
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
--------- 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ 

ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

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

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๔) พระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๕) พระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 

                                                           
๑ รก.๒๕๓๔/๑๕๖/๑พ/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    

(๖) พระราชบัญญัติแกไขเพิม่เติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๒ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๘) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๙) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๔๘ เรื่องแกไขเพิ่มเติม

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. 
๒๕๓๔ 

 
มาตรา ๓/๑๒ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน  

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติ
หนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกจิ 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติก็ได 

 
มาตรา ๔  ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังน้ี 
(๑) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(๒) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(๓) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
 
มาตรา ๕  การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ให

กําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของสวนราชการนั้นๆ ไวดวย 
การบรรจุและการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงหนาที่ราชการตาง ๆ ใหเปนไปตาม

กฎหมาย 
 
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ 

                                                           
๒ มาตรา ๓/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 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    

สวนท่ี ๑ 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 

--------- 
 

มาตรา ๗  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังน้ี 
(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กระทรวง หรอืทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(๔) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไมสังกัด

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

พระราชบัญญัติ 
การจัดตั้งทบวงโดยใหสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหระบุการสังกัดไวใน

พระราชบัญญัติดวย 
การจัดตั้งกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงไมสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหระบุการไมสังกัดไวในพระราชบัญญัติดวย 
 
มาตรา ๘ ทวิ๔  การรวมหรือการโอนสวนราชการตามมาตรา ๗ ไมวาจะมีผลเปนการ

จัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมหรือไม ถาไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหระบุอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ การโอนอํานาจ
หนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งสวนราชการหรือเจาพนักงานที่มีอยูเดิม การโอนขาราชการและ
ลูกจาง งบประมาณรายจาย รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินเอาไวดวย แลวแตกรณี 

ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหนาที่ตรวจสอบ
ดูแลมิใหมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม หรือท่ี
ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกวาจะครบกําหนดสามปนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาตาม
วรรคหน่ึงมีผลใชบังคับ 

 

                                                           
๓ มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 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    

มาตรา ๘ ตรี๕  การเปลี่ยนชื่อสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
และในกรณีที่ชื่อตําแหนงของขาราชการในสวนราชการนัน้เปลี่ยนไปใหระบุการเปลี่ยนชื่อไวในพระราช
กฤษฎีกาดวย 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติหรือขอบัญญัติทองถิ่นอื่น 
ประกาศ หรือคําสั่งใดที่อางถึงสวนราชการหรือตําแหนงของขาราชการที่ไดถูกเปลี่ยนชื่อตามวรรคหนึ่ง ให
ถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติหรือขอบัญญัติทองถิ่นอื่น ประกาศหรือ
คําสั่งนั้นอางถึงสวนราชการหรือตําแหนงของขาราชการที่ไดเปลี่ยนชื่อนั้น 

 
มาตรา ๘ จัตวา๖  การยุบสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสวนราชการตามวรรคหนึ่งแลว ใหงบประมาณรายจายท่ี

เหลืออยูของสวนราชการนั้นเปนอันระงับไป สําหรับทรัพยสินอื่นของสวนราชการนั้นใหโอนใหแกสวน
ราชการอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีซ่ึงเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี สําหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหนี้สินของสวนราชการ
นั้นใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ขาราชการหรือลูกจางซึ่งตองพนจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหนง อันเนื่องมาแตการยุบ
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชนที่พึงไดรับตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับอื่น
แลว ใหขาราชการหรือลูกจางไดรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตาม
วรรคหนึ่งดวย 

ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐประสงคจะรับโอนขาราชการ
หรือลูกจางตามวรรคสามก็ใหกระทําไดโดยมิใหถือวาขาราชการหรือลูกจางผูนั้นไดพนจากราชการตาม
วรรคสาม แตทั้งนี้ตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๘ เบญจ๗  พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทวิ หรือมาตรา ๘ จัตวา ท่ีมีผลเปน

การแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จัดตั้งสวนราชการ กฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคหา ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ใหระบุใหชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาวาบทบัญญัติใดถูกแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเปน
ประการใดในกฎหมายนั้น 

 

                                                           
๕ มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖ มาตรา ๘ จัตวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔)         

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มาตรา ๘ เบญจ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 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    

มาตรา ๘ ฉ๘  การแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี กรม หรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวน
ราชการไวในกฎกระทรวงดวย 

ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการตามวรรคหนึ่งเปนผูออกกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการดังกลาว กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๘ สัตต๙ ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณ

รวมกันเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการแบงสวนราชการภายในและในการกําหนดอํานาจหนาท่ีของ
แตละสวนราชการตามมาตรา ๘ ฉ ในการเสนอความเห็นดังกลาวใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนจัดอัตรากําลัง และสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณใหสอดคลองเสนอไปในคราวเดียวกัน 

 
มาตรา ๘ อัฏฐ๑๐ การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันใน

ทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั ้น 
 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

--------- 
 

มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ใหสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเปนกรม 

สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดใหมีสวนราชการเปนการภายในขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีเพื่อ
ทําหนาท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ เรงรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตาม
นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีจะสั่งใหกรมหรือสวนราชการที่
เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได 

 

                                                           
๘ มาตรา ๘ ฉ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  มาตรา ๘ ฉ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตรี” โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๙ มาตรา ๘ สัตต เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔)          

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๘ อัฏฐ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 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    

มาตรา ๑๐  สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรบัผิดชอบในการ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติโดยจะใหมีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ตองคําพิพากษาใหจําคุก สภา
ผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
หรือวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนง ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
เปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูปฏิบัติหนาทีแ่ทน๑๑ 

ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี
ที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ใหคณะรัฐมนตรีดังกลาวอํานวยความสะดวกใหหัวหนาสวนราชการตาง ๆ 
ดําเนินการใด ๆ เทาที่จําเปน เพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผนดินจากนายกรฐัมนตรีคนใหมมา
เตรียมการดําเนินการได 

 
มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผนดิน เพื่อการนี้จะสั่งใหราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค และสวนราชการซึ่งมีหนาที่ควบคุมราชการสวนทองถิ่น ช้ีแจงแสดงความคิดเห็น ทํา
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเปนจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดตอนโยบายหรือ
มติของคณะรัฐมนตรีก็ไดและมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการ
สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น 

(๒) มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรอืทบวง
หนึง่หรอืหลายกระทรวงหรือทบวง 

(๓) บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และ
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 

                                                           
๑๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

(ฉบับท่ี 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    

(๔) สั่งใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยจะใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมก็ได ในกรณีที่ใหขาดจากอัตรา
เงินเดือนทางสังกัดเดิม ใหไดรับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม 

(๕) แตงตั้งขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดํารงตําแหนงของอีก
กระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยใหไดรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเชนวานี้ให
ขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งมีฐานะเสมือนเปนขาราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดํารงตําแหนง
นั้นทุกประการ แตถาเปนการแตงตั้งขาราชการตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปตองไดรับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรี หรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ
คาตอบแทนใหแกผูซึ่งไดรับแตงตั้ง 

(๗) แตงตั้งขาราชการการเมืองใหปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดยรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ เทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินีห้รือกฎหมายอื่น 
(๙) ดําเนินการอื่น ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น

และมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายใหรอง
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๓  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง 

มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี และใหมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝาย
บริหาร เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการและจะใหมีผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติ
ราชการดวยก็ได 

ใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง เปนขาราชการ
การเมือง และใหรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร และผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปน
ขาราชการพลเรือนสามัญ 

 
มาตรา ๑๔  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการของ

คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี และใหมีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูชวย
สั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 



   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    

ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผูชวยเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

 
มาตรา ๑๕๑๒ ในสํานักนายกรัฐมนตรี อาจมีสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรีไดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
มาตรา ๑๖ สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรฐัมนตรี ใหมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจาํในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําป
ของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดรวมทั้งกํากับ เรงรัด 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรองจาก
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนขาราชการของสวน
ราชการซึ่งหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหมีรองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและ
ปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ในกรณีที่มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรอืมีท้ังรอง
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูชวย
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี 

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผูชวยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนขาราชการพลเรือนสามัญ และใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจ
หนาที่ตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดหรือมอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา ๑๙/๑ มาใชบังคับแกราชการของสํานักนายกรัฐมนตรีในสวนที่
เกี่ยวกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มิไดขึ ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม
๑๓ 

                                                           
๑๒ มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๓ มาตรา ๑๖ วรรคหา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 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    

มาตรา ๑๗  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง
ในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการใน
สํานักนายกรัฐมนตรี ใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 
ยกเวนราชการของสวนราชการซึ่งกฎหมายกําหนดใหหัวหนาสวนราชการขึ ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรมีีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดตั้งสํานักงานปลัด
ทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวง
ดวยก็ได 

 
หมวด ๒ 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
--------- 

 
มาตรา ๑๘  ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น เวนแตบางกระทรวงเห็นวาไมมีความ

จําเปนจะไมแยกสวนราชการตั้งขึ้นเปนกรมก็ได 
ใหสวนราชการตาม (๒) และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นตาม (๓) มีฐานะเปนกรม 
กระทรวงใดมีความจําเปนจะตองมีสวนราชการเพื่อทําหนาที่จัดทํานโยบายและแผน 

กํากับ เรงรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหารราชการ
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีสํานักนโยบายและแผนเปนสวนราชการภายใน ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงก็ได 

ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหนาท่ีใด
โดยเฉพาะซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการดังกลาวเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น
ดังกลาวมีอํานาจหนาที่สําหรับสวนราชการนั้นเชนเดียวกับอธิบดี ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และ
ใหคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหนาที่คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม สําหรับสวน
ราชการนั้น 

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ใหกระทําไดในกรณีเปนการยุบ รวมหรือโอนกรมใน
กระทรวงใดมาจัดตั้งเปนสวนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอ่ืนโดยไมมีการกําหนด
ตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น และใหนําความในมาตรา๘ ทวิ และมาตรา ๘ เบญจ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 



   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    

การแตงตั้งอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของสวนราชการตามวรรคส่ี ให
รัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผู
ดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กอนที่คณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบในรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการตาม
วรรคส่ีของกระทรวงใด ใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
เพื่อทราบ 

ใหนําความในวรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใชบังคับกับสํานัก
นายกรฐัมนตรแีละทบวงตามหมวด ๓ โดยอนุโลม๑๔ 

 
มาตรา ๑๙๑๕ กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม 
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่ง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับการทหารและการศึกษา ใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๙/๑๑๖ ใหปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาสวนราชการตั้งแต

ระดับกรมขึ้นไป วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆในกระทรวง
รวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และบรรลุเปาหมายของกระทรวง 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหนาสวนราชการและหัวหนากลุม
ภารกิจดังกลาวจะมีมติใหนํางบประมาณที่แตละสวนราชการไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจายรวมกันก็
ได 

