวงใหสอดคลองกับนโยบายที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง และจะใหมี
รัฐมนตรีชวยวาการทบวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี
ชวยวาการทบวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการทบวงมอบหมาย 

ในกรณีที่เปนทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหรัฐมนตรีวาการ
ทบวงปฏิบัติราชการภายใตการกํากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๘  ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีวาการทบวงและรัฐมนตรีชวยวาการทบวง 

ใหมีปลัดทบวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในทบวง กําหนดแนวทางและแผนการ

ปฏิบัติราชการของทบวง และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวน
ราชการในทบวงใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนด รวมทั้งกํากับ เรงรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวง 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตร ี
(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดทบวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหนึ่ง ใหมีรองปลัดทบวงเปนผูชวย

ส่ังและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดทบวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
ในกรณีที่มีรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวง หรือมีทั้งรองปลัดทบวงและผูชวย

ปลัดทบวง ใหรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวง 

ใหรองปลัดทบวง ผูชวยปลัดทบวง และผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนใน
สํานักงานปลัดทบวง มีอํานาจหนาที่ตามที่ปลัดทบวงกําหนดหรือมอบหมาย 

ในกรณีที่ปลัดทบวงจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ังใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังนั้น หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิไดกลาวถึงอํานาจของปลัดทบวงไวใหปลัดทบวงมีอํานาจดังเชน
ปลัดกระทรวง 

ในกรณีที่ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทํา
หนาที่สํานักงานปลัดทบวง ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทําหนาที่ปลัดทบวง 

 
มาตรา ๒๙  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการทางการเมือง มี

เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีข้ึนตรงตอรัฐมนตรีวาการทบวง และจัดใหมีผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตรี ซึ่งเปนขาราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๐  สํานักงานปลัดทบวงมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการประจําทั่วไปของ
ทบวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดทบวง
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวงใหเปนไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 

 
หมวด ๔ 

การจัดระเบียบราชการในกรม 
   

 
มาตรา ๓๑  กรมซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

อาจแบงสวนราชการดังนี ้
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เวนแตบางกรมเห็นวาไมมีความ

จําเปนจะไมแยกสวนราชการตั้งข้ึนเปนกองก็ได 
กรมใดมีความจําเปน จะแบงสวนราชการโดยใหมีสวนราชการอื่นนอกจาก (๑) 

หรือ (๒) ก็ได 
สําหรับสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานอัยการสูงสุด จะแบงสวนราชการ

ใหเหมาะสมกับราชการของตํารวจหรือราชการของอัยการก็ได๒๘ 
 
มาตรา ๓๒๒๙  กรมมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการของกระทรวงตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของกรมนั้น 
ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงและในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ของอธิบดีไวเปนการเฉพาะ 
การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลง
ไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงดวย 

ในกรมหนึ่งจะใหมีรองอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดีและชวย
อธิบดีปฏิบัติราชการก็ได 

รองอธิบดีมีอํานาจหนาที่ตามที่อธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 
 

                                                 
๒๘ มาตรา ๓๑ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๒๙ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของ
กรม และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรม
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม 

สวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และสวนราชการตามมาตรา ๓๑ 
วรรคสอง ใหมีอํานาจหนาที่ตามที่ไดกําหนดไวใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นๆ โดยใหมี
ผู อํานวยการกอง หัวหนากอง หรือหัวหนาสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอ่ืนที่ เทียบเทากับ
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากองหรือหัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๓๔  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบง

ทองที่ออกเปนเขตเพื่อใหมีหัวหนาสวนราชการประจําเขตแลวแตจะเรียกชื่อเพ่ือปฏิบัติงานทาง
วิชาการก็ได 

หัวหนาสวนราชการประจําเขตมีอํานาจหนาที่เปนผูรับนโยบายและคําส่ังจาก
กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการประจําสํานักงาน
เขตซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น 

ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกการแบงเขตและการปกครองบังคับบัญชาของ
ตํารวจและอัยการซึ่งไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๕  กระทรวง ทบวง หรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมี

ผูตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้น ก็ใหกระทําได 
ผูตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอํานาจหนาที่ตรวจและแนะนํา

การปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๖  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมจะมีเลขาธิการ 

ผู อํานวยการ หรือตําแหนงที่ เ รียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งเทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด และจะใหมีรองเลขาธิการ รองผูอํานวยการหรือตําแหนงรองของตําแหนงที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนหรือผูชวยเลขาธิการ ผูชวยผูอํานวยการหรือตําแหนงผูชวยของตําแหนงที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืน หรือมีทั้งรองเลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการหรือทั้งรองผู อํานวยการและผูชวย
อํานวยการ หรือทั้งตําแหนงรองและตําแหนงผูชวยของตําแหนงที่ เรียกชื่ออยางอ่ืน เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และชวยปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๓๗  ใหนําความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ

