
   www.koomuesorb.com 1 
พระราชบัญญัติ 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ 

แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี  ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
   

ภูมิพลอดลุยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

เป็นปีท่ี ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ดังต่อไปน้ี 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔” 
 มาตรา ๒1[๑]  พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
 (๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 (๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๓๑๐ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
 (๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ พ.ศ. 
๒๕๑๗ 
 (๔) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี 
๒) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 (๕) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 (๖) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี 
๔) พ.ศ. ๒๕๑๙ 
 (๗) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๒ ลงวันท่ี ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๐ 
 (๘) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี 
๕) พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 (๙) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๔๘  เรื่อง  แก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 มาตรา ๓/๑2[๒]  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ
และยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น  การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ  การอํานวย
ความสะดวก  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  ท้ังน้ี  โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 
 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องคํานึงถึงหลักการ
ตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 
 
 

                                                           

 1[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ กันยายน ๒๕๓๔ 
 2[๒] มาตรา ๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 มาตรา ๔  ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังน้ี 
 (๑) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
 (๒) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 (๓) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
 มาตรา ๕  การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้กําหนดตําแหน่งและอัตรา
เงินเดือนโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการน้ัน ๆ  ไว้ด้วย 
 การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
 มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
ส่วนท่ี ๑ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
 

 มาตรา ๗  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางดังน้ี 
 (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
 (๒) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
 (๓) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
 (๔) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
 ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 มาตรา ๘3[๓]  การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการสังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย 
 การจัดตั้งกรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง ให้ระบุการไม่สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย 
 มาตรา ๘ ทวิ4[๔]  การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่
หรือไม่  ถ้าไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ให้ระบุอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ การโอนอํานาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย ซ่ึงส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานท่ีมีอยู่เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย รวมท้ังทรัพย์สินและ
หน้ีสินเอาไว้ด้วย แล้วแต่กรณี 
 ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหน้าท่ีตรวจสอบดูแลมิให้มีการกําหนด
ตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการท่ีจัดตั้งข้ึนใหม่ หรือท่ีถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหน่ึง เพ่ิมข้ึน
จนกว่าจะครบกําหนดสามปีนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใช้บังคับ 
 มาตรา ๘ ตรี5[๕]  การเปลี่ยนช่ือส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีท่ีช่ือตําแหน่ง
ของข้าราชการในส่วนราชการน้ันเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย 
 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินอ่ืน ประกาศ หรือคําสั่งใดท่ีอ้าง
ถึงส่วนราชการหรือตําแหน่งของข้าราชการท่ีได้ถูกเปลี่ยนช่ือตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินอ่ืน ประกาศหรือคําสั่งน้ันอ้างถึงส่วนราชการหรือตําแหน่งของข้าราชการท่ีได้
เปลี่ยนช่ือน้ัน 
 มาตรา ๘ จัตวา6[๖]  การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้งบประมาณรายจ่ายท่ีเหลืออยู่ของส่วนราชการน้ันเป็น
อันระงับไป   สําหรับทรัพย์สินอ่ืนของส่วนราชการน้ันให้โอนให้แก่ส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามท่ีรัฐมนตรีซ่ึง
เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี สําหรับวิธีการจัดการกิจการ 
สิทธิและหน้ีสินของส่วนราชการน้ันให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

                                                           

 3[๓] มาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 4[๔] มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 5[๕] มาตรา ๘ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 6[๖] มาตรา ๘ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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 ข้าราชการหรือลูกจ้างซ่ึงต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหน่ง อันเน่ืองมาแต่การยุบส่วนราชการตามวรรค
หน่ึง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอ่ืนแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับเงิน
ชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงด้วย 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างตามวรรคสาม
ก็ให้กระทําได้โดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้น้ันได้พ้นจากราชการตามวรรคสาม แต่ท้ังน้ีต้องกระทําภายในสามสิบวันนับ
แต่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใช้บังคับ 
 มาตรา ๘ เบญจ7[๗]  พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทวิ หรือมาตรา ๘ จัตวา ท่ีมีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ
ยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีจัดตั้งส่วนราชการ กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ระบุให้ชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาว่าบทบัญญัติ
ใดถูกแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกเป็นประการใดในกฎหมายน้ัน 
 มาตรา ๘ ฉ8[๘]  การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี  กรม  หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและ     
มีฐานะเป็นกรม  ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอํานาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย 
 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว กฎกระทรวง
น้ันเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา ๘ สัตต9[๙]  ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อ
คณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการตามมาตรา ๘ ฉ ในการ
เสนอความเห็นดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดอัตรากําลัง และสํานักงบประมาณจัดสรรเงิน
งบประมาณให้สอดคล้องเสนอไปในคราวเดียวกัน 
 มาตรา ๘ อัฏฐ10[๑๐]  การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันน้ัน 

