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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการ      

โปรดเกลาฯ  ใหประกาศวา 
 

  โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ             
แผนดิน 
 

  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนํา 
และยินยอมของรัฐสภา  ดังตอไปนี้ 
 

  มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา �พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕� 
 

  มาตรา ๒  พระราชบัญญั ติ น้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ                  
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

  มาตรา ๓  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  �มาตรา ๓/๑  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ  ความมีประสิทธิภาพ  ความ     
คุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ  การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  การลดภารกิจและยุบเลิก             
หนวยงานที่ไมจําเปน  การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น  การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ  การอํานวยความสะดวก  และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ทั้งน้ี       
โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 
 
 
 



๒ 
 
  การจัดสรรงบประมาณ  และการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนง
หรือปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 
  ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ  ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน 
การเปดเผยขอมูล  การติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งน้ี  ตาม  
ความเหมาะสมของแตละภารกิจ 
  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามมาตราน้ี จะตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการ
และขาราชการปฏิบัติก็ได� 
 

  มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในวรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี  ของ     
มาตรา ๑๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใช
ความตอไปนี้แทน 
  �สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ           
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และผลสัมฤทธ์ิของงานในสํานักนายก                
รัฐมนตรีใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดหรืออนุมัติ  โดยจะใหมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได 
  ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ  
มีทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  การส่ังและการปฏิบัติ          
ราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา              
คณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย  ขาดคุณสมบัติ  ตองคํา
พิพากษาใหจําคุก  สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ  ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง  หรือวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนง  ใหคณะ
รัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนนายก            
รัฐมนตรี  ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได              
ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน 
 

 
 



๓ 
 
  ในระหวางที่คณะรัฐมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวา            
คณะรัฐมนตรีที่ต้ังข้ึนใหมจะเขารับหนาที่ใหคณะรัฐมนตรีดังกลาวอํานวยความสะดวกให      
หัวหนาสวนราชการตางๆ  ดําเนินการใดๆ เทาที่จําเปน เพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการ
แผนดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหมมาเตรียมการดําเนินการได� 
 

 มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๖  และใหใชความตอไปนี้แทน 
  �มาตรา ๑๕  ในสํานักนายกรัฐมนตรี  อาจมีสวนราชการที่อยูในบังคับ
บัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีไดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม� 
 

 มาตรา ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคหาของมาตรา ๑๖  แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  �ใหนําความในมาตรา ๑๙/๑ มาใชบังคับแกราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 
ในสวนที ่เกี ่ยวกับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที ่ม ิไดขึ ้นตรง                 
ตอนายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม� 
  

มาตรา ๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสี่  วรรคหา  วรรคหก  วรรคเจ็ด 
และวรรคแปด  ของมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน                
พ.ศ. ๒๕๓๔   
  �ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการเพื่อรับผิดชอบ
ภาระหนาที ่ใดโดยเฉพาะ  ซึ ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผู บังคับบัญชาของสวนราชการ                 
ดังกลาวเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได  ในกรณีเชนน้ัน
ใหอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นดังกลาวมีอํานาจหนาที่สําหรับสวนราชการ
นั้นเชนเดียวกับอธิบดี  ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  และใหคณะอนุกรรมการสามัญ
ประจํากระทรวงทําหนาที่คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม  สําหรับสวนราชการน้ัน 
  การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคส่ีใหกระทําไดในกรณีเปนการยุบ  รวม 
หรือโอนกรมในกระทรวงใดมาจัดต้ังเปนสวนราชการตามวรรคส่ีในกระทรวงน้ันหรือ
กระทรวงอื่น  โดยไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพ่ิมข้ึน                  
และใหนําความในมาตรา ๘ ทวิ  และมาตรา ๘ เบญจ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 



๔ 
 
  การแตงต้ังอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นของสวนราชการ     
ตามวรรคสี่  ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  และให    
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ            
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
  กอนที่คณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบในรางพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวน
ราชการตามวรรคส่ีของกระทรวงใด  ใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาว              
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ 
  ใหนําความในวรรคส่ี  วรรคหา  วรรคหก  และวรรคเจ็ด  มาใชบังคับกับ
สํานักนายกรัฐมนตรีและทบวงตามหมวด ๓  โดยอนุโลม� 
 

  มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
  �มาตรา ๑๙  กระทรวงมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย                
การปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 
  การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหน่ึงๆ  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  สวนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงที่เกี่ยวกับ          
การทหาร  และการศึกษา  ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น� 
 

