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ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 

พระราชกฤษฎีกา 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที ่๕๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

 พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำฯ 

ให้ประกำศว่ำ 

 โดยที่เป็นกำรสมควรก ำหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรบริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี 

 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ประกอบกับ

มำตรำ ๓/๑ และมำตรำ ๗๑/๑๐(๕) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 

๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

จึงทรง พระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้  

 มำตรำ ๑ พระรำชกฤษฎีกำนี้ เรียกว่ำ “พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำร

บริหำรกจิกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 มำตรำ ๒* พระรำชกฤษฎีกำนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

เป็นต้นไป 

 * ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที ่๑๐๐ ก วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๔๖ 

 มำตรำ ๓ กำรปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำน้ีในเร่ืองใดสมควรที่ส่วนรำชกำรใดจะปฏิบัติ

เมื่อใด และจะต้องมีเงื่อนไขอย่ำงใด ให้เป็นไปตำมที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดตำมข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 

 มำตรำ ๔ ในพระรำชกฤษฎีกำนี้  

  “ส่วนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรม และหน่วยงำนอื่นของรัฐที่อยู่ในก ำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  



๒๙๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

  “รัฐวิสำหกิจ” หมำยควำมว่ำ รัฐวิสำหกิจที่จัดตั้ งข้ึนโดยพระรำชบัญญัติหรือพระรำช

กฤษฎีกำ 

 “ข้ำรำชกำร” หมำยควำมรวมถึงพนักงำน ลูกจ้ำง หรือผู้ปฏบิัติงำนในส่วนรำชกำร 

 มำตรำ ๕ ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้  

 

หมวด ๑ 

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 

 มำตรำ ๖ กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย

ดังต่อไปนี้  

 (๑) เกดิประโยชน์สขุของประชำชน 

 (๒) เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภำรกจิของรัฐ 

 (๓) มีประสทิธภิำพและเกดิควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกจิของรัฐ 

 (๔) ไม่มีขั้นตอนกำรปฏบิัติงำนเกนิควำมจ ำเป็น 

 (๕) มีกำรปรับปรุงภำรกจิของส่วนรำชกำรให้ทนัต่อสถำนกำรณ ์

 (๖) ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 

 (๗) มีกำรประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

 

หมวด ๒ 

การบริหารราชการเพือ่ใหเ้กิดประโยชนส์ุขของประชาชน 

 

 มำตรำ ๗ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือประโยชน์สขุของประชำชน หมำยถึง กำรปฏิบัติรำชกำรที่

มีเป้ำหมำยเพ่ือให้เกิดควำมผำสกุและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน ควำมสงบและปลอดภัยของสงัคม

ส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สงูสดุของประเทศ  

 มำตรำ ๘ ในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน ส่วนรำชกำรจะต้อง

ด ำเนินกำร โดยถือว่ำประชำชนเป็นศูนย์กลำงที่จะได้รับกำรบริกำรจำกรัฐ และจะต้องมีแนวทำงกำร

บริหำรรำชกำรดังต่อไปนี้  

 (๑) กำรก ำหนดภำรกิจของรัฐและส่วนรำชกำรต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ตำมมำตรำ ๗ 

และสอดคล้องกบัแนวนโยบำยแห่งรัฐและนโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ 

 (๒) กำรปฏิบัติภำรกิจของส่วนรำชกำรต้องเป็นไปโดยซื่อสตัย์สจุริต สำมำรถตรวจสอบได้ 

และมุ่งให้เกดิประโยชน์สขุแก่ประชำชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 

 (๓) ก่อนเร่ิมด ำเนินกำร ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรศึกษำวิเครำะห์ผลดีและผลเสียให้

ครบถ้วน ทุกด้ำน ก ำหนดข้ันตอนกำรด ำเนินกำรที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบกำรด ำเนินกำรในแต่ละขั้นตอน 



๒๙๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ในกรณีที่ภำรกิจใดจะมีผลกระทบต่อประชำชน ส่วนรำชกำรต้องด ำเนินกำรรับฟังควำมคิดเห็นของ

ประชำชนหรือช้ีแจงท ำควำมเข้ำใจเพ่ือให้ประชำชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจำก

ภำรกจินั้น 

 (๔)  ให้เป็นหน้ำที่ของข้ำรำชกำรที่จะต้องคอยรับฟังควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของ

สังคมโดยรวมและประชำชนผู้รับบริกำร เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ือให้มีกำร

ปรับปรุงวิธปีฏบิัติรำชกำรให้เหมำะสม 

 (๕)  ในกรณีที่เกิดปัญหำและอุปสรรคจำกกำรด ำเนินกำร ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรแก้ไข

ปัญหำและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีที่ปัญหำหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้ นจำกส่วนรำชกำรอื่น  หรือ

ระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนรำชกำรอื่น ให้ส่วนรำชกำรแจ้งให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือ

ด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงโดยเรว็ต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทรำบด้วย 

 กำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดวิธีปฏิบัติให้เหมำะสมกับภำรกิจแต่ละ

เร่ือง ทั้งนี้  ก.พ.ร. จะก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรทั่วไปให้ส่วนรำชกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมมำตรำนี้

ด้วยกไ็ด้ 

 

หมวด ๓ 

การบริหารราชการเพือ่ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั 

 

 มำตรำ ๙ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือให้เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ให้ส่วนรำชกำรปฏบิัติ 

ดังต่อไปนี้  

 (๑) ก่อนจะด ำเนินกำรตำมภำรกิจใด ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรไว้เป็นกำร

ล่วงหน้ำ 

 (๒) กำรก ำหนดแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรตำม (๑) ต้องมีรำยละเอียดของ

ข้ันตอนระยะเวลำและงบประมำณที่จะต้องใช้ในกำรด ำเนินกำรของแต่ละข้ันตอน เป้ำหมำยของภำรกิจ 

