
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. ๒๕๓๔ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

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

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบญัญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

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

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

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

๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
(๖) พระราชบญัญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี 

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

                                                 
๑ รก.๒๕๓๔/๑๕๖/๑พ/๔ กันยายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

(๙) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาต ิฉบับที่ ๔๘ เรื่องแกไข
เพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๘ 
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
มาตรา ๓/๑๒ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชน

สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจ
แหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน  

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือ
ปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การ
เปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของ
แตละภารกิจ 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตรานี ้จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการ
ปฏิบัติก็ได 

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

พระราชบัญญัตินี้ ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของ
สวนราชการนั้นๆ ไวดวย 

การบรรจุและการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงหนาที่ราชการตาง ๆ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย 

 
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้

สวนท่ี ๑ 

                                                 
๒ มาตรา ๓/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
   

 
มาตรา ๗  ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังน้ี 
(๑) สํานักนายกรัฐมนตร ี
(๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(๔) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม

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

เปนพระราชบญัญัต ิ
การจัดตั้งทบวงโดยใหสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหระบุการสังกัด

ไวในพระราชบัญญัติดวย 
การจัดตั้งกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง ใหระบุการไมสังกัดไวในพระราชบัญญัติดวย 
 
มาตรา ๘ ทวิ๔  การรวมหรือการโอนสวนราชการตามมาตรา ๗ ไมวาจะมีผลเปน

การจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมหรือไม ถาไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือ
ลูกจางเพิ่มขึ้นใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหระบุอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ การโอน
อํานาจหนาท่ีตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย ซึ่งสวนราชการหรือเจาพนักงานที่มีอยูเดิม การโอน
ขาราชการและลูกจาง งบประมาณรายจาย รวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินเอาไวดวย แลวแตกรณ ี

ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหนาท่ี
ตรวจสอบดูแลมิใหมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการท่ี
จัดต้ังข้ึนใหม หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกวาจะครบกําหนดสามปนับแต
วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใชบังคับ 

 

                                                 
๓ มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๔ มาตรา ๘ ทว ิเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘ ตรี๕  การเปลี่ยนชื่อสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา และในกรณีที่ชื่อตําแหนงของขาราชการในสวนราชการนั้นเปลี่ยนไปใหระบุการเปลี่ยน
ชื่อไวในพระราชกฤษฎีกาดวย 

บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติหรือขอบัญญัติ
ทองถ่ินอ่ืน ประกาศ หรือคําส่ังใดที่อางถึงสวนราชการหรือตําแหนงของขาราชการที่ไดถูกเปลี่ยน
ชื่อตามวรรคหนึ่ง ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เทศบัญญัติหรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นอื่น ประกาศหรือคําส่ังนั้นอางถึงสวนราชการหรือตําแหนงของขาราชการท่ีได
เปลี่ยนชื่อนั้น 

 
มาตรา ๘ จัตวา๖  การยุบสวนราชการตามมาตรา ๗ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบสวนราชการตามวรรคหนึ่งแลว ใหงบประมาณรายจาย

ที่เหลืออยูของสวนราชการนัน้เปนอันระงับไป สําหรับทรัพยสินอื่นของสวนราชการนั้นใหโอน
ใหแกสวนราชการอื่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีซึ่งเปนผูรักษาการตามพระราช
กฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีสําหรับวิธีการจัดการกิจการ 
สิทธิและหนี้สินของสวนราชการนั้นใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ขาราชการหรือลูกจางซึ่งตองพนจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหนง อันเนื่องมา
แตการยุบสวนราชการตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชนที่พึงไดรับตามกฎหมายหรือ
ระเบียบขอบังคับอื่นแลว ใหขาราชการหรือลูกจางไดรับเงินชดเชยตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งดวย 

ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐประสงคจะรับโอน
ขาราชการหรือลูกจางตามวรรคสามก็ใหกระทําไดโดยมิใหถือวาขาราชการหรือลูกจางผูนั้นไดพน
จากราชการตามวรรคสาม แตทั้งนี้ตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตพระราชกฤษฎีกาตามวรรค
หน่ึงมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๘ เบญจ๗  พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทว ิหรือมาตรา ๘ จัตวา ท่ีมี

ผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแหงกฎหมายที่จัดตั้งสวนราชการ กฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคหา ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ใหระบุใหชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาวาบทบัญญัติใดถูกแกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิกเปนประการใดในกฎหมายนั้น 

 
                                                 

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

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

๗ มาตรา ๘ เบญจ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔)        
พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘ ฉ๘  การแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตร ีกรม หรอืสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาที่
ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย 

ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดของสวนราชการตามวรรคหนึ่งเปนผูออกกฎกระทรวงแบง
สวนราชการดังกลาว กฎกระทรวงนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
มาตรา ๘ สัตต๙ ใหสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานัก

งบประมาณรวมกันเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการแบงสวนราชการภายในและในการ
กําหนดอํานาจหนาท่ีของแตละสวนราชการตามมาตรา ๘ ฉ ในการเสนอความเห็นดังกลาวให
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนจัดอัตรากําลัง และสํานักงบประมาณจัดสรรเงิน
งบประมาณใหสอดคลองเสนอไปในคราวเดียวกัน 

 
มาตรา ๘ อัฏฐ๑๐ การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันใน

ทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น 
 

หมวด ๑ 
การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี

   
 

มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

ใหสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเปนกรม 

สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดใหมีสวนราชการเปนการภายในขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรีเพื่อทําหนาท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ เรงรัด และติดตามนโยบายและ
แผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีจะ
สั่งใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได 

 

                                                 
๘ มาตรา ๘ ฉ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
  มาตรา ๘ ฉ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตรี” โดย

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

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๘ อัฏฐ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔)         

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๐  สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรบัผิดชอบ
ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับ
นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ัง
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีการสั่งและการปฏิบัติราชการของรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ตองคํา
พิพากษาใหจําคุก สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรี
ของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง หรือวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนง ใหคณะรัฐมนตรี
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถาไมมีผู
ดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายให
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน๑๑ 

ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ ใหคณะรัฐมนตรีดังกลาวอํานวยความสะดวกใหหัวหนา
สวนราชการตาง ๆ ดําเนินการใด ๆ เทาที่จําเปน เพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผนดินจาก
นายกรัฐมนตรีคนใหมมาเตรียมการดําเนินการได 

 
มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) กํากับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผนดิน เพื่อการนี้จะสั่งใหราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และสวนราชการซึ่งมีหนาที่ควบคุมราชการสวนทองถิ่น ช้ีแจงแสดง
ความคิดเห็น ทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเปนจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด 
ๆ ท่ีขัดตอนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ไดและมีอํานาจส่ังสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น 

(๒) มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรอื
ทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรอืทบวง 

(๓) บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม 

(๔) สั่งใหขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสํานัก
นายกรัฐมนตร ีโดยจะใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมก็ได ในกรณีที่ใหขาดจาก
                                                 

๑๑ มาตรา ๑๐ วรรคสอง วรรคสาม วรรคส่ี แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ใหไดรับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไมสูง
กวาเดิม 

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

(๖) แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของ
นายกรัฐมนตร ีหรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ
คาตอบแทนใหแกผูซึ่งไดรับแตงตั้ง 

(๗) แตงตั้งขาราชการการเมืองใหปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดย

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

อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะ
มอบหมายใหรองนายกรฐัมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๑๓  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทาง

การเมือง มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ีและใหมีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมืองและรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการและจะใหมีผูชวยเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ใหเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง เปน
ขาราชการการเมือง และใหรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร และผูชวยเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 

 
มาตรา ๑๔  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการของ

คณะรัฐมนตร ีรัฐสภา และราชการในพระองค มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ีและใหมีรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูชวย
สั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผูชวยเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕๑๒ ในสํานักนายกรัฐมนตร ีอาจมีสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้น

ตรงตอนายกรัฐมนตรีไดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
มาตรา ๑๖ สํานักนายกรัฐมนตร ีนอกจากมีนายกรัฐมนตร ีรองนายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีใหมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตร ีกําหนดแนวทาง

และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตร ีและลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรี
กําหนดรวมท้ังกํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรองจาก
นายกรัฐมนตร ีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนขาราชการของ
สวนราชการซึ่งหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ี

(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหมีรองปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได 

ในกรณีที่มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
มีทั้งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ใหรองปลัดสํานกั
นายกรัฐมนตรีหรือผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรบัผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผูชวยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูชวยปลัด
สํานักนายกรัฐมนตร ีและผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดหรือมอบหมาย 

ใหนําความในมาตรา ๑๙/๑ มาใชบังคับแกราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ใน
สวนที่เกี่ยวกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มิไดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
ดวยโดยอนุโลม๑๓ 

                                                 
๑๒ มาตรา ๑๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๑๓ มาตรา ๑๖ วรรคหา เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 

๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๗  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการ
ประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตร ีและราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของ
กรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ีใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตร ียกเวนราชการของสวนราชการซึ่งกฎหมายกําหนดให
หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ี

ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรมีีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดต้ัง
สํานักงานปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ี
สํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 
หมวด ๒ 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
   

 
มาตรา ๑๘  ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังน้ี 
(๑) สํานักงานรัฐมนตร ี
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น เวนแตบางกระทรวงเห็นวาไมมี

ความจําเปนจะไมแยกสวนราชการตั้งขึ้นเปนกรมก็ได 
ใหสวนราชการตาม (๒) และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นตาม (๓) มีฐานะเปน

กรม 
กระทรวงใดมีความจําเปนจะตองมีสวนราชการเพื่อทําหนาที่จัดทํานโยบายและ

แผน กํากับ เรงรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบ
บริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีสํานักนโยบายและแผนเปนสวนราชการภายใน 
ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงก็ได 

ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหนาที่
ใดโดยเฉพาะซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาของสวนราชการดังกลาวเปนอธิบดีหรือ
ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่
เรียกชื่ออยางอื่นดังกลาวมีอํานาจหนาที่สําหรับสวนราชการนั้นเชนเดียวกับอธิบดี ตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา และใหคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหนาที่คณะอนุกรรมการ
สามัญประจํากรม สําหรับสวนราชการนัน้ 

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ใหกระทําไดในกรณีเปนการยุบ รวมหรือ
โอนกรมในกระทรวงใดมาจัดตั้งเปนสวนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอื่น โดย
ไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น และใหนําความในมาตรา๘ 
ทวิ และมาตรา ๘ เบญจ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การแตงตั้งอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของสวนราชการตาม
วรรคส่ี ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

กอนที่คณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบในรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวน
ราชการตามวรรคส่ีของกระทรวงใด ใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ 

ใหนําความในวรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใชบังคับกับสํานัก
นายกรฐัมนตรแีละทบวงตามหมวด ๓ โดยอนุโลม๑๔ 

 
มาตรา ๑๙๑๕ กระทรวงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่ง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับการทหาร และ
การศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 
มาตรา ๑๙/๑๑๖ ใหปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาสวนราชการ

ตั้งแตระดับกรมขึ้นไป วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ
ในกระทรวงรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และบรรลุเปาหมายของกระทรวง 

เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหนาสวนราชการและหัวหนา
กลุมภารกิจดังกลาวจะมีมติใหนํางบประมาณที่แตละสวนราชการไดรับจัดสรรมาดําเนนิการและใช
จายรวมกันก็ได 

 
มาตรา ๒๐๑๗ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ใหมี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
แถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 
                                                 

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

๑๕ มาตรา ๑๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

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

๑๗ มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่ออยาง
อื่นและมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบหมายใหรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๒๑๑๘ ในกระทรวงใหมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทาง

และแผนการปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวงใหมีเอกภาพสอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัด
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวง 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตร ี
(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จะใหมีรองปลัดกระทรวง

