
๒๔๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 

พระราชบญัญติั 

ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

[แกไ้ขเพิม่เติมถงึ (ฉบบัที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีที ่๔๖ ในรชักาลปัจจุบนั 

 
 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 

 โดยที่เป็นกำรสมควรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

 จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชบัญญัติขึ้ นไว้โดยค ำแนะน ำและยินยอมของสภำ

นิติบัญญัติแห่งชำติ ดังต่อไปนี้  

 มำตรำ ๑ พระรำชบัญญัตินี้ เรียกว่ำ “พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔” 

 มำตรำ ๒* พระรำชบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป 

 *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที ่๑๕๖/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๑/๔ กนัยายน ๒๕๓๔ 

 มำตรำ ๓ ให้ยกเลิก 

 (๑) ประกำศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 (๒) ประกำศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๓๑๐ ลงวันที่ ๑๓ ธนัวำคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 (๓) พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๑๘ ลงวันที่  ๒๙ 

กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. ๒๕๑๗ 

 (๔) พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๑๘ ลงวันที่  ๒๙ 

กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 



๒๔๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๕) พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๑๘ ลงวันที่  ๒๙ 

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

 (๖) พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๑๘ ลงวันที่  ๒๙ 

กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 

 (๗) ประกำศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๒๒ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๒๐ 

 (๘) พระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกำศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๒๑๘ ลงวันที่  ๒๙ 

กนัยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 (๙) ประกำศคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ  ฉบับที่  ๔๘ เร่ืองแก้ไขเพ่ิมเติม

ประกำศของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภำพันธ ์พ.ศ. 

๒๕๓๔ 

 มำตรำ ๓/๑ กำรบริหำรรำชกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชำชน เกิดผลสมัฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสทิธิภำพ ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำร

ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรลดภำรกิจและยุบเลิกหน่วยงำนที่ไม่จ ำเป็น กำรกระจำยภำรกิจและ

ทรัพยำกรให้แก่ท้องถิ่น กำรกระจำยอ ำนำจตัดสนิใจ กำรอ ำนวยควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำม

ต้องกำรของประชำชน ทั้งนี้  โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำน  

 กำรจัดสรรงบประมำณ และกำรบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำด ำรงต ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้ำที่

ต้องค ำนึงถึงหลักกำรตำมวรรคหนึ่ง 

 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำร ต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีโดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงให้ค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงำน กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรเปิดเผยข้อมูล 

กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏบิัติงำน ทั้งนี้  ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละภำรกจิ 

 เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำนี้  จะตรำพระรำชกฤษฎีกำก ำหนด

หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรในกำรปฏบิัติรำชกำรและกำรสั่งกำรให้ส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำรปฏบิัติกไ็ด้ 

 [มาตรา ๓/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๔ ให้จัดระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ดังนี้  

 (๑) ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนกลำง 

 (๒) ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนภมูิภำค 

 (๓) ระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 มำตรำ ๕ กำรแบ่งรำชกำรออกเป็นส่วนต่ำงๆ ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติน้ี ให้

ก ำหนดต ำแหน่งและอตัรำเงินเดือนโดยค ำนึงถึงคุณภำพและปริมำณงำนของส่วนรำชกำรนั้นๆ ไว้ด้วย 

 กำรบรรจุและกำรแต่งตั้งบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 

 มำตรำ ๖ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 

 



๒๔๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ส่วนท่ี ๑ 

การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 

 มำตรำ ๗ ให้จัดระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนกลำง ดังนี้  

 (๑) ส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

 (๒) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐำนะเทยีบเท่ำกระทรวง 

 (๓) ทบวง ซึ่งสงักดัส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

 (๔) กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัด

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

 ส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีฐำนะเป็นกระทรวง 

 ส่วนรำชกำรตำม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐำนะเป็นนิติบุคคล 

 มำตรำ ๘ กำรจัดตั้ง กำรรวม หรือกำรโอนส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๗ ให้ตรำเป็นพระรำชบัญญัติ 

 กำรจัดตั้ งทบวงโดยให้สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุกำรสังกัดไว้ใน

พระรำชบัญญัติด้วย 

 กำรจัดตั้งกรมหรือส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ระบุกำรไม่สงักดัไว้ในพระรำชบัญญัติด้วย 

 [มาตรา ๘ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มำตรำ ๘ ทวิ กำรรวมหรือกำรโอนส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๗ ไม่ว่ำจะมีผลเป็นกำรจัดตั้งส่วน

รำชกำรขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้ำไม่มีกำรก ำหนดต ำแหน่งหรืออัตรำของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงเพ่ิมขึ้ นให้ตรำ

เป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

 พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่ง ให้ระบุอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร กำรโอนอ ำนำจหน้ำที่

ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย ซ่ึงส่วนรำชกำรหรือเจ้ำพนักงำนที่มีอยู่เดิม กำรโอนข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง 

งบประมำณรำยจ่ำย รวมทั้งทรัพย์สนิและหนี้สนิเอำไว้ด้วย แล้วแต่กรณ ี

 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและส ำนักงบประมำณมีหน้ำที่ตรวจสอบดูแลมิ

ให้มีกำรก ำหนดต ำแหน่งหรืออัตรำของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำรที่จัดตั้งข้ึนใหม่ หรือที่ถูก

รวมหรือโอนไปตำมวรรคหนึ่ง เพ่ิมข้ึนจนกว่ำจะครบก ำหนดสำมปีนับแต่วันที่พระรำชกฤษฎีกำตำม

วรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ 

  [มาตรา ๘ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มำตรำ ๘ ตรี กำรเปล่ียนช่ือส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๗ ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และใน

กรณีที่ ช่ือต ำแหน่งของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรน้ันเปล่ียนไปให้ระบุกำรเปล่ียนช่ือไว้ในพระรำช

กฤษฎีกำด้วย 

 



๒๔๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 บทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่น 

ประกำศ หรือค ำสั่งใดที่อ้ำงถึงส่วนรำชกำรหรือต ำแหน่งของข้ำรำชกำรที่ได้ถูกเปล่ียนช่ือตำมวรรคหน่ึง 

ให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่น ประกำศ

หรือค ำสั่งน้ันอ้ำงถึงส่วนรำชกำรหรือต ำแหน่งของข้ำรำชกำรที่ได้เปล่ียนช่ือน้ัน 

 [มาตรา ๘ ตรี เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มำตรำ ๘ จัตวำ กำรยุบส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๗ ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

 เมื่อมีพระรำชกฤษฎีกำยุบส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้งบประมำณรำยจ่ำยที่เหลืออยู่

ของส่วนรำชกำรนั้นเป็นอันระงับไป ส ำหรับทรัพย์สินอื่นของส่วนรำชกำรนั้นให้โอนให้แก่ส่วนรำชกำรอื่น

หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ ตำมที่รัฐมนตรีซ่ึงเป็นผู้รักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่งก ำหนด

โดยควำมเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี ส ำหรับวิธกีำรจัดกำรกจิกำร สทิธแิละหนี้สนิของส่วนรำชกำรนั้นให้

เป็นไปตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 

 ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงซึ่งต้องพ้นจำกรำชกำรเพรำะเหตุยุบต ำแหน่ง อันเนื่องมำแต่กำรยุบ

ส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่ง นอกเหนือจำกสทิธิประโยชน์ที่พึงได้รับตำมกฎหมำยหรือระเบียบข้อบังคับ

อื่นแล้ว ให้ข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงได้รับเงินชดเชยตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในพระรำช

กฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่งด้วย 

 ในกรณีที่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจหรือหน่วยงำนอื่นของรัฐประสงค์จะรับโอนข้ำรำชกำรหรือ

ลูกจ้ำงตำมวรรคสำมกใ็ห้กระท ำได้โดยมิให้ถือว่ำข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงผู้นั้นได้พ้นจำกรำชกำรตำมวรรคสำม 

แต่ทั้งนี้ ต้องกระท ำภำยในสำมสบิวันนับแต่พระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ 

  [มาตรา ๘ จตัวา เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มำตรำ ๘ เบญจ พระรำชกฤษฎีกำตำมมำตรำ ๘ ทวิ หรือมำตรำ ๘ จัตวำ ที่มีผลเป็นกำร

แก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมำยที่จัดตั้งส่วนรำชกำร กฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ตำมมำตรำ ๒๓๐ วรรคห้ำ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย ให้ระบุให้ชัดเจนในพระรำชกฤษฎีกำว่ำบทบัญญัติใดถูกแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก

เป็นประกำรใดในกฎหมำยนั้น 

 [มาตรา ๘ เบญจ เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มำตรำ ๘ ฉ กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนรัฐมนตรี กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกช่ือ

อย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละส่วนรำชกำรไว้

ในกฎกระทรวงด้วย 

 ให้รัฐมนตรีเจ้ำสงักัดของส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร

ดังกล่ำว กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 [มาตรา ๘ ฉ เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

และแกไ้ข ค าวา่ “ส านกังานเลขานุการรฐัมนตรี”เป็น “ส านกังานรฐัมนตรี”โดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 



๒๔๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๘ สตัต ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและส ำนักงบประมำณร่วมกัน

เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในและในกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของแต่

ละส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๘ ฉ ในกำรเสนอควำมเห็นดังกล่ำวให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพล

เรือนจัดอตัรำก ำลัง และส ำนักงบประมำณจัดสรรเงินงบประมำณให้สอดคล้องเสนอไปในครำวเดียวกนั 

 [มาตรา ๘ สตัต เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 มำตรำ ๘ อฏัฐ กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในมหำวิทยำลัยหรือสถำบันในทบวงมหำวิทยำลัยให้

เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยมหำวิทยำลัยหรือสถำบันนั้น 

 [มาตรา ๘ อฏัฐ เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓] 

 

หมวด ๑ 

การจดัระเบียบราชการในส านกันายกรฐัมนตรี 

 

 มำตรำ ๙ กำรจัดระเบียบรำชกำรในส ำนักนำยกรัฐมนตรีให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 ให้ส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรัฐมนตรีบรรดำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม มีฐำนะเป็นกรม 

 ส ำนักนำยกรัฐมนตรีอำจจัดให้มีส่วนรำชกำรเป็นกำรภำยในขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีเพ่ือท ำ

หน้ำที่จัดท ำนโยบำยและแผน ก ำกับ เร่งรัด และติดตำมนโยบำยและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรตำม

นโยบำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดหรืออนุมัติ เพ่ือกำรน้ีนำยกรัฐมนตรีจะสั่งให้กรมหรือส่วนรำชกำรที่

เรียกช่ืออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรมในส ำนักนำยกรัฐมนตรีจัดท ำกไ็ด้ 

 มำตรำ ๑๐ ส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 ส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำร

ก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และผลสัมฤทธิ์ของงำนในส ำนักนำยกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบำยที่

คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภำหรือที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรองนำยกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏบิัติรำชกำรกไ็ด้ 

 ในกรณีที่มีรองนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรอง

นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี  กำรสั่งและกำรปฏิบัติรำชกำรของรอง

นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีให้เป็นไปตำมที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 