 
หมวด ๑ 

การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
 

 มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 
 ให้ส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม    
มีฐานะเป็นกรม 
 สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหน้าท่ีจัดทํานโยบาย
และแผน   กํากับ   เร่งรัดและติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ    
เพ่ือการน้ี นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได้ 
 มาตรา ๑๐  สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย 
และผลสัมฤทธ์ิของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรี
กําหนดหรืออนุมัติ   โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ      
ก็ได้11[๑๑] 
 ในกรณีท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี     
ให้เป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย12[๑๒] 

                                                           

 7[๗] มาตรา ๘ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 8[๘] มาตรา ๘ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 9[๙] มาตรา ๘ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 10[๑๐] มาตรา ๘ อัฏฐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 11[๑๑] มาตรา ๑๐ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 12[๑๒] มาตรา ๑๐ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 ในระหว่างท่ีคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับ
หน้าท่ีเพราะนายกรัฐมนตรีตาย  ขาดคุณสมบัติ  ต้องคําพิพากษาให้จําคุก  สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ ศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง   หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่ง ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน13[๑๓] 
 ในระหว่างท่ีคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่ง  เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม่จะเข้ารับ
หน้าท่ี ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอํานวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ดําเนินการใด ๆ เท่าท่ีจําเป็น  เพ่ือรับแนว
ทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเตรียมการดําเนินการได้14[๑๔] 
 มาตรา ๑๑  นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
 (๑) กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการน้ีจะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และ
ส่วนราชการซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถ่ิน ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณี
จําเป็นจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใด ๆ ท่ีขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริง
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถ่ิน 
 (๒) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวงหรือทบวงหน่ึงหรือหลายกระทรวงหรือ
ทบวง 
 (๓) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซ่ึงสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรม  และส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม 
 (๔) สั่งให้ข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้ขาดจาก
อัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้     ในกรณีท่ีให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสํานัก
นายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
 (๕) แต่งตั้งข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง โดยให้
ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ข้าราชการซ่ึงได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัด
กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดํารงตําแหน่งน้ันทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่า
ข้ึนไป  ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 (๖) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ  และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
 (๗) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ    เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเท่าท่ี   
ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
 (๙) ดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 ระเบียบตาม (๘) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
 มาตรา ๑๓  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  และให้มีรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ  และจะให้
มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  เป็นข้าราชการการเมือง และให้รอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 มาตรา ๑๔  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการ
ในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี  และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

                                                           

 13[๑๓] มาตรา ๑๐ วรรคส่ี แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 14[๑๔] มาตรา ๑๐ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



   www.koomuesorb.com 5 
 ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เป็นข้าราชการ   
พลเรือนสามัญ 
 มาตรา ๑๕15[๑๕]  ในสํานักนายกรัฐมนตรี  อาจมีส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้ตามท่ี
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 มาตรา ๑๖  สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
 (๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสํานัก
นายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรี 
 (๒) เป็นผู้ บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี รองจากนายกรัฐมนตรี  รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการ  ซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี 
 (๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง  ให้มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วย      
สั่งและปฏิบัติราชการ  และจะให้มีผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
และผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ  และให้รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  และผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
ในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดหรือมอบหมาย 
   ให้นําความในมาตรา ๑๙/๑ มาใช้บังคับแก่ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนท่ีเก่ียวกับสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีและส่วนราชการท่ีมิได้ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม16[๑๖] 
 มาตรา ๑๗  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีเ ก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของสํานัก
นายกรัฐมนตรี และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ     
รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และ
แผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี  ยกเว้นราชการของส่วนราชการซ่ึงกฎหมายกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการข้ึน
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
 ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งสํานักงานปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรค
สาม  จะให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหน้าท่ีสํานักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

 
หมวด ๒ 

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
 

 มาตรา ๑๘  ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวงดังน้ี 
 (๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
 (๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
 (๓) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจําเป็นจะไม่แยกส่วนราชการ
ตั้งข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
 ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
 กระทรวงใดมีความจําเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพ่ือทําหน้าท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ เร่งรัด และติดตาม
นโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  จะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีสํานัก
นโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ 
                                                           

 15[๑๕] มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 16[๑๖] มาตรา ๑๖ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพ่ือรับผิดชอบภาระหน้าท่ีใดโดยเฉพาะซ่ึงไม่มีฐานะเป็น
กรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นอธิบดีก็ได้ ในกรณี
เช่นน้ันให้อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนดังกล่าวมีอํานาจหน้าท่ีสําหรับส่วนราชการน้ันเช่นเดียวกับอธิบดี ตามท่ี
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหน้าท่ีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม 
สําหรับส่วนราชการน้ัน17[๑๗] 
 การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ให้กระทําได้ในกรณีเป็นการยุบ รวม หรือโอนกรมในกระทรวงใดมาจัดตั้งเป็น
ส่วนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงน้ันหรือกระทรวงอ่ืน โดยไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้าง
เพ่ิมข้ึน และให้นําความในมาตรา ๘ ทวิ และมาตรา ๘ เบญจ   มาใช้บังคับโดยอนุโลม18[๑๘] 
 การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนของส่วนราชการตามวรรคสี่  ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้นํา 
เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต19[๑๙] 
 ก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการตามวรรคสี่ของกระทรวงใด            
ให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ20[๒๐] 
 ให้นําความในวรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับกับสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวงตามหมวด ๓ 
โดยอนุโลม21[๒๑] 
 มาตรา ๑๙22[๒๒]  กระทรวงมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหน่ึง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ส่วน
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวกับการทหารและการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 มาตรา ๑๙/๑23[๒๓]  ให้ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมข้ึนไป วางแผน
และประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า 
และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจดังกล่าวจะมีมติให้นํา
งบประมาณท่ีแต่ละส่วนราชการได้รับจัดสรรมาดําเนินการและใช้จ่ายร่วมกันก็ได้ 
 มาตรา ๒๐24[๒๔]  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหน่ึง  ให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหน่ึงเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับ
นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงให้เป็นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  แต่มิได้
สังกัดกระทรวง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
 มาตรา ๒๑25[๒๕]  ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
 (๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ กํากับ
การทํางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพ
สอดคล้องกัน รวมท้ังเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง 
 (๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
 (๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง 