ผลสมัฤทธิ์ของภำรกจิ และตัวช้ีวัดควำมส ำเรจ็ของภำรกจิ 

 (๓) ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำร

ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ส่วนรำชกำรก ำหนดข้ึน ซ่ึงต้องสอดคล้องกบัมำตรฐำนที่ ก.พ.ร. ก ำหนด 

 (๔) ในกรณีที่กำรปฏิบัติภำรกิจ หรือกำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเกิดผลกระทบต่อ

ประชำชน ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขหรือบรรเทำผลกระทบน้ัน หรือ

เปล่ียนแผนปฏบิัติรำชกำรให้เหมำะสม 

 มำตรำ ๑๐ ในกรณีที่ภำรกิจใดมีควำมเกี่ยวข้องกับหลำยส่วนรำชกำรหรือเป็นภำรกิจที่

ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกัน ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องน้ันก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรเพ่ือให้เกิด 

กำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำรร่วมกนั โดยมุ่งให้เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภำรกจิของรัฐ 



๓๐๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ให้ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่สนับสนุนกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือหัวหน้ำคณะ

ผู้แทนในต่ำงประเทศ เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแบบบูรณำกำรในจังหวัดหรือในต่ำงประเทศ แล้วแต่

กรณี สำมำรถใช้อ ำนำจตำมกฎหมำยได้ครบถ้วนตำมควำมจ ำเป็นและบริหำรรำชกำรได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ 

 มำตรำ ๑๑ ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กำร

แห่งกำรเรียนรู้อย่ำงสม ่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ ในด้ำนต่ำงๆ 

เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏบิัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเรว็และเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ รวมทั้ง

ต้องส่งเสริมและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสยัทศัน์และปรับเปล่ียนทศันคติของข้ำรำชกำรใน

สงักดัให้เป็นบุคลำกรที่มีประสทิธภิำพและมีกำรเรียนรู้ ร่วมกนั ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏบิัติรำชกำร

ของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกบักำรบริหำรรำชกำรให้เกดิผลสมัฤทธิ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำน้ี 

 มำตรำ ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อำจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือก ำหนดมำตรกำรก ำกบักำรปฏบิัติรำชกำรโดยวิธกีำรจัดท ำควำมตกลงเป็นลำยลักษณ์

อกัษร หรือโดยวิธกีำรอื่นใด เพ่ือแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏบิัติรำชกำร 

 มำตรำ ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตลอดระยะเวลำกำร

บริหำรรำชกำรของคณะรัฐมนตรี 

 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำยต่อรัฐสภำแล้ว ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ส ำนัก

เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  และส ำนัก

งบประมำณ ร่วมกันจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำภำยในเก้ำสบิวัน

นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบำยต่อรัฐสภำ 

 เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ควำมเหน็ชอบในแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้

มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนรำชกำร ที่จะต้องด ำเนินกำรจัดท ำภำรกิจให้เป็นไปตำม

แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินนั้น 

 มำตรำ ๑๔ ในกำรจัดท ำแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมมำตรำ ๑๓ ให้จัดท ำเป็นแผน

สี่ปี โดยน ำนโยบำยของรัฐบำลที่แถลงต่อรัฐสภำมำพิจำรณำด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับแนวนโยบำย

พ้ืนฐำนแห่งรัฐตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และแผนพัฒนำประเทศด้ำน

ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  อย่ำงน้อยจะต้องมีสำระส ำคัญเกี่ยวกับกำรก ำหนดเป้ำหมำยและผลสมัฤทธิ์

ของงำน ส่วนรำชกำรหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภำรกิจ ประมำณกำรรำยได้และรำยจ่ำยและ

ทรัพยำกรต่ำงๆ ที่จะต้องใช้ ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร และกำรติดตำมประเมินผล  

 มำตรำ ๑๕ เมื่อมีกำรประกำศใช้บังคับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินแล้ว ให้ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำและส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีร่วมกนัพิจำรณำจัดท ำแผนนิติบัญญัติ โดยมี

รำยละเอียดเกี่ยวกับกฎหมำยที่จะต้องจัดให้มีข้ึนใหม่หรือกฎหมำยที่ต้องมีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ

ยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ส่วนรำชกำรผู้รับผิดชอบ และระยะเวลำที่ต้อง

ด ำเนินกำร 



๓๐๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 แผนนิติบัญญัติน้ันเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตำมที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและ

ส ำนักเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีเสนอแล้ว ให้มีผลผูกพันส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตำมนั้น 

 ในกรณีที่เห็นสมควร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำอำจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือ

ก ำหนดหลักเกณฑก์ำรจัดท ำแผนนิติบัญญัติเพ่ือให้เกดิควำมร่วมมือในกำรปฏบิัติงำนกไ็ด้ 

 มำตรำ ๑๖ ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรนั้น  โดยจัดท ำเป็น

แผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกบัแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินตำมมำตรำ ๑๓ 

 ในแต่ละปีงบประมำณ ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  โดยให้ระบุ

สำระส ำคัญเกี่ยวกับนโยบำยกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำร เป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของงำน 

รวมทั้งประมำณกำรรำยได้และรำยจ่ำยและทรัพยำกรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ควำม

เหน็ชอบ 

 เมื่อรัฐมนตรีให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรใดตำมวรรคสองแล้ว ให้

ส ำนักงบประมำณด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือปฏิบัติงำนให้บรรลุผลส ำเรจ็ในแต่ละภำรกิจตำม

แผนปฏบิัติรำชกำรดังกล่ำว 

 ในกรณีที่ส่วนรำชกำรมิได้เสนอแผนปฏิบัติรำชกำรในภำรกจิใดหรือภำรกิจใดไม่ได้รับควำม

เหน็ชอบจำกรัฐมนตรี มิให้ส ำนักงบประมำณจัดสรรงบประมำณส ำหรับภำรกจินั้น 

 เมื่อสิ้นปีงบประมำณให้ส่วนรำชกำรจัดท ำรำยงำนแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติรำชกำร

ประจ ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 มำตรำ ๑๗ ในกรณีที่กฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำ

แผนปฏบิัติรำชกำรเพ่ือขอรับงบประมำณ ให้ส ำนักงบประมำณและ ก.พ.ร. ร่วมกันก ำหนดแนวทำงกำร

จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรตำมมำตรำ ๑๖ ให้สำมำรถใช้ได้กับแผนปฏิบัติรำชกำรที่ ต้องจัดท ำตำม

กฎหมำยว่ำด้วยวิธกีำรงบประมำณ ทั้งนี้  เพ่ือมิให้เพ่ิมภำระงำนในกำรจัดท ำแผนจนเกนิสมควร 

 มำตรำ ๑๘ เมื่อมีกำรก ำหนดงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมแผนปฏิบัติรำชกำรของส่วน

รำชกำรใดแล้ว กำรโอนงบประมำณจำกภำรกิจหน่ึงตำมที่ก ำหนดในแผนปฏิบัติรำชกำรไปด ำเนินกำร 

อย่ำงอื่น ซ่ึงมีผลท ำให้ภำรกิจเดิมไม่บรรลุเป้ำหมำยหรือน ำไปใช้ในภำรกิจใหม่ที่มิได้ก ำหนดใน

แผนปฏิบัติรำชกำร จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจำกคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏิบัติรำชกำรให้

สอดคล้องกนัแล้ว 

 กำรปรับแผนปฏิบัติรำชกำรตำมวรรคหน่ึงจะกระท ำได้เฉพำะในกรณีที่งำนหรือภำรกิจใดไม่

อำจด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ต่อไปได้  หรือหมดควำมจ ำเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์  หรือหำก

ด ำเนินกำรต่อไปจะต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยเกินควำมจ ำเป็น หรือมีควำมจ ำเป็นอย่ำงอื่นอนัไม่อำจหลีกเล่ียงได้ 

ที่จะต้องเปล่ียนแปลงสำระส ำคัญของแผนปฏบิัติรำชกำร  

 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติรำชกำรแล้ว ให้ด ำเนินกำรแก้ไขแผนกำร

บริหำรรำชกำรแผ่นดินให้สอดคล้องกนัด้วย 



๓๐๒ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๑๙ เมื่อนำยกรัฐมนตรีพ้นจำกต ำแหน่ง ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรมีหน้ำที่สรุปผลกำร

ปฏิบัติรำชกำรและให้ข้อมูลต่อนำยกรัฐมนตรีคนใหม่ ตำมที่นำยกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งกำร ทั้งนี้  เพ่ือ

นำยกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินต่อไป 

 
หมวด ๔ 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั 

 

 มำตรำ ๒๐ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรภำยในส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสทิธภิำพให้ส่วน

รำชกำรก ำหนดเป้ำหมำย แผนกำรท ำงำน ระยะเวลำแล้วเสรจ็ของงำนหรือโครงกำร และงบประมำณที่

จะต้องใช้ในแต่ละงำนหรือโครงกำร และต้องเผยแพร่ให้ข้ำรำชกำรและประชำชนทรำบทั่วกนัด้วย 

 มำตรำ ๒๑ ให้ส่วนรำชกำรจัดท ำบัญชีต้นทุนในงำนบริกำรสำธำรณะแต่ละประเภทขึ้นตำม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

 ให้ส่วนรำชกำรค ำนวณรำยจ่ำยต่อหน่วยของงำนบริกำรสำธำรณะที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ

ส่วนรำชกำรนั้นตำมระยะเวลำที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และรำยงำนให้ส ำนักงบประมำณ กรมบัญชีกลำง 

และ ก.พ.ร. ทรำบ 

 ในกรณีที่รำยจ่ำยต่อหน่วยของงำนบริกำรสำธำรณะใดของส่วนรำชกำรใดสูงกว่ำรำยจ่ำยต่อ

หน่วยของงำนบริกำรสำธำรณะประเภทและคุณภำพเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกันของส่วนรำชกำรอื่น  ให้

ส่วนรำชกำรนั้นจัดท ำแผนกำรลดรำยจ่ำยต่อหน่วยของงำนบริกำรสำธำรณะดังกล่ำว เสนอส ำนัก

งบประมำณ กรมบัญชีกลำง และ ก.พ.ร. ทรำบ และถ้ำมิได้มีข้อทกัท้วงประกำรใดภำยในสบิห้ำวันกใ็ห้

ส่วนรำชกำรดังกล่ำวถือปฏบิัติตำมแผนกำรลดรำยจ่ำยนั้นต่อไปได้ 

 มำตรำ ๒๒ ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติและส ำนัก

งบประมำณร่วมกันจัดให้มีกำรประเมินควำมคุ้มค่ำในกำรปฏิบัติภำรกิจของรัฐที่ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรอยู่ 

เพ่ือรำยงำนคณะรัฐมนตรีส ำหรับเป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำว่ำภำรกจิใดสมควรจะได้ด ำเนินกำรต่อไป

หรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ในกำรจัดตั้งงบประมำณของส่วนรำชกำรในปีต่อไป ทั้งนี้  ตำมระยะเวลำ

ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนด 

 ในกำรประเมินควำมคุ้มค่ำตำมวรรคหนึ่ง ให้ค ำนึงถึงประเภทและสภำพของแต่ละภำรกิจ 

ควำมเป็นไปได้ของภำรกจิหรือโครงกำรที่ด ำเนินกำร ประโยชน์ที่รัฐและประชำชนจะพึงได้และรำยจ่ำยที่

ต้องเสยีไปก่อนและหลังที่ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรด้วย 

 ควำมคุ้มค่ำตำมมำตรำนี้  ให้หมำยควำมถึงประโยชน์หรือผลเสียทำงสังคม และประโยชน์

หรือผลเสยีอื่น ซึ่งไม่อำจค ำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 