คนหนึ่งเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได 
ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดใหสวนราชการระดับกรมตั้งแตสอง

สวนราชการขึ้นไปอยูภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได โดยใหแตละกลุมภารกิจมีผูดํารงตําแหนงไม
ต่ํากวาอธิบดีคนหนึ่งเปนหัวหนากลุมภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาขาราชการของ
สวนราชการในกลุมภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
ตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีท่ีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีตองรายงานผลการดําเนินงานตอ
ปลัดกระทรวงตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง 

ในกลุมภารกิจเดียวกัน หัวหนากลุมภารกิจอาจกําหนดใหสวนราชการของสวน
ราชการระดบักรมแหงหนึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการ
บริหารงานทั่วไปใหแกสวนราชการแหงอื่นภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได 

กระทรวงใดมิไดจัดใหมีกลุมภารกิจ และมีปริมาณงานมาก  จะใหมีรอง
ปลัดกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเปนสองคนก็ได 

ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุมภารกิจ จะใหมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้นเปน
หัวหนากลุมภารกิจก็ได และใหอํานาจหนาที่ของปลัดกระทรวงท่ีเกี่ยวกับราชการของสวนราชการ
ในกลุมภารกิจเปนอํานาจหนาท่ีของหัวหนากลุมภารกิจนั้น ท้ังน้ี เวนแตจะมีกฎกระทรวงกําหนด
ไวเปนอยางอื่น 

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๒๑๙  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี
เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง และจะใหมี
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติ
ราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได 

 
มาตรา ๒๓  สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไป

ของกระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัด
กระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงให
เปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ในกรณีท่ีกระทรวงมีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดต้ังสํานักงานปลัดทบวง
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะใหสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๔  การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวงให

อนุโลมตามการจัดระเบียบราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไวในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๓ 
 

หมวด ๓ 
การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

   
 

มาตรา ๒๕  ราชการสวนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไมเหมาะสมที่จะ
จัดตั้งเปนกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง จะจัดตั้งเปนทบวงสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพื่อใหมีรัฐมนตรีวาการทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได และใหจัดระเบียบราชการในทบวงดังนี้ 

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

ความจําเปนจะไมแยกสวนราชการตั้งขึ้นเปนกรมก็ได 
ใหสวนราชการตาม (๒) และสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นตาม (๓) มีฐานะเปน

กรม 

                                                 
๑๙ มาตรา ๒๒ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๕  
๒๐ มาตรา ๒๕ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่สํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยูในสังกัด และปริมาณและ
คุณภาพของราชการในทบวงยังไมสมควรจัดตั้งสํานักงานปลัดทบวง จะใหสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาที่สํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 
มาตรา ๒๖  การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ทบวงมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม 

 
มาตรา ๒๗  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ทบวงหนึ่งมีรัฐมนตรีวาการ

ทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และกําหนดนโยบายของทบวงใหสอดคลองกับนโยบายท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง และจะใหมี
รัฐมนตรีชวยวาการทบวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได 

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี
ชวยวาการทบวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการทบวงมอบหมาย 

ในกรณีที่เปนทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ใหรัฐมนตรีวาการ
ทบวงปฏิบัติราชการภายใตการกํากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวง แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๘  ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีวาการทบวงและรัฐมนตรีชวยวาการทบวง 

ใหมีปลัดทบวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในทบวง กําหนดแนวทางและแผนการ

ปฏิบัติราชการของทบวง และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวน
ราชการในทบวงใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากบั เรงรัด ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวง 

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 
(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดทบวง 
ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหนึ่ง ใหมีรองปลัดทบวงเปนผูชวย

สั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยปลัดทบวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการดวยก็ได 
ในกรณีท่ีมีรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวง หรือมีท้ังรองปลัดทบวงและผูชวย

ปลัดทบวง ใหรองปลัดทบวงหรือผูชวยปลัดทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวง 

ใหรองปลัดทบวง ผูชวยปลัดทบวง และผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นใน
สํานักงานปลัดทบวง มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีปลัดทบวงกําหนดหรือมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีปลัดทบวงจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งใด 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกลาวถึงอํานาจของปลัดทบวงไวใหปลัดทบวงมีอํานาจดังเชน
ปลัดกระทรวง 

ในกรณีท่ีใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทํา
หนาที่สํานักงานปลัดทบวง ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทําหนาที่ปลัดทบวง 

มาตรา ๒๙๒๑  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี
เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการทบวง และจัดใหมีผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตร ีซึ่งเปนขาราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทน
เลขานุการรัฐมนตรีก็ได 

 
มาตรา ๓๐  สํานักงานปลัดทบวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของ

ทบวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดทบวง
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวงใหเปนไปตาม
นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 

 
หมวด ๔ 

การจัดระเบียบราชการในกรม 
   

 
มาตรา ๓๑  กรมซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรอืทบวง

อาจแบงสวนราชการดังนี้ 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองหรือสวนราชการที่มีฐานะเทียบกอง เวนแตบางกรมเห็นวาไมมีความ

จําเปนจะไมแยกสวนราชการตั้งขึ้นเปนกองก็ได 
กรมใดมีความจําเปน จะแบงสวนราชการโดยใหมีสวนราชการอื่นนอกจาก (๑)

หรอื (๒) ก็ได 
สําหรับสํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงานอัยการสูงสุด จะแบงสวนราชการ

ใหเหมาะสมกับราชการของตํารวจหรือราชการของอัยการก็ได๒๒ 
 

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

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒๒ มาตรา ๓๑ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 

๖)  พ.ศ. ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๒๒๓ กรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาท่ีของกรมนั้น 

ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงและในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาท่ีของอธิบดีไวเปนการเฉพาะ 
การใชอํานาจและการปฏิบัตหินาท่ีตามกฎหมายดังกลาวใหคํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลง
ไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงดวย 