 
มาตรา ๒๐๑๗ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ใหมีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผดิชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนมัุติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ
ก็ได 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย 
                                                           

๑๔ มาตรา ๑๘ วรรคส่ี วรรคหา วรรคหก วรรคเจด็ และวรรคแปด เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๕ มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๖ มาตรา ๑๙/๑ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๑๗ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 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    

ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมี
ฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๑๑๘ ในกระทรวงใหมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจาํในกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการ กํากบัการทํางานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์และประสานการ
ปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวงใหมีเอกภาพสอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัดติดตาม และประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวง 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะใหมีรองปลัดกระทรวงคนหนึ่ง

เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได 
ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดใหสวนราชการระดับกรมตั้งแตสองสวน

ราชการขึ้นไปอยูภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได โดยใหแตละกลุมภารกิจมีผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดี
คนหนึ่งเปนหัวหนากลุมภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกลุม
ภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงตอรัฐมนตรีตามทีกํ่าหนดโดย
กฎกระทรวง และในกรณีท่ีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีตองรายงานผลการดําเนินงานตอปลัดกระทรวงตามท่ี
กําหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกลุมภารกิจเดียวกัน หัวหนากลุมภารกิจอาจกําหนดใหสวนราชการของสวนราชการ
ระดับกรมแหงหนึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานท่ัวไป
ใหแกสวนราชการแหงอื่นภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได 

กระทรวงใดมิไดจัดใหมีกลุมภารกิจ และมีปริมาณงานมาก  จะใหมีรองปลัดกระทรวงเปน
ผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเปนสองคนก็ได 

ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุมภารกิจ จะใหมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเปนหัวหนา
กลุมภารกิจก็ได และใหอํานาจหนาที่ของปลัดกระทรวงที่เกี่ยวกับราชการของสวนราชการในกลุมภารกิจ
เปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนากลุมภารกิจนั้น ท้ังนี้ เวนแตจะมีกฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอื่น 

 
มาตรา ๒๒๑๙  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี

เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

                                                           
๑๘ มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๑๙ มาตรา ๒๒ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 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    

ราชการของสํานักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง และจะใหมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง
เปนขาราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได 

 
มาตรา ๒๓  สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ

กระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง
โดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ในกรณีท่ีกระทรวงมีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดต้ังสํานักงานปลัดทบวงตาม
มาตรา ๒๕ วรรคสาม จะใหสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๔  การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวงใหอนุโลมตาม

การจัดระเบียบราชการของกระทรวงซ่ึงบัญญัติไวในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๓ 
 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

--------- 
 

มาตรา ๒๕  ราชการสวนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไมเหมาะสมที่จะจัดตั้งเปน
กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง จะจัดตั้งเปนทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
กระทรวง เพื่อใหมีรัฐมนตรีวาการทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของทบวงก็ได และใหจัดระเบียบราชการในทบวงดังนี้ 

(๑) สํานักงานรัฐมนตรี๒๐ 
(๒) สํานักงานปลัดทบวง 
(๓) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น เวนแตบางทบวงซึ่งเห็นวาไมมีความจําเปน

จะไมแยกสวนราชการตั้งขึ้นเปนกรมก็ได 
ใหสวนราชการตาม (๒) และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นตาม (๓) มีฐานะเปนกรม 
ในกรณีที่สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยูในสังกัด และปริมาณและคุณภาพ

ของราชการในทบวงยังไมสมควรจัดตั้งสํานักงานปลัดทบวง จะใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
สํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 

                                                           
๒๐ มาตรา ๒๕ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



   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    

มาตรา ๒๖  การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น 

ทบวงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม 
 
มาตรา ๒๗  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีวาการทบวงเปน

ผูบังคับบัญชาขาราชการ และกําหนดนโยบายของทบวงใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง และจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการทบวงเปนผูชวย
สั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีชวยวา
การทบวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการทบวงมอบหมาย 

ในกรณีที่เปนทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหรัฐมนตรีวาการทบวง
ปฏิบัติราชการภายใตการกํากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๘  ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีวาการทบวงและรัฐมนตรีชวยวาการทบวง ใหมี

ปลัดทบวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจาํในทบวง กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการของทบวง และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการในทบวงให
เปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากบั เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการในทบวง 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของสํานักงานปลัดทบวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหนึ่ง ใหมีรองปลัดทบวงเปนผูชวยส่ังและ

ปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดทบวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
ในกรณีท่ีมีรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวง หรอืมีท้ังรองปลัดทบวงและผูชวยปลัด

ทบวง ใหรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวงเปนผูบังคับบญัชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการรองจากปลัดทบวง 

ใหรองปลัดทบวง ผูชวยปลัดทบวง และผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงาน
ปลัดทบวง มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีปลัดทบวงกําหนดหรือมอบหมาย 

ในกรณีท่ีปลัดทบวงจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งใด หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องนั้นมิไดกลาวถึงอํานาจของปลัดทบวงไวใหปลัดทบวงมีอํานาจดังเชนปลัดกระทรวง 

ในกรณีท่ีใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาท่ี
สํานักงานปลัดทบวง ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทําหนาท่ีปลัดทบวง 



   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    

มาตรา ๒๙๒๑  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี
เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการทบวง และจัดใหมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี ซ่ึง
เปนขาราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได 

 
มาตรา ๓๐  สํานักงานปลัดทบวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของทบวง 

และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง
กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวงใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของทบวง 