 มำตรำ ๒๓ ในกำรจัดซื้ อหรือจัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม 

โดยพิจำรณำถึงประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้รำคำ 

และประโยชน์ระยะยำวของส่วนรำชกำรที่จะได้รับประกอบกนั  



๓๐๓ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกรณทีี่วัตถุประสงค์ในกำรใช้เป็นเหตุให้ต้องค ำนึงถึงคุณภำพและกำรดูแลรักษำเป็นส ำคัญ 

ให้สำมำรถกระท ำได้โดยไม่ต้องถือรำคำต ่ำสดุในกำรเสนอซื้อหรือจ้ำงเสมอไป 

 ให้ส่วนรำชกำรที่มีหน้ำที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับกำรพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่งและวรรคสองได้อย่ำงมีประสทิธภิำพ 

 มำตรำ ๒๔ ในกำรปฏิบัติภำรกิจใด หำกส่วนรำชกำรจ ำเป็นต้องได้รับอนุญำต อนุมัติ หรือ

ควำมเห็นชอบจำกส่วนรำชกำรอื่นตำมที่มีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมติคณะรัฐมนตรี

ก ำหนด ให้ส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจอนุญำต อนุมัติ หรือให้ควำมเหน็ชอบดังกล่ำว แจ้งผลกำรพิจำรณำให้

ส่วนรำชกำรที่ย่ืนค ำขอทรำบภำยในสบิห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอ 

 ในกรณีที่เร่ืองใดมีกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ หรือมติคณะรัฐมนตรีก ำหนด

ขั้นตอนกำรปฏบิัติไว้ และข้ันตอนกำรปฏบิัตินั้นต้องใช้ระยะเวลำเกนิสบิห้ำวัน ให้ส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจ

อนุญำต อนุมัติ หรือให้ควำมเหน็ชอบ ประกำศก ำหนดระยะเวลำกำรพิจำรณำไว้ให้ส่วนรำชกำรอื่นทรำบ 

 ส่วนรำชกำรใดที่มีอ ำนำจอนุญำต อนุมัติ หรือให้ควำมเห็นชอบ มิได้ด ำเนินกำรให้แล้วเสรจ็

ตำมวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หำกเกิดควำมเสียหำยใดขึ้น ให้ถือว่ำข้ำรำชกำรซ่ึงมีหน้ำที่เกี่ยวข้องและ

หัวหน้ำส่วนรำชกำรนั้นประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรง เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่ำควำมล่ำช้ำนั้นมิได้เกิดขึ้ น

จำกควำมผิดของตน 

 มำตรำ ๒๕ ในกำรพิจำรณำวินิจฉัยช้ีขำดปัญหำใดๆ ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่

รับผิดชอบในปัญหำนั้นๆ จะต้องพิจำรณำวินิจฉัยช้ีขำดโดยเร็ว กำรตั้งคณะกรรมกำรขึ้ นพิจำรณำ

วินิจฉัย ให้ด ำเนินกำรได้เท่ำที่จ ำเป็นอนัไม่อำจหลีกเล่ียงได้ 

 ในกำรพิจำรณำเร่ืองใดๆ โดยคณะกรรมกำร เมื่อคณะกรรมกำรมีมติเป็นประกำรใดแล้ว ให้มติ

ของคณะกรรมกำรผูกพันส่วนรำชกำรซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมกำรอยู่ด้วย แม้ว่ำในกำรพิจำรณำวินิจฉัย

เร่ืองน้ันผู้แทนของส่วนรำชกำรที่เป็นกรรมกำรจะมิได้เข้ำร่วมพิจำรณำวินิจฉัยกต็ำม ถ้ำมีควำมเห็น

แตกต่ำงกนัสองฝ่ำย ให้บันทกึควำมเหน็ของกรรมกำรฝ่ำยข้ำงน้อยไว้ให้ปรำกฏในเร่ืองนั้นด้วย 

 ควำมผูกพันที่ก ำหนดไว้ในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกบักำรวินิจฉัยในปัญหำด้ำนกฎหมำย 

 มำตรำ ๒๖ กำรสั่งรำชกำรโดยปกติให้กระท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่

ผู้บังคับบัญชำมีควำมจ ำเป็นที่ไม่อำจสั่งเป็นลำยลักษณอ์ักษรในขณะนั้น จะสั่งรำชกำรด้วยวำจำกไ็ด้ แต่

ให้ผู้รับค ำสั่งนั้นบันทึกค ำสั่งด้วยวำจำไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรและเมื่อได้ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำสั่ง

ดังกล่ำวแล้วให้บันทกึรำยงำนให้ผู้สั่งรำชกำรทรำบ ในบันทกึให้อ้ำงองิค ำสั่งด้วยวำจำไว้ด้วย 

 

หมวด ๕ 

การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

 มำตรำ ๒๗ ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสนิใจเกี่ยวกับกำรสั่ง กำรอนุญำต 

กำรอนุมัติ กำรปฏบิัติรำชกำร หรือกำรด ำเนินกำรอื่นใดของผู้ด ำรงต ำแหน่งใดให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่งที่มี

หน้ำที่ รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรในเร่ืองน้ันโดยตรง เพ่ือให้เกิดควำมรวดเร็วและลดขั้นตอนกำร



๓๐๔ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ปฏิบัติรำชกำร ทั้งนี้  ในกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจดังกล่ำวต้องมุ่งผลให้เกิดควำมสะดวกและ

รวดเรว็ในกำรบริกำรประชำชน 

 เมื่ อได้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจตำมวรรคหนึ่ งแล้ว  ให้ส่วนรำชกำรก ำหนด 

หลักเกณฑ์กำรควบคุม ติดตำม และก ำกับดูแลกำรใช้อ ำนำจและควำมรับผิดชอบของผู้รับมอบอ ำนำจ