  มาตรา ๙  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๙/๑  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
  “มาตรา ๑๙/๑ ใหปลัดกระทรวง  หัวหนากลุ มภารกิจและหัวหนาสวน               
ราชการตั้งแตระดับกรมขึ้นไป  วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของ
สวนราชการตางๆ  ในกระทรวงรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ  ความคุมคา  และบรรลุ
เปาหมายของกระทรวง 
  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  หัวหนาสวนราชการและ             
หัวหนากลุมภารกิจดังกลาวจะมีมติใหนํางบประมาณท่ีแตละสวนราชการไดรับจัดสรร                 
มาดําเนินการและใชจายรวมกันก็ได� 
  

  มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
 
 



๕ 
 
  �มาตรา ๒๐  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑  ในกระทรวงหน่ึง ใหมี               
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  และรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย  เปาหมาย  และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะ         
รัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา  หรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ  โดยจะใหมีรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได 
  ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง  การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใหเปนไปตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย 
  ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกช่ือ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรม  แตมิไดสังกัดกระทรวง  รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบ
หมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได� 
 

  มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
  �มาตรา ๒๑  ในกระทรวงใหมีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 
  (๑)  รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง  แปลงนโยบายเปน              
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ  กํากับการทํางานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิด
ผลส ัมฤทธิ ์  และประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวงใหมี เอกภาพ                    
สอดคลองกัน  รวมทั้งเรงรัด  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในกระทรวง 
  (๒)  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกระทรวงรองจาก               
รัฐมนตรี 
  (๓)  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 
  ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง  จะใหมีรองปลัด
กระทรวงคนหน่ึงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได  
  ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดใหสวนราชการระดับกรมต้ังแต
สองสวนราชการข้ึนไปอยูภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได  โดยใหแตละกลุมภารกิจมีผูดํารง
ตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีคนหน่ึงเปนหัวหนากลุมภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชา
ขาราชการของสวนราชการในกลุมภารกิจน้ัน  โดยปฏิบัติราชการข้ึนตรงตอปลัดกระทรวง
หรือข้ึนตรงตอรัฐมนตรีตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที่ข้ึนตรงตอรัฐมนตรี
ตองรายงานผลการดําเนินงานตอปลัดกระทรวงตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 



๖ 
 
  ในกลุมภารกิจเดียวกัน  หัวหนากลุมภารกิจอาจกําหนดใหสวนราชการของ              
สวนราชการระดับกรมแหงหน่ึงปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ  บุคลากร  การเงิน  การพัสดุ 
หรือการบริหารงานทั่วไปใหแกสวนราชการแหงอื่นภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได 
  กระทรวงใดมิไดจัดใหมีกลุมภารกิจ  และมีปริมาณงานมาก  จะใหมีรองปลัด
กระทรวงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนเปนสองคนก็ได 
  ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุมภารกิจ  จะใหมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึน
เปนหัวหนากลุมภารกิจก็ได  และใหอํานาจหนาที่ของปลัดกระทรวงที่เกี่ยวกับราชการของ                 
สวนราชการในกลุมภารกิจเปนอํานาจหนาที่ของหัวหนากลุมภารกิจน้ัน  ทั้งน้ี  เวนแตจะมี      
กฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอื่น� 
 

  มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
  �มาตรา ๓๒  กรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรม  หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของกรมน้ัน 
  ในกรมหน่ึงมีอธิบดีคนหน่ึงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ            
ในการปฏิบัติราชการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธ์ิและเปนไปตามเปาหมาย  แนวทาง  และ           
แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  และในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่                 
ของอธิบดีไวเปนการเฉพาะ  การใชอํานาจและการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว                 
ใหคํานึงถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา  หรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรือ            
อนุมัติ  และนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย 
  ในกรมหน่ึงจะใหมีรองอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดี               
และชวยอธิบดีปฏิบัติราชการก็ได 
  รองอธิบดีมีอํานาจหนาที่ตามที่อธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย� 
 

  มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในวรรคส่ีของมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  และใหใชความตอไปนี้แทน 
  �คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตลอดจน
การมอบอํานาจใหทํานิติกรรม  ฟองคดีและดําเนินคดีแทนกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือ
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  หรือเงื่อนไขในการมอบอํานาจใหผูมอบอํานาจหรือผูรับมอบ
อํานาจตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติก็ได� 
 
 



๗ 
 
  มาตรา ๑๔  ใหเพิ ่มความตอไปนี ้ในสวนที ่ ๑  การจัดระเบียบบริหาร             
ราชการสวนกลาง  เปนหมวด ๗  การบริหารราชการในตางประเทศ  มาตรา ๕๐/๑ 
มาตรา ๕๐/๒  มาตรา ๕๐/๓  มาตรา ๕๐/๔  มาตรา ๕๐/๕  และมาตรา ๕๐/๖  แห ง            
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