ในกรมหนึ่งจะใหมีรองอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดีและชวย
อธิบดีปฏิบัติราชการก็ได 

รองอธิบดีมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีอธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 
 
มาตรา ๓๓  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของ

กรม และราชการที่มิไดแยกใหเปนหนาที่ของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรม
เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม 

สวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๒) และสวนราชการตามมาตรา ๓๑ 
วรรคสอง ใหมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวใหเปนหนาท่ีของสวนราชการนั้น ๆ โดยใหมี
ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่เทียบเทากับ
ผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากองหรือหัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๓๔  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบง

ทองที่ออกเปนเขตเพื่อใหมีหัวหนาสวนราชการประจําเขตแลวแตจะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติงานทาง
วิชาการก็ได 

หัวหนาสวนราชการประจําเขตมีอํานาจหนาที่เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจาก
กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการประจําสํานักงาน
เขตซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น 

ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกการแบงเขตและการปกครองบังคับบัญชาของ
ตํารวจและอัยการซึ่งไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓๕  กระทรวง ทบวง หรอืกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมี

ผูตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้น ก็ใหกระทําได 

                                                 
๒๓ มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ ) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผูตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอํานาจหนาท่ีตรวจและแนะนํา
การปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกบักระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรอื
ขอบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตร ีหรือการสั่งการของ
นายกรัฐมนตร ี

 
มาตรา ๓๖  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมจะมีเลขาธิการ 

ผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่งเทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด และจะใหมีรองเลขาธิการ รองผูอํานวยการหรือตําแหนงรองของตําแหนงที่
เรียกช่ืออยางอ่ืนหรือผูชวยเลขาธิการ ผูชวยผูอํานวยการหรือตําแหนงผูชวยของตําแหนงท่ีเรียกช่ือ
อยางอ่ืน หรอืมีท้ังรองเลขาธิการ และผูชวยเลขาธิการหรือทั้งรองผูอํานวยการและผูชวย
อํานวยการ หรือทั้งตําแหนงรองและตําแหนงผูชวยของตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น เปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ และชวยปฏิบัติราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๓๗  ใหนําความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และ

มาตรา ๓๕ มาใชบังคับแกสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรมโดยอนุโลม 
 

หมวด ๕ 
การปฏิบัติราชการแทน 

   
 

มาตรา ๓๘  อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรอื
การดําเนินการอื่น ที่ผูดํารงตําแหนงใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับหรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรอื
คําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไวเปนอยางอื่น 
หรือมิไดหามเรื่องการมอบอํานาจไว ผูดํารงตําแหนงนั้นอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่น
ปฏิบัติราชการแทนไดดังตอไปนี ้

(๑) นายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตร ี

(๒) รัฐมนตรีวาการกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๓) รัฐมนตรีวาการทบวงอาจมอบอํานาจใหรัฐมนตรีชวยวาการทบวงปลัดทบวง 
อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๔) ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอาจมอบอํานาจใหรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ปลัดกระทรวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดกระทรวง ผูชวยปลัดกระทรวง
อธิบดี หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๖) ปลัดทบวงอาจมอบอํานาจใหรองปลัดทบวง ผูชวยปลัดทบวง อธิบดีหรือผู
ดํารงตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๗) อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอาจมอบอํานาจใหรองอธิบดีผูชวย
อธิบดี ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง หรือผูดํารง
ตําแหนงเทียบเทา หรือผูวาราชการจังหวัด 

(๘) ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง 
หรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  อาจมอบอํานาจใหขาราชการในกองหรือสวนราชการท่ีมีฐานะเทียบ
กองหรือสวนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ไดตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

(๙) ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดผูชวยผูวา
ราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด นายอําเภอ ปลัดอําเภอผูเปน
หัวหนาประจํากิ่งอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอาํเภอ 

(๑๐) นายอําเภออาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจํา
อําเภอ 

(๑๑) ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภออาจมอบอํานาจใหปลัดอําเภอ
หรือหัวหนาสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ 

(๑๒) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดอาจมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการ
ประจําอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจํากิ่งอําเภอ 

(๑๓) ผูดํารงตําแหนงอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๑๒) อาจมอบอํานาจใหบุคคลอื่นได
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

การมอบอํานาจของปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีปลัดกระทรวง หรือปลัดทบวงใน
ฐานะหัวหนาสวนราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีสํานักงานปลัดกระทรวง หรอื
สํานักงานปลัดทบวง หรือการมอบอํานาจของหัวหนาสวนราชการซึ่งขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีตาม
มาตรา ๑๕ ใหนําความใน (๗) มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การมอบอํานาจตามมาตรานีใ้หทําเปนหนังสือ 
คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจนการ

มอบอํานาจใหทํานิติกรรม ฟองคดีและดําเนินคดีแทนกระทรวง ทบวง กรม หรือกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจใหผูมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจตามวรรค
หน่ึงตองปฏิบัติก็ได๒๔ 

 
มาตรา ๓๙  เม่ือมีการมอบอํานาจตามมาตรา ๓๘ โดยชอบแลวผูรับมอบอํานาจ

มีหนาท่ีตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแต
                                                 

๒๔ มาตรา ๓๘ วรรคส่ี แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕ )      
พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีการมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัดตามมาตรา ๓๘ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗)ผูวา
ราชการจังหวัดจะมอบอํานาจนั้นตอไปตามมาตรา ๓๘ (๙) ก็ได 

ในการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดตามวรรคหนึ่งใหแกรองผูวาราชการ
จังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัด แจงใหผูมอบอํานาจชั้นตนทราบ สวน
การมอบอํานาจใหแกบุคคลอื่นนอกจากรองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดจะ
กระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจชั้นตนแลว 

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

พิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ความรวดเร็ว ในการปฏิบัติราชการ การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหนงของผูรับมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจตองปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบอํานาจตามวัตถุประสงคของการมอบอํานาจดังกลาว 