                                                           

 17[๑๗] มาตรา ๑๘ วรรคส่ี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 18[๑๘] มาตรา ๑๘ วรรคห้า เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 19[๑๙] มาตรา ๑๘ วรรคหก เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 20[๒๐] มาตรา ๑๘ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 21[๒๑] มาตรา ๑๘ วรรคแปด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 22[๒๒] มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 23[๒๓] มาตรา ๑๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 24[๒๔] มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 25[๒๕] มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง  จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหน่ึงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้ 
 ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการข้ึนไปอยู่ภายใต้กลุ่ม
ภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีคนหน่ึงเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการ
และบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจน้ัน โดยปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวงหรือข้ึนตรงต่อ
รัฐมนตรีตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง    และในกรณีท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อปลัดกระทรวง
ตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจกําหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมแห่งหน่ึง
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานท่ัวไปให้แก่ส่วนราชการแห่งอ่ืนภายใต้กลุ่ม
ภารกิจเดียวกันก็ได้ 
 กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการเพ่ิมข้ึนเป็นสองคนก็ได้ 
 ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ และให้
อํานาจหน้าท่ีของปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอํานาจหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มภารกิจน้ัน  
ท้ังน้ี  เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเป็นอย่างย่ิงต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าท่ีกําหนดไว้ในวรรคห้าหรือ
วรรคหก   คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร่วมกันอนุมัติให้กระทรวงน้ันมีรอง
ปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษโดยจะกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้26[๒๖] 
 ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด   ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณาร่วมกัน       
โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลงมติจะต้องได้คะแนน
เสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการฝ่ายดังกล่าวท่ีมาประชุม แล้วให้นํามติดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาต่อไป27[๒๗] 
 มาตรา ๒๒  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการ
การเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการ
แทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
 มาตรา ๒๓  สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวง และราชการท่ี
คณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 ในกรณีท่ีกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งสํานักงานปลัดทบวงตามมาตรา ๒๕ วรรคสาม จะให้
สํานักงานปลัดกระทรวงทําหน้าท่ีสํานักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 
 มาตรา ๒๔  การจัดระเบียบราชการในทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ให้อนุโลมตามการจัดระเบียบราชการ
ของกระทรวงซ่ึงบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๘ ถึงมาตรา ๒๓ 

 
หมวด ๓ 

การจัดระเบียบราชการในทบวงซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
 

 มาตรา ๒๕  ราชการส่วนใดซ่ึงโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมท่ีจะจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือทบวงซ่ึงมี
ฐานะเทียบเท่ากระทรวง จะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพ่ือให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได้ และให้จัดระเบียบราชการในทบวง ดังน้ี 
 (๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
 (๒) สํานักงานปลัดทบวง 
 (๓) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เว้นแต่บางทบวงซ่ึงเห็นว่าไม่มีความจําเป็นจะไม่แยกส่วนราชการ
ตั้งข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
 ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
                                                           

 26[๒๖] มาตรา ๒๑ วรรคเจ็ด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 27[๒๗] มาตรา ๒๑ วรรคแปด เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัด และปริมาณ และคุณภาพของราชการในทบวงยังไม่
สมควรจัดตั้งสํานักงานปลัดทบวง   จะให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทําหน้าท่ีสํานักงาน
ปลัดทบวงด้วยก็ได้ 
 มาตรา ๒๖  การจัดระเบียบราชการในทบวงหน่ึง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
 ทบวงมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 มาตรา ๒๗  ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ทบวงหน่ึงมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
และกําหนดนโยบายของทบวงให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของทบวง  และจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงให้เป็นไปตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการทบวงมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีเป็นทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงปฏิบัติราชการภายใต้การ
กํากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๒๘  ทบวง  นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง  ให้มีปลัดทบวงคนหน่ึงมีอํานาจ
หน้าท่ีดังน้ี 
 (๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในทบวง กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง  และลําดับ
ความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากับ  
เร่งรัด  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวง 
 (๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 
 (๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัด
ทบวง 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวงตามวรรคหน่ึง ให้มีรองปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มี
ผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวง  หรือมีท้ังรองปลัดทบวงและผู้ช่วยปลัดทบวง  ให้รองปลัดทบวงหรือ
ผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดทบวง 
 ให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลัดทบวง และผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในสํานักงานปลัดทบวง  มีอํานาจหน้าท่ี
ตามท่ีปลัดทบวงกําหนดหรือมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีปลัดทบวงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด 
ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้กล่าวถึงอํานาจของปลัดทบวงไว้ให้ปลัด
ทบวงมีอํานาจดังเช่นปลัดกระทรวง 
 ในกรณีท่ีให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทําหน้าท่ีสํานักงานปลัดทบวง ให้ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทําหน้าท่ีปลัดทบวง 
 มาตรา ๒๙  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการ
การเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
ทบวง และจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการ
แทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
 มาตรา ๓๐  สํานักงานปลัดทบวงมีอํานาจหน้าท่ีเ ก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของทบวง และราชการท่ี
คณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 