และผู้มอบอ ำนำจไว้ด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่ำวต้องไม่สร้ำงข้ันตอนหรือกำรกล่ันกรองงำนที่ไม่จ ำเป็นใน

กำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำร ในกำรนี้  หำกสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือโทรคมนำคมแล้วจะ

เป็นกำรลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภำพและประหยัดค่ำใช้จ่ำย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหำยแก่รำชกำร ให้

ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรให้ข้ำรำชกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือโทรคมนำคมตำมควำมเหมำะสมและ

ก ำลังเงินงบประมำณ 

 เมื่อส่วนรำชกำรใดได้มีกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจตำมวรรคหนึ่ ง  หรือได้มีกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศหรือโทรคมนำคมตำมวรรคสองแล้ว ให้ส่วนรำชกำรนั้นเผยแพร่ให้ประชำชน

ทรำบเป็นกำรทั่วไป 

 มำตรำ ๒๘ เพ่ือประโยชน์ในกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจตำมมำตรำ ๒๗ ก.พ.ร. ด้วย

ควำมเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีจะก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธกีำรหรือแนวทำงในกำรกระจำยอ ำนำจกำร

ตัดสนิใจ ควำมรับผิดชอบระหว่ำงผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ และกำรลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติ

รำชกำรให้ ส่วนรำชกำรถือปฏบิัติกไ็ด้ 

 มำตรำ ๒๙ ในกำรปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชนหรือกำรติดต่อประสำนงำน

ระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกัน ให้ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งจัดท ำแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลำ กำร

ด ำเนินกำร รวมทั้งรำยละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ท  ำกำรของส่วนรำชกำร

และในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำร เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำตรวจดูได้ 

 มำตรำ ๓๐ ในกระทรวงหนึ่ง ให้เป็นหน้ำที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนรำชกำร

ภำยในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงำนเกี่ยวกบักำรบริกำรประชำชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วม เพ่ือ

อ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนในกำรที่จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้  เพ่ือให้

ประชำชนสำมำรถติดต่อสอบถำม ขอทรำบข้อมูล ขออนุญำต หรือขออนุมัติในเร่ืองใดๆ ที่เป็นอ ำนำจ

หน้ำที่ของส่วนรำชกำรในกระทรวงเดียวกนั โดยติดต่อเจ้ำหน้ำที่ ณ ศูนย์บริกำรร่วมเพียงแห่งเดียว 

 มำตรำ ๓๑ ในศูนย์บริกำรร่วมตำมมำตรำ ๓๐ ให้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รับเร่ืองรำวต่ำงๆ และ

ด ำเนินกำรส่งต่อให้เจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป โดยให้มีข้อมูลและ

เอกสำรที่เกี่ยวข้องกบัอ ำนำจหน้ำที่ของทุกส่วนรำชกำรในกระทรวง รวมทั้งแบบค ำขอต่ำงๆ ไว้ให้พร้อม

ที่จะบริกำรประชำชนได้ ณ ศูนย์บริกำรร่วม 

 ให้เป็นหน้ำที่ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดพิมพ์รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำนที่

ประชำชนจะต้องจัดหำมำในกำรขออนุมัติหรือขออนุญำตในแต่ละเร่ืองมอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของ

ศูนย์บริกำรร่วม และให้เป็นหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ศูนย์บริกำรร่วมที่จะต้องแจ้งให้ประชำชนที่มำติดต่อได้

ทรำบในคร้ังแรกที่มำติดต่อ และตรวจสอบว่ำเอกสำรหลักฐำนที่จ ำเป็นดังกล่ำวน้ันประชำชนได้ย่ืนมำ

ครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งให้ทรำบถึงระยะเวลำที่จะต้องใช้ด ำเนินกำรในเร่ืองน้ัน 



๓๐๕ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ในกำรย่ืนค ำร้องหรือค ำขอต่อศูนย์บริกำรร่วมตำมมำตรำ ๓๐ ให้ถือว่ำเป็นกำรย่ืนต่อส่วน

รำชกำร ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตำมที่ระบุไว้ในกฎหมำยหรือกฎแล้ว 

 ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ง หำกมีปัญหำหรืออุปสรรคในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เป็นไป

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ก ำหนดในกฎหมำยหรือกฎในเร่ืองใด ให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ 

ก.พ.ร. ทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมกฎหมำย

หรือกฎนั้นต่อไป 

 มำตรำ ๓๒ ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ และปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำประจ ำกิ่ง

อ ำเภอ จัดให้ส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชนในเร่ืองเดียวกันหรือ

ต่อเนื่องกันในจังหวัด อ ำเภอ หรือกิ่งอ ำเภอนั้น ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริกำรร่วมไว้ ณ ศำลำกลำงจังหวัด 

ที่ว่ำกำรอ ำเภอ หรือที่ว่ำกำรกิ่งอ ำเภอ หรือสถำนที่อื่นตำมที่เหน็สมควร โดยประกำศให้ประชำชนทรำบ 

และให้น ำควำมในมำตรำ ๓๐ และมำตรำ ๓๑ มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 

การปรบัปรุงภารกิจของส่วนราชการ 

 

 มำตรำ ๓๓ ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำภำรกิจใดมีควำมจ ำเป็น 

หรือสมควรที่จะได้ด ำเนินกำรต่อไปหรือไม่ โดยค ำนึงถึงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยของ

คณะรัฐมนตรี ก ำลังเงินงบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกจิและสถำนกำรณอ์ื่นประกอบกนั 

 ก ำหนดเวลำในกำรจัดให้มีกำรทบทวนตำมวรรคหน่ึงให้เป็นไปตำมที่ ก.พ.ร. ก ำหนด 

 ในกรณีที่ส่วนรำชกำรเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงภำรกิจ ให้ส่วนรำชกำร