“ หมวด ๗ 
การบริหารราชการในตางประเทศ 

----------------------- 
 

  มาตรา ๕๐/๑  ในหมวดน้ี 
  �คณะผูแทน�  หมายความวา  บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการ
ฝายทหารประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ  สถานกงสุล  สถานรองกงสุล  สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศ
ซึ่งเรียกช่ือเปนอยางอื่นและปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ใหญ  และคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 
  �หัวหนาคณะผู แทน�  หมายความวา  ขาราชการสังกัดกระทรวงการ             
ตางประเทศ  ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต 
หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 
ใหหมายความวา  ขาราชการสังกัดสวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนา
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 
  �รองหัวหนาคณะผูแทน�  หมายความวา  ขาราชการสังกัดกระทรวงการ
ตางประเทศ  ซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหนา
คณะผูแทน  ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมาย
ความวา  ขาราชการสังกัดสวนราชการซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 
 

  มาตรา ๕๐/๒  ใหหัวหนาคณะผู แทนเปนผู ร ับนโยบายและคําสั ่งจาก                  
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล  คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  มาปฏิบัติ                
การใหเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในตางประเทศ  และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคล
ในคณะผูแทน  และจะใหมีรองหัวหนาคณะผูแทนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทน         
หัวหนาคณะผูแทนก็ได 
 
 



๘ 
 
  การสั่งและการปฏิบัติราชการของกระทรวง  ทบวง  กรม  ตอบุคคลในคณะ
ผูแทน  ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  หัวหนาคณะผูแทนอาจมอบอํานาจใหบุคคลในคณะผูแทนปฏิบัติราชการ
แทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

  มาตรา ๕๐/๓  ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทน  หรือมีแต
ไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหรองหัวหนาคณะผูแทนรักษาราชการแทน 
  ในกรณีที่ไมมีรองหัวหนาคณะผูแทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง 
หรือไมมีผูดํารงตําแหนงใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน  หรือมีแตบุคคลดังกลาวไมอาจ
ปฏิบัติราชการได  ใหการรักษาราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนหรือผูดํารงตําแหนงใด          
อันเปนบุคคลในคณะผูแทน  เปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  ความในวรรคหนึ ่งไม ใชบ ังค ับก ับขาราชการฝายทหารประจําการใน               
ตางประเทศ 
 

  มาตรา ๕๐/๔  หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาที่  ดังน้ี 
  (๑)  บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  (๒)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม มอบหมาย 
หรือตามที่นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
  (๓)  บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที ่มิใช
บุคคลในคณะผูแทนซึ่งประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาที่ เพ่ือใหการปฏิบัติราชการ
เปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งของกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล 
  (๔)  รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี ่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของ
บุคคลตาม (๓)  เพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัด
เกี่ยวกับการแตงต้ังและการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
 

  มาตรา ๕๐/๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวง  รัฐมนตรีวาการทบวง  ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบ
อํานาจใหหัวหนาคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนได  ในการนี้ใหนําความในมาตรา ๓๘              
มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 
 



๙ 
 
  เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแลว  ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่
ตองรับมอบอํานาจน้ัน  และจะมอบอํานาจน้ันใหแกผูอื่นตอไปไมได  เวนแตเปนการมอบ
อํานาจตอไปใหบุคคลในคณะผูแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  เมื่อไดมีการมอบอํานาจแลว  หัวหนาคณะผูแทนมีหนาที่กํากับ  ติดตามผล
การปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการ
ของผูรับมอบอํานาจได 
 

  มาตรา ๕๐/๖  การที่กระทรวง  ทบวง  กรม  จะมอบอํานาจหรือมีคําส่ังใด             
ที่เกี่ยวของไปยังหัวหนาคณะผูแทน  ใหแจงผานกระทรวงการตางประเทศ� 
 

  มาตรา ๑๕  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนสวนที่ ๔  คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ   มาตรา ๗๑/๑  มาตรา ๗๑/๒  มาตรา ๗๑/๓  มาตรา ๗๑/๔  มาตรา ๗๑/๕            
มาตรา ๗๑/๖  มาตรา ๗๑/๗  มาตรา ๗๑/๘  มาตรา ๗๑/๙  และมาตรา ๗๑/๑๐  แหง      
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 