 
หมวด ๔ 

การจัดระเบียบราชการในกรม 
 

 มาตรา ๓๑  กรมซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง อาจแบ่งส่วนราชการดังน้ี 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจําเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งข้ึน
เป็นกองก็ได้ 
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 กรมใดมีความจําเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑) หรือ (๒) ก็ได้ 
 สําหรับสํานักงานตํารวจแห่งชาติจะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับราชการของตํารวจก็ได้28[๒๘] 
 มาตรา ๓๒29[๒๙]  กรมมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ของกรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยอํานาจหน้าท่ีของกรมน้ัน 
 ในกรมหน่ึงมีอธิบดีคนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิด
ผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามเป้าหมาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและ  ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนด
อํานาจหน้าท่ีของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อํานาจและการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายดังกล่าวให้คํานึงถึงนโยบายท่ี
คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ และนโยบาย  แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวงด้วย 
 ในกรมหน่ึงจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดี  และช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการก็ได้ 
 รองอธิบดีมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีอธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 
 มาตรา ๓๓  สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของกรม และราชการท่ีมิได้แยกให้เป็น
หน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานเลขานุการกรม 
 ส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง (๒) และส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง ให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีได้
กําหนดไว้ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการน้ัน ๆ โดยให้มีผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่าง
อ่ืนท่ีเทียบเท่าผู้อํานวยการกอง หรือหัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วนราชการตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง เป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 มาตรา ๓๔  กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องท่ีออกเป็นเขตเพ่ือให้มีหัวหน้า
ส่วนราชการประจําเขตแล้วแต่จะเรียกช่ือเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้ 
 หัวหน้าส่วนราชการประจําเขตมีอํานาจหน้าท่ีเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากกระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติงาน
ทางวิชาการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจําสํานักงานเขตซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน 
 ความในมาตราน้ีไม่ใช้บังคับแก่การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตํารวจ    ซ่ึงได้กําหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา30[๓๐] 
 มาตรา ๓๕  กระทรวง ทบวง หรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง 
ทบวง หรือกรมน้ัน  ก็ให้กระทําได้ 
 ผู้ตรวจราชการของกระทรวง  ทบวง  หรือกรม  มีอํานาจหน้าท่ีตรวจและแนะนําการปฏิบัติราชการอันเก่ียวกับ
กระทรวง ทบวง หรือกรมน้ันให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของกระทรวง ทบวง หรือกรมหรือมติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 มาตรา ๓๖  ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมจะมีเลขาธิการ ผู้อํานวยการ หรือตําแหน่งท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการน้ันให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด  และจะให้มีรองเลขาธิการ  รองผู้อํานวยการหรือตําแหน่งรองของตําแหน่งท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือผู้ช่วยเลขาธิการ  ผู้ช่วยผู้อํานวยการหรือตําแหน่งผู้ช่วยของตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือมีท้ังรอง
เลขาธิการ และผู้ช่วยเลขาธิการหรือท้ังรองผู้อํานวยการและผู้ช่วยผู้อํานวยการ    หรือท้ังตําแหน่งรองและตําแหน่งผู้ช่วยของ
ตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และช่วยปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
 มาตรา ๓๗  ให้นําความในมาตรา ๓๑  มาตรา ๓๒  มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับแก่ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมโดยอนุโลม 

 
หมวด ๕ 

การปฏิบัตริาชการแทน 
 

 มาตรา ๓๘31[๓๑]  อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืนท่ี  ผู้ดํารง
ตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด 

                                                           