 ในระหว่ำงที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะรัฐมนตรี

ที่ตั้งข้ึนใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่เพรำะนำยกรัฐมนตรีตำย ขำดคุณสมบัติ ต้องค ำพิพำกษำให้จ ำคุก สภำ

ผู้แทนรำษฎรมีมติไม่ไว้วำงใจ ศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ำควำมเป็นรัฐมนตรีของนำยกรัฐมนตรีสิ้นสดุลง 

หรือวุฒิสภำมีมติให้ถอดถอนจำกต ำแหน่ง ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรีคนใดคน



๒๔๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

หน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้ำที่แทนนำยกรัฐมนตรี ถ้ำไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อำจ

ปฏบิัติรำชกำรได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมำยให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ปฏบิัติหน้ำที่แทน 

 ในระหว่ำงที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในต ำแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำคณะรัฐมนตรี

ที่ตั้งข้ึนใหม่จะเข้ำรับหน้ำที่ ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่ำวอ ำนวยควำมสะดวกให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรต่ำงๆ 

ด ำเนินกำรใดๆ เท่ำที่จ ำเป็น เพ่ือรับแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินจำกนำยกรัฐมนตรีคนใหม่มำ

เตรียมกำรด ำเนินกำรได้ 

 [มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี ่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๑๑ นำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำลมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

  (๑) ก ำกับโดยทั่วไปซึ่งกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพ่ือกำรนี้ จะสั่งให้รำชกำรส่วนกลำง 

รำชกำรส่วนภูมิภำค และส่วนรำชกำรซ่ึงมีหน้ำที่ควบคุมรำชกำรส่วนท้องถิ่น ช้ีแจง แสดงควำมคิดเห็น 

ท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำร ในกรณีจ ำเป็นจะยับย้ังกำรปฏิบัติรำชกำรใดๆ ที่ขัดต่อนโยบำย

หรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอ ำนำจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติรำชกำรของ

รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภมูิภำค และรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 (๒) มอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรีก ำกบักำรบริหำรรำชกำรของกระทรวง หรือทบวงหนึ่ง

หรือหลำยกระทรวงหรือทบวง 

 (๓) บังคับบัญชำข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำรทุกต ำแหน่งซึ่งสงักัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วน

รำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็นกรม 

 (๔) สั่ งให้ ข้ำรำชกำรซึ่ งสังกัดกระทรวง  ทบวง กรมหนึ่ งมำปฏิบัติ รำชกำรส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี โดยจะให้ขำดจำกอัตรำเงินเดือนทำงสังกัดเดิมหรือไม่กไ็ด้ ในกรณีที่ให้ขำดจำกอัตรำ

เงินเดือนทำงสงักดัเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในส ำนักนำยกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันที่ไม่สงูกว่ำเดิม 

 (๕) แต่งตั้งข้ำรำชกำรซึ่งสงักดักระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปด ำรงต ำแหน่งของอีกกระทรวง 

ทบวง กรมหนึ่ง โดยให้ได้รับเงินเดือนจำกกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่ำนี้ ให้ข้ำรำชกำรซึ่ง

ได้รับแต่งตั้งมีฐำนะเสมือนเป็นข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมำด ำรงต ำแหน่งนั้นทุก

ประกำร แต่ถ้ำเป็นกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรตั้งแต่ต ำแหน่งอธิบดีหรือเทยีบเท่ำขึ้ นไปต้องได้รับอนุมัติจำก

คณะรัฐมนตรี 

 (๖) แต่งตั้ งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธำนที่ป รึกษำ ที่ป รึกษำ หรือคณะที่ปรึกษำของ

นำยกรัฐมนตรี หรือเป็นคณะกรรมกำรเพ่ือปฏิบัติรำชกำรใดๆ และก ำหนดอัตรำเบี้ ยประชุมหรือ

ค่ำตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

 (๗) แต่งตั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองให้ปฏบิัติรำชกำรในส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

 (๘) วำงระเบียบปฏิบัติรำชกำร เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเรว็และมี

ประสทิธภิำพ เท่ำที่ไม่ขัดหรือแย้งกบัพระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่น 

 (๙) ด ำเนินกำรอื่นๆ ในกำรปฏบิัติตำมนโยบำย 



๒๔๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ระเบียบตำม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ควำมเหน็ชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 มำตรำ ๑๒ ในกรณีที่นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชำส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นและมี

ฐำนะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือทบวง นำยกรัฐมนตรีจะมอบหมำยให้รอง

นำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีปฏบิัติรำชกำรแทนกไ็ด้ 

 มำตรำ ๑๓ ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง มี

เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้ นตรงต่อ

นำยกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมืองและรองเลขำธกิำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำย

บริหำร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติรำชกำรและจะให้มี ผู้ช่วยเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและ

ปฏบิัติรำชกำรด้วยกไ็ด้ 

 ให้เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีและรองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยกำรเมือง เป็นข้ำรำชกำร

กำรเมือง และให้รองเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำร และผู้ช่วยเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี เป็น

ข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

 มำตรำ ๑๔ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรของคณะรัฐมนตรี 

รัฐสภำ และรำชกำรในพระองค์ มีเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบ

ในกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้ นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและ

ปฏบิัติรำชกำร และจะให้มีผู้ช่วยเลขำธกิำรคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏบิัติรำชกำรด้วยกไ็ด้ 

 ให้เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี รองเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 

เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ 

 มำตรำ ๑๕ ในส ำนักนำยกรัฐมนตรี อำจมีส่วนรำชกำรที่อยู่ในบังคับบัญชำขึ้ นตรงต่อ

นำยกรัฐมนตรีได้ตำมที่ก ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 [มาตรา ๑๕ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๑๖ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี นอกจำกมีนำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ให้มีปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีคนหน่ึงมีอ ำนำจหน้ำที่ดังน้ี 

 (๑) รับผิดชอบควบคุมรำชกำรประจ ำในส ำนักนำยกรัฐมนตรี ก ำหนดแนวทำงและแผนกำร

ปฏิบัติรำชกำรของส ำนักนำยกรัฐมนตรี และล ำดับควำมส ำคัญของแผนกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ

ส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรัฐมนตรีให้เป็นไปตำมนโยบำยที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนดรวมทั้งก ำกบั เร่งรัด 

ติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

 (๒) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรในส ำนักนำยกรัฐมนตรีรองจำก

นำยกรัฐมนตรี รองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี ยกเว้นข้ำรำชกำรของส่วน

รำชกำรซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี 

 (๓) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีและรับผิดชอบใน

กำรปฏบิัติรำชกำรของส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 



๒๔๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกำรปฏิบัติรำชกำรของปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีตำมวรรคหนึ่ ง  ให้มีรองปลัดส ำนัก

นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติรำชกำร และจะให้มีผู้ช่วยปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่ง

และปฏบิัติรำชกำรด้วยกไ็ด้ 

 ในกรณีที่มีรองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรอง

ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีและผู้ช่วยปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ให้รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือ

ผู้ช่วยปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรรอง

จำกปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

 ให้ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ และให้รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี และ

ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นในส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ปลัด

ส ำนักนำยกรัฐมนตรีก ำหนดหรือมอบหมำย 

 ให้น ำควำมในมำตรำ ๑๙/๑ มำใช้บังคับแก่รำชกำรของส ำนักนำยกรัฐมนตรี ในส่วนที่

เกี่ยวกับส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีและส่วนรำชกำรที่มิได้ข้ึนตรงต่อนำยกรัฐมนตรีด้วยโดย

อนุโลม 
  [มาตรา ๑๖ วรรคหา้ เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๑๗ ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไป

ของส ำนักนำยกรัฐมนตรี และรำชกำรที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกรมใดกรมหน่ึงใน

สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีโดยเฉพำะ รวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรใน

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตำมนโยบำย แนวทำงและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ยกเว้นรำชกำรของส่วนรำชกำรซึ่งกฎหมำยก ำหนดให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี 

 ในกรณีที่ส  ำนักนำยกรัฐมนตรีมีทบวงอยู่ในสงักัดและยังไม่สมควรจัดตั้งส ำนักงำนปลัดทบวง

ตำมมำตรำ ๒๕ วรรคสำม จะให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีท ำหน้ำที่ส  ำนักงำนปลัดทบวงด้วยกไ็ด้ 

 

หมวด ๒ 

การจดัระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 

 

 มำตรำ ๑๘ ให้จัดระเบียบรำชกำรของกระทรวง ดังนี้  

 (๑) ส ำนักงำนรัฐมนตรี 

 (๒) ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 

 (๓) กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น เว้นแต่บำงกระทรวงเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็น

จะไม่แยกส่วนรำชกำรตั้งขึ้นเป็นกรมกไ็ด้ 

 ให้ส่วนรำชกำรตำม (๒) และส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นตำม (๓) มีฐำนะเป็นกรม 



๒๔๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 กระทรวงใดมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีส่วนรำชกำรเพ่ือท ำหน้ำที่จัดท ำนโยบำยและแผน ก ำกับ 

เร่งรัด และติดตำมนโยบำยและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหำรรำชกำรโดย

อนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีส ำนักนโยบำยและแผนเป็นส่วนรำชกำรภำยใน ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงกไ็ด้ 

 ในกระทรวงจะตรำพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้ งส่วนรำชกำรเพ่ือรับผิดชอบภำระหน้ำที่ใด

โดยเฉพำะซึ่งไม่มีฐำนะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชำของส่วนรำชกำรดังกล่ำวเป็นอธิบดีหรือต ำแหน่งที่

เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มีฐำนะเป็นอธบิดีกไ็ด้ ในกรณีเช่นน้ันให้อธบิดีหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น

ดังกล่ำวมีอ ำนำจหน้ำที่ส  ำหรับส่วนรำชกำรน้ันเช่นเดียวกับอธิบดี ตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 

และให้คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำกระทรวงท ำหน้ำที่คณะอนุกรรมกำรสำมัญประจ ำกรม ส ำหรับ

ส่วนรำชกำรนั้น 

 กำรตรำพระรำชกฤษฎีกำตำมวรรคสี่ให้กระท ำได้ในกรณีเป็นกำรยุบ รวม หรือโอนกรมใน

กระทรวงใดมำจัดตั้งเป็นส่วนรำชกำรตำมวรรคสี่ในกระทรวงน้ันหรือกระทรวงอื่น โดยไม่มีกำรก ำหนด

ต ำแหน่งหรืออัตรำของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงเพ่ิมขึ้ น และให้น ำควำมในมำตรำ ๘ ทวิ และมำตรำ ๘ 

เบญจ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 กำรแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นของส่วนรำชกำรตำมวรรคสี่ ให้

รัฐมนตรี เจ้ำสงักัดเป็นผู้น ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ และให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งดังกล่ำวเป็น

ผู้ด ำรงต ำแหน่งระดับสงูตำมกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะให้ควำมเหน็ชอบในร่ำงพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งส่วนรำชกำรตำมวรรค

สี่ของกระทรวงใด ให้นำยกรัฐมนตรีส่งร่ำงพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำวต่อสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ

เพ่ือทรำบ 

 ให้น ำควำมในวรรคสี่ วรรคห้ำ วรรคหก และวรรคเจด็ มำใช้บังคับกับส ำนักนำยกรัฐมนตรี

และทบวงตำมหมวด ๓ โดยอนุโลม 

  [มาตรา ๑๘ วรรคสี ่วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด และวรรคแปด เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๑๙ กระทรวงมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม 

 กำรจัดระเบียบรำชกำรในกระทรวงหนึ่ งๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม ส่วนกำรจัดระเบียบรำชกำรในกระทรวงที่เกี่ยวกับกำรทหำร และกำรศึกษำ ให้

เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

  [มาตรา ๑๙ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕] 



๒๕๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๑๙/๑ ให้ปลัดกระทรวง หัวหน้ำกลุ่มภำรกิจและหัวหน้ำส่วนรำชกำรตั้งแต่ระดับ

กรมขึ้ นไป วำงแผนและประสำนกิจกรรมให้มีกำรใช้ทรัพยำกรของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ในกระทรวง

ร่วมกนัเพ่ือให้เกดิประสทิธภิำพ ควำมคุ้มค่ำ และบรรลุเป้ำหมำยของกระทรวง 

 เพ่ือประโยชน์ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง หัวหน้ำส่วนรำชกำรและหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจ

ดังกล่ำวจะมีมติให้น ำงบประมำณที่แต่ละส่วนรำชกำรได้รับจัดสรรมำด ำเนินกำรและใช้จ่ำยร่วมกนักไ็ด้ 

  [มาตรา ๑๙/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕)            

พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๒๐ ภำยใต้บังคับบทบัญญัติมำตรำ ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ ง ให้มีรัฐมนตรีว่ำกำร

กระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และ

ผลสัมฤทธิ์ของงำนในกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบำยที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภำหรือที่

คณะรัฐมนตรีก ำหนด หรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ

รำชกำรกไ็ด้ 

 ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง กำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของรัฐมนตรีช่วยว่ำ

กำรกระทรวงให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมอบหมำย 

 ในกรณีที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชำส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นและมี

ฐำนะเป็นกรม แต่มิได้สังกัดกระทรวง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงจะมอบหมำยให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร

กระทรวงปฏบิัติรำชกำรแทนกไ็ด้ 

  [มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕)        

พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๒๑ ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  

  (๑) รับผิดชอบควบคุมรำชกำรประจ ำในกระทรวง แปลงนโยบำยเป็นแนวทำงและแผนกำร

ปฏิบัติรำชกำร ก ำกับกำรท ำงำนของส่วนรำชกำรในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์  และประสำนกำร

ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในกระทรวงให้มีเอกภำพสอดคล้องกัน  รวมทั้งเร่งรัดติดตำม และ

ประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในกระทรวง 

 (๒) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรในกระทรวงรองจำกรัฐมนตรี 

 (๓) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส ำนักงำนปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ

รำชกำรของส ำนักงำนปลัดกระทรวง 

 ในกำรปฏบิัติรำชกำรของปลัดกระทรวงตำมวรรคหนึ่ง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหนึ่งเป็น

ผู้ช่วยสั่งและปฏบิัติรำชกำรตำมที่ปลัดกระทรวงมอบหมำยกไ็ด้ 

 ภำยในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงก ำหนดให้ส่วนรำชกำรระดับกรมตั้งแต่สองส่วนรำชกำร

ขึ้นไปอยู่ภำยใต้กลุ่มภำรกิจเดียวกันกไ็ด้ โดยให้แต่ละกลุ่มภำรกิจมีผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำอธบิดีคน

หนึ่งเป็นหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจรับผิดชอบรำชกำรและบังคับบัญชำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรในกลุ่ม

ภำรกิจนั้น โดยปฏิบัติรำชกำรขึ้ นตรงต่อปลัดกระทรวงหรือข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีตำมที่ก ำหนดโดย



๒๕๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

กฎกระทรวง และในกรณีที่ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีต้องรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนต่อปลัดกระทรวงตำมที่

ก ำหนดโดยกฎกระทรวง 

 ในกลุ่มภำรกิจเดียวกัน หัวหน้ำกลุ่มภำรกจิอำจก ำหนดให้ส่วนรำชกำรของส่วนรำชกำรระดับ

กรมแห่งหนึ่งปฏิบัติงำนที่เกี่ยวกับสำรบรรณ บุคลำกร กำรเงิน กำรพัสดุ หรือกำรบริหำรงำนทั่วไป

ให้แก่ส่วนรำชกำรแห่งอื่นภำยใต้กลุ่มภำรกจิเดียวกนักไ็ด้ 

 กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภำรกิจ และมีปริมำณงำนมำก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็น

ผู้ช่วยสั่งและปฏบิัติรำชกำรเพ่ิมขึ้นเป็นสองคนกไ็ด้ 

 ในกรณีที่กระทรวงใดมีกำรจัดกลุ่มภำรกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมขึ้นเป็นหัวหน้ำกลุ่ม

ภำรกจิกไ็ด้ และให้อ ำนำจหน้ำที่ของปลัดกระทรวงที่เกี่ยวกบัรำชกำรของส่วนรำชกำรในกลุ่มภำรกจิเป็น

อ ำนำจหน้ำที่ของหัวหน้ำกลุ่มภำรกจิน้ัน ทั้งนี้  เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น 

  [มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๒๒  ส ำนักงำนรัฐมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง มีเลขำนุกำร

รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร

ของส ำนักงำนรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีซึ่งเป็น

ข้ำรำชกำรกำรเมืองคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏบิัติรำชกำรแทนเลขำนุกำรรัฐมนตรีกไ็ด้ 

  [มาตรา ๒๒ แกไ้ขค าว่า “ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “ส านักงานรัฐมนตรี” โดย

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๒๓ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมีอ ำนำจหน้ำที่ เกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของ

กระทรวง และรำชกำรที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกรมใดกรมหน่ึงในสงักัดกระทรวง

โดยเฉพำะ รวมทั้งก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในกระทรวงให้เป็นไปตำม

นโยบำย แนวทำงและแผนกำรปฏบิัติรำชกำรของกระทรวง 

 ในกรณทีี่กระทรวงมีทบวงอยู่ในสงักัดและยังไม่สมควรจัดตั้งส ำนักงำนปลัดทบวงตำมมำตรำ 

๒๕ วรรคสำม จะให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงท ำหน้ำที่ส  ำนักงำนปลัดทบวงด้วยกไ็ด้ 

 มำตรำ ๒๔ กำรจัดระเบียบรำชกำรในทบวงซึ่งมีฐำนะเทยีบเท่ำกระทรวงให้อนุโลมตำมกำร

จัดระเบียบรำชกำรของกระทรวงซึ่งบัญญัติไว้ในมำตรำ ๑๘ ถึงมำตรำ ๒๓ 

 
หมวด ๓ 

การจดัระเบียบราชการในทบวงซ่ึงสงักดัส านกันายกรฐัมนตรีหรือกระทรวง 

 

 มำตรำ ๒๕ รำชกำรส่วนใดซึ่งโดยสภำพและปริมำณของงำนไม่เหมำะสมที่จะจัดตั้งเป็น

กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐำนะเทียบเท่ำกระทรวง จะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือ

กระทรวง เพ่ือให้มีรัฐมนตรีว่ำกำรทบวงเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ

รำชกำรของทบวงกไ็ด้ และให้จัดระเบียบรำชกำรในทบวงดังนี้  

 (๑) ส ำนักงำนรัฐมนตรี 

 (๒) ส ำนักงำนปลัดทบวง 



๒๕๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๓) กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น เว้นแต่บำงทบวงซึ่งเหน็ว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นจะ

ไม่แยกส่วนรำชกำรตั้งขึ้นเป็นกรมกไ็ด้ 

 ให้ส่วนรำชกำรตำม (๒) และส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นตำม (๓) มีฐำนะเป็นกรม 

 ในกรณีที่ส  ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสงักดั และปริมำณและคุณภำพของ

รำชกำรในทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งส ำนักงำนปลัดทบวง จะให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือ

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงท ำหน้ำที่ส  ำนักงำนปลัดทบวงด้วยกไ็ด้ 

  [มาตรา ๒๕ แกไ้ขค าว่า “ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “ส านักงานรัฐมนตรี” โดย

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๒๖ กำรจัดระเบียบรำชกำรในทบวงหนึ่ งๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่วนกำรจัดระเบียบรำชกำรในทบวงมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 ทบวงมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 มำตรำ ๒๗ ภำยใต้บังคับบทบัญญัติมำตรำ ๑๑ ทบวงหนึ่ งมีรัฐมนตรีว่ำกำรทบวงเป็น

ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และก ำหนดนโยบำยของทบวงให้สอดคล้องกบันโยบำยที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด

หรืออนุมัติ และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของทบวง และจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรทบวงเป็น

ผู้ช่วยสั่งและปฏบิัติรำชกำรกไ็ด้ 

 ในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรทบวง กำรสั่งหรือกำรปฏิบัติรำชกำรของรัฐมนตรีช่วยว่ำกำร

ทบวง ให้เป็นไปตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรทบวงมอบหมำย 

 ในกรณีที่เป็นทบวงสงักัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้รัฐมนตรีว่ำกำรทบวงปฏิบัติ

รำชกำรภำยใต้กำรก ำกบัของนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง แล้วแต่กรณ ี

 มำตรำ ๒๘ ทบวง นอกจำกมีรัฐมนตรีว่ำกำรทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรทบวง ให้มีปลัด

ทบวงคนหน่ึงมีอ ำนำจหน้ำที่ดังน้ี 

 (๑) รับผิดชอบควบคุมรำชกำรประจ ำในทบวง ก ำหนดแนวทำงและแผนกำรปฏบิัติรำชกำร

ของทบวง และล ำดับควำมส ำคัญของแผนกำรปฏบิัติรำชกำรประจ ำปีของส่วนรำชกำรในทบวงให้เป็นไป

ตำมนโยบำยที่รัฐมนตรีก ำหนด รวมทั้งก ำกบั เร่งรัด ติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำรของส่วน

รำชกำรในทบวง 

 (๒) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรในทบวงรองจำกรัฐมนตรี 

 (๓) เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส ำนักงำนปลัดทบวงและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ

รำชกำรของส ำนักงำนปลัดทบวง 

 ในกำรปฏิบัติรำชกำรของปลัดทบวงตำมวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ

ปฏบิัติรำชกำร และจะให้มีผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏบิัติรำชกำรด้วยกไ็ด้ 



๒๕๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณีที่มีรองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวง หรือมีทั้งรองปลัดทบวงและผู้ช่วยปลัดทบวง 

ให้รองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏบิัติรำชกำร 

รองจำกปลัดทบวง 

 ให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลัดทบวง และผู้ด ำรงต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นในส ำนักงำนปลัด

ทบวง มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ปลัดทบวงก ำหนดหรือมอบหมำย 

 ในกรณีที่ปลัดทบวงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค ำสั่งใด หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งนั้น หรือมติของคณะรัฐมนตรีใน

เร่ืองนั้นมิได้กล่ำวถึงอ ำนำจของปลัดทบวงไว้ให้ปลัดทบวงมีอ ำนำจดังเช่นปลัดกระทรวง 

 ในกรณีที่ ให้ส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือส ำนักงำนปลัดกระทรวงท ำหน้ำที่