 
หมวด ๔ 

การจัดระเบียบราชการในกรม 
--------- 

 
มาตรา ๓๑  กรมซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงอาจแบง

สวนราชการดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เวนแตบางกรมเห็นวาไมมีความจําเปนจะ

ไมแยกสวนราชการตั้งขึ้นเปนกองก็ได 
กรมใดมีความจําเปน จะแบงสวนราชการโดยใหมีสวนราชการอื่นนอกจาก (๑)หรอื (๒) 

ก็ได 
สําหรับกรมตํารวจและสํานักงานอัยการสูงสุด จะแบงสวนราชการใหเหมาะสมกับราชการ

ของตํารวจหรือราชการของอัยการก็ได 
 
มาตรา ๓๒๒๒ กรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาท่ีของกรมนั้น 
ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงและในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาท่ีของอธิบดีไวเปนการเฉพาะ การใชอํานาจและ
การปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย 

                                                           
๒๑ มาตรา ๒๙ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๒ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



   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    

ในกรมหนึ่งจะใหมีรองอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดีและชวยอธิบดี
ปฏิบัติราชการก็ได 

รองอธิบดีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีอธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๓  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และ

ราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม 

สวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
ใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนัน้ ๆ โดยใหมีผูอํานวยการกอง หัวหนา
กอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เทียบเทากับผูอํานวยการกอง หรอืหัวหนากองหรอื
หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผดิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 

 
มาตรา ๓๔  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบงทองที่

ออกเปนเขตเพื่อใหมีหัวหนาสวนราชการประจาํเขตแลวแตจะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได 
หัวหนาสวนราชการประจําเขตมีอํานาจหนาที่เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากกระทรวง 

ทบวง กรม มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการประจําสํานักงานเขตซึ่งสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมนั้น 

ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกการแบงเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตํารวจและ
อัยการซึ่งไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๕  กระทรวง ทบวง หรอืกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผูตรวจ

ราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้น ก็ใหกระทําได 
ผูตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอํานาจหนาท่ีตรวจและแนะนําการปฏิบัติ

ราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับของ
กระทรวง ทบวง หรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๓๖  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมจะมีเลขาธิการ 

ผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และ
จะใหมีรองเลขาธิการ รองผูอํานวยการหรือตําแหนงรองของตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นหรือผูชวย
เลขาธิการ ผูชวยผูอํานวยการหรือตําแหนงผูชวยของตําแหนงท่ีเรียกช่ืออยางอื่น หรอืมีท้ังรองเลขาธิการ 
และผูชวยเลขาธิการหรือทั้งรองผูอํานวยการและผูชวยอํานวยการ หรือทั้งตําแหนงรองและตําแหนงผูชวย
ของตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และชวยปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 



   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    

มาตรา ๓๗  ใหนําความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา 
๓๕ มาใชบังคับแกสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

การปฏิบัติราชการแทน 
--------- 

 
มาตรา ๓๘  อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการ

ดําเนินการอื่น ที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําส่ัง
ใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอ่ืน หรือมิไดหามเรื่องการมอบ
อํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทนไดดังตอไปนี้ 

(๑) นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี 

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๓) รัฐมนตรีวาการทบวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการทบวงปลัดทบวง อธิบดี 
หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๔) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผูชวยปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๕) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวงอธิบดี หรือ
ผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๖) ปลัดทบวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดทบวง ผูชวยปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๗) อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอาจมอบอํานาจใหรองอธิบดีผูชวยอธิบดี 
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา 
หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๘) ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง หรือผู
ดํารงตําแหนงเทียบเทา  อาจมอบอํานาจใหขาราชการในกองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองหรือสวน
ราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

(๙) ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดผูชวยผูวาราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่ง
อําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจาํอําเภอ 

(๑๐) นายอําเภออาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอาํเภอ 



   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    

(๑๑) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภออาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอหรือ
หัวหนาสวนราชการประจํากิง่อําเภอ 

(๑๒) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการประจาํ
อําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจาํกิ่งอําเภอ 

(๑๓) ผูดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๑๒) อาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นไดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

การมอบอํานาจของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวงในฐานะ
หัวหนาสวนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวง หรือสํานักงานปลัดทบวง 
หรือการมอบอํานาจของหัวหนาสวนราชการซึ่งขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๕ ใหนําความใน 
(๗) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การมอบอํานาจตามมาตรานีใ้หทําเปนหนังสือ 
คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการมอบ

อํานาจใหทํานิติกรรม ฟองคดีและดําเนินคดีแทนกระทรวง ทบวง กรม หรือกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจใหผูมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติก็ได๒๓ 

 
มาตรา ๓๙  เม่ือมีการมอบอํานาจตามมาตรา ๓๘ โดยชอบแลวผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ี

ตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแตกรณีการมอบ
อํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรอื (๗)ผูวาราชการจังหวัดจะ
มอบอํานาจนั้นตอไปตามมาตรา ๓๘ (๙) ก็ได 

ในการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งใหแกรองผูวาราชการจังหวัดหรือ
ผูชวยผูวาราชการจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัด แจงใหผูมอบอํานาจชั้นตนทราบ สวนการมอบอํานาจ
ใหแกบุคคลอื่นนอกจากรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดจะกระทําไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจชั้นตนแลว 

 
มาตรา ๔๐  ในการมอบอํานาจตามมาตรา ๓๘ (๔) ถึง (๑๑) ใหผูมอบอํานาจพิจารณา

ถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็ว ในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบ
ตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบอํานาจตาม
วัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 