เม่ือไดมอบอํานาจแลว ผูมอบอํานาจมีหนาท่ีกํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการ
ของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจได 

 
 

หมวด ๖ 
การรักษาราชการแทน 

   
 

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรอง
นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ใหคณะรัฐมนตรี
มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรอง
นายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงหรือมีแตไม

อาจปฏิบัติราชการได ใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน  ถามีรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงหลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกรัฐมนตรีวาการทบวงดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตร ีหรือมีแตไมอาจ

ปฏิบัติราชการได ใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีผูชวยเลขานุการ
รัฐมนตรีหลายคน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมายใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงตั้ง
ขาราชการในกระทรวงคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวงดวยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๔  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติ

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

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ
ได ปลัดกระทรวงจะแตงตั้งขาราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

 
มาตรา ๔๕  ใหนําความในมาตรา ๔๔ มาใชบังคับแกกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง

ปลัดทบวงหรือรองปลัดทบวงตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ดวยโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการ

ได ใหรองอธิบดีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองอธิบดีหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งรอง
อธิบดีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดีหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดกระทรวงแตงตั้งขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี 
หรือขาราชการตั้งแตตําแหนงหัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการ
แทน แตถานายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตร ีหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงเห็นสมควร
เพื่อความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมนั้น นายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะแตงตั้งขาราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวารองอธิบดี
หรือเทียบเทา เปนผูรักษาราชการแทนก็ได 

ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดอธิบดี
จะแตงตั้งขาราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการตั้งแตตําแหนง
หัวหนากองหรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูรักษาราชการแทนกไ็ด 

ใหนําความในวรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนง
เลขาธิการ รองเลขาธิการ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นซึ่ง
เทียบเทาปลัดกระทรวงหรืออธิบด ีในสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรมดวยโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๗  ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรค

หน่ึง หรือหัวหนาสวนราชการตามมาตรา ๓๓ วรรคสอง หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อธิบดีแตงตั้งขาราชการในกรมคนหนึ่ง ซึ่งดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนากองหรือเทียบเทา เปน
ผูรักษาราชการแทน 

ใหนําความในมาตรานี้มาใชบังคับแกสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เปนกรมดวยโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๘  ใหผูรักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหนาท่ี

เชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
ในกรณีที่ผูดํารงตําแหนงใดหรือผูรักษาราชการแทนผูดํารงตําแหนงนั้น

มอบหมายหรือมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอื่นปฏิบัติราชการแทน ใหผูปฏิบัติราชการแทนมี
อํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 

ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงใดเปนกรรมการหรือใหมี
อํานาจหนาท่ีอยางใด ใหผูรักษาราชการแทนหรือผูปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหนาที่เปน
กรรมการหรือมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับผูดํารงตําแหนงนั้นในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติ
ราชการแทนดวย แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๔๙  การเปนผูรักษาราชการแทนตามพระราชบญัญัตินี้ไม

กระทบกระเทือนอํานาจนายกรัฐมนตร ีรัฐมนตรีเจาสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผูดํารงตําแหนง
เทียบเทาปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทาอธิบดี ซ่ึงเปน
ผูบังคับบัญชาท่ีจะแตงตั้งขาราชการอื่นเปนผูรักษาราชการแทนตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูตาม
กฎหมาย 

ในกรณีที่มีการแตงตั้งผูรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง ใหผูดํารงตําแหนงรอง
หรือผูชวยพนจากความเปนผูรักษาราชการแทนนับแตเวลาที่ผูไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่งเขารับ
หนาท่ี 

 
มาตรา ๕๐  ความในหมวดนี้มิใหใชบังคับแกราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับทหาร 
 

หมวด ๗๒๕ 
การบริหารราชการในตางประเทศ 

   
 

มาตรา ๕๐/๑๒๖ ในหมวดน้ี 

                                                 
๒๕ หมวด ๗ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๒๖มาตรา ๕๐/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)           

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝาย
ทหารประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถาน
กงสุลใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปน
อยางอื่นและปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทน
ถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการ
กงสุล ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวาขาราชการ
สังกัดสวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการ
ระหวางประเทศ 

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

 
มาตรา ๕๐/๒๒๗ ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจาก

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให
เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน 
และจะใหมีรองหัวหนาคณะผูแทนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตอบุคคลในคณะผูแทน
ใหเปนไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

หัวหนาคณะผูแทนอาจมอบอํานาจใหบุคคลในคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทน
ตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๕๐/๓๒๘ ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทน หรือมีแตไม

อาจปฏิบัติราชการได ใหรองหัวหนาคณะผูแทนรักษาราชการแทน 
ในกรณีที่ไมมีรองหัวหนาคณะผูแทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง 

หรือไมมีผูดํารงตําแหนงใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน หรือมีแตบุคคลดังกลาวไมอาจปฏิบัติ
ราชการได ใหการรักษาราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนหรือผูดํารงตําแหนงใดอันเปนบุคคลใน
คณะผูแทน เปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับขาราชการฝายทหารประจําการในตางประเทศ 
 

                                                 
๒๗ มาตรา ๕๐/๒ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)          

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๒๘ มาตรา ๕๐/๓ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๐/๔๒๙ หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรอื

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที่มิใชบุคคลใน

คณะผูแทนซึ่งประจําอยูในประเทศท่ีตนมีอํานาจหนาท่ี เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรอื
การส่ังการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(๔)  รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล
ตาม (๓) เพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการ
แตงตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
มาตรา ๕๐/๕๓๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง ปลัดสํานัก

นายกรัฐมนตร ีปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจให
หัวหนาคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนได ในการนี้ใหนําความในมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีตองรับ
มอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูอื่นตอไปไมได เวนแตเปนการมอบอํานาจตอไปให
บุคคลในคณะผูแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

เม่ือไดมีการมอบอํานาจแลว หัวหนาคณะผูแทนมีหนาที่กํากับ ติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับ
มอบอํานาจได 