ด ำเนินกำรปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ โครงสร้ำง และอัตรำก ำลัง ของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกัน และ

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป 

 ในกรณทีี่ ก.พ.ร. พิจำรณำแล้วเหน็ว่ำภำรกจิของรัฐที่ส่วนรำชกำรใดรับผิดชอบด ำเนินกำรอยู่

สมควรเปล่ียนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติม ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ เมื่อคณะรัฐมนตรี

เห็นชอบแล้ว ให้ส่วนรำชกำรนั้นด ำเนินกำรปรับปรุงภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง 

ของส่วนรำชกำรนั้นให้สอดคล้องกนั 

 มำตรำ ๓๔ ในกรณทีี่มีกำรยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนรำชกำรใดทั้งหมดหรือบำงส่วน ห้ำมมิ

ให้จัดตั้งส่วนรำชกำรที่มีภำรกิจหรืออ ำนำจหน้ำที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกันกับส่วนรำชกำร

ดังกล่ำวขึ้นอกี เว้นแต่มีกำรเปล่ียนแปลงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และมีเหตุผลจ ำเป็นเพ่ือรักษำ

ควำมมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษำผลประโยชน์ส่วนรวมของประชำชน และโดย

ได้รับควำมเหน็ชอบจำก ก.พ.ร.  

 มำตรำ ๓๕ ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่ส  ำรวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และประกำศ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ เพ่ือด ำเนินกำรยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมำย 



๓๐๖ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศขึ้นใหม่ ให้ทนัสมัยและเหมำะสมกบัสภำวกำรณ์ หรือสอดคล้องกับ

ควำมจ ำเป็น ทำงเศรษฐกิจ สงัคม และควำมมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้  โดยค ำนึงถึงควำมสะดวกรวดเรว็

และลดภำระของประชำชนเป็นส ำคัญ 

 ในกำรด ำเนินกำรตำมวรรคหนึ่ ง ให้ส่วนรำชกำรน ำควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ

ประชำชนมำประกอบกำรพิจำรณำด้วย 

 มำตรำ ๓๖ ในกรณีที่ส  ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเห็นว่ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือประกำศ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรใด ไม่สอดคล้องหรือเหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ไม่เอื้ ออ ำนวยต่อกำรพัฒนำประเทศ เป็นอุปสรรคต่อกำรประกอบกิจกำรหรือ

กำรด ำรงชีวิตของประชำชน หรือก่อให้เกิดภำระหรือควำมยุ่งยำกต่อประชำชนเกนิสมควร ให้ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำเสนอแนะต่อส่วนรำชกำรนั้นเพ่ือด ำเนินกำรแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเรว็

ต่อไป 

 ในกรณีที่ส่วนรำชกำรที่ได้รับกำรเสนอแนะไม่เห็นชอบด้วยกับค ำเสนอแนะของส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ให้เสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำวินิจฉัย 

 

หมวด ๗ 

การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 

 มำตรำ ๓๗ ในกำรปฏบิัติรำชกำรที่เกี่ยวข้องกบักำรบริกำรประชำชนหรือติดต่อประสำนงำน

ระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกัน ให้ส่วนรำชกำรก ำหนดระยะเวลำแล้วเสรจ็ของงำนแต่ละงำน และประกำศ

ให้ประชำชนและข้ำรำชกำรทรำบเป็นกำรทั่วไป ส่วนรำชกำรใดมิได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสรจ็ของงำน

ใด และ ก.พ.ร. พิจำรณำเห็นว่ำงำนน้ันมีลักษณะที่สำมำรถก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จได้ หรือส่วน

รำชกำรได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสรจ็ไว้ แต่ ก.พ.ร. เหน็ว่ำเป็นระยะเวลำที่ล่ำช้ำเกินสมควร ก.พ.ร. จะ

ก ำหนดเวลำแล้วเสรจ็ให้ส่วนรำชกำรนั้นต้องปฏบิัติกไ็ด้ 

 ให้เป็นหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำที่จะต้องตรวจสอบให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติงำนให้แล้วเสรจ็ตำม

ก ำหนดเวลำตำมวรรคหนึ่ง 

 มำตรำ ๓๘ เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชน หรือจำก

ส่วนรำชกำรด้วยกนัเกี่ยวกับงำนที่อยู่ในอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำรน้ัน ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำร

น้ันที่จะต้องตอบค ำถำมหรือแจ้งกำรด ำเนินกำรให้ทรำบภำยในสิบห้ำวันหรือภำยในก ำหนดเวลำที่

ก ำหนดไว้ตำมมำตรำ ๓๗  

 มำตรำ ๓๙ ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำรเพ่ืออ ำนวย

ควำมสะดวกให้แก่ประชำชนที่จะสำมำรถติดต่อสอบถำมหรือขอข้อมูลหรือแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ

กำรปฏบิัติรำชกำรของส่วนรำชกำร 



๓๐๗ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศตำมวรรคหนึ่ง ต้องจัดท ำในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยี

สำรสนเทศและกำรสื่อสำรจัดให้มีขึ้นตำมมำตรำ ๔๐ 

 มำตรำ ๔๐ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและควำมรวดเร็วแก่ประชำชนในกำรติดต่อกับส่วน

รำชกำรทุกแห่ง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรจัดให้มีระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ

กลำงขึ้น 

 ในกรณทีี่ส่วนรำชกำรใดไม่อำจจัดให้มีระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำรได้ อำจร้อง

ขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด ำเนินกำรจัดท ำระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วน

รำชกำรดังกล่ำวกไ็ด้ ในกำรนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรจะขอให้ส่วนรำชกำรให้

ควำมช่วยเหลือด้ำนบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำย และข้อมูลในกำรด ำเนินกำรกไ็ด้ 

 มำตรำ ๔๑ ในกรณทีี่ส่วนรำชกำรได้รับค ำร้องเรียน เสนอแนะ หรือควำมคิดเหน็เกี่ยวกบัวิธี