ส  ำนักงำนปลัดทบวง ให้ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงท ำหน้ำที่ปลัดทบวง 

 มำตรำ ๒๙ ส ำนักงำนรัฐมนตรีมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทำงกำรเมือง มีเลขำนุกำร

รัฐมนตรีซึ่งเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร

ของส ำนักงำนรัฐมนตรีขึ้ นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรทบวง และจัดให้มีผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี ซึ่งเป็น

ข้ำรำชกำรกำรเมืองคนหนึ่งหรือหลำยคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏบิัติรำชกำรแทนเลขำนุกำรรัฐมนตรีกไ็ด้ 

  [มาตรา ๒๙ แกไ้ขค าว่า “ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “ส านักงานรัฐมนตรี” โดย

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๓๐ ส ำนักงำนปลัดทบวงมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรประจ ำทั่วไปของทบวง และ

รำชกำรที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก ำหนดให้เป็นหน้ำที่ของกรมใดกรมหน่ึงในสงักัดทบวงโดยเฉพำะ รวมทั้ง

ก ำกับและเร่งรัดกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรในทบวงให้เป็นไปตำมนโยบำย  แนวทำงและ

แผนกำรปฏบิัติรำชกำรของทบวง 

 

หมวด ๔ 

การจดัระเบียบราชการในกรม 

 
 มำตรำ ๓๑ กรมซึ่งสงักัดหรือไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงอำจแบ่ง

ส่วนรำชกำรดังนี้  

 (๑) ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

 (๒) กองหรือส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทยีบกอง เว้นแต่บำงกรมเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นจะไม่

แยกส่วนรำชกำรตั้งขึ้นเป็นกองกไ็ด้ 

 กรมใดมีควำมจ ำเป็น จะแบ่งส่วนรำชกำรโดยให้มีส่วนรำชกำรอื่นนอกจำก (๑)หรือ (๒) กไ็ด้ 

 ส ำหรับส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและส ำนักงำนอัยกำรสงูสดุ จะแบ่งส่วนรำชกำรให้เหมำะสม

กบัรำชกำรของต ำรวจหรือรำชกำรของอยักำรกไ็ด้ 



๒๕๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  [มาตรา ๓๑ วรรคสาม แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๓๒ กรมมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรของกระทรวงตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง

แบ่งส่วนรำชกำรของกรม หรือตำมกฎหมำยว่ำด้วยอ ำนำจหน้ำที่ของกรมน้ัน 

 ในกรมหนึ่งมีอธบิดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏบิัติรำชกำร

ของกรมให้เกดิผลสมัฤทธิ์และเป็นไปตำมเป้ำหมำย แนวทำง และแผนกำรปฏบิัติรำชกำรของกระทรวง

และในกรณีที่มีกฎหมำยอื่นก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของอธิบดีไว้เป็นกำรเฉพำะ กำรใช้อ ำนำจและกำร

ปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎหมำยดังกล่ำวให้ค ำนึงถึงนโยบำยที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภำหรือที่

คณะรัฐมนตรีก ำหนดหรืออนุมัติ และนโยบำย แนวทำง และแผนกำรปฏบิัติรำชกำรของกระทรวงด้วย 

 ในกรมหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรรองจำกอธิบดีและช่วยอธิบดี

ปฏบิัติรำชกำรกไ็ด้ 

 รองอธบิดีมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่อธบิดีก ำหนดหรือมอบหมำย 

 [มาตรา ๓๒ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๓๓ ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมมีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของกรม และ

รำชกำรที่มิ ได้แยกให้เป็นหน้ำที่ ของกองหรือส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะมี เลขำนุกำรกรมเป็น

ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรปฏบิัติรำชกำรของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 

 ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๑ วรรคสอง ให้มี

อ ำนำจหน้ำที่ตำมที่ได้ก ำหนดไว้ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรน้ันๆ โดยให้มีผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำ

กอง หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่เทียบเท่ำกับผู้อ ำนวยกำรกอง หรือหัวหน้ำกองหรือ

หัวหน้ำส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๑ วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำร

ปฏบิัติรำชกำร 

 มำตรำ ๓๔ กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตรำพระรำชกฤษฎีกำแบ่งท้องที่

ออกเป็นเขตเพ่ือให้มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำเขตแล้วแต่จะเรียกช่ือเพ่ือปฏบิัติงำนทำงวิชำกำรกไ็ด้ 

 หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำเขตมีอ ำนำจหน้ำที่เป็นผู้รับนโยบำยและค ำสั่งจำกกระทรวง ทบวง 

กรม มำปฏิบัติงำนทำงวิชำกำร และเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรประจ ำส ำนักงำนเขตซึ่งสงักดักระทรวง 

ทบวง กรมนั้น 

 ควำมในมำตรำนี้ ไม่ใช้บังคับแก่กำรแบ่งเขตและกำรปกครองบังคับบัญชำของต ำรวจและ

อยักำรซึ่งได้ก ำหนดโดยพระรำชกฤษฎีกำ 

 มำตรำ ๓๕ กระทรวง ทบวง หรือกรมใดโดยสภำพและปริมำณของงำนสมควรมีผู้ตรวจ

รำชกำรของกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้น กใ็ห้กระท ำได้ 

 ผู้ตรวจรำชกำรของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอ ำนำจหน้ำที่ตรวจและแนะน ำกำรปฏิบัติ

รำชกำรอันเกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับของ

กระทรวง ทบวง หรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือกำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี 



๒๕๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๓๖ ส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรมจะมีเลขำธิกำร ผู้อ ำนวยกำร 

หรือต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นซ่ึงเทยีบเท่ำปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และ

รับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรน้ันให้เป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด และจะให้มีรอง

เลขำธกิำร รองผู้อ ำนวยกำรหรือต ำแหน่งรองของต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นหรือผู้ช่วยเลขำธกิำร ผู้ช่วย

ผู้อ ำนวยกำรหรือต ำแหน่งผู้ช่วยของต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น หรือมีทั้งรองเลขำธิกำร และผู้ช่วย

เลขำธิกำรหรือทั้งรองผู้อ ำนวยกำรและผู้ช่วยอ ำนวยกำร หรือทั้งต ำแหน่งรองและต ำแหน่งผู้ช่วยของ

ต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และช่วยปฏบิัติรำชกำรแทนกไ็ด้ 

 มำตรำ ๓๗ ให้น ำควำมในมำตรำ ๓๑ มำตรำ ๓๒ มำตรำ ๓๓ มำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๓๕ 

มำใช้บังคับแก่ส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรมโดยอนุโลม 

 

หมวด ๕ 

การปฏิบติัราชการแทน 

 

 มำตรำ ๓๘ อ ำนำจในกำรสั่ ง กำรอนุญำต กำรอนุมัติ  กำรปฏิบัติรำชกำร หรือกำร

ด ำเนินกำรอื่น ที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด ำเนินกำรตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือ

ค ำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ำกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งนั้น หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีในเร่ืองนั้นมิได้ก ำหนดเร่ืองกำรมอบอ ำนำจไว้เป็นอย่ำงอื่น หรือมิได้ห้ำมเร่ืองกำรมอบ

อ ำนำจไว้ ผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้นอำจมอบอ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นปฏบิัติรำชกำรแทนได้ ดังต่อไปนี้  

 (๑) นำยกรัฐมนตรีอำจมอบอ ำนำจให้รองนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ ำส ำนัก

นำยกรัฐมนตรี 

 (๒) รัฐมนต รีว่ำกำรกระทรวงอำจมอบอ ำนำจให้ รัฐมนต รี ช่วยว่ำกำรกระทรวง 

ปลัดกระทรวง อธบิดี หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๓) รัฐมนตรีว่ำกำรทบวงอำจมอบอ ำนำจให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรทบวง ปลัดทบวง อธิบดี 

หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๔) ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรีอำจมอบอ ำนำจให้รองปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัด

ส ำนักนำยกรัฐมนตรี อธบิดี หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๕) ปลัดกระทรวงอำจมอบอ ำนำจให้รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอธิบดี หรือผู้

ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๖) ปลัดทบวงอำจมอบอ ำนำจให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลัดทบวง อธิบดีหรือผู้ด ำรง

ต ำแหน่งเทยีบเท่ำ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 (๗) อธิบดีหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำอำจมอบอ ำนำจให้รองอธิบดี ผู้ ช่วยอธิบดี  

ผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำกอง หัวหน้ำส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๑ วรรคสอง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่ง

เทยีบเท่ำ หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 



๒๕๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๘) ผู้อ ำนวยกำรกอง หัวหน้ำกอง หัวหน้ำส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๑ วรรคสอง หรือ

ผู้ด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำ อำจมอบอ ำนำจให้ข้ำรำชกำรในกองหรือส่วนรำชกำรที่มีฐำนะเทยีบกองหรือ

ส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๑ วรรคสอง ได้ตำมระเบียบที่อธบิดีก ำหนด 

 (๙) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจมอบอ ำนำจให้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

ปลัดจังหวัด หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด นำยอ ำเภอ ปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภอ 

หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ 

 (๑๐) นำยอ ำเภออำจมอบอ ำนำจให้ปลัดอ ำเภอ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ 

 (๑๑) ปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่งอ ำเภออำจมอบอ ำนำจให้ปลัดอ ำเภอหรือหัวหน้ำ

ส่วนรำชกำรประจ ำกิ่งอ ำเภอ 

 (๑๒) หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดอำจมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอ 

หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำกิ่งอ ำเภอ 

 (๑๓) ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นนอกจำก (๑) ถึง (๑๒) อำจมอบอ ำนำจให้บุคคลอื่นได้ตำม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 กำรมอบอ ำนำจของปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวง ในฐำนะหัวหน้ำ

ส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนปลัดกระทรวง หรือส ำนักงำนปลัดทบวง หรือ

กำรมอบอ ำนำจของหัวหน้ำส่วนรำชกำรซึ่งขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรีตำมมำตรำ ๑๕ ให้น ำควำมใน (๗) 

มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 กำรมอบอ ำนำจตำมมำตรำนี้ ให้ท ำเป็นหนังสอื 

 คณะรัฐมนตรีอำจก ำหนดให้มีกำรมอบอ ำนำจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ตลอดจนกำรมอบอ ำนำจ

ให้ท ำนิติกรรม ฟ้องคดีและด ำเนินคดีแทนกระทรวง ทบวง กรม หรือก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือ

เงื่อนไขในกำรมอบอ ำนำจให้ผู้มอบอ ำนำจหรือผู้รับมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่งต้องปฏบิัติกไ็ด้ 

  [มาตรา ๓๘ วรรคสี ่แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๕) 

พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๓๙ เมื่อมีกำรมอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘ โดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ ำนำจมีหน้ำที่

ต้องรับมอบอ ำนำจนั้น และจะมอบอ ำนำจนั้นให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่กรณีกำรมอบ

อ ำนำจให้แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมมำตรำ ๓๘ (๒) (๓) (๔) ๕) (๖) หรือ (๗) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

จะมอบอ ำนำจนั้นต่อไปตำมมำตรำ ๓๘ (๙) กไ็ด้ 

 ในกำรมอบอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมวรรคหนึ่งให้แก่รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ

ผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แจ้งให้ผู้มอบอ ำนำจช้ันต้นทรำบ ส่วนกำรมอบอ ำนำจ

ให้แก่บุคคลอื่นนอกจำกรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับ

ควำมเหน็ชอบจำกผู้มอบอ ำนำจช้ันต้นแล้ว 

 มำตรำ ๔๐ ในกำรมอบอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๘ (๔) ถึง (๑๑) ให้ผู้มอบอ ำนำจพิจำรณำถึง

กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ควำมรวดเรว็ ในกำรปฏิบัติรำชกำร กำรกระจำยควำมรับผิดชอบ



๒๕๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ตำมสภำพของต ำแหน่งของผู้รับมอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจต้องปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบอ ำนำจ

ตำมวัตถุประสงค์ของกำรมอบอ ำนำจดังกล่ำว 

 เมื่อได้มอบอ ำนำจแล้ว ผู้มอบอ ำนำจมีหน้ำที่ก ำกับติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้รับ

มอบอ ำนำจ และให้มีอ ำนำจแนะน ำและแก้ไขกำรปฏบิัติรำชกำรของผู้รับมอบอ ำนำจได้ 

 
หมวด ๖ 

การรกัษาราชการแทน 

 

 มำตรำ ๔๑ ในกรณีที่นำยกรัฐมนตรีไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รองนำยกรัฐมนตรีเป็น

ผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองนำยกรัฐมนตรีหลำยคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมำยให้รองนำยกรัฐมนตรี

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองนำยกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อำจปฏบิัติ

รำชกำรได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมำยให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 มำตรำ ๔๒ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ

รำชกำรได้ ให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวง

หลำยคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมำยให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

ถ้ำไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้คณะรัฐมนตรี

มอบหมำยให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่ำกำรทบวงด้วยโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๔๓ ในกรณีที่ ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ

รำชกำรได้ ให้ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีหลำยคน 

ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมอบหมำยให้ผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำร

แทน ถ้ำไม่มีผู้ช่วยเลขำนุกำรรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแต่งตั้งข้ำรำชกำรในกระทรวงคนหนึ่ง

เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับแก่เลขำนุกำรรัฐมนตรีว่ำกำรทบวงด้วยโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๔๔ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ 

ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองปลัดกระทรวงหลำยคน ให้นำยกรัฐมนตรีส ำหรับ

ส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำ

รำชกำรแทน ถ้ำไม่มี ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้  ให้

นำยกรัฐมนตรีส ำหรับส ำนักนำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแต่งตั้งข้ำรำชกำรในกระทรวง

ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำอธบิดีหรือเทยีบเท่ำเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 ในกรณีที่ ไม่มี ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ 

ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้ำรำชกำรในกระทรวงซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทยีบเท่ำ

เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนกไ็ด้ 



๒๕๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๔๕ ให้น ำควำมในมำตรำ ๔๔ มำใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งปลัดทบวง

หรือรองปลัดทบวงตำมมำตรำ ๒๔ หรือมำตรำ ๒๘ ด้วยโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๔๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้รอง

อธิบดีเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำมีรองอธิบดีหลำยคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคน

หนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้  ให้

ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้ำรำชกำรในกรมซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำรองอธิบดี  หรือข้ำรำชกำรตั้งแต่

ต ำแหน่งหัวหน้ำกองหรือเทียบเท่ำขึ้ นไปคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน แต่ถ้ำนำยกรัฐมนตรี

ส ำหรับส ำนักนำยกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเห็นสมควรเพ่ือควำมเหมำะสมแก่กำร

รับผิดชอบกำรปฏิบัติรำชกำรในกรมนั้น  นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงจะแต่งตั้ ง

ข้ำรำชกำรคนใดคนหนึ่งซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำรองอธบิดีหรือเทยีบเท่ำ เป็นผู้รักษำรำชกำรแทนกไ็ด้ 

 ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้อธิบดีจะแต่งตั้ง

ข้ำรำชกำรในกรมซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทยีบเท่ำรองอธิบดี หรือข้ำรำชกำรตั้งแต่ต ำแหน่งหัวหน้ำกองหรือ

เทยีบเท่ำข้ึนไปเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนกไ็ด้ 

 ให้น ำควำมในวรรคหนึ่งและวรรคสองมำใช้บังคับแก่กรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำธิกำร 

รองเลขำธกิำร ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร หรือต ำแหน่งที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นซ่ึงเทยีบเท่ำปลัดกระทรวง

หรืออธบิดีในส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่น และมีฐำนะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม 

 มำตรำ ๔๗ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรกรมตำมมำตรำ ๓๓ วรรคหนึ่ง หรือ

หัวหน้ำส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๓๓ วรรคสอง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้อธิบดีแต่งตั้ง

ข้ำรำชกำรในกรมคนหนึ่ง ซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำหัวหน้ำกองหรือเทยีบเท่ำ เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 ให้น ำควำมในมำตรำน้ีมำใช้บังคับแก่ส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นและมีฐำนะเป็นกรมด้วย

โดยอนุโลม 

 มำตรำ ๔๘ ให้ ผู้ รักษำรำชกำรแทนตำมควำมในพระรำชบัญญัติ น้ีมีอ ำนำจหน้ำที่

เช่นเดียวกบัผู้ซึ่งตนแทน 

 ในกรณีที่ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดหรือผู้รักษำรำชกำรแทนผู้ด ำรงต ำแหน่งน้ันมอบหมำยหรือมอบ

อ ำนำจให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งอื่นปฏิบัติรำชกำรแทน ให้ผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนมีอ ำนำจหน้ำที่เช่นเดียวกับผู้

ซึ่งมอบหมำยหรือมอบอ ำนำจ 

 ในกรณทีี่มีกฎหมำยอื่นแต่งตั้งให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งใดเป็นกรรมกำรหรือให้มีอ ำนำจหน้ำที่อย่ำง

ใด ให้ผู้รักษำรำชกำรแทนหรือผู้ปฏิบัติรำชกำรแทนมีอ ำนำจหน้ำที่เป็นกรรมกำรหรือมีอ ำนำจหน้ำที่

เช่นเดียวกบัผู้ด ำรงต ำแหน่งนั้นในกำรรักษำรำชกำรแทนหรือปฏบิัติรำชกำรแทนด้วย แล้วแต่กรณ ี

 มำตรำ ๔๙ กำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนตำมพระรำชบัญญัตินี้ ไม่กระทบกระเทือนอ ำนำจ

นำยกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้ำสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำปลัดกระทรวง ปลัด

ทบวง อธิบดีหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำอธิบดี ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชำที่จะแต่งตั้งข้ำรำชกำรอื่นเป็น

ผู้รักษำรำชกำรแทนตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่มีอยู่ตำมกฎหมำย 



๒๕๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณีที่มีกำรแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนตำมวรรคหน่ึง ให้ผู้ด ำรงต ำแหน่งรองหรือผู้ช่วย

พ้นจำกควำมเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนนับแต่เวลำที่ผู้ได้รับแต่งตั้งตำมวรรคหน่ึงเข้ำรับหน้ำที่ 

 มำตรำ ๕๐ ควำมในหมวดน้ีมิให้ใช้บังคับแก่รำชกำรในกระทรวงที่เกี่ยวกบัทหำร 

 

หมวด ๗ 

การบริหารราชการในต่างประเทศ 

[หมวด ๗ เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 

 มำตรำ ๕๐/๑ ในหมวดนี้  

 “คณะผู้แทน” หมำยควำมว่ำ บรรดำข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือน หรือข้ำรำชกำรฝ่ำยทหำร

ประจ ำกำรในต่ำงประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในสถำนเอกอัครรำชทูต  สถำนกงสุลใหญ่ 

สถำนกงสุล สถำนรองกงสุล ส่วนรำชกำรของกระทรวงกำรต่ำงประเทศซึ่งเรียกช่ือเป็นอย่ำงอื่นและ

ปฏิบัติหน้ำที่เช่นเดียวกับสถำนเอกอัครรำชทูตหรือสถำนกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถำวรไทยประจ ำ

องค์กำรระหว่ำงประเทศ 

 “หัวหน้ำคณะผู้แทน” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศซึ่งได้รับ

แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะผู้แทนตำมระเบียบพิธีกำรทูต หรือระเบียบพิธีกำรกงสลุ ในกรณี

ของคณะผู้แทนถำวรไทยประจ ำองค์กำรระหว่ำงประเทศ ให้หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรสงักดัส่วนรำชกำร

ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะผู้แทนถำวรไทยประจ ำองค์กำรระหว่ำงประเทศ 

 “รองหัวหน้ำคณะผู้แทน” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำรสงักัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ ซึ่งได้รับ

แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติรำชกำรแทนหัวหน้ำคณะผู้แทน ในกรณีของคณะผู้แทน

ถำวรไทยประจ ำองค์กำรระหว่ำงประเทศ ให้หมำยควำมว่ำข้ำรำชกำรสงักดัส่วนรำชกำร ซึ่งได้รับแต่งตั้ง

ให้ด ำรงต ำแหน่งในลักษณะเดียวกนั 

 มำตรำ ๕๐/๒ ให้หัวหน้ำคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบำยและค ำสั่งจำกนำยกรัฐมนตรีในฐำนะ

หัวหน้ำรัฐบำล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มำปฏิบัติกำรให้เหมำะสมกบักำรปฏิบัติรำชกำรใน

ต่ำงประเทศ และเป็นหัวหน้ำบังคับบัญชำบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้ำคณะผู้แทนเป็น

ผู้ช่วยสั่งและปฏบิัติรำชกำรแทนหัวหน้ำคณะผู้แทนกไ็ด้ 

 กำรสั่ง และกำรปฏิบัติรำชกำรของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผู้แทนให้เป็นไป

ตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 หัวหน้ำคณะผู้แทนอำจมอบอ ำนำจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติรำชกำรแทนตำมระเบียบที่

คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 มำตรำ ๕๐/๓ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำคณะผู้แทน หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ

รำชกำรได้ ให้รองหัวหน้ำคณะผู้แทนรักษำรำชกำรแทน 



๒๖๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณีที่ไม่มีรองหัวหน้ำคณะผู้แทนที่จะรักษำรำชกำรแทนตำมวรรคหน่ึง หรือไม่มีผู้ด ำรง

ต ำแหน่งใดอันเป็นบุคคลในคณะผู้แทน หรือมีแต่บุคคลดังกล่ำวไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้กำรรักษำ

รำชกำรแทนหัวหน้ำคณะผู้แทนหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งใดอนัเป็นบุคคลในคณะผู้แทน เป็นไปตำมระเบียบ

ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 ควำมในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกบัข้ำรำชกำรฝ่ำยทหำรประจ ำกำรในต่ำงประเทศ 

 มำตรำ ๕๐/๔ หัวหน้ำคณะผู้แทนมีอ ำนำจและหน้ำที่ ดังนี้  

 (๑) บริหำรรำชกำรตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 (๒) บริหำรรำชกำรตำมที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมำย หรือตำมที่

นำยกรัฐมนตรีสั่งกำรในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำล 

 (๓) บังคับบัญชำบุคคลในคณะผู้แทนและข้ำรำชกำรฝ่ำยพลเรือนที่มิใช่บุคคลในคณะ

ผู้แทนซ่ึงประจ ำอยู่ในประเทศที่ตนมีอ ำนำจหน้ำที่ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปตำมกฎหมำย 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือกำรสั่งกำรของ

นำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำล 

 (๔) รำยงำนข้อเทจ็จริงและควำมเห็นเกี่ยวกับผลกำรปฏิบัติรำชกำรของบุคคลตำม (๓) 

เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผู้บังคับบัญชำของส่วนรำชกำรต้นสงักดัเกี่ยวกับกำรแต่งตั้งและกำรเล่ือน

ขั้นเงินเดือน 

 มำตรำ ๕๐/๕ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง รัฐมนตรีว่ำกำรทบวง ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู้ด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำ อำจมอบอ ำนำจให้หัวหน้ำคณะผู้แทน

ปฏบิัติรำชกำรแทนได้ ในกำรนี้ ให้น ำควำมในมำตรำ ๓๘ มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 เมื่อมีกำรมอบอ ำนำจตำมวรรคหนึ่งโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอ ำนำจมีหน้ำที่ต้องรับมอบอ ำนำจ

นั้น และจะมอบอ ำนำจนั้นให้แก่ผู้อื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นกำรมอบอ ำนำจต่อไปให้บุคคลในคณะ

ผู้แทนตำมระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 เมื่อได้มีกำรมอบอ ำนำจแล้ว หัวหน้ำคณะผู้แทนมีหน้ำที่ก ำกับ ติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ของผู้รับมอบอ ำนำจ และให้มีอ ำนำจแนะน ำและแก้ไขกำรปฏบิัติรำชกำรของผู้รับมอบอ ำนำจได้ 

 มำตรำ ๕๐/๖ กำรที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอ ำนำจหรือมีค ำสั่งใดที่เกี่ยวข้องไปยัง

หัวหน้ำคณะผู้แทน ให้แจ้งผ่ำนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

 
 

ส่วนท่ี ๒ 

การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 

 มำตรำ ๕๑ ให้จัดระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนภมูิภำค ดังนี้  

 (๑) จังหวัด 

 (๒) อ ำเภอ 



๒๖๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

หมวด ๑ 

จงัหวดั 

 

 มำตรำ ๕๒ ให้รวมท้องที่หลำยๆ อ ำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐำนะเป็นนิติบุคคล 

 กำรตั้ง ยุบ และเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ให้ตรำเป็นพระรำชบัญญัติ 

 มำตรำ ๕๓ ในจังหวัดหน่ึงให้มีคณะกรมกำรจังหวัดท ำหน้ำที่เป็นที่ปรึกษำของผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินในจังหวัดนั้น และให้ควำมเห็นชอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ

จังหวัด กบัปฏบิัติหน้ำที่อื่นตำมที่กฎหมำยหรือมติของคณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 คณะกรมกำรจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

หน่ึงคนตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย ปลัดจังหวัด อัยกำรจังหวัดซ่ึงเป็นหัวหน้ำที่ท  ำกำรอัยกำร

จังหวัด ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด และหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดจำกกระทรวงและทบวง

ต่ำงๆ เว้นแต่กระทรวงมหำดไทยซึ่งประจ ำอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เป็นกรมกำร

จังหวัดและหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเป็นกรมกำรจังหวัดและเลขำนุกำร 

 ถ้ำกระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดซึ่งกรมต่ำงๆ ในกระทรวงหรือ

ทบวงนั้นส่งมำประจ ำอยู่ในจังหวัดมำกกว่ำหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงก ำหนดให้หัวหน้ำ

ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดหนึ่งคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมกำรจังหวัด 

 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมวรรคหน่ึง เมื่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้ำ

ส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดซ่ึงปฏิบัติหน้ำที่ในรำชกำรส่วนภูมิภำคคนหน่ึงหรือหลำยคนเป็นกรมกำร

จังหวัดเพ่ิมข้ึนเฉพำะกำรปฏบิัติหน้ำที่ใดหน้ำที่หน่ึงกไ็ด้ 

  [มาตรา ๕๓ วรรคสอง แกไ้ขโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๖) 

พ.ศ. ๒๕๔๖] 

 มำตรำ ๕๔ ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้รับนโยบำยและค ำสั่งจำก

นำยกรัฐมนตรีในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มำปฏิบัติกำรให้เหมำะสม

กับท้องที่และประชำชน และเป็นหัวหน้ำบังคับบัญชำบรรดำข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร ซ่ึงปฏิบัติหน้ำที่ใน

รำชกำรส่วนภูมิภำคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในรำชกำรจังหวัดและอ ำเภอ และจะให้มีรองผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏบิัติรำชกำรแทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดกไ็ด้ 

 รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำร

ส่วนภมูิภำคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในรำชกำรรองจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 

 ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด  รองผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัด  และผู้ ช่วยผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดสังกัด

กระทรวงมหำดไทย 

 มำตรำ ๕๕ ในจังหวัดหนึ่ง นอกจำกจะมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นหัวหน้ำปกครองบังคับ

บัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบงำนบริหำรรำชกำรของจังหวัดดังกล่ำวในมำตรำ ๕๔ ให้มีปลัดจังหวัด
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และหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่ำงๆ ส่งมำประจ ำท ำหน้ำที่เป็นผู้

ช่วยเหลือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด และมีอ ำนำจบังคับบัญชำข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำรส่วนภูมิภำคซึ่งสังกัด

กระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น 

 มำตรำ ๕๖ ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติ

รำชกำรได้ ให้รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำร

จังหวัด หรือมีแต่ไม่อำจปฏบิัติรำชกำรได้ให้ผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีผู้

ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษำ

รำชกำรแทน ถ้ำมีรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลำยคน ให้

ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ง 

แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษำรำชกำรแทน ถ้ำไม่มีทั้งผู้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัด และปลัดจังหวัด หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัด

ซึ่งมีอำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 มำตรำ ๕๗ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจและหน้ำที่ดังน้ี 

 (๑) บริหำรรำชกำรตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 

 (๒) บริหำรรำชกำรตำมที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมำยหรือตำมที่

นำยกรัฐมนตรีสั่งกำรในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำล 

 (๓) บริหำรรำชกำรตำมค ำแนะน ำและค ำช้ีแจงของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อ

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือกำรสั่งกำร

ของนำยกรัฐมนตรี 

 (๔) ก ำกับดูแลกำรปฏบิัติรำชกำรอนัมิใช่รำชกำรส่วนภูมิภำคของข้ำรำชกำรซึ่งประจ ำอยู่ใน

จังหวัดนั้น ยกเว้นข้ำรำชกำรทหำร ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำร ข้ำรำชกำรฝ่ำยอยักำร ข้ำรำชกำรพลเรือนใน

มหำวิทยำลัย ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและข้ำรำชกำรครู ให้ปฏบิัติรำชกำรให้เป็นไปตำม

กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับหรือค ำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือกำรสั่ง

กำรของนำยกรัฐมนตรี หรือยับย้ังกำรกระท ำใดๆ ของข้ำรำชกำรในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือค ำสั่งของกระทรวง ทบวง กรมมติของคณะรัฐมนตรี หรือกำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีไว้

ช่ัวครำวแล้วรำยงำนกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง 

 (๕) ประสำนงำนและร่วมมือกับข้ำรำชกำรทหำร ข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรข้ำรำชกำรฝ่ำย

อัยกำร ข้ำรำชกำรพลเรือนในมหำวิทยำลัย ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินและข้ำรำชกำรครู 

ผู้ตรวจรำชกำรและหัวหน้ำส่วนรำชกำรในระดับเขตหรือภำค ในกำรพัฒนำจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติ

สำธำรณะ 

  (๖) เสนองบประมำณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตำมโครงกำรหรือแผนพัฒนำจังหวัด และ

รำยงำนให้กระทรวงมหำดไทยทรำบ 

 (๗) ควบคุมดูแลกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตำมกฎหมำย 
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 (๘) ก ำกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนักงำนองค์กำรของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ ในกำรนี้ ให้มี

อ ำนำจท ำรำยงำนหรือแสดงควำมคิดเหน็เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนขององค์กำรของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ

ต่อรัฐมนตรีเจ้ำสงักดัองค์กำรของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกจิ 

 (๙) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ ำเหนจ็ และลงโทษข้ำรำชกำรส่วนภูมิภำคในจังหวัดตำมกฎหมำย 

และตำมที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธบิดีมอบหมำย 

 มำตรำ ๕๘ กำรยกเว้น จ ำกัด หรือตัดทอน อ ำนำจหน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกำร

บริหำรรำชกำรในจังหวัด หรือให้ข้ำรำชกำรของส่วนรำชกำรใดมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรรำชกำร

ส่วนภมูิภำคเช่นเดียวกบัผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะกระท ำได้โดยตรำเป็นพระรำชบัญญัติ 

 มำตรำ ๕๙ ให้น ำควำมในมำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๔๙ มำใช้บังคับแก่ผู้รักษำรำชกำรแทน

และผู้ปฏบิัติรำชกำรแทนตำมหมวดนี้  

 มำตรำ ๖๐ ให้แบ่งส่วนรำชกำรของจังหวัดดังนี้  

 (๑) ส ำนักงำนจังหวัด มีหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปและกำรวำงแผนพัฒนำจังหวัดของ

จังหวัดนั้น มีหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรปฏบิัติรำชกำร

ของส ำนักงำนจังหวัด 

 (๒) ส่วนต่ำงๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้ น มีหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรของกระทรวง 

ทบวง กรมนั้นๆ มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชำรับผิดชอบ 

 
หมวด ๒ 

อ าเภอ 

 

 มำตรำ ๖๑ ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยรำชกำรบริหำรรองจำกจังหวัดเรียกว่ำอ ำเภอ 

 กำรตั้ง ยุบ และเปล่ียนเขตอ ำเภอ ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 

 มำตรำ ๖๒ ในอ ำเภอหนึ่ง มีนำยอ ำเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้ำปกครองบังคับบัญชำบรรดำ

ข้ำรำชกำรในอ ำเภอ และรับผิดชอบงำนบริหำรรำชกำรของอ ำเภอ 

 นำยอ ำเภอสงักดักระทรวงมหำดไทย 

 บรรดำอ ำนำจและหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรของกรมกำรอ ำเภอหรือนำยอ ำเภอซ่ึงกฎหมำย

ก ำหนดให้กรมกำรอ ำเภอและนำยอ ำเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอ ำนำจและหน้ำที่ของนำยอ ำเภอ 

 มำตรำ ๖๓ ในอ ำเภอหนึ่ ง นอกจำกจะมีนำยอ ำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชำและ

รับผิดชอบดังกล่ำวในมำตรำ ๖๒ ให้มีปลัดอ ำเภอและหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอซึ่งกระทรวง 

ทบวง กรมต่ำงๆ ส่งมำประจ ำให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้ช่วยเหลือนำยอ ำเภอ และมีอ ำนำจบังคับบัญชำ

ข้ำรำชกำรฝ่ำยบริหำรส่วนภมูิภำคซึ่งสงักดักระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอ ำเภอนั้น 
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 มำตรำ ๖๔ ในกรณีที่ ไม่มี ผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอ ให้ ผู้ ว่ำรำชกำรจังหวัดแต่งตั้ ง