 28[๒๘] มาตรา ๓๑ วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 29[๒๙] มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 30[๓๐] มาตรา ๓๔ วรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 31[๓๑] มาตรา ๓๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น
อย่างอ่ืน  หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้ ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันอาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกัน
หรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอาจกําหนดให้มีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตลอดจนการมอบอํานาจให้ทํา
นิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและดําเนินคดี หรือกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจหรือท่ีผู้รับมอบอํานาจ
ต้องปฏิบัติก็ได้ 
 ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายท่ีบัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาตหรือท่ีบัญญัติ  
ผู้มีอํานาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นน้ันให้ผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวมีอํานาจมอบอํานาจให้
ข้าราชการซ่ึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามท่ีเห็นสมควร  หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  ในกรณีมอบ
อํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจมอบอํานาจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีผู้มอบอํานาจ
กําหนด 
 ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
รายช่ือกฎหมายท่ีผู้ดํารงตําแหน่ง  ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 
 การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือ 
 มาตรา ๓๙32[๓๒]  เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าท่ีต้องรับมอบอํานาจน้ัน โดยผู้มอบอํานาจจะ
กําหนดให้ผู้รับมอบอํานาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขใน
การใช้อํานาจน้ันไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องมอบอํานาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดก็ได้ 
 มาตรา ๔๐33[๓๓]  ในการมอบอํานาจ ให้ผู้มอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน ความ
รวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจ
ต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบอํานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจดังกล่าว 
 เมื่อได้มอบอํานาจแล้ว ผู้มอบอํานาจมีหน้าท่ีกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ และ
ให้มีอํานาจแนะนําหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจได้ 
 มาตรา ๔๐/๑34[๓๔]  ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรม ถ้าการปฏิบัติราชการใดของส่วนราชการน้ัน
มีลักษณะเป็นงานการให้บริการหรือมีการให้บริการเก่ียวเน่ืองอยู่ด้วยและหากแยกการบริหารออกเป็นหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษจะบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ ย่ิงข้ึน ส่วนราชการดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติ
ราชการในเรื่องน้ัน ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ซ่ึงมิใช่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในกํากับของส่วน
ราชการดังกล่าวก็ได้  ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยให้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการจัดตั้ง การมอบอํานาจให้
ปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การดําเนินการด้านทรัพย์สิน การกํากับดูแลสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและการยุบเลิก
ไว้ด้วย 
 ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน้าท่ีปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจท่ีจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
น้ันเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจอ่ืนของส่วนราชการดังกล่าวตามท่ีได้รับมอบหมาย และอาจให้บริการแก่ส่วนราชการอ่ืน 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง 
 ให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นรายได้ท่ีไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

 
หมวด ๖ 

การรักษาราชการแทน 
 

 มาตรา ๔๑  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามี
รองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มี        

                                                           

 32[๓๒] มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 33[๓๓] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 34[๓๔] มาตรา ๔๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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ผู้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี   หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
 มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน   ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ช่วย 
เลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมายให้
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๔  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้   ให้รองปลัดกระทรวง
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ 
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน
กระทรวงซ่ึงดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้ง
ข้าราชการในกระทรวงซ่ึงดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการกอง หรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 มาตรา ๔๕  ให้นําความในมาตรา ๔๔ มาใช้บังคับแก่กรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งปลัดทบวงหรือรองปลัดทบวงตาม
มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ ด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกรมซ่ึงดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือ
ข้าราชการตั้งแต่ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไปคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน  แต่ถ้านายกรัฐมนตรีสําหรับ
สํานักนายกรัฐมนตรี  หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพ่ือความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรม
น้ัน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหน่ึงซ่ึงดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองอธิบดีหรือ
เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ อธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการในกรมซ่ึงดํารง
ตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าข้ึนไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 ให้นําความในวรรคหน่ึงและวรรคสองมาใช้บังคับแก่กรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ 
ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ  หรือตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซ่ึงเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดี ในส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืน  และมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๗  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการกรมตามมาตรา ๓๓ วรรคหน่ึง หรือหัวหน้าส่วนราชการตาม
มาตรา ๓๓ วรรคสอง  หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้   ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหน่ึงซ่ึงดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
หัวหน้ากองหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ให้นําความในมาตราน้ีมาใช้บังคับแก่ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๔๘  ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
 ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งน้ันมอบหมายหรือมอบอํานาจให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน  ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบหมายหรือมอบอํานาจ 
 ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าท่ีอย่างใด ให้ผู้รักษาราชการ
แทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเป็นกรรมการ  หรือมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ันในการรักษา
ราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๔๙  การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติน้ีไม่กระทบกระเทือนอํานาจนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
เจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง  ปลัดทบวง  อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าอธิบดี 
ซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีจะแต่งตั้งข้าราชการอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนตามอํานาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
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 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความเป็นผู้รักษา
ราชการแทนนับแต่เวลาท่ีผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหน่ึงเข้ารับหน้าท่ี 
 มาตรา ๕๐  ความในหมวดน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร 

 
หมวด ๗ 

การบริหารราชการในต่างประเทศ35[๓๕] 
 