เม่ือไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาท่ีกํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผูรับ
มอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

 
 

                                                           
๒๓ มาตรา ๓๘ วรรคส่ี แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ )      

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



   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    

หมวด ๖ 
การรักษาราชการแทน 

--------- 
 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกรัฐมนตรีเปน

ผูรักษาราชการแทน ถามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคน
ใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน  ถามีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
หลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการ
แทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกรัฐมนตรีวาการทบวงดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน ให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมายใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถา
ไมมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงตั้งขาราชการในกระทรวงคนหนึ่งเปนผูรักษา
ราชการแทน 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวงดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ

ได ใหรองปลัดกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับ
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหน่ึงเปนผูรักษา
ราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงตั้งขาราชการในกระทรวงซึ่ง
ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีหรือเทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
ปลัดกระทรวงจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา
เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๔๕  ใหนําความในมาตรา ๔๔ มาใชบังคับแกกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัด

ทบวงหรอืรองปลัดทบวงตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ดวยโดยอนุโลม 
 



   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    

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
รองอธิบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิบดีหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงต้ังรองอธิบดีคนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให
ปลัดกระทรวงแตงตั้งขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการตั้งแตตําแหนง
หัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน แตถานายกรัฐมนตรีสําหรับสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงจะแตงตั้งขาราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวารองอธิบดีหรือเทียบเทา เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดอธิบดีจะแตงตั้ง
ขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการตั้งแตตําแหนงหัวหนากองหรือ
เทียบเทาขึ้นไปเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ใหนําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบังคับแกกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขาธิการ 
รองเลขาธิการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาปลัดกระทรวง
หรืออธิบดี ในสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรมดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่ง หรอื

หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหอธิบดีแตงต้ัง
ขาราชการในกรมคนหนึ่ง ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนากองหรือเทียบเทา เปนผูรักษาราชการแทน 

ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับแกสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม
ดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘  ใหผูรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหนาท่ี

เชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนัน้มอบหมายหรือ

มอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผู
ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมีอํานาจหนาท่ี
อยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เปนกรรมการหรือมีอํานาจหนาท่ี
เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนดวย แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๔๙  การเปนผูรักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนอํานาจ

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 
อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิบดี ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาที่จะแตงตั้งขาราชการอื่นเปนผูรักษา
ราชการแทนตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูตามกฎหมาย 



   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    

ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงรองหรือ
ผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับหนาที่ 

 
มาตรา ๕๐  ความในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร 
 

หมวด ๗๒๔ 
การบริหารราชการในตางประเทศ 

--------- 
 

มาตรา ๕๐/๑๒๕ ในหมวดน้ี 
“คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร

ประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ สถาน
กงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอื่นและปฏิบัติหนาท่ี
เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวาง
ประเทศ 

“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของ
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวาขาราชการสังกัดสวนราชการซึ่งไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึง
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ในกรณีของคณะ
ผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวาขาราชการสังกัดสวนราชการ ซ่ึงไดรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 

 
มาตรา ๕๐/๒๒๖ ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีใน

ฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ
ในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัวหนาคณะผูแทนเปน
ผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

                                                           
๒๔ หมวด ๗ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๕มาตรา ๕๐/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)           

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๖ มาตรา ๕๐/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)          

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



   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    

การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตอบุคคลในคณะผูแทนให
เปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หัวหนาคณะผูแทนอาจมอบอํานาจใหบุคคลในคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๕๐/๓๒๗ ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทน หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรองหัวหนาคณะผูแทนรักษาราชการแทน 
ในกรณีที่ไมมีรองหัวหนาคณะผูแทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือไมมีผู

ดํารงตําแหนงใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน หรือมีแตบุคคลดังกลาวไมอาจปฏิบัติราชการได ใหการรักษา
ราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนหรือผูดํารงตําแหนงใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน เปนไปตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับขาราชการฝายทหารประจําการในตางประเทศ 
 
มาตรา ๕๐/๔๒๘ หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรอืตามท่ี

นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที่มิใชบุคคลในคณะ

ผูแทนซึ่งประจําอยูในประเทศท่ีตนมีอํานาจหนาท่ี เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(๔)  รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม (๓) 
เพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี ่ยวกับการแตงตั้งและการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

 
มาตรา ๕๐/๕๒๙  รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจใหหัวหนา
คณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนได ในการนี้ใหนําความในมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                                                           
๒๗ มาตรา ๕๐/๓ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๒๘ มาตรา ๕๐/๔ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)          

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๒๙ มาตรา ๕๐/๕ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 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    

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีตองรับมอบ
อํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูอื่นตอไปไมได เวนแตเปนการมอบอํานาจตอไปใหบุคคลในคณะ
ผูแทนตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

เม่ือไดมีการมอบอํานาจแลว หัวหนาคณะผูแทนมีหนาท่ีกาํกับ ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

 
มาตรา ๕๐/๖๓๐  การท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําสั่งใดท่ีเกี่ยวของไป

ยังหัวหนาคณะผูแทน ใหแจงผานกระทรวงการตางประเทศ 
 

สวนท่ี ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

--------- 
 

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

 
หมวด ๑ 
จังหวัด 

--------- 
 

มาตรา ๕๒  ใหรวมทองที่หลาย ๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ 
 
มาตรา ๕๓  ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูวา

ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น และใหความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัด กับปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด 

คณะกรมการจังหวัดประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานรองผูวาราชการจังหวัด
หน่ึงคนตามท่ีผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการ
จังหวัด รองผูบังคับการตํารวจซึ่งทําหนาท่ีหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด หรือผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด 
แลวแตกรณี และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวงและทบวงตางๆ เวนแต
กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจําอยูในจังหวัดกระทรวงหรือทบวงละหนึ่งคนเปนกรมการจังหวัด และหัวหนา
สํานักงานจังหวัดเปนกรมการจังหวัดและเลขานุการ 
                                                           

๓๐ มาตรา ๕๐/๖ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)          
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



   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    

ถากระทรวงหรือทบวงมีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกรมตาง ๆ ในกระทรวงหรือ
ทบวงนั้นสงมาประจําอยูในจังหวัดมากกวาหนึ่งคน ใหปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกําหนดใหหัวหนาสวน
ราชการประจําจังหวัดหนึ่งคนเปนผูแทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแตงตั้งใหหัวหนา
สวนราชการประจาํจังหวัดซึ่งปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเปนกรมการจังหวัด
เพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ใดหนาที่หนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๕๔  ในจังหวัดหน่ึง ใหมีผูวาราชการจังหวัดคนหนึ่งเปนผูรับนโยบายและคําสั่ง

จากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสม
กับทองที่และประชาชน และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดาขาราชการฝายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน
ราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ และจะใหมีรองผูวาราชการ
จังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือทั้งรองผูวาราชการจังหวัดและผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดก็ได 

รองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการฝาย
บริหารสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผูวาราชการจังหวัด 

ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และผูชวยผูวาราชการจังหวัดสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๕๕  ในจังหวัดหน่ึง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับ

บัญชาขาราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกลาวในมาตรา๕๔ ใหมีปลัดจังหวัดและ
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจําทําหนาที่เปนผูชวยเหลือผูวา
ราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม
นั้น ในจังหวัดน้ัน 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

ราชการได ใหรองผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองผูวาราชการ
จังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผู
ดํารงตําแหนงผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหปลัดจังหวัดเปนผูรักษา
ราชการแทน ถามีรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ให
ปลัดกระทรวงแตงตั้งรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง 
แลวแตกรณี เปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีทั้งผูดํารงตําแหนงรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการ
จังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งมีอาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๕๗  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 



   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    

(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ี

นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไมขัด

ตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี 

(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่งประจําอยู
ในจังหวัดน้ัน ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครู ใหปฏิบัติราชการใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรี หรือยับย้ังการกระทําใด ๆ ของขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรมมติของคณะรฐัมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว
ชั่วคราวแลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวของ 

(๕) ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการขาราชการฝาย
อัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครู 
ผูตรวจราชการและหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือปองปดภัยพิบัติ
สาธารณะ 

(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนาจังหวัด และ
รายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย 
(๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให

มีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
ตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙) บรรจุ แตงต้ัง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย 
และตามท่ีปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรอือธิบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๕๘  การยกเวน จํากัด หรอืตัดทอน อํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดในการ

บริหารราชการในจังหวัด หรือใหขาราชการของสวนราชการใดมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคเชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชบัญญัต ิ

 
มาตรา ๕๙  ใหนําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกผูรักษาราชการแทน

และผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้ 
 
 
 



   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    

มาตรา ๖๐  ใหแบงสวนราชการของจังหวัดดังนี้ 
(๑) สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของ

จังหวัดน้ัน มีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานจังหวัด 

(๒) สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดต้ังข้ึน มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง 
ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้น ๆ เปนผูปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
หมวด ๒ 
อําเภอ 

--------- 
 
มาตรา ๖๑  ในจังหวัดหนึ่งใหมีหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกวาอําเภอ 
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอําเภอ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๖๒  ในอําเภอหนึ่ง มีนายอําเภอคนหนึ่งเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาบรรดา

ขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ 
นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
บรรดาอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอซึ่งกฎหมาย

กําหนดใหกรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยู ใหโอนไปเปนอํานาจและหนาท่ีของนายอําเภอ 
 
มาตรา ๖๓  ในอําเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาและ

รับผิดชอบดังกลาวในมาตรา ๖๒ ใหมีปลัดอําเภอและหัวหนาสวนราชการประจําอาํเภอซึ่งกระทรวง ทบวง 
กรมตาง ๆ สงมาประจําใหปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการ
ฝายบริหารสวนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอําเภอนั้น 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง

ปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปน
ผูรักษาราชการแทน 

ถามีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายอําเภอแตงตั้ง
ปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเปน
ผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิไดแตงตั้งผูรักษาราชการแทนไวตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง ใหปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอาํเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

 



   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    

มาตรา ๖๕  นายอําเภอมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถากฎหมายใด

มิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาท่ีของนายอําเภอท่ี
จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย 

(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ี
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูวาราชการจังหวัดและผู มีหนาที่ตรวจ
การอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ในเม่ือไม
ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับ หรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่ง
การของนายกรัฐมนตรี 

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๖๖  ใหแบงสวนราชการของอําเภอดังนี้ 
(๑) สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ มีนายอําเภอเปน

ผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ 
(๒) สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหนาที่เกี่ยวกับราชการ

ของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้น ๆ เปนผูปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 
มาตรา ๖๗  ใหนําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกผูรักษาราชการ

แทนและผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้ 
 
มาตรา ๖๘  การจัดการปกครองอําเภอ นอกจากที่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ให