มาตรา ๓๕ มาใชบังคับแกสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมโดยอนุโลม 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๕ 
การปฏิบัติราชการแทน 

   
 

มาตรา ๓๘๓๐  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือ
การดําเนินการอื่นที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือคําส่ังใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือคําส่ังนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยาง
อ่ืน หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืน
ในสวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอื่น หรือผูวาราชการจังหวัดเปนผูปฏิบัติราชการแทนได 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งตลอดจนการมอบอํานาจใหทํานิติกรรมสัญญา ฟองคดีและดําเนินคดี หรือกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจหรือที่ผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติก็ได 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่บัญญัติ
ใหตองออกใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผูมีอํานาจอนุญาตไวเปนการเฉพาะ ในกรณีเชนนั้นใหผูดํารง
ตําแหนงซึ่ งมี อํ านาจตามกฎหมายดังกล าวมี อํ านาจมอบอํานาจใหข าราชการซึ่ ง เปน
ผูใตบังคับบัญชาและผูวาราชการจังหวัดไดตามที่เห็นสมควร หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดใน
กรณีมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจมอบอํานาจไดตอไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขที่ผูมอบอํานาจกําหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนจะ
ตราพระราชกฤษฎีกากําหนดรายชื่อกฎหมายที่ผูดํารงตําแหนงซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกลาว
อาจมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกลาวก็
ได 

การมอบอํานาจใหทําเปนหนังสือ 
 
มาตรา ๓๙๓๑  เมื่อมีการมอบอํานาจแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบ

อํานาจนั้น โดยผูมอบอํานาจจะกําหนดใหผูรับมอบอํานาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนตอไป โดยจะกําหนดหลักเกณฑหรือเง่ือนไขในการใชอํานาจนั้นไวดวยหรือไมก็ได 
แตในกรณีการมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑใหผูวาราชการ
จังหวัดตองมอบอํานาจตอไปใหรองผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหนาสวนราชการที่
เก่ียวของในจังหวัดก็ได 
                                                 

๓๐ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓๑ มาตรา ๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 
๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๐๓๒  ในการมอบอํานาจ ใหผูมอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความ

สะดวกแกประชาชนความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพ
ของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบอํานาจตาม
วัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 

เมื่อไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาที่กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําหรือแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบ
อํานาจได 

 
หมวด ๖ 

การรักษาราชการแทน 
   

 
มาตรา  ๔๑   ในกรณีที่นายกรัฐมนตรี ไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหรอง

นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ใหคณะรัฐมนตรี
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรอง
นายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๔๐/๑๓๓  ในการปฏิบัติราชการของสวนราชการภายในกรม ถาการปฏิบัติ

ราชการใดของสวนราชการนั้นมีลักษณะเปนงานการใหบริการหรือมีการใหบริการเกี่ยวเนื่องอยู
ดวยและหากแยกการบริหารออกเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเปาหมายตามมาตรา ๓/
๑ ย่ิงข้ึน สวนราชการดังกลาวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการใน
เร่ืองนั้น ไปจัดตั้งเปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใชเปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตอยูใน
กํากับของสวนราชการดังกลาวก็ได ทั้งนี้ ใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งอยางนอยใหกําหนดรายละเอียด
เก่ียวกับการจัดตั้งการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การดําเนินการดาน
ทรัพยสิน การกํากับดูแลสิทธิประโยชนของบุคลากรและการยุบเลิกไวดวย 

ใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษ มีหนาที่ปฏิบัติงานใหกับสวนราชการตามภารกิจที่
จัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษนั้นเปนหลัก และสนับสนุนภารกิจอื่นของสวนราชการดังกลาว
ตามที่ไดรับมอบหมาย และอาจใหบริการแกสวนราชการอื่น หนวยงานของรัฐหรือเอกชน แตตอง
ไมกระทบกระเทือนตอภารกิจอันเปนวัตถุประสงคแหงการจัดตั้ง 

                                                 
๓๒ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๓ มาตรา ๔๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหรายไดของหนวยบริการรูปแบบพิเศษเปนรายไดที่ไมตองนําสงคลังตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณและกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือมีแตไม

อาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงหลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกรัฐมนตรีวาการทบวงดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตรีหลายคน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมายใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงตั้ง
ขาราชการในกระทรวงคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวงดวยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรองปลัดกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให
นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงตั้งรองปลัดกระทรวง
คนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง
แตงตั้งขาราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการ
แทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ได ปลัดกระทรวงจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๔๕  ใหนําความในมาตรา ๔๔ มาใชบังคับแกกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง

ปลัดทบวงหรือรองปลัดทบวงตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ

ได ใหรองอธิบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิบดีหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งรอง
อธิบดีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี 
หรือขาราชการตั้งแตตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไปคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แทน แตถานายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเห็นสมควร
เพ่ือความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะแตงตั้งขาราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี
หรือเทียบเทา เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดอธิบดี
จะแตงตั้งขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการตั้งแตตําแหนง
หัวหนากองหรือเทียบเทาข้ึนไปเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง
เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่ง
เทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน และมีฐานะเปนกรมดวยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรค

หนึ่ง หรือหัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
อธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมคนหนึ่ง ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนากองหรือเทียบเทา เปน
ผูรักษาราชการแทน 

ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับแกสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะ
เปนกรมดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘  ใหผูรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหนาที่

เชนเดียวกับผูซึ่งตนแทน 
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือผู รักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้น

มอบหมายหรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมี
อํานาจหนาที่อยางใด ใหผู รักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เปน
กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติ
ราชการแทนดวย แลวแตกรณ ี

 
มาตรา  ๔๙   การ เป นผู รั กษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติ นี้ ไ ม

กระทบกระเทือนอํานาจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิบดี ซึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาที่จะแตงตั้งขาราชการอื่นเปนผูรักษาราชการแทนตามอํานาจหนาที่ที่มีอยูตาม
กฎหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงรอง
หรือผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับ
หนาที่ 

 
มาตรา ๕๐  ความในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกราชการในกระทรวงที่เก่ียวกับทหาร 

 
หมวด ๗ 

การบริหารราชการในตางประเทศ๓๔ 
   

 
มาตรา ๕๐/๑  ในหมวดนี้ 
“คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝาย

ทหารประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถาน
กงสุลใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปน
อยางอ่ืนและปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทน
ถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการ
กงสุล ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา 
ขาราชการสังกัดสวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจํา
องคการระหวางประเทศ 

“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะ
ผูแทน ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา 
ขาราชการสังกัดสวนราชการ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 

 
มาตรา  ๕๐/๒   ให หัวหนาคณะผูแทนเปนผู รับนโยบายและคํา ส่ังจาก

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให
เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน 
และจะใหมีรองหัวหนาคณะผูแทนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตอบุคคลในคณะผูแทน 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

                                                 
๓๔ สวนที่ ๑ การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง หมวด ๗ การบริหารราชการใน

ตางประเทศ มาตรา ๕๐/๑ มาตรา ๕๐/๒ มาตรา ๕๐/๓ มาตรา ๕๐/๔ มาตรา ๕๐/๕ และมาตรา ๕๐/๖ เพ่ิม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หัวหนาคณะผูแทนอาจมอบอํานาจใหบุคคลในคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทน
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๕๐/๓  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทน หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหรองหัวหนาคณะผูแทนรักษาราชการแทน 
ในกรณีที่ไมมีรองหัวหนาคณะผูแทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง 

หรือไมมีผูดํารงตําแหนงใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน หรือมีแตบุคคลดังกลาวไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหการรักษาราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนหรือผูดํารงตําแหนงใดอันเปนบุคคลใน
คณะผูแทน เปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับขาราชการฝายทหารประจําการในตางประเทศ 
 
มาตรา ๕๐/๔  หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้ 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามที่นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที่มิใชบุคคลใน

คณะผูแทนซึ่งประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาที่ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(๔) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล
ตาม (๓) เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการ
แตงตั้งและการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

 
มาตรา ๕๐/๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจให
หัวหนาคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนได ในการนี้ใหนําความในมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับ
มอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูอ่ืนตอไปไมได เวนแตเปนการมอบอํานาจตอไปให
บุคคลในคณะผูแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

เมื่อไดมีการมอบอํานาจแลว หัวหนาคณะผูแทนมีหนาที่กํากับ ติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับ
มอบอํานาจได 

 
มาตรา ๕๐/๖  การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําส่ังใดที่

เก่ียวของไปยังหัวหนาคณะผูแทน ใหแจงผานกระทรวงการตางประเทศ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมภิาค 

   
 

มาตรา ๕๑  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ดังนี้ 
(๑) จังหวัด 
(๒) อําเภอ 

 
หมวด ๑ 
จังหวัด 

   
 

มาตรา ๕๒  ใหรวมทองที่หลายๆ อําเภอตั้งข้ึนเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
การตั้ง ยุบ และเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัต ิ
เพ่ือประโยชนในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุมจังหวัด ให