 มาตรา ๕๐/๑36[๓๖]  ในหมวดน้ี 
 “คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจําการในต่างประเทศ
ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล  ส่วนราชการของ
กระทรวงการต่างประเทศซ่ึงเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนและปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และ
คณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ 
 “หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่าง
ประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจํา
องค์การระหว่างประเทศ 
 “รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ดํารง
ตําแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่าง
ประเทศ  ให้หมายความว่า  ข้าราชการสังกัดส่วนราชการ  ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในลักษณะเดียวกัน 
 มาตรา ๕๐/๒37[๓๗]  ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  
คณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ ในต่างประเทศและเป็นหัวหน้าบังคับ
บัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้ 
 การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผู้แทน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอํานาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา ๕๐/๓38[๓๘]  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน   หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รอง
หัวหน้าคณะผู้แทนรักษาราชการแทน 
 ในกรณีท่ีไม่มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนท่ีจะรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งใดอันเป็นบุคคล
ในคณะผู้แทน หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้การรักษาราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนหรือผู้ดํารงตําแหน่ง
ใดอันเป็นบุคคลในคณะผู้แทน เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 ความในวรรคหน่ึงไม่ใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายทหารประจําการในต่างประเทศ 
 มาตรา ๕๐/๔39[๓๙]  หัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจและหน้าท่ีดังน้ี 
 (๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 (๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาล 
 (๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนท่ีมิใช่บุคคลในคณะผู้แทนซ่ึงประจําอยู่ในประเทศ
ท่ีตนมีอํานาจหน้าท่ี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง  กรม 
หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 (๔) รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม (๓) เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเก่ียวกับการแต่งตั้งและการเลื่อนข้ันเงินเดือน 

                                                           

 35[๓๕] หมวด ๗ การบริหารราชการในต่างประเทศ มาตรา ๕๐/๑ ถึง มาตรา ๕๐/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 36[๓๖] มาตรา ๕๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 37[๓๗] มาตรา ๕๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 38[๓๘] มาตรา ๕๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 39[๓๙] มาตรา ๕๐/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 มาตรา ๕๐/๕40[๔๐]  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัด
ทบวง อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้ ในการน้ีให้นําความใน
มาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าท่ีต้องรับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบ
อํานาจน้ันให้แก่ผู้อ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการมอบอํานาจต่อไปให้บุคคลในคณะผู้แทนตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 เมื่อได้มีการมอบอํานาจแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทนมีหน้าท่ีกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ 
และให้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจได้ 
 มาตรา ๕๐/๖41[๔๑]  การท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําสั่งใดท่ีเก่ียวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทน 
ให้แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ 

 
ส่วนท่ี ๒ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 

 มาตรา ๕๑  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  ดังน้ี 
 (๑) จังหวัด 
 (๒) อําเภอ 

 
หมวด ๑ 
จังหวัด 

 
 มาตรา ๕๒  ให้รวมท้องท่ีหลาย ๆ อําเภอตั้งข้ึนเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด  ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดย่ืนคําขอจัดตั้ง
งบประมาณได้   ท้ังน้ี  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีน้ีให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ42[๔๒] 
 มาตรา ๕๒/๑43[๔๓]  ให้จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปน้ี 
 (๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
 (๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม 
 (๓) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด้อยโอกาสเพ่ือให้ได้รับความเป็น
ธรรมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 
 (๔) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า  รวดเร็ว  และมีคุณภาพ 
 (๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้สามารถดําเนินการตามอํานาจ
และหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้มีขีดความสามารถพร้อมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจาก
กระทรวง ทบวง กรม 
 (๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมาย หรือท่ีมี
กฎหมายกําหนด 
 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของจังหวัดตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ   
ท่ีประจําอยู่ในเขตจังหวัดท่ีจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ 
 มาตรา ๕๓  ในจังหวัดหน่ึงให้มีคณะกรมการจังหวัด ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหาร
ราชการแผ่นดินในจังหวัดน้ัน กับปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด44[๔๔] 
 คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหน่ึงคนตามท่ีผู้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซ่ึงเป็นหัวหน้าท่ีทําการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และ

                                                           

 40[๔๐] มาตรา ๕๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 41[๔๑] มาตรา ๕๐/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 42[๔๒] มาตรา ๕๒ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 43[๔๓] มาตรา ๕๒/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 44[๔๔] มาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่าง ๆ  เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซ่ึงประจําอยู่ในจังหวัด กระทรวง 
หรือทบวงละหน่ึงคน เป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ45[๔๕] 
 ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซ่ึงกรมต่าง ๆ ในกระทรวงหรือทบวงน้ันส่งมาประจําอยู่
ในจังหวัดมากกว่าหน่ึงคน   ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดหน่ึงคนเป็นผู้แทนของ
กระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในราชการส่วนภูมิภาคคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพ่ิมข้ึนเฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีใดหน้าท่ี
หน่ึงก็ได้ 
 มาตรา ๕๓/๑46[๔๖]  ให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับชาติ  และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินในจังหวัด 
 ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่าง
หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีสถานท่ีตั้งทําการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหมดในจังหวัดรวมท้ังผู้แทนภาคประชาสังคม  และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 
 การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง จํานวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการดําเนิน
กิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐท้ังปวงท่ีกระทําในพ้ืนท่ีจังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
 มาตรา ๕๓/๒47[๔๗]  ให้นําความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๕๔  ในจังหวัดหน่ึง  ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหน่ึงเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องท่ีและประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับ
บัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร  ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด  และรับผิดชอบในราชการจังหวัด
และอําเภอ  และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด   หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือท้ังรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค ในเขต
จังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 มาตรา ๕๕  ในจังหวัดหน่ึง นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล่าวในมาตรา ๕๔ ให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซ่ึง
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่งมาประจําทําหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่าย
บริหารส่วนภูมิภาคซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ในจังหวัดน้ัน 
 มาตรา ๕๕/๑48[๔๘]  ในจังหวัดหน่ึงนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหน่ึง 
เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ทําหน้าท่ีสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีและเป็นไปตามหลักการท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑  
 ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงมีเขตอํานาจในจังหวัดเป็นประธานผู้แทนภาคประชา
สังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารและผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  ท้ังน้ี จํานวน วิธีการสรรหา และการ
ปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี    
 ในกรณีท่ี ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับหรือมีกรณีท่ีเป็นการทุจริต    
ให้เป็นหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ท่ีจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ          
ท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 
 มาตรา ๕๖  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้ว่า                                                                       
ราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัด

                                                           

 45[๔๕] มาตรา ๕๓ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 46[๔๖] มาตรา ๕๓/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 47[๔๗] มาตรา ๕๓/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 48[๔๘] มาตรา ๕๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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หลายคน  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด   ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหน่ึง แล้ว    
แต่กรณีเป็นผู้รักษาราชการแทน  ถ้าไม่มีท้ังผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด  
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซ่ึงมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ    
เป็นผู้รักษาราชการแทน 
 มาตรา ๕๗  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจและหน้าท่ีดังน้ี 
 (๑)49[๔๙] บริหารราชการตามกฎหมาย  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 (๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง  ทบวง กรม  มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาล 
 (๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 (๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซ่ึงประจําอยู่ในจังหวัดน้ัน ยกเว้น
ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง 
กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือยับย้ังการกระทําใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดท่ีขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี   หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้
ช่ัวคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรมท่ีเก่ียวข้อง 
 (๕) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร  ข้าราชการฝ่ายตุลาการ  ข้าราชการฝ่ายอัยการ  ข้าราชการ    
พลเรือนในมหาวิทยาลัย  ข้าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู  ผู้ตรวจราชการและหัวหน้าส่วนราชการ
ในระดับเขตหรือภาค  ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 
 (๖)50[๕๐] เสนองบประมาณต่อกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อสํานักงบประมาณตามมาตรา 
๕๒ วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 (๗)51[๕๑] กํากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย 
 (๘) กํากับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการน้ีให้มีอํานาจทํารายงานหรือ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ 
 (๙) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บําเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามท่ีปลัดกระทรวง 
ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 
 มาตรา ๕๘  การยกเว้น จํากัด หรือตัดทอน อํานาจหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัด 
หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทํา
ได้โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 มาตรา ๕๙  ให้นําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙  มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติราชการ
แทนตามหมวดน้ี 
 มาตรา ๖๐  ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังน้ี 
 (๑) สํานักงานจังหวัด มีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดน้ัน มีหัวหน้า
สํานักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด 
 (๒) ส่วนต่าง ๆ  ซ่ึงกระทรวง  ทบวง  กรม ได้ตั้งข้ึน  มีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ๆ       
มีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดน้ัน ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
หมวด ๒ 
อําเภอ 

 
 มาตรา ๖๑  ในจังหวัดหน่ึงให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอําเภอ 
 การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอําเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 
                                                           