“สวนท่ี ๔ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

________________ 
 

  มาตรา ๗๑/๑ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหน่ึง  เรียกโดย
ยอวา  �ก.พ.ร.�  ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบ
หมายเปนประธาน  รัฐมนตรีหน่ึงคนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดเปนรองประธาน  ผูซึ่งคณะ
กรรมการการกระจายอํานาจ  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายหน่ึงคน  และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสิบคน  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความเช่ียวชาญ
ในทางดานนิติศาสตร  เศรษฐศาสตร  รัฐศาสตร  การบริหารรัฐกิจ  การบริหารธุรกิจ        
การเงินการคลัง  จิตวิทยาองคการ  และสังคมวิทยา  อยางนอยดานละหน่ึงคน 
  กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสามคนตองทํางานเต็มเวลา 
  เลขาธิการ ก.พ.ร.  เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
  การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคล
ที่ไดรับการเสนอโดยวิธีการสรรหา  ทั้งน้ี  ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด 
 
 



๑๐ 
 
  มาตรา ๗๑/๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ        
ตองหาม  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  มีสัญชาติไทย 
  (๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความ
สามารถ 
  (๓)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  (๔)  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น กรรมการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษา
พรรคการเมืองหรือเจาหนาที่พรรคการเมือง 
  (๕)  ไมเคยถูกไลออก  ปลดออก  หรือใหออกจากราชการ  หนวยงานของรัฐ 
หรือรัฐวิสาหกิจ  เพราะทุจริตตอหนาที่  หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการ 
 

  มาตรา ๗๑/๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป 
ผูซึ่งพนจากตําแหนงแลว  อาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน 

  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ  แตยังมิไดแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิน้ันปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะได
แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม 
 

  มาตรา ๗๑/๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรง            
คุณวุฒิ  พนจากตําแหนงเมื่อ 
  (๑)  ตาย 
  (๒)  ลาออก 
  (๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๑/๒ 
  (๔)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติ              
เส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 
 

  มาตรา ๗๑/๕  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ
และยังมิไดแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง  ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได 
 



๑๑ 
 
  เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ  ใหดําเนินการแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน  เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึง
หน่ึงรอยแปดสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได 
 

  มาตรา ๗๑/๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วาง 
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงต้ังเพ่ิมข้ึนในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่น              
ยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนง
เทากับเวลาที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง 
 

  มาตรา ๗๑/๗  การประชุม ก.พ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา    
กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู  จึงจะเปนองคประชุม  ไมวากรรมการ               
ดังกลาวจะเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ทํางานเต็มเวลาหรือไม 
  ในการประชุม ก.พ.ร. ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได  ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน  ในกรณีที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม 
  การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการ
ลงคะแนน  ถามีคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึง
เปนเสียงช้ีขาด 
 

  มาตรา ๗๑/๘  การปฏิบัติหนาที่และคาตอบแทนของกรรมการผูทรง                  
คุณวุฒิที่ตองทํางานเต็มเวลา  ใหเปนไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 

  มาตรา ๗๑/๙  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการข้ึนเปน       
สวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งไมมีฐานะเปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคส่ี  ข้ึนตรง     
ตอนายกรัฐมนตรี  เพ่ือรับผิดชอบในงานเลขานุการของ ก.พ.ร. และปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ี 
ก.พ.ร. กําหนด  โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  ใหเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  ซึ่งการแตงต้ังใหนายก
รัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 
 
 
 
 



๑๒ 
 
  มาตรา ๗๑/๑๐  ก.พ.ร.มีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการและงานของรัฐอยางอื่น  ซึ่งรวมถึงโครงสรางระบบราชการ  ระบบงบประมาณ  ระบบ
บุคลากร  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  คาตอบแทน  และวิธีปฏิบัติราชการอื่น           
ใหเปนไปตามมาตรา ๓/๑  โดยจะเสนอแนะใหมีการกําหนดเปาหมาย  ยุทธศาสตร  และ
มาตรการก็ได 
  (๒)  เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานอื่นของรัฐที่มิไดอยูในกํากับ
ของราชการฝายบริหารตามที่หนวยงานดังกลาวรองขอ 
  (๓)  รายงานตอคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดําเนินการขัดหรือไมสอดคลอง
กับหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๓/๑ 
  (๔)  เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดต้ัง     
การรวม  การโอน  การยุบเลิก  การกําหนดช่ือ  การเปล่ียนช่ือ  การกําหนดอํานาจหนาที่ 
และการแบงสวนราชการภายในของสวนราชการที่เปนกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือสวน    
ราชการอื่น 
  (๕)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา  และกฎ   
ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี 
  (๖)  ดําเนินการใหมีการช้ีแจงทําความเขาใจแกสวนราชการและเจาหนาที่          
ที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป  รวมตลอดทั้งการฝกอบรม 
  (๗)  ติดตาม  ประเมินผล  และแนะนําเพ่ือใหมีการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติน้ี  และรายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมทั้งขอเสนอแนะ 
  (๘)  ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดข้ึนจากการใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ  ในกรณีที่เปนปญหา  มติของคณะกรรมการตามขอน้ีเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว  ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย 
  (๙)  เรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาช้ีแจงหรือแสดงความเห็นประกอบ      
การพิจารณา 
                        (๑๐)  จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและ
งานของรัฐอยางอื่นเสนอตอคณะรัฐมนตรี  เพ่ือเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา 
 