จังหวัดหรือกลุมจังหวัดยื่นคําขอจัดตั้งงบประมาณได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ใหถือวาจังหวัดหรือกลุมจังหวัดเปนสวนราชการตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ๓๕ 

 
มาตรา ๕๒/๑๓๖  ใหจังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 
(๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
(๒) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความ

สงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 
(๓) จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่

ดอยโอกาสเพื่อใหไดรับความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
(๔) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา 

รวดเร็วและมีคุณภาพ 
(๕) จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และใหมีขีด
ความสามารถพรอมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(๖) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน
อ่ืนของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด 

                                                 
๓๕ มาตรา ๕๒ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๖ มาตรา ๕๒/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของ
สวนราชการและหนวยงานของรัฐที่ประจําอยูในเขตจังหวัดที่จะตองปฏิบัติใหสอดคลองและ
เปนไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ 

 
มาตรา ๕๓๓๗  ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัด ทําหนาที่เปนที่ปรึกษา

ของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่
กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด 

คณะกรมการจังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวา
ราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัว
หนาที่ทําการอัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
จากกระทรวงและทบวงตางๆ เวนแตกระทรวงมหาดไทยซึ่งประจําอยูในจังหวัด กระทรวง หรือ
ทบวงละหนึ่งคน เปนกรมการจังหวัดและหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรมการจังหวัดและ
เลขานุการ๓๘ 

ถากระทรวงหรือทบวงมีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกรมตางๆ ใน
กระทรวงหรือทบวงนั้นสงมาประจําอยูในจังหวัดมากกวาหนึ่งคน ใหปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
กําหนดใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดหนึ่งคนเปนผูแทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะ
กรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแตงตั้ง
ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคน
เปนกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ใดหนาที่หนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๕๓/๑๓๙  ใหจังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทาง

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความตองการของประชาชนในทองถ่ินในจังหวัด 
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ใหผูวาราชการจังหวัดจัดใหมีการ

ประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการที่มีสถานที่ตั้งทําการอยูในจังหวัดไมวาจะ
เปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทั้งหมดในจังหวัดรวมทั้งผูแทนภาคประชาสังคม และผูแทนภาคธุรกิจเอกชน 

                                                 
๓๗ มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๓๘ มาตรา ๕๓ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
๓๙ มาตรา ๕๓/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง จํานวนและวิธีการสรรหาผูแทนภาค
ประชาสังคมและผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและการดําเนินกิจการของสวนราชการและหนวยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่
กระทําในพื้นที่จังหวัดตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว 

 
มาตรา ๕๓/๒๔๐  ใหนําความในมาตรา ๕๓/๑ มาใชบังคับกับการจัดทํา

แผนพัฒนากลุมจังหวัดดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๔  ในจังหวัดหนึ่ง ใหมีผูวาราชการจังหวัดคนหนึ่งเปนผูรับนโยบายและ

คําส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการ
ใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดาขาราชการฝายบริหาร ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ 
และจะใหมีรองผูวาราชการจังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือทั้งรองผูวาราชการจังหวัด
และผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดก็ได 

รองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ฝายบริหารสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผูวาราชการจังหวัด 

ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และผูชวยผูวาราชการจังหวัดสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๕๕  ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครอง

บังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกลาวในมาตรา ๕๔ ใหมี
ปลัดจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตางๆ สงมาประจําทํา
หนาที่เปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวน
ภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๕๕/๑๔๑  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการ

ธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ธ.จ.” ทําหนาที่สอดสองและเสนอแนะการปฏบิตัิ
ภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและเปนไปตาม
หลักการที่กําหนดไวในมาตรา ๓/๑  

                                                 
๔๐ มาตรา ๕๓/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 
๔๑ มาตรา ๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ก.ธ.จ. ประกอบดวยผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัด
เปนประธานผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ินที่ไมไดดํารงตําแหนงผูบริหารและ
ผูแทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหนาที่ของ ก.ธ.จ. ใหเปนไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบวามีการละเลยไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ
ขอบังคับหรือมีกรณีที่เปนการทุจริต ใหเปนหนาที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะตองแจงใหผูวาราชการจังหวัด 
หัวหนาสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่เก่ียวของ แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรอง
ผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษา
ราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดให
ปลัดจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือ
ปลัดจังหวัดหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด 
หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง แลวแตกรณี เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีทั้งผูดํารงตําแหนง
รองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ได ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปน
ผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๕๗  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
(๑)๔๒ บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตาม

แผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือ

ตามที่นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผูตรวจราชการกระทรวงใน

เมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคํา ส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตร ี

(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่ง
ประจําอยูในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครู ให
ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรม หรือ
มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทําใดๆ ของขาราชการ