 
มาตรา ๕๐/๖๓๑  การท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําส่ังใดท่ี

เก่ียวของไปยังหัวหนาคณะผูแทน ใหแจงผานกระทรวงการตางประเทศ 
 

สวนท่ี ๒ 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

   
 

                                                 
๒๙ มาตรา ๕๐/๔ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)          

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

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

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

 
หมวด ๑ 
จังหวัด 

   
 

มาตรา ๕๒  ใหรวมทองที่หลาย ๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัต ิ
 
มาตรา ๕๓  ในจังหวัดหนึ่งใหมีคณะกรมการจังหวัดทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของ

ผูวาราชการจังหวัดในการบรหิารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น และใหความเห็นชอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด กับปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด 

คณะกรมการจังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวา
ราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซ่ึงเปนหัว
หนาที่ทําการอัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด
จากกระทรวงและทบวงตางๆ เวนแตกระทรวงมหาดไทยซึ่งประจําอยูในจังหวัด กระทรวง หรอื
ทบวงละหน่ึงคน เปนกรมการจังหวัดและหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนกรมการจังหวัดและ
เลขานุการ๓๒ 

ถากระทรวงหรือทบวงมีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกรมตาง ๆ ใน
กระทรวงหรือทบวงนั้นสงมาประจําอยูในจังหวัดมากกวาหนึ่งคน ใหปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
กําหนดใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดหนึ่งคนเปนผูแทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะ
กรมการจังหวัด 

ในการปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง เมื่อผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแตงตั้ง
ใหหัวหนาสวนราชการประจาํจังหวัดซ่ึงปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคน
เปนกรมการจังหวัดเพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบัติหนาที่ใดหนาที่หนึ่งก็ได 

 
มาตรา ๕๔  ในจังหวัดหน่ึง ใหมีผูวาราชการจังหวัดคนหนึ่งเปนผูรับนโยบายและ

คําส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการ
ใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดาขาราชการฝายบริหาร ซ่ึง
ปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ 

                                                 
๓๒ มาตรา ๓๑ วรรคสอง แกไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 

๖)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และจะใหมีรองผูวาราชการจังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือทั้งรองผูวาราชการจังหวัด
และผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดก็ได 

รองผูวาราชการจังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ฝายบริหารสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผูวาราชการจังหวัด 

ผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการจังหวัด และผูชวยผูวาราชการจังหวัดสังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

 
มาตรา ๕๕  ในจังหวัดหน่ึง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครอง

บังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกลาวในมาตรา๕๔ ใหมี
ปลัดจังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจําทํา
หนาที่เปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวน
ภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น 

 
มาตรา ๕๖  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด หรือมีแตไมอาจ

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

มาตรา ๕๗  ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือ

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูตรวจราชการกระทรวงใน

เม่ือไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่ง
ประจําอยูในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ 
ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการคร ูให
ปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรอื
มติของคณะรัฐมนตร ีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตร ีหรือยับยั้งการกระทําใด ๆ ของ
ขาราชการในจังหวัดที่ขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรมมติ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของคณะรัฐมนตร ีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไวชั่วคราวแลวรายงานกระทรวง ทบวง กรม 
ท่ีเก่ียวของ 

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

(๖) เสนองบประมาณตอกระทรวงที่เกี่ยวของตามโครงการหรือแผนพัฒนา
จังหวัด และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๗) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย 
(๘) กํากับการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ใน

การนี้ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการของรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตรีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

(๙) บรรจ ุแตงต้ัง ใหบําเหน็จ และลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตาม
กฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรอือธิบดีมอบหมาย 

 
มาตรา ๕๘  การยกเวน จํากัด หรอืตัดทอน อํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัด

ในการบริหารราชการในจังหวัด หรือใหขาราชการของสวนราชการใดมีอํานาจหนาท่ีในการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาคเชนเดียวกับผูวาราชการจังหวัดจะกระทําไดโดยตราเปนพระราชบญัญัติ 

 
มาตรา ๕๙  ใหนําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกผูรักษา

ราชการแทนและผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้ 
 
 
มาตรา ๖๐  ใหแบงสวนราชการของจังหวัดดังนี้ 
(๑) สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนา

จังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด 

(๒) สวนตาง ๆ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้น มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้น ๆ เปนผูปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 
หมวด ๒ 
อําเภอ 

   
 

มาตรา ๖๑  ในจังหวัดหนึ่งใหมีหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกวา
อําเภอ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอําเภอ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๖๒  ในอําเภอหนึ่ง มีนายอําเภอคนหนึ่งเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา

บรรดาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ 
นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
บรรดาอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอซึ่ง

กฎหมายกําหนดใหกรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยู ใหโอนไปเปนอํานาจและหนาท่ีของ
นายอําเภอ 

 
มาตรา ๖๓  ในอําเภอหนึ่ง นอกจากจะมีนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชา

และรับผิดชอบดังกลาวในมาตรา ๖๒ ใหมีปลัดอําเภอและหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจําใหปฏิบัติหนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจ
บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอําเภอนั้น 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัด

แตงต้ังปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

ถามีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายอําเภอแตงตั้ง
ปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เปนผูรักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิไดแตงตั้งผูรักษาราชการแทนไว
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเปนผูรักษาราชการแทน 

 
มาตรา ๖๕  นายอําเภอมีอํานาจและหนาท่ีดังนี้ 
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถา

กฎหมายใดมิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเปนหนาที่ของผูใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่
ของนายอําเภอที่จะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย 

(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือ
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผูวาราชการจังหวัดและผูมี
หนาที่ตรวจการอื่นซึ่งคณะรัฐมนตร ีนายกรัฐมนตร ีกระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัด
มอบหมาย ในเม่ือไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติ
ของคณะรัฐมนตร ีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

(๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย 
 
มาตรา ๖๖  ใหแบงสวนราชการของอําเภอดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) สํานักงานอําเภอ มีหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของอําเภอนั้น ๆ มี
นายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการและรับผดิชอบ 