 
 



๑๓ 
 
                        (๑๑)  แตงต้ังคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  เพ่ือ
ปฏิบัติหนาที่ตางๆ  ตามท่ีมอบหมาย  และจะกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือคาตอบแทนอื่น
ดวยก็ได 
           (๑๒)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามที่คณะ               
รัฐมนตรีมอบหมาย� 
 

  มาตรา ๑๖  ในวาระเร่ิมแรก  ให ก.พ.ร. ดําเนินการเสนอแนะตอคณะ             
รัฐมนตรีเพ่ือใหมีการปรับปรุงโครงสราง  ระบบราชการ  ระบบงบประมาณ  ระบบบุคลากร 
การปรับเปลี่ยนสวนราชการเปนองคการมหาชน  หรือองคกรรูปแบบอื่นที่มิใชสวนราชการ 
เพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน  ทั้งน้ี  ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 

  มาตรา ๑๗  ใหแกไขคําวา  �สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี�  ในพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม  เปนคําวา  �สํานัก
งานรัฐมนตรี� ทุกแหง 
 

  มาตรา ๑๘  ใหดําเนินการแตงต้ัง ก.พ.ร. ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน           
นับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 

  ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ            
พลเรือน  ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  ไปเปนของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 

  ใหอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  ตามมาตรา 
๘ ทวิ  และตามมาตรา ๘ สัตต  ในสวนที่เกี่ยวกับการแบงสวนราชการและการกําหนด
อํานาจหนาที่ของสวนราชการ  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๓  เปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร. 
 

  ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ     
พลเรือน  คงมีอํานาจหนาที่เทาที่ไมซ้ํากับอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร. 
 

  ใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  เพ่ือกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร.  สํานักงาน 
 

 



๑๔ 
 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  และสํานักงาน         
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  ใหเหมาะสม  ซึ่งตองทําใหแลวเสร็จและเสนอสภาผูแทน
ราษฎรภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 
 

  มาตรา ๑๙  ใหบทบัญญัติมาตรา ๑๕  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  กอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี คงใชบังคับ        
ตอไปจนกวาจะมีการแกไขเพ่ิมเติม  ใหนํากรณีที่สวนราชการใดข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี     
ไปบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

   พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
      รองนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 
หมายเหตุ  :  -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เปนการสมควร
ปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
และการใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยกําหนดใหการบริหาร         
ราชการแนวทางใหมตองมีการกําหนดนโยบาย  เปาหมาย  และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให
สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละระดับไดอยางชัดเจน  มีกรอบการบริหาร        
กิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํากับการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ  
และเพ่ือใหกระทรวงสามารถจัดการบริหารงานใหเปนไปตามเปาหมายได  จึงกําหนดใหมี
รูปแบบการบริหารใหม  โดยกระทรวงสามารถแยกสวนราชการจัดต้ังเปนหนวยงานตาม
ภาระหนาที่  เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับเปาหมายของงานท่ีจะตองปฏิบัติ  
และกําหนดใหมีกลุมภารกิจของสวนราชการตาง ๆ  ที่มีงานสัมพันธกัน  เพ่ือที่จะสามารถ
กําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันได  และมีผูรับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุม      
ภารกิจน้ันโดยตรงเพ่ือใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  รวมทั้งใหมีการ
ประสานการปฏิบัติงาน  และการใชงบประมาณเพื่อที่จะใหการบริหารงานของทุกสวน        
ราชการบรรลุเปาหมายของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอน  มีการ
มอบหมายงานเพื่อลดข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  และสมควรกําหนดการบริหารราชการ      
ในตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหนาที่และสามารถปฏิบัติการไดอยาง             
รวดเร็วและมีเอกภาพ  โดยมีหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ  
นอกจากน้ี  สมควรใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการดูแลการจัดสวนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของภาคราชการใหมีการ    
จัดระบบราชการอยางมีประสิทธิภาพตอไป  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลม ๑๑๙  ตอนที่ ๙๙ ก  ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕) 
 