ปฏิบัติรำชกำร อุปสรรค ควำมยุ่งยำก หรือปัญหำอื่นใดจำกบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสำระตำมสมควร 

ให้เป็นหน้ำที่ของส่วนรำชกำรน้ันที่จะต้องพิจำรณำด ำเนินกำรให้ลุล่วงไป และในกรณทีี่มีที่อยู่ของบุคคล

นั้น ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทรำบผลกำรด ำเนินกำรด้วย ทั้งนี้  อำจแจ้งให้ทรำบผ่ำนทำงระบบเครือข่ำย

สำรสนเทศ ของส่วนรำชกำรด้วยกไ็ด้ 

 ในกรณีกำรแจ้งผ่ำนทำงระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ มิให้เปิดเผยช่ือหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน 

เสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเหน็ 

 มำตรำ ๔๒ เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมสะดวก

รวดเรว็ ให้ส่วนรำชกำรที่มีอ ำนำจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศ เพ่ือใช้บังคับกบัส่วนรำชกำร

อื่น มีหน้ำที่ตรวจสอบว่ำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดควำม

ยุ่งยำก ซ ำ้ซ้อน หรือควำมล่ำช้ำ ต่อกำรปฏบิัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรอื่นหรือไม่ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุง

แก้ไขให้เหมำะสมโดยเรว็ต่อไป 

 ในกรณีที่ได้รับกำรร้องเรียนหรือเสนอแนะจำกข้ำรำชกำรหรือส่วนรำชกำรอื่นในเร่ืองใด ให้

ส่วนรำชกำรที่ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศนั้นพิจำรณำโดยทนัที และในกรณีที่เห็นว่ำกำร

ร้องเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจำกควำมเข้ำใจผิดหรือควำมไม่เข้ำใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ

ประกำศ ให้ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทรำบภำยในสบิห้ำวัน 

 กำรร้องเรียนหรือเสนอแนะตำมวรรคสอง จะแจ้งผ่ำน ก.พ.ร. กไ็ด้ 

 ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่ำ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศใดมีลักษณะตำมวรรคหนึ่ง ให้ 

ก.พ.ร. แจ้งให้ส่วนรำชกำรที่ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกำศนั้นทรำบเพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุง

แก้ไข หรือยกเลิกต่อไปโดยเรว็ 

 มำตรำ ๔๓ กำรปฏิบัติรำชกำรในเร่ืองใดๆ โดยปกติให้ถือว่ำเป็นเร่ืองเปิดเผย เว้นแต่กรณี

มีควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิงเพ่ือประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ 

กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน หรือกำรคุ้มครองสทิธสิ่วนบุคคล จึงให้ก ำหนดเป็นควำมลับ

ได้เท่ำที่จ ำเป็น 



๓๐๘ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 มำตรำ ๔๔ ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมำณรำยจ่ำยแต่ละปี 

รำยกำรเกี่ยวกับกำรจัดซ้ือหรือจัดจ้ำงที่จะด ำเนินกำรในปีงบประมำณน้ัน และสัญญำใดๆ ที่ได้มีกำร

อนุมัติให้จัดซื้ อหรือจัดจ้ำงแล้ว ให้ประชำชนสำมำรถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถำนที่ท  ำกำรของส่วน

รำชกำร และระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วนรำชกำร  ทั้งนี้  กำรเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวต้องไม่

ก่อให้เกดิควำมได้เปรียบหรือเสยีเปรียบหรือควำมเสยีหำยแก่บุคคลใดในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 

 ในกำรจัดท ำสัญญำจัดซื้ อหรือจัดจ้ำง ห้ำมมิให้มีข้อควำมหรือข้อตกลงห้ำมมิให้เปิดเผย

ข้อควำมหรือข้อตกลงในสญัญำดังกล่ำว เว้นแต่ข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลที่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำย กฎ 

ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกบักำรคุ้มครองควำมลับทำงรำชกำร หรือในส่วนที่เป็นควำมลับทำงกำรค้ำ  

 
หมวด ๘ 

การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 

 มำตรำ ๔๕ นอกจำกกำรจัดให้มีกำรประเมินผลตำมมำตรำ ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วนรำชกำรจัด

ให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรเกี่ยวกับผลสมัฤทธิ์

ของภำรกิจ คุณภำพกำรให้บริกำร ควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร ควำมคุ้มค่ำในภำรกิจ ทั้งนี้  

ตำมหลักเกณฑ ์วิธกีำร และระยะเวลำที่ ก.พ.ร.ก ำหนด 

 มำตรำ ๔๖ ส่วนรำชกำรอำจจัดให้มีกำรประเมินภำพรวมของผู้บังคับบัญชำแต่ละระดับ

หรือหน่วยงำนในส่วนรำชกำรกไ็ด้ ทั้งนี้  กำรประเมินดังกล่ำวต้องกระท ำเป็นควำมลับและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์แห่งควำมสำมัคคีของข้ำรำชกำร  

 มำตรำ ๔๗ ในกำรประเมินผลกำรปฏบิัติงำนของข้ำรำชกำรเพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรงำน

บุคคล ให้ส่วนรำชกำรประเมินโดยค ำนึงถึงผลกำรปฏบิัติงำนเฉพำะตัวของข้ำรำชกำรผู้น้ันในต ำแหน่งที่

ปฏิบัติ ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงำนที่ ข้ำรำชกำรผู้น้ันสังกัดได้รับจำกกำรปฏิบัติงำนของ

ข้ำรำชกำรผู้นั้น 

 มำตรำ ๔๘ ในกรณีที่ ส่วนรำชกำรใดด ำเนินกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพและเป็นไปตำม

เป้ำหมำยที่ก ำหนด รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชำชน ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพ่ิม

พิเศษเป็นบ ำเหนจ็ควำมชอบแก่ส่วนรำชกำรหรือให้ส่วนรำชกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำยของส่วน