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองที่ 
 

สวนท่ี ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

--------- 
 
มาตรา ๖๙  ทองถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดใหราษฎรมีสวนในการปกครองทองถิ่นใหจัด

ระเบียบการปกครองเปนราชการสวนทองถิ่น 
 
มาตรา ๗๐ ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้ 
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) เทศบาล 



   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    

(๓) สุขาภิบาล 
(๔) ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๗๑  การจัดระเบียบการปกครององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาลสุขาภิบาล 

และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
 

สวนท่ี ๔๓๑ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

--------- 
 
มาตรา ๗๑/๑๓๒  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา 

“ก.พ.ร.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน 
รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกําหนดเปนรองประธาน ผูซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมอบหมายหน่ึงคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในทางดานนิติศาสตร เศรษฐศาสตรรัฐศาสตร การบริหารรัฐกิจ การ
บริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองคการ และสังคมวิทยาอยางนอยดานละหนึ่งคน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสามคนตองทํางานเต็มเวลา 
เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ไดรับการ

เสนอโดยวิธีการสรรหา ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๗๑/๒๓๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม 

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

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

                                                           
๓๑ สวนที ่๔ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๒ มาตรา ๗๑/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๓ มาตรา ๗๑/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



   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    

(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
กรรมการหรือผูซ่ึงดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๕)  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 
มาตรา ๗๑/๓๓๔  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ผูซ่ึงพนจาก

ตําแหนงแลว อาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิใหม 

 
มาตรา ๗๑/๔๓๕  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจาก

ตําแหนงเม่ือ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๑/๒ 
(๔)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหยอน

ความสามารถ 
 
มาตรา ๗๑/๕๓๖  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระและยังมิได

แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได 
เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะไม
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได 

 
มาตรา ๗๑/๖๓๗  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรอื

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนยังมีวาระอยูใน

                                                           
๓๔ มาตรา ๗๑/๓ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๕ มาตรา ๗๑/๔ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๖ มาตรา ๗๑/๕ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



   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    

ตําแหนง ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ียังอยูในตําแหนง 

 
มาตรา ๗๑/๗๓๘  การประชุม ก.พ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ไมวากรรมการดังกลาวจะเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิที่ทํางานเต็มเวลาหรือไม 

ในการประชุม ก.พ.ร. ถาประธานไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรอง
ประธานปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการท่ีมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
มีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๗๑/๘๓๙  การปฏิบัติหนาที่และคาตอบแทนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีตอง

ทํางานเต็มเวลา ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๗๑/๙๔๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึ้นเปนสวนราชการ

ในสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งไมมีฐานะเปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคส่ี ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี เพื่อ
รับผิดชอบในงานเลขานุการของ ก.พ.ร. และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ี ก.พ.ร. กําหนด  โดยมีเลขาธิการ 
ก.พ.ร. ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

ใหเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  ซึ่งการแตงตั้งใหนายกรัฐมนตรี
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

 
มาตรา ๗๑/๑๐๔๑  ก.พ.ร. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

                                                                                                                                                                                     
๓๗ มาตรา ๗๑/๖ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๘ มาตรา ๗๑/๗ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๙ มาตรา ๗๑/๘ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๐ มาตรา ๗๑/๙ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๑ มาตรา ๗๑/๑๐ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)       

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



   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    

(๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและ
งานของรัฐอยางอื่น ซ่ึงรวมถึงโครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม คาตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ใหเปนไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะ
เสนอแนะใหมีการกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และมาตรการก็ได 

(๒)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานอื่นของรัฐที่มิไดอยูในกํากับของราชการ
ฝายบริหารตามที่หนวยงานดังกลาวรองขอ 

(๓)  รายงานตอคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการดําเนินการขัดหรือไมสอดคลองกับ
หลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา ๓/๑ 

(๔)  เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม 
การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกําหนดอํานาจหนาท่ี และการแบงสวนราชการ
ภายในของสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่น 

(๕)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๖)  ดําเนินการใหมีการชี้แจงทําความเขาใจแกสวนราชการและเจาหนาทีท่ี่เก่ียวของและ
ประชาชนท่ัวไป รวมตลอดทั้งการฝกอบรม 

(๗)  ติดตาม ประเมินผล และแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และ
รายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมทั้งขอเสนอแนะ 

(๘)  ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี ้ หรือกฎหมาย
วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เปนปญหา มติ
ของคณะกรรมการตามขอนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย 

(๙)  เรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ
พิจารณา 

(๑๐)  จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐ
อยางอื่นเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

(๑๑)  แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหนาที่ตาง ๆ 
ตามท่ีมอบหมาย และจะกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนอื่นดวยก็ได 

(๑๒)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 
บทเฉพาะกาล 
--------- 

 
มาตรา ๗๒  คําวา “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอื่นที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ ใหหมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี 
 



   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    

มาตรา ๗๓๔๒  พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบ
ราชการในสํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
ที่มีฐานะเทียบเทากรมหรือมีฐานะเปนกรมที่ไดตราหรือประกาศโดยอาศัยอํานาจกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการแผนดินที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัด
หรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการจัดระเบียบราชการตาม
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 

 
มาตรา ๗๔๔๓  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี และกรมหรือ

สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทากรมหรือมีฐานะเปนกรมใดยังมิไดระบุอํานาจหนาท่ีไว
ตามมาตรา ๘ วรรคส่ี ใหดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๕  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใดอางถึงประกาศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออางถึงบทบัญญัติแหงประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ 
ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นอางถึงพระราชบัญญัตินี้ หรือบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ในบท
มาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 