ปลัดอ ำเภอ หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอผู้มีอำวุโส ตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็น

ผู้รักษำรำชกำรแทน 

 ถ้ำมีผู้ด ำรงต ำแหน่งนำยอ ำเภอแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ ให้นำยอ ำเภอแต่งตั้งปลัดอ ำเภอ 

หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอผู้มีอำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำรเป็นผู้รักษำ

รำชกำรแทน 

 ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือนำยอ ำเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทนไว้ตำมวรรคหน่ึง

และวรรคสอง ให้ปลัดอ ำเภอหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอผู้มีอำวุโสตำมระเบียบแบบแผนของ

ทำงรำชกำรเป็นผู้รักษำรำชกำรแทน 

 มำตรำ ๖๕ นำยอ ำเภอมีอ ำนำจและหน้ำที่ดังน้ี 

 (๑) บริหำรรำชกำรตำมกฎหมำยและระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร ถ้ำกฎหมำยใดมิได้

บัญญัติว่ำกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยน้ันเป็นหน้ำที่ของผู้ใดโดยเฉพำะ ให้เป็นหน้ำที่ของนำยอ ำเภอที่

จะต้องรักษำกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยนั้นด้วย 

 (๒) บริหำรรำชกำรตำมที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมำยหรือตำมที่

นำยกรัฐมนตรีสั่งกำรในฐำนะหัวหน้ำรัฐบำล 

 (๓) บริหำรรำชกำรตำมค ำแนะน ำและค ำช้ีแจงของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและผู้มีหน้ำที่ตรวจ

กำรอื่นซึ่งคณะรัฐมนตรี นำยกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมอบหมำย ใน

เมื่อไม่ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค ำสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี 

หรือกำรสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรี 

 (๔) ควบคุมดูแลกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่นในอ ำเภอตำมกฎหมำย 

 มำตรำ ๖๖ ให้แบ่งส่วนรำชกำรของอ ำเภอดังนี้  

 (๑) ส ำนักงำนอ ำเภอ มีหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของอ ำเภอน้ันๆ มีนำยอ ำเภอเป็น

ผู้ปกครองบังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบ 

 (๒) ส่วนต่ำงๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ ำเภอนั้น มีหน้ำที่เกี่ยวกบัรำชกำรของ

กระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำอ ำเภอนั้นๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชำ

รับผิดชอบ 

 มำตรำ ๖๗ ให้น ำควำมในมำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๔๙ มำใช้บังคับแก่ผู้รักษำรำชกำรแทน

และ ผู้ปฏบิัติรำชกำรแทนตำมหมวดนี้  

 มำตรำ ๖๘ กำรจัดกำรปกครองอ ำเภอ นอกจำกที่ได้บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้  ให้

เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปกครองท้องที่ 
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ส่วนท่ี ๓ 

การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิน่ 

 

 มำตรำ ๖๙ ท้องถิ่นใดที่ เห็นสมควรจัดให้รำษฎรมีส่วนในกำรปกครองท้องถิ่นให้จัด

ระเบียบกำรปกครองเป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 มำตรำ ๗๐ ให้จัดระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น ดังนี้  

 (๑) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๒) เทศบำล 

 (๓) สขุำภิบำล 

 (๔) รำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด 

 มำตรำ ๗๑ กำรจัดระเบียบกำรปกครององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เทศบำล สุขำภิบำล 

และรำชกำรส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่มีกฎหมำยก ำหนด ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 

 
ส่วนท่ี ๔ 

คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

[ส่วนที ่๔ เพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 

 มำตรำ ๗๑/๑ ให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่ำ “ก.พ.ร.” 

ประกอบด้วยนำยกรัฐมนตรีหรือรองนำยกรัฐมนตรีที่นำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำน รัฐมนตรี

หน่ึงคนที่นำยกรัฐมนตรีก ำหนดเป็นรองประธำน ผู้ซึ่งคณะกรรมกำรกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมำยหนึ่งคน และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้งจำกผู้มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในทำงด้ำนนิติศำสตร์ เศรษฐศำสตร์รัฐศำสตร์ กำรบริหำรรัฐกิจ 

กำรบริหำรธุรกจิ กำรเงินกำรคลัง จิตวิทยำองค์กำร และสงัคมวิทยำอย่ำงน้อยด้ำนละหนึ่งคน 

 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอย่ำงน้อยสำมคนต้องท ำงำนเตม็เวลำ 

 เลขำธกิำร ก.พ.ร. เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำรโดยต ำแหน่ง 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำจำกรำยช่ือบุคคลที่ได้รับกำร

เสนอโดยวิธกีำรสรรหำ ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรสรรหำที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 มำตรำ ๗๑/๒ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำม ดังต่อไปนี้  

 (๑) มีสญัชำติไทย 

 (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 

 (๓) ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับ

ควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
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 (๔) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น 

กรรมกำรหรือ ผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งซึ่งรับผิดชอบกำรบริหำรพรรคกำรเมือง ที่ปรึกษำพรรคกำรเมืองหรือ

เจ้ำหน้ำที่พรรคกำรเมือง 

 (๕) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจำกรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ

เพรำะทุจริตต่อหน้ำที่ หรือถือว่ำกระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำร 

 มำตรำ ๗๑/๓ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละสี่ปี ผู้ซึ่งพ้นจำก

ต ำแหน่งแล้ว อำจได้รับแต่งตั้งอกีได้แต่ไม่เกนิสองวำระติดต่อกนั 

 ในกรณีที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ แต่ยังมิได้แต่งตั้ งกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้ำที่ไปก่อนจนกว่ำจะได้แต่งตั้งกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

 มำตรำ ๗๑/๔ นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำก

ต ำแหน่งเมื่อ 

 (๑) ตำย 

 (๒) ลำออก 

 (๓) ขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำมตำมมำตรำ ๗๑/๒ 

 (๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพรำะบกพร่องต่อหน้ำที่ มีควำมประพฤติเสื่อมเสยีหรือหย่อน

ควำมสำมำรถ 

 มำตรำ ๗๑/๕ ในกรณทีี่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจำกต ำแหน่งก่อนวำระและยังมิได้แต่งตั้ง

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ให้กรรมกำรที่เหลืออยู่ปฏบิัติหน้ำที่ต่อไปได้ 

 เมื่ อต ำแหน่งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ว่ำงลงก่อนวำระ ให้ด ำเนินกำรแต่งตั้ งกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยในสำมสบิวัน เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสบิวันจะ

ไม่แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิกไ็ด้ 

 มำตรำ ๗๑/๖ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งแทนต ำแหน่งที่ว่ำง หรือกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งเพ่ิมข้ึนในระหว่ำงที่กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอื่นยังมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง ให้

กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกับเวลำที่เหลืออยู่ของกรรมกำร

ผู้ทรงคุณวุฒิที่ยังอยู่ในต ำแหน่ง 

 มำตรำ ๗๑/๗ กำรประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน

กรรมกำรทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ไม่ว่ำกรรมกำรดังกล่ำวจะเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ท  ำงำนเตม็เวลำหรือไม่ 

 ในกำรประชุม ก.พ.ร. ถ้ำประธำนไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้รองประธำน

ปฏิบัติหน้ำที่แทน ในกรณีที่ไม่มีรองประธำนหรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรที่มำประชุม

เลือกกรรมกำรคนหน่ึงท ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม 

 กำรวินิจฉัยช้ีขำดให้ถือเสียงข้ำงมำก กรรมกำรคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในกำรลงคะแนน ถ้ำมี

คะแนนเสยีงเท่ำกนั ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมขึ้นอกีเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงช้ีขำด 
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 มำตรำ ๗๑/๘ กำรปฏิบัติหน้ำที่และค่ำตอบแทนของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่ต้องท ำงำน

เตม็เวลำ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในพระรำชกฤษฎีกำ 

 มำตรำ ๗๑/๙ ให้มีส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรขึ้ นเป็นส่วนรำชกำรใน

ส ำนักนำยกรัฐมนตรีซึ่งไม่มีฐำนะเป็นกรมตำมมำตรำ ๑๘ วรรคสี่ ขึ้ นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี เพ่ือ

รับผิดชอบในงำนเลขำนุกำรของ ก.พ.ร. และปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ ก.พ.ร. ก ำหนด โดยมีเลขำธิกำร 

ก.พ.ร. ซึ่งมีฐำนะเป็นอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

พัฒนำระบบรำชกำร 

 ให้เลขำธิกำร ก.พ.ร. เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ซึ่งกำรแต่งตั้งให้นำยกรัฐมนตรีน ำเสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจำรณำอนุมัติ 

 มำตรำ ๗๑/๑๐ ก.พ.ร. มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้  

  (๑) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบรำชกำรและงำน

ของรัฐอย่ำงอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสร้ำงระบบรำชกำร ระบบงบประมำณ ระบบบุคลำกร มำตรฐำนทำง

คุณธรรมและจริยธรรม ค่ำตอบแทน และวิธีปฏิบัติรำชกำรอื่น ให้เป็นไปตำมมำตรำ ๓/๑ โดยจะ

เสนอแนะให้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรกไ็ด้ 

 (๒) เสนอแนะและให้ค ำปรึกษำแก่หน่วยงำนอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในก ำกับของรำชกำรฝ่ำย

บริหำรตำมที่หน่วยงำนดังกล่ำวร้องขอ 

 (๓) รำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีกำรด ำเนินกำรขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์

ที่ก ำหนดในมำตรำ ๓/๑ 

 (๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก ำหนดหลักเกณฑแ์ละมำตรฐำนในกำรจัดตั้ง กำรรวม กำร

โอน กำรยุบเลิก กำรก ำหนดช่ือ กำรเปล่ียนช่ือ กำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ และกำรแบ่งส่วนรำชกำร

ภำยในของส่วนรำชกำรที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนรำชกำรอื่น 

 (๕) เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในกำรตรำพระรำชกฤษฎีกำ และกฎที่ออกตำม

พระรำชบัญญัตินี้  

 (๖) ด ำเนินกำรให้มีกำรช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจแก่ส่วนรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องและ

ประชำชนทั่วไป รวมตลอดทั้งกำรฝึกอบรม 

 (๗) ติดตำม ประเมินผล และแนะน ำเพ่ือให้มีกำรปฏบิัติตำมพระรำชบัญญัตินี้  และรำยงำน

ต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

 (๘) ตีควำมและวินิจฉัยปัญหำที่เกิดข้ึนจำกกำรใช้บังคับพระรำชบัญญัติน้ี หรือกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งก ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหำ มติ

ของคณะกรรมกำรตำมข้อนี้  เมื่อได้รับควำมเหน็ชอบจำกคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตำมกฎหมำย 

  (๙) เรียกให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอื่นใดมำช้ีแจงหรือแสดงควำมเหน็ประกอบกำรพิจำรณำ 

 (๑๐) จัดท ำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรพัฒนำและจัดระบบรำชกำรและงำนของรัฐอย่ำงอื่น

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต่อสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ 



๒๖๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 (๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะอนุกรรมกำร หรือคณะท ำงำน เพ่ือปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ 