(๒) สวนตาง ๆ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้นในอําเภอนั้น มีหนาท่ีเก่ียวกับ
ราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอาํเภอนั้น ๆ เปนผูปกครอง
บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
มาตรา ๖๗  ใหนําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใชบังคับแกผูรักษา

ราชการแทนและผูปฏิบัติราชการแทนตามหมวดนี้ 
 
มาตรา ๖๘  การจัดการปกครองอําเภอ นอกจากที่ไดบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปกครองทองท่ี 
 

สวนท่ี ๓ 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

   
 

มาตรา ๖๙  ทองถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดใหราษฎรมีสวนในการปกครองทองถิ่นให
จัดระเบียบการปกครองเปนราชการสวนทองถิ่น 

 
มาตรา ๗๐ ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น ดังนี้ 
(๑) องคการบริหารสวนจังหวัด 
(๒) เทศบาล 
(๓) สุขาภิบาล 
(๔) ราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด 
 
มาตรา ๗๑  การจัดระเบียบการปกครององคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล

สุขาภิบาล และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
นั้น 

 
สวนท่ี ๔๓๓ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
   

 

                                                 
๓๓ สวนที ่๔ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.  

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๑/๑๓๔  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอ
วา “ก.พ.ร.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปน
ประธาน รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกําหนดเปนรองประธาน ผูซึ่งคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสิบ
คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในทางดานนิติศาสตร เศรษฐศาสตร
รัฐศาสตร การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองคการ และสังคมวิทยา
อยางนอยดานละหนึ่งคน 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสามคนตองทํางานเต็มเวลา 
เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่

ไดรับการเสนอโดยวิธีการสรรหา ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๗๑/๒๓๕  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไร

ความสามารถ 
(๓)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถ่ิน กรรมการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรค
การเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 

(๕)  ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรอื
รัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

 
มาตรา ๗๑/๓๓๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ผู

ซึ่งพนจากตําแหนงแลว อาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

                                                 
๓๔ มาตรา ๗๑/๑ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

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

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๖ มาตรา ๗๑/๓ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 

 
มาตรา ๗๑/๔๓๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

พนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๑/๒ 
(๔)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเส่ือมเสีย

หรือหยอนความสามารถ 
 
มาตรา ๗๑/๕๓๘  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระและ

ยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไป
ได 

เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงหนึ่ง
รอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได 

 
มาตรา ๗๑/๖๓๙  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรอื

กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่
เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง 

 
มาตรา ๗๑/๗๔๐  การประชุม ก.พ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ไมวากรรมการดังกลาวจะเปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ีทํางานเต็มเวลาหรือไม 

                                                 
๓๗ มาตรา ๗๑/๔ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

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

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
๓๙ มาตรา ๗๑/๖ เพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

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

พ.ศ.  ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

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

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ชี้ขาด 

 
มาตรา ๗๑/๘๔๑  การปฏิบัติหนาที่และคาตอบแทนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิท่ี

ตองทํางานเต็มเวลา ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 
มาตรา ๗๑/๙๔๒  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึ้นเปนสวน

ราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งไมมีฐานะเปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคส่ี ขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตร ีเพื่อรับผิดชอบในงานเลขานุการของ ก.พ.ร. และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. 
กําหนด  โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจาง
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ใหเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  ซ่ึงการแตงต้ังให
นายกรัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 

 
มาตรา ๗๑/๑๐๔๓  ก.พ.ร. มีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ราชการและงานของรัฐอยางอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบ
บุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม คาตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ใหเปนไป
ตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะใหมีการกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และมาตรการก็ได 

(๒)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานอื่นของรัฐที่มิไดอยูในกํากับของ
ราชการฝายบริหารตามที่หนวยงานดังกลาวรองขอ 

(๓)  รายงานตอคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการดําเนินการขัดหรือไมสอดคลองกับ
หลักเกณฑท่ีกําหนดในมาตรา ๓/๑ 

(๔)  เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดตั้ง 
การรวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกําหนดอํานาจหนาท่ี และการแบง
สวนราชการภายในของสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่น 

                                                 
๔๑ มาตรา ๗๑/๘ เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕)         

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

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

พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎท่ีออก
ตามพระราชบัญญัตินี ้

(๖)  ดําเนินการใหมีการชี้แจงทําความเขาใจแกสวนราชการและเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป รวมตลอดท้ังการฝกอบรม 

(๗)  ติดตาม ประเมินผล และแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
และรายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมทั้งขอเสนอแนะ 

(๘)  ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ หรอื
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่
เปนปญหา มติของคณะกรรมการตามขอนี ้เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใช
บังคับไดตามกฎหมาย 

(๙)  เรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น
ประกอบการพิจารณา 

(๑๐)  จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงาน
ของรัฐอยางอื่นเสนอตอคณะรัฐมนตร ีเพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 

(๑๑)  แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติ
หนาที่ตาง ๆ ตามที่มอบหมาย และจะกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนอื่นดวยก็ได 

(๑๒)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๒  คําวา “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอยูกอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหหมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญตัินี้แลวแต
กรณี 

 
มาตรา ๗๓๔๔  พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเกี่ยวกับการจัด

ระเบียบราชการในสํานักงานรัฐมนตร ีสํานักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และสวนราชการท่ี
เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทากรมหรือมีฐานะเปนกรมท่ีไดตราหรือประกาศโดยอาศัยอํานาจ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ 
ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับแทน 

 

                                                 
๔๔ มาตรา ๗๓ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี  

โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๔๔๕  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี และ
กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเทียบเทากรมหรือมีฐานะเปนกรมใดยังมิได
ระบุอํานาจหนาท่ีไวตามมาตรา ๘ วรรคส่ี ใหดําเนินการแกไขใหเสร็จสิ้นภายในสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๗๕  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังใดอางถึง

ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออางถึงบทบัญญัติ
แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหถือวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นอางถึงพระราชบัญญัตินี้ หรือบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ในบทมาตราที่มีนัยเชนเดียวกัน แลวแตกรณี 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๔๕ มาตรา ๗๔ แกไขคําวา “สํานกังานเลขานกุารรัฐมนตรี” เปน “สํานักงานรัฐมนตร”ี โดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบบันี ้คือ โดยที่เปนการจําเปนตองกําหนด
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีของสวนราชการตาง ๆ ใหชัดเจนเพื่อมิใหมีการปฏิบัติงานซ้ําซอนกัน
ระหวางสวนราชการตาง ๆ และเพื่อใหการบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถ
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายที่รัฐมนตรีกําหนดได และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
มอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนใหครบถวนชัดเจนเพื่อไมใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
และกําหนดอํานาจและหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของ
ขาราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดใหเหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการบริหารราชการ
แผนดินไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว สมควรแกไขปรับปรุงเปนพระราชบญัญัติเสียใน
คราวเดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
ทรงยศ/ แกไข 
๓๐/๑๐/๔๕ 

B+A (C) 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๔๖ 
 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เปนสวนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีมีเลขาธิการ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตร ีในการนี้สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม เพือ่ใหสอดคลองกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี ้

 
อัมพิกา/ แกไข 
๗/๓/๔๕ 
B+A (C) 

 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖๔๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดให
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

                                                 
๔๖ รก.๒๕๓๕/๒๑/๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 
๔๗ รก.๒๕๓๖/๑๒๗/๑พ/๖ กันยายน ๒๕๓๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เนื่องมาจากพระราชดําร ิและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีและโดยที่
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งไดใชบังคับแลวบัญญัติ
ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปนสวนราชการสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
ในสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตร ีในการนี้ตองแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อกําหนดใหหัวหนาสวนราชการทั้งสองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 
สุรินทร / แกไข 
๐๗/๐๒/๒๕๔๕ 

A+B(C) 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓๔๘ 
 

มาตรา ๕  พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการภายในสวนราชการตามมาตรา ๘
วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่ีใชบังคับอยูในวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหคงใชบังคับไดตอไป จนกวาจะมีกฎกระทรวงวา
ดวยการแบงสวนราชการตามมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๖  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๐ ไดบัญญัติใหการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ท่ีไมมีการ
กําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้นหรือการยุบเลิกสวนราชการดังกลาว 
สามารถทําไดโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  ดังน้ัน สมควรกําหนดลักษณะของกรณีที่สามารถตรา
เปนพระราชกฤษฎีกาและวิธีการดําเนินการของแตละกรณี และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาว รวมท้ังปรับปรุงหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเลขานุการรฐัมนตรีและ
สวนราชการระดับกรม  ท้ังน้ี เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาว  จึง
จําเปนตองตราพระราชบญัญัตินี ้

 
ทรงยศ c 

๒๑/๑๐/๔๕ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕๔๙ 
 

มาตรา ๑๖  ในวาระเริ่มแรก ให ก.พ.ร. ดําเนินการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อใหมีการปรับปรุงโครงสราง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปล่ียน
สวนราชการเปนองคการมหาชน หรือองคกรรูปแบบอื่นที่มิใชสวนราชการ เพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน ท้ังน้ี 
ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๘  ใหดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ร. ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแต

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

ใหอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ 
และตามมาตรา ๘ สัตต ในสวนที่เกี่ยวกับการแบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๓ เปนอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.ร. 

ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน คงมีอํานาจหนาท่ีเทาท่ีไมซ้ํากับอํานาจหนาท่ีของ ก.พ.ร. 

ใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนใหเหมาะสม ซึ่งตองทําใหแลวเสร็จและเสนอสภาผูแทนราษฎรภายในสองปนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๙  ใหบทบัญญัติมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

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

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
ระบบบริหารราชการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการใหบริการ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยกําหนดใหการบริหารราชการแนวทางใหมตองมีการ
กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในแตละระดับไดอยางชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํากับการ
                                                 

๔๙ รก.๒๕๔๕/๙๙ก/๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กําหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพื่อใหกระทรวงสามารถจัดการบริหารงานใหเปนไป
ตามเปาหมายได จึงกําหนดใหมีรูปแบบการบริหารใหม โดยกระทรวงสามารถแยกสวนราชการ
จัดตั้งเปนหนวยงานตามภาระหนาที่ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับเปาหมายของงาน
ท่ีจะตองปฏิบัติ และกําหนดใหมีกลุมภารกิจของสวนราชการตาง ๆ ท่ีมีงานสัมพันธกัน เพื่อที่จะ
สามารถกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันได และมีผูรับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุม
ภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมท้ังใหมีการประสานการ
ปฏิบัติงาน และการใชงบประมาณเพื่อที่จะใหการบริหารงานของทุกสวนราชการบรรลุเปาหมาย
ของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความซํ้าซอน มีการมอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติราชการ และสมควรกําหนดการบริหารราชการในตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะการ
ปฏิบัติหนาที่และสามารถปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหนาคณะผูแทนเปน
ผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี ้สมควรใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อ
เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดสวนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของ
ภาคราชการใหมีการจัดระบบราชการอยางมีประสิทธิภาพตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ
นี้ 

 
ชไมพร/แกไข 

A+B(C) 
 

นิลวรรณ/ปาจรีย 
ผูจัดทํา 
๑๑ มี.ค. ๔๖ 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖๕๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่ในปจจุบันไดมีการโอน
กรมตํารวจไปจัดตั้งเปนสํานักงานตํารวจแหงชาติและกําหนดใหผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ทํา
หนาที่หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดินในสวนของชื่อกรมตํารวจและตําแหนงของขาราชการตํารวจในกรมการจังหวัดให
สอดคลองกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 

ศุภสรณ/ตรวจ 
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

บรรณพต/แกไข 
๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ 

                                                 
๕๐ รก.๒๕๔๖/๑๐๘ก/๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ -

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 