                                                           
๔๒ มาตรา ๗๓ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี  โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๔๓ มาตรา ๗๔ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 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    

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการจําเปนตองกําหนดขอบเขต
อํานาจหนาท่ีของสวนราชการตาง ๆ ใหชัดเจนเพื่อมิใหมีการปฏิบัติงานซ้ําซอนกันระหวางสวนราชการตาง 
ๆ และเพื่อใหการบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่
รัฐมนตรีกําหนดได และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนใหครบถวน
ชัดเจนเพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ และกําหนดอํานาจและหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด
ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของขาราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดใหเหมาะสมข้ึน 
ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซ่ึงเปนกฎหมาย
หลักในการบริหารราชการแผนดินไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรแกไขปรับปรุงเปน
พระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ทรงยศ/ แกไข 
๓๐/๑๐/๔๕ 
B+A (C) 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๔๔ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
จัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบก เปนสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการจัดระบบ
การจราจรทางบกเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ข้ึนตรงตอ
นายกรัฐมนตรี ในการนี้สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม เพ่ือใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี้ 

 
อัมพิกา/ แกไข 
๗/๓/๔๕ 

B+A (C) 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖๔๕ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

                                                           
๔๔ รก.๒๕๓๕/๒๑/๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 
๔๕ รก.๒๕๓๖/๑๒๗/๑พ/๖ กันยายน ๒๕๓๖ 



   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    

รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีและโดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไดใชบังคับแลวบัญญัติใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติเปนสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี ในการนี้ตองแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อกําหนดใหหัวหนาสวนราชการทั้งสองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
สุรินทร / แกไข 
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๔๖ 
 

มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในสวนราชการตามมาตรา ๘วรรคส่ี 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหคงใชบังคับไดตอไป จนกวาจะมีกฎกระทรวงวาดวยการแบงสวนราชการ
ตามมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๓๐ ไดบัญญัติใหการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่ไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของ
ขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้นหรือการยุบเลิกสวนราชการดังกลาว สามารถทําไดโดยตราเปนพระราช
กฤษฎีกา  ดังน้ัน สมควรกําหนดลักษณะของกรณีที่สามารถตราเปนพระราชกฤษฎีกาและวิธีการ
ดําเนินการของแตละกรณี และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังกลาว รวมทั้งปรับปรุงหลักเกณฑการแบง
สวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีและสวนราชการระดับกรม  ท้ังน้ี เพ่ือใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
ทรงยศ c 

๒๑/๑๐/๔๕ 

                                                           
๔๖ รก.๒๕๔๓/๓๗ก/๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๓ 



   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    

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๔๗ 
 

มาตรา ๑๖  ในวาระเริ่มแรก ให ก.พ.ร. ดําเนินการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมี
การปรับปรุงโครงสราง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปล่ียนสวนราชการเปน
องคการมหาชน หรือองคกรรูปแบบอื่นที่มิใชสวนราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังน้ี ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ 

 
มาตรา ๑๘  ใหดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ร. ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ตามท่ี

นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

ใหอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ และ
ตามมาตรา ๘ สัตต ในสวนที่เกี่ยวกับการแบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่ของสวนราชการซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนอํานาจ
หนาที่ของ ก.พ.ร. 

ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน คง
มีอํานาจหนาที่เทาที่ไมซ้ํากับอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร. 

ใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใหเหมาะสม ซ่ึง
ตองทําใหแลวเสร็จและเสนอสภาผูแทนราษฎรภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๙  ใหบทบัญญัติมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ คงใชบังคับตอไปจนกวาจะมีการแกไขเพิ่มเติม 
ใหนํากรณีที่สวนราชการใดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระบบ
บริหารราชการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการใหบริการแกประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยกําหนดใหการบริหารราชการแนวทางใหมตองมีการกําหนดนโยบาย 
เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละระดับไดอยาง

                                                           
๔๗ รก.๒๕๔๕/๙๙ก/๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



   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    

ชัดเจน มีกรอบการบริหารกจิการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํากับการกาํหนดนโยบายและการปฏิบัติ
ราชการ และเพื่อใหกระทรวงสามารถจัดการบริหารงานใหเปนไปตามเปาหมายได จึงกาํหนดใหมีรูปแบบ
การบริหารใหม โดยกระทรวงสามารถแยกสวนราชการจัดตั้งเปนหนวยงานตามภาระหนาที่ เพื่อใหเกิด
ความคลองตัวและสอดคลองกับเปาหมายของงานที่จะตองปฏิบัติ และกําหนดใหมีกลุมภารกิจของสวน
ราชการตาง ๆ ท่ีมีงานสัมพันธกัน เพื่อที่จะสามารถกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันได และมี
ผูรับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุมภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว รวมทั้งใหมีการประสานการปฏิบัติงาน และการใชงบประมาณเพื่อที่จะใหการบริหารงานของทุก
สวนราชการบรรลุเปาหมายของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอน มีการมอบหมายงาน
เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรกําหนดการบริหารราชการในตางประเทศใหเหมาะสมกับ
ลักษณะการปฏิบัติหนาที่และสามารถปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหนาคณะผูแทน
เปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดสวนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของภาคราชการให
มีการจัดระบบราชการอยางมีประสิทธิภาพตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้ 

 
ชไมพร/แกไข 
A+B(C) 

 
นิลวรรณ/ปาจรีย 
ผูจัดทํา 
๑๑ มี.ค. ๔๖ 
 