                                                 
๔๒ มาตรา ๕๗ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไวช่ัวคราวแลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่
เก่ียวของ 

(๕) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ 
ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
และขาราชการครู ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนา
จังหวัดหรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

(๖)๔๓ เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เก่ียวของ หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ
ตอสํานักงบประมาณตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๗)๔๔ กํากับดูแลการบริหารราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมาย 
(๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ใน

การนี้ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙) บรรจุ แตงตั้ง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตาม
กฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๕๘  การยกเวน จํากัด หรือตัดทอน อํานาจหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด

ในการบริหารราชการในจังหวัด หรือใหขาราชการของสวนราชการใดมีอํานาจหนาที่ในการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคเชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชบัญญัติ 

 
มาตรา ๕๙  ใหนําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกผูรักษา

ราชการแทนและผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้ 
 
มาตรา ๖๐  ใหแบงสวนราชการของจังหวัดดังนี้ 
(๑) สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เก่ียวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนา

จังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด 

(๒) สวนตางๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งข้ึน มีหนาที่เก่ียวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้นๆ เปนผูปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 
หมวด ๒ 

                                                 
๔๓ มาตรา ๕๗ (๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๔๔ มาตรา ๕๗ (๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ

ท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อําเภอ 
   

 
มาตรา ๖๑  ในจังหวัดหนึ่งใหมีหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกวา

อําเภอ 
การตั้ง ยุบ และเปล่ียนเขตอําเภอ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๖๑/๑๔๕  ใหอําเภอมีอํานาจหนาที่ภายในเขตอําเภอ ดังตอไปนี้ 
(๑) อํานาจและหนาที่ตามที่กําหนดในมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 

และ (๖) โดยใหนําความในมาตรา ๕๒/๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 
(๒) สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการบริการรวมกันของหนวยงานของรัฐใน

ลักษณะศูนยบริการรวม 
(๓) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรวมมือกับชุมชนในการ

ดําเนินการใหมีแผนชุมชน เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 

(๔) ไกลเกล่ียหรือจัดใหมีการไกลเกล่ียประนอมขอพิพาทเพื่อใหเกิดความสงบ
เรียบรอยในสังคมตามมาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓ 

 
มาตรา ๖๑/๒๔๖  ในอําเภอหนึ่ง ใหมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกล่ียและ

ประนอมขอพิพาทของประชาชนที่คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งมีภูมิลําเนาอยูในเขตอําเภอ ในเรื่องที่
พิพาททางแพงเก่ียวกับที่ดินมรดก และขอพิพาททางแพงอ่ืนที่มีทุนทรัพยไมเกินสองแสนบาท 
หรือมากกวานั้น ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ใหนายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อ
บุคคลที่จะทําหนาที่เปนคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท โดยคัดเลือกจาก
บุคคลที่มีความรูหรือมีประสบการณเหมาะสมกับการทําหนาที่ไกลเกล่ียขอพิพาท 

เมื่อมีขอพิพาทเกิดขึ้นและคูพิพาทตกลงยินยอมใหใชวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาท
ใหคูพิพาทแตละฝายเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝายละหนึ่งคน และใหนายอําเภอ 
พนักงานอัยการประจําจังหวัดหรือปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมายคนหนึ่งเปนประธาน เพ่ือทํา
หนาที่เปนคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท 

ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทมีอํานาจหนาที่รับฟงขอ
พิพาทโดยตรงจากคูพิพาท และดําเนินการไกลเกล่ียใหเกิดขอตกลงยินยอมรวมกันระหวาง
คูพิพาทโดยเร็วถาคูพิพาททั้งสองฝายตกลงกันได ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกล่ียและประนอม
                                                 

๔๕ มาตรา ๖๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 

๔๖ มาตรา ๖๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอพิพาทจัดใหมีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางคูพิพาท และใหถือเอาขอตกลง
ตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคูพิพาททั้งสองฝาย ในกรณีที่คูพิพาทไมอาจตก
ลงกันได ใหคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทสั่งจําหนายขอพิพาทนั้น 

ขอตกลงตามวรรคสี่ใหมีผลเชนเดียวกับคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 

หลักเกณฑและวิธีการจัดทําบัญชี การดําเนินการไกลเกล่ียขอพิพาทและการจดัทาํ
สัญญาประนีประนอมยอมความ ตลอดจนคาตอบแทนของคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกล่ียและ
ประนอมขอพิพาท ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่คูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ใหคูพิพาทอีกฝายหนึ่งย่ืนคํารองตอพนักงานอัยการ และใหพนักงานอัยการดําเนินการยื่นคํารอง
ตอศาลที่มีเขตอํานาจเพื่อใหออกคําบังคับใหตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวโดยให
นํากฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทไดรับขอพิพาทไว
พิจารณา ใหอายุความในการฟองรองคดีสะดุดหยุดลง นับแตวันที่ย่ืนขอพิพาทจนถึงวันที่คณะ
บุคคลผูทําหนาที่ไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทสั่งจําหนายขอพิพาทหรือวันที่คูพิพาททําสัญญา
ประนีประนอมยอมความกัน แลวแตกรณี 