ตำมที่มอบหมำย และจะก ำหนดอตัรำเบี้ยประชุมหรือค่ำตอบแทนอื่นด้วยกไ็ด้ 

 (๑๒) ปฏบิัติหน้ำที่อื่นตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติน้ีหรือตำมที่คณะรัฐมนตรีมอบหมำย 

 

บทเฉพาะกาล 

 

 มำตรำ ๗๒ ค ำว่ำ “ทบวงกำรเมือง” ตำมกฎหมำยอื่นที่มีอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้

บังคับ ให้หมำยควำมถึงกระทรวง ทบวง กรม ตำมพระรำชบัญญัตินี้แล้วแต่กรณ ี

 มำตรำ ๗๓ พระรำชกฤษฎีกำ และประกำศของคณะปฏิวัติเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบรำชกำร

ในส ำนักงำนรัฐมนตรี ส ำนักงำนปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และส่วนรำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นที่มี

ฐำนะเทยีบเท่ำกรมหรือมีฐำนะเป็นกรมที่ได้ตรำหรือประกำศโดยอำศัยอ ำนำจกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ

บริหำรรำชกำรแผ่นดินที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่ำที่ไม่

ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้  จนกว่ำจะมีพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยกำรจัดระเบียบรำชกำรตำม

พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับแทน 

 [มาตรา ๗๓ แกไ้ขค าว่า “ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “ส านักงานรัฐมนตรี” โดย

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๗๔ พระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนรัฐมนตรี และกรมหรือส่วน

รำชกำรที่เรียกช่ืออย่ำงอื่นและมีฐำนะเทยีบเท่ำกรมหรือมีฐำนะเป็นกรมใดยังมิได้ระบุอ ำนำจหน้ำที่ไว้

ตำมมำตรำ ๘ วรรคสี่ ให้ด ำเนินกำรแก้ไขให้เสรจ็สิ้นภำยในสองปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 [มาตรา ๗๔ แก้ไขค าว่า “ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “ส านักงานรัฐมนตรี” โดย

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 

 มำตรำ ๗๕ บทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค ำสั่งใดอ้ำงถึงประกำศ

ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออ้ำงถึงบทบัญญัติแห่งประกำศ

ของคณะปฏวิัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ 

ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค ำสั่งนั้นอ้ำงถึงพระรำชบัญญัตินี้  หรือบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้ ในบท

มำตรำที่มีนัยเช่นเดียวกนั แล้วแต่กรณ ี

 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

อานนัท ์ปันยารชุน 

นายกรฐัมนตรี 

 

 

 



๒๖๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่เป็นกำรจ ำเป็นต้อง

ก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้มีกำรปฏิบัติงำนซ ้ำซ้อนกัน

ระหว่ำงส่วนรำชกำรต่ำงๆ และเพ่ือให้กำรบริหำรงำนในระดับกระทรวงมีเอกภำพสำมำรถด ำเนินกำรให้

เป็นไปตำมนโยบำยที่รัฐมนตรีก ำหนดได้ และสมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติ

รำชกำรแทนให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในกำรปฏิบัติรำชกำร และก ำหนดอ ำนำจและ

หน้ำที่ของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรซ่ึงปฏิบัติรำชกำรใน

เขตจังหวัดให้เหมำะสมขึ้ น ประกอบกับประกำศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยำยน 

พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมำยหลักในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินได้ประกำศใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนแล้ว 

สมควรแก้ไขปรับปรุงเป็นพระรำชบัญญัติเสยีในครำวเดียวกนั จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่พระรำชบัญญัติ

คณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส ำนักงำน

คณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบก เป็นส่วนรำชกำรสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี มีเลขำธิกำร

คณะกรรมกำรจัดระบบกำรจรำจรทำงบกเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ

รำชกำร ขึ้ นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี ในกำรนี้ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติ

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกัน จึงจ ำเป็นต้องตรำ

พระรำชบัญญัตินี้  

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนที ่๒๑/หนา้ ๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕) 

 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่เป็นกำรสมควร

ก ำหนดให้เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริเป็น

ผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร ข้ึนตรงต่อนำยกรัฐมนตรีและโดยที่พระรำชบัญญัติ

คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้ใช้บังคับแล้วบัญญัติให้จัดตั้งส ำนักงำน

คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติเป็นส่วนรำชกำรสังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี  มีเลขำธิกำร

คณะกรรมกำรนโยบำยพลังงำนแห่งชำติเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรในส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

นโยบำยพลังงำนแห่งชำติและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร ขึ้ นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี ในกำรนี้ ต้อง

แก้ไขเพ่ิมเติมมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือก ำหนดให้



๒๗๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

หัวหน้ำส่วนรำชกำรทั้งสองเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำรและรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรขึ้นตรงต่อ

นำยกรัฐมนตรี จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐/ตอนที ่๑๒๗/ฉบบัพิเศษ หนา้ ๖/๖ กนัยายน ๒๕๓๖) 

 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 มำตรำ ๕ พระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส่วนรำชกำรตำมมำตรำ ๘ วรรคสี่ แห่ง

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระรำชบัญญัติน้ี

ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำให้คงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่ำจะมีกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรแบ่งส่วน

รำชกำรตำมมำตรำ ๘ ฉ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 

 มำตรำ ๖ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้  

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง

รำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๒๓๐ ได้บัญญัติให้กำรรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ที่ไม่มีกำรก ำหนด

ต ำแหน่งหรืออัตรำของข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงเพ่ิมขึ้นหรือกำรยุบเลิกส่วนรำชกำรดังกล่ำว สำมำรถท ำได้

โดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ ดังนั้น สมควรก ำหนดลักษณะของกรณีที่สำมำรถตรำเป็นพระรำช

กฤษฎีกำและวิธีกำรด ำเนินกำรของแต่ละกรณี  และรูปแบบของพระรำชกฤษฎีกำดังกล่ำว รวมทั้ง

ปรับปรุงหลักเกณฑก์ำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเลขำนุกำรรัฐมนตรีและส่วนรำชกำรระดับกรม 

ทั้งนี้  เพ่ือให้สอดคล้องกบับทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่ำว จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที ่๗๗ ก/หนา้ ๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๒) 

 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

 

 มำตรำ ๑๖ ในวำระเร่ิมแรก ให้ ก.พ.ร. ด ำเนินกำรเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีกำร

ปรับปรุงโครงสร้ำง ระบบรำชกำร ระบบงบประมำณ ระบบบุคลำกร กำรปรับเปล่ียนส่วนรำชกำรเป็น

องค์กำรมหำชน หรือองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนรำชกำร เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไป

อย่ำงมีประสิทธิภำพและตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน  ทั้งนี้  ภำยในสองปีนับแต่วันที่

พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 

 มำตรำ ๑๘ ให้ด ำเนินกำรแต่งตั้ ง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่

พระรำชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 



๒๗๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้โอนงบประมำณและบุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมที่

นำยกรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ ไปเป็นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

รำชกำร 

 ให้อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนตำมมำตรำ ๘ ทวิ และตำม

มำตรำ ๘ สัตต ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรแบ่งส่วนรำชกำรและกำรก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรซ่ึง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอ ำนำจ

หน้ำที่ของ ก.พ.ร. 

 ให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน คงมี

อ ำนำจหน้ำที่เท่ำที่ไม่ซ ำ้กบัอ ำนำจหน้ำที่ของ ก.พ.ร. 

 ให้ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือนและกฎหมำยว่ำด้วย

ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เพ่ือก ำหนดภำรกิจของ ก.พ.ร. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ

รำชกำร คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนให้เหมำะสม 

ซึ่งต้องท ำให้แล้วเสรจ็และเสนอสภำผู้แทนรำษฎรภำยในสองปีนับแต่วันที่พระรำชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 

 มำตรำ ๑๙ ให้บทบัญญัติมำตรำ ๑๕ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ ก่อนกำรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัตินี้  คงใช้บังคับต่อไปจนกว่ำจะมีกำรแก้ไข

เพ่ิมเติม ให้น ำกรณีที่ส่วนรำชกำรใดข้ึนตรงต่อนำยกรัฐมนตรีไปบัญญัติไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่เป็นกำรสมควร

ปรับปรุงระบบบริหำรรำชกำรเพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศและกำร

ให้บริกำรแก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสทิธภิำพย่ิงขึ้นโดยก ำหนดให้กำรบริหำรรำชกำรแนวทำงใหม่ต้องมี

กำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย และแผนกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้สำมำรถประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำรใน

แต่ละระดับได้อย่ำงชัดเจน มีกรอบกำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดีเป็นแนวทำงในกำรก ำกับกำรก ำหนด

นโยบำยและกำรปฏิบัติรำชกำร และเพ่ือให้กระทรวงสำมำรถจัดกำรบริหำรงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยได้ 

จึงก ำหนดให้มีรูปแบบกำรบริหำรใหม่ โดยกระทรวงสำมำรถแยกส่วนรำชกำรจัดตั้งเป็นหน่วยงำนตำม

ภำระหน้ำที่  เพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้ำหมำยของงำนที่จะต้องปฏิบัติ และ

ก ำหนดให้มีกลุ่มภำรกิจของส่วนรำชกำรต่ำงๆ ที่มีงำนสัมพันธ์กัน เพ่ือที่จะสำมำรถก ำหนดเป้ำหมำย

กำรท ำงำนร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบก ำกับกำรบริหำรงำนของกลุ่มภำรกิจนั้นโดยตรงเพ่ือให้งำน

เป็นไปอย่ำงมีประสทิธภิำพและรวดเรว็ รวมทั้งให้มีกำรประสำนกำรปฏิบัติงำน และกำรใช้งบประมำณ

เพ่ือที่จะให้กำรบริหำรงำนของทุกส่วนรำชกำรบรรลุเป้ำหมำยของกระทรวงได้อย่ำงมีประสทิธภิำพและ

ลดควำมซ ำ้ซ้อน มีกำรมอบหมำยงำนเพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร และสมควรก ำหนดกำรบริหำร

รำชกำรในต่ำงประเทศให้เหมำะสมกับลักษณะกำรปฏิบัติหน้ำที่และสำมำรถปฏิบัติกำรได้อย่ำงรวดเรว็

และมีเอกภำพ โดยมีหัวหน้ำคณะผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรรำชกำร นอกจำกนี้  สมควรให้มี



๒๗๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเพ่ือเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรดูแลกำรจัดส่วนรำชกำรและ

กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนของภำครำชกำรให้มีกำรจัดระบบรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป 

จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้  

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที ่๙๙ ก/หนา้ ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕) 

 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้  คือ โดยที่ในปัจจุบันได้มีกำร

โอนกรมต ำรวจไปจัดตั้งเป็นส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติและก ำหนดให้ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด  

ท ำหน้ำที่หัวหน้ำต ำรวจภูธรจังหวัด จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร

แผ่นดินในส่วนของช่ือกรมต ำรวจและต ำแหน่งของข้ำรำชกำรต ำรวจในกรมกำรจังหวัดให้สอดคล้องกัน 

จึงจ ำเป็นต้องตรำพระรำชบัญญัตินี้ 

 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที ่๑๐๘ ก/หนา้ ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) 