รำชกำรนั้น เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือจัดสรรเป็นรำงวัลให้

ข้ำรำชกำรในสงักดั ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ ก.พ.ร. ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี 

 มำตรำ ๔๙ เมื่อส่วนรำชกำรใดได้ด ำเนินงำนไปตำมเป้ำหมำย สำมำรถเพ่ิมผลงำน และ

ผลสมัฤทธิ์โดยไม่เป็นกำรเพ่ิมค่ำใช้จ่ำยและคุ้มค่ำต่อภำรกจิของรัฐหรือสำมำรถด ำเนินกำรตำมแผนกำร

ลดค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยได้ตำมหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.ร. ก ำหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงิน

รำงวัลกำรเพ่ิมประสทิธิภำพให้แก่ส่วนรำชกำรนั้น หรือให้ส่วนรำชกำรใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำยของ

ส่วนรำชกำรนั้น เพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหรือจัดสรรเป็นรำงวัลให้

ข้ำรำชกำรในสงักดั ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑแ์ละวิธกีำรที่ ก.พ.ร. ก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี 



๓๐๙ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

หมวด ๙ 

บทเบ็ดเตล็ด 

 

 มำตรำ ๕๐ เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจ

ของรัฐ ก.พ.ร. โดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อำจก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องปฏิบัติกำรใด

นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำน้ี รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรอื่นเพ่ิมเติมจำกที่บัญญัติไว้ใน

มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๔๙ กไ็ด้ 

 มำตรำ ๕๑ ในกรณีที่พระรำชกฤษฎีกำน้ีก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนงำนในเร่ือง

ใดและมีกฎหมำยฉบับอื่นก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนงำนในเร่ืองเดียวกันทั้งหมดหรือ

บำงส่วน เมื่อส่วนรำชกำรได้จัดท ำแผนงำนตำมกฎหมำยฉบับใดฉบับหนึ่งแล้วให้ถือว่ำส่วนรำชกำรนั้น

ได้จัดท ำแผนตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ ด้วยแล้ว 

 มำตรำ ๕๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี

ตำมแนวทำงของพระรำชกฤษฎีกำนี้  โดยอย่ำงน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรลดข้ันตอนกำร

ปฏิบัติงำน และกำรอ ำนวยควำมสะดวกและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนที่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗  

 ให้เป็นหน้ำที่ของกระทรวงมหำดไทยดูแลและให้ควำมช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในกำรจัดท ำหลักเกณฑต์ำมวรรคหนึ่ง 

 มำตรำ ๕๓ ให้องค์กำรมหำชนและรัฐวิสำหกิจ จัดให้มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดีตำมแนวทำงของพระรำชกฤษฎีกำน้ี 

 ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่ำองค์กำรมหำชนหรือรัฐวิสำหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์ตำมวรรค

หนึ่ง หรือมีแต่ไม่สอดคล้องกบัพระรำชกฤษฎีกำนี้  ให้แจ้งรัฐมนตรีซ่ึงมีหน้ำที่ก ำกบัดูแลองค์กำรมหำชน 

หรือรัฐวิสำหกจิ เพ่ือพิจำรณำสั่งกำรให้องค์กำรมหำชนหรือรัฐวิสำหกจินั้นด ำเนินกำรให้ถูกต้องต่อไป 

  

 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรฐัมนตรี 

  

 

 

 

 

 



๓๑๐ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

 หมายเหตุ : เหตุผลในกำรประกำศใช้พระรำชกฤษฎีกำฉบับนี้  คือ โดยที่มีกำรปฏิรูประบบ

รำชกำร เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศและให้บริกำรแก่

ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพย่ิงขึ้ น ซ่ึงกำรบริหำรรำชกำรและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของส่วนรำชกำรน้ี 

ต้องใช้วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีเพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข

ของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ 

ลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่เกินควำมจ ำเป็น และประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำร

ตอบสนองควำมต้องกำร รวมทั้งมีกำรประเมินผลกำรปฏบิัติรำชกำรอย่ำงสม ่ำเสมอและเน่ืองจำกมำตรำ 

๓/๑ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้กำรก ำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรสั่งกำรให้ส่วนรำชกำรและข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำร

เพ่ือให้เกิดกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีกระท ำโดยตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ จึงจ ำเป็นต้องตรำพระ

รำชกฤษฎีกำนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๑ 

ส ำนักพัฒนำระบบ รปูแบบและโครงสร้ำง (สพร.) 

ท่ีปรึกษา 
 

๑. นำยสมพร ใช้บำงยำง อธบิดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

๒. นำยธวัชชัย ฟักองักูร รองอธบิดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

๓. นำยวัลลภ พร้ิงพงษ์ รองอธบิดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

๔. นำยวสนัต์ วรรณวโรทร รองอธบิดีกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 

 

คณะผูจ้ดัท า 
 
๑. นำยบุญสบื แช่มช้อย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง 

๒. นำงประภัสสร ศิริแสงชัยกุล ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิจัยและพัฒนำระบบ รูปแบบและโครงสร้ำง 

๓. นำยพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย นิติกร ๗ ว 

๔. นำยผจญ มหันตปัญญ์ เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป ๗ 

๕. นำยสนิธุไชย โชคเจริญเลิศ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ๗ ว 

๖. นำยชรินทร์ สจัจำมั่น เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน ๖ ว 

๗. นำงสำวจำรุภำ กนนวรำภรณ ์ เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร ๕ 

๘. นำงสำวหนึ่งฤทยั  จันทวำศ เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน  

๙. นำงสำวบุษบำ พรรำกรต่อสกุล เจ้ำหน้ำที่บันทกึข้อมูล 

 

 

 

 

ส่วนวิจยัและพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสรา้ง 

ส านกัพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสรา้ง 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๒-๓ 

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๓ 

 