ความในมาตรานี้ใหใชกับเขตของกรุงเทพมหานครดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๖๑/๓๔๗  บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอําเภอใดหาก

เปนความผิดอันยอมความได และมิใชเปนความผิดเกี่ยวกับเพศ ถาผูเสียหายและผูถูกกลาวหา
ยินยอม หรือแสดงความจํานง ใหนายอําเภอของอําเภอนั้นหรือปลัดอําเภอท่ีนายอําเภอดังกลาว
มอบหมายเปนผูไกลเกล่ียตามควรแกกรณี และเมื่อผูเสียหายและผูถูกกลาวหายินยอมเปน
หนังสือตามที่ไกลเกล่ียและปฏิบัติตามคําไกลเกล่ียดังกลาวแลว ใหคดีอาญาเปนอันเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีที่ผูเสียหายและผูถูกกลาวหาไมยินยอมตามที่ไกลเกล่ีย ใหจําหนายขอ
พิพาทนั้นแตเพ่ือประโยชนในการที่ผูเสียหายจะไปดําเนินคดีตอไป อายุความการรองทุกขตาม
ประมวลกฎหมายอาญาใหเร่ิมนับแตวันที่จําหนายขอพิพาท 

หลักเกณฑและวิธีในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๒  ในอําเภอหนึ่ง มีนายอําเภอคนหนึ่งเปนหัวหนาปกครองบงัคบับญัชา

บรรดาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ 
นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๔๗ มาตรา ๖๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 

๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บรรดาอํานาจและหนาที่เก่ียวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอซึ่ง
กฎหมายกําหนดใหกรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยู ใหโอนไปเปนอํานาจและหนาที่ของ
นายอําเภอ 

 
มาตรา ๖๓  ในอําเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชา

และรับผิดชอบดังกลาวในมาตรา ๖๒ ใหมีปลัดอําเภอและหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรมตางๆ สงมาประจําใหปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจ
บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอําเภอนั้น 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัด

แตงตั้งปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

ถามีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายอําเภอแตงตั้ง
ปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิไดแตงตั้งผูรักษาราชการแทนไว
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๖๕  นายอําเภอมีอํานาจและหนาที่ดังนี้ 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการถา

กฎหมายใดมิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่
ของนายอําเภอที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย 

(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ
ตามที่นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผูวาราชการจังหวัดและผูมี
หนาที่ตรวจการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัด
มอบหมาย ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติ
ของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถ่ินในอําเภอตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๖๖  ใหแบงสวนราชการของอําเภอดังนี ้
(๑) สํานักงานอําเภอ มีหนาที่ เ ก่ียวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้นๆ มี

นายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) สวนตางๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งข้ึนในอําเภอนั้น มีหนาที่เก่ียวกับ
ราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้นๆ เปนผูปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
มาตรา ๖๗  ใหนําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกผูรักษา

ราชการแทนและผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้ 
 
มาตรา  ๖๘   การจัดการปกครองอํ า เภอ  นอกจากที่ ไดบัญญัติ ไ ว ใน

พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองที ่
 

สวนที่ ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

   
 

มาตรา ๖๙  ทองถ่ินใดที่เห็นสมควรจัดใหราษฎรมีสวนในการปกครองทองถ่ินให
จัดระเบียบการปกครองเปนราชการสวนทองถ่ิน 

 
มาตรา ๗๐  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) เทศบาล 
(๓) สุขาภิบาล 
(๔) ราชการสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๗๑  การจัดระเบียบการปกครององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

สุขาภิบาล และราชการสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
นั้น 

 
สวนที่ ๔ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ๔๘ 
   

 
มาตรา ๗๑/๑  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา 

“ก.พ.ร.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธาน รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกําหนดเปนรองประธาน ผูซึ่งคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสิบ
                                                 

๔๘ สวนที่ ๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาตรา ๗๑/๑ มาตรา ๗๑/๒ มาตรา ๗๑/
๓ มาตรา ๗๑/๔ มาตรา ๗๑/๕ มาตรา ๗๑/๖ มาตรา ๗๑/๗ มาตรา ๗๑/๘ มาตรา ๗๑/๙ และมาตรา 
๗๑/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในทางดานนิติศาสตร เศรษฐศาสตร 
รัฐศาสตร การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองคการ และสังคมวิทยา 
อยางนอยดานละหนึ่งคน 

ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะ
กําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาสามคนแตไมเกินหาคนตองทํางานเต็มเวลาก็ได๔๙ 

เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่

ไดรับการเสนอโดยวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๗๑/๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน กรรมการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรค
การเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๕) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 
มาตรา ๗๑/๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป ผูซึ่ง

พนจากตําแหนงแลว อาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

 
มาตรา ๗๑/๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๑/๒ 

                                                 
๔๙ มาตรา ๗๑/๑ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย 
หรือหยอนความสามารถ 

 
มาตรา ๗๑/๕  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระและยัง

มิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงตั้ง

กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได 

 
มาตรา ๗๑/๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรือ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งเพ่ิมขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง 

 
มาตรา ๗๑/๗  การประชุม ก.พ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ไมวากรรมการดังกลาวจะเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ทํางานเต็มเวลาหรือไม 

ในการประชุม ก.พ.ร. ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ช้ีขาด 

 
มาตรา ๗๑/๘  การปฏิบัติหนาที่และคาตอบแทนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่

ตองทํางานเต็มเวลา ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๗๑/๙๕๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปนสวน

ราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหนาที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหนาที่อ่ืนตามที่
กฎหมายหรือ ก.พ.ร. กําหนด โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเปนขาราชการพลเรือนสามัญเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๗๑/๑๐  ก.พ.ร. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

                                                 
๕๐ มาตรา ๗๑/๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 

๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัฒนาระบบ
ราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน ซึ่งรวมถึงโครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบ
บุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม คาตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ใหเปนไป
ตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะใหมีการกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และมาตรการก็ได 

(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานอื่นของรัฐที่มิไดอยูในกํากับของ
ราชการฝายบริหารตามที่หนวยงานดังกลาวรองขอ 

(๓) รายงานตอคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดําเนินการขัดหรือไมสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๓/๑ 

(๔) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดตั้ง 
การรวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกําหนดอํานาจหนาที่ และการแบง
สวนราชการภายในของสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่น 

(๕) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๖) ดําเนินการใหมีการช้ีแจงทําความเขาใจแกสวนราชการและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของและประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการฝกอบรม 

(๗) ติดตาม ประเมินผล และแนะนําเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
และรายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมทั้งขอเสนอแนะ 

(๘) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่
เปนปญหา มติของคณะกรรมการตามขอนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใช
บังคับไดตามกฎหมาย 

(๙) เรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ
พิจารณา 

(๑๐) จัดทํารายงานประจําปเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของ
รัฐอยางอ่ืนเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือสนองตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

(๑๑) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติ
หนาที่ตางๆ ตามที่มอบหมาย และจะกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนอื่นดวยก็ได 

(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรฐัมนตรี
มอบหมาย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๒  คําวา “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอื่นที่มีอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหหมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแต
กรณี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๓  พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเก่ียวกับการจัด

ระเบียบราชการในสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทากรมหรือมีฐานะเปนกรมที่ไดตราหรือประกาศโดยอาศัยอํานาจ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 

 
มาตรา ๗๔  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี และ

กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเทียบเทากรมหรือมีฐานะเปนกรมใดยังมิได
ระบุอํานาจหนาที่ไวตามมาตรา ๘ วรรคสี่ ใหดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นภายในสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๕  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังใดอางถึง

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออางถึงบทบัญญัติ
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๕ ใหถือวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังนั้นอางถึงพระราชบัญญัตินี้ หรือบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการจําเปนตอง
กําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของสวนราชการตางๆ ใหชัดเจนเพื่อมิใหมีการปฏิบัติงานซ้ําซอนกัน
ระหวางสวนราชการตางๆ และเพ่ือใหการบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนดได และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเก่ียวกับการ
มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนใหครบถวนชัดเจนเพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
และกําหนดอํานาจและหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดใหเหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการบริหารราชการ
แผนดินไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรแกไขปรับปรุงเปนพระราชบัญญัติเสียใน
คราวเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๕๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เปนสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏบิตัิ
ราชการ ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ในการนี้สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม เพ่ือใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖๕๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีและโดยที่
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไดใชบังคับแลวบัญญัติ
ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปนสวนราชการสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ข้ึนตรง
ตอนายกรัฐมนตรี ในการนี้ตองแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

                                                 
๕๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๒๑/หนา ๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 
๕๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๐/ตอนที่ ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๖ กันยายน ๒๕๓๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือกําหนดใหหัวหนาสวนราชการทั้งสองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๕๓ 

 
มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในสวนราชการตามมาตรา ๘ 

วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหคงใชบังคับไดตอไป จนกวาจะมีกฎกระทรวงวา
ดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๐ ไดบัญญัติใหการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่ไมมีการ
กําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพ่ิมขึ้นหรือการยุบเลิกสวนราชการดังกลาว 
สามารถทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น สมควรกําหนดลักษณะของกรณีที่สามารถตรา
เปนพระราชกฤษฎีกาและวิธีการดําเนินการของแตละกรณี และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรีและสวน
ราชการระดับกรม ทั้งนี้ เพ่ือใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๕๔ 

 
มาตรา ๑๖  ในวาระเริ่มแรก ให ก.พ.ร. ดําเนินการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี

เพ่ือใหมีการปรับปรุงโครงสราง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปล่ียน
สวนราชการเปนองคการมหาชน หรือองคกรรูปแบบอื่นที่มิใชสวนราชการ เพ่ือใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ 
ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๗  ใหแกไขคําวา “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนคําวา “สํานักงานรัฐมนตรี” 
ทุกแหง 

 

                                                 
๕๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๓๗ ก/หนา ๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ 
๕๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๙ ก/หนา ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๘  ใหดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ร. ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

ใหอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ 
และตามมาตรา ๘ สัตต ในสวนที่เก่ียวกับการแบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๓ เปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร. 

ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน คงมีอํานาจหนาที่เทาที่ไมซ้ํากับอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร. 

ใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพ่ือกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนใหเหมาะสม ซึ่งตองทําใหแลวเสร็จและเสนอสภาผูแทนราษฎรภายในสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๙  ใหบทบัญญัติมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ คงใชบังคับตอไป
จนกวาจะมีการแกไขเพ่ิมเติม ใหนํากรณีที่สวนราชการใดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไวใน
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
ระบบบริหารราชการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการใหบริการ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยกําหนดใหการบริหารราชการแนวทางใหมตองมีการ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในแตละระดับไดอยางชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํากับการ
กําหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพ่ือใหกระทรวงสามารถจัดการบริหารงานใหเปนไป
ตามเปาหมายได จึงกําหนดใหมีรูปแบบการบริหารใหม โดยกระทรวงสามารถแยกสวนราชการ
จัดตั้งเปนหนวยงานตามภาระหนาที่ เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับเปาหมายของงาน
ที่จะตองปฏิบัติ และกําหนดใหมีกลุมภารกิจของสวนราชการตางๆ ที่มีงานสัมพันธกัน เพ่ือที่จะ
สามารถกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันได และมีผูรับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุม
ภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งใหมีการประสานการ
ปฏิบัติงาน และการใชงบประมาณเพื่อที่จะใหการบริหารงานของทุกสวนราชการบรรลุเปาหมาย
ของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอน มีการมอบหมายงานเพื่อลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ และสมควรกําหนดการบริหารราชการในตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ปฏิบัติหนาที่และสามารถปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหนาคณะผูแทนเปน
ผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อ
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดสวนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของ
ภาคราชการใหมีการจัดระบบราชการอยางมีประสิทธิภาพตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๕๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีการโอน
กรมตํารวจไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติและกําหนดใหผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ทํา
หนาที่หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดินในสวนของชื่อกรมตํารวจและตําแหนงของขาราชการตํารวจในกรมการจังหวัดให
สอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๖ 

 
มาตรา ๑๗  ในระหวางที่ยังมิไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการมอบ

อํานาจใหปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหหลักเกณฑเก่ียวกับการมอบอํานาจตาม
มาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังคงใชบังคับตอไป
ได ทั้งนี้ ไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๘  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
ระบบการบริหารราชการใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนการจัดองคกรภาครัฐให
สอดคลองกับทิศทางการนําพาประเทศไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืน และเพ่ือใหการปฏิบัติราชการ
สามารถอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สนับสนุนให
มีการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนไดกวางขวางขึ้น เพ่ือเนนการบริการประชาชนใหมีความ
สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนั้น เพ่ือใหการบริหารราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาค
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และใหการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล 
สมควรปรับปรุงอํานาจการดําเนินการของจังหวัด การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทํา
งบประมาณของจังหวัดใหเหมาะสม รวมทั้งสมควรสงเสริมใหมีคณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัด 

                                                 
๕๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๑๐๘ ก/หนา ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
๕๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๕ ก/หนา ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ือสอดสองและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี อันจะทําใหการบริหารเปนไปดวยความโปรงใสเปนธรรม และมีความ
รับผิดชอบตลอดจนปรับปรุงอํานาจในทางปกครองของอําเภอเพ่ือสนับสนุนใหเกิดความสงบ
เรียบรอยในสังคม และสมควรใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเปนสวนราชการใน
สํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญชัย/ผูจัดทาํ 
๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

 