 49[๔๙] มาตรา ๕๗ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 50[๕๐] มาตรา ๕๗ (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 51[๕๑] มาตรา ๕๗ (๗) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 มาตรา ๖๑/๑52[๕๒]  ให้อําเภอมีอํานาจหน้าท่ีภายในเขตอําเภอ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) อํานาจและหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยให้นําความในมาตรา ๕๒/๑ 
วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม 
 (๓) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   เพ่ือร่วมมือกับชุมชนในการดําเนินการให้มีแผนชุมชน  เพ่ือ
รองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  จังหวัด  และกระทรวง  ทบวง กรม 
 (๔) ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมตามมาตรา ๖๑/๒ 
และมาตรา ๖๑/๓ 
 มาตรา ๖๑/๒53[๕๓]  ในอําเภอหน่ึง  ให้มีคณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน      
ท่ีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตอําเภอ   ในเรื่องท่ีพิพาททางแพ่งเก่ียวกับท่ีดิน  มรดก   และข้อพิพาททางแพ่งอ่ืน
ท่ีมีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่าน้ัน ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 ให้นายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะทําหน้าท่ีเป็นคณะบุคคลผู้ทํา
หน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท   โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีความรู้หรือมีประสบการณ์เหมาะสมกับการทําหน้าท่ี     
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
 เมื่อมีข้อพิพาทเกิดข้ึนและคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเลือกบุคคลจาก
บัญชีรายช่ือตามวรรคสองฝ่ายละหน่ึงคน และให้นายอําเภอ พนักงานอัยการประจําจังหวัดหรือปลัดอําเภอท่ีได้รับมอบหมาย
คนหน่ึงเป็นประธาน เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นคณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท 
 ให้คณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีอํานาจหน้าท่ีรับฟังข้อพิพาทโดยตรงจากคู่พิพาท และ
ดําเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่างคู่พิพาทโดยเร็ว  ถ้าคู่พิพาทท้ังสองฝ่ายตกลงกันได้  ให้คณะบุคคล
ผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทจัดให้มีการทําสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างคู่พิพาท  และให้ถือเอา
ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลผูกพันคู่พิพาทท้ังสองฝ่าย ในกรณีท่ีคู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้  ให้คณะบุคคล
ผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสั่งจําหน่ายข้อพิพาทน้ัน 
 ข้อตกลงตามวรรคสี่ให้มีผลเช่นเดียวกับคําช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชี การดําเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการจัดทําสัญญาประนีประนอมยอมความ   
ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีท่ีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่พิพาทอีกฝ่ายหน่ึงย่ืน  คําร้องต่อ
พนักงานอัยการ และให้พนักงานอัยการดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจ  เพ่ือให้ออกคําบังคับให้ตามสัญญา
ประนีประนอมยอมความดังกล่าวโดยให้นํากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อคณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา ให้อายุความในการฟ้องร้อง
คดีสะดุดหยุดลง นับแต่วันท่ียื่นข้อพิพาทจนถึงวันท่ีคณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทสั่งจําหน่ายข้อพิพาท
หรือวันท่ีคู่พิพาททําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน แล้วแต่กรณี 
 ความในมาตราน้ีให้ใช้กับเขตของกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา ๖๑/๓54[๕๔]  บรรดาความผิดท่ีมีโทษทางอาญาท่ีเกิดข้ึนในเขตอําเภอใดหากเป็นความผิดอันยอมความได้ 
และมิใช่เป็นความผิดเก่ียวกับเพศ ถ้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม หรือแสดงความจํานง ให้นายอําเภอของอําเภอน้ัน
หรือปลัดอําเภอท่ีนายอําเภอดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามควรแก่กรณี   และเมื่อผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม
เป็นหนังสือตามท่ีไกล่เกลี่ยและปฏิบัติตามคําไกล่เกลี่ยดังกล่าวแล้ว  ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา 
 ในกรณีท่ีผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามท่ีไกล่เกลี่ย ให้จําหน่ายข้อพิพาทน้ัน  แต่เพ่ือประโยชน์ในการท่ี
ผู้เสียหายจะไปดําเนินคดีต่อไป  อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญาให้เริ่มนับแต่วันท่ีจําหน่ายข้อพิพาท 
 หลักเกณฑ์และวิธีในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๖๒  ในอําเภอหน่ึง  มีนายอําเภอคนหน่ึงเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอําเภอและ
รับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ 
 นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

                                                           

 52[๕๒] มาตรา ๖๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 53[๕๓] มาตรา ๖๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 54[๕๔] มาตรา ๖๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
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 บรรดาอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอซ่ึงกฎหมายกําหนดให้กรมการอําเภอ
และนายอําเภอมีอยู่ให้โอนไปเป็นอํานาจและหน้าท่ีของนายอําเภอ 
 มาตรา ๖๓  ในอําเภอหน่ึง นอกจากจะมีนายอําเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบดังกล่าวในมาตรา 
๖๒  ให้มีปลัดอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอซ่ึงกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  ส่งมาประจําให้ปฏิบัติหน้าท่ี     
เป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอ   และมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซ่ึงสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมน้ัน   
ในอําเภอน้ัน 
 มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายอําเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอําเภอ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการประจําอําเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ถ้ามีผู้ดํารงตําแหน่งนายอําเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายอําเภอแต่งตั้งปลัดอําเภอ หรือหัวหน้าส่วน
ราชการประจําอําเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ตามวรรคหน่ึง และวรรคสอง              
ให้ปลัดอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 มาตรา ๖๕  นายอําเภอมีอํานาจและหน้าท่ีดังน้ี 
 (๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตาม
กฎหมายน้ันเป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าท่ีของนายอําเภอท่ีจะต้องรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายน้ันด้วย 
 (๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง  กรม  มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาล 
 (๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าท่ีตรวจการอ่ืนซ่ึงคณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่ง
ของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 (๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในอําเภอตามกฎหมาย 
 มาตรา ๖๖  ให้แบ่งส่วนราชการของอําเภอดังน้ี 
 (๑) สํานักงานอําเภอ มีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของอําเภอน้ัน ๆ มีนายอําเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
ข้าราชการและรับผิดชอบ 
 (๒) ส่วนต่าง ๆ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งข้ึนในอําเภอน้ัน มีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม
น้ัน ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอน้ัน ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 
 มาตรา ๖๗  ให้นําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙  มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้ปฏิบัติราชการ
แทนตามหมวดน้ี 
 มาตรา ๖๘  การจัดการปกครองอําเภอ นอกจากท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การปกครองท้องท่ี 

 
ส่วนท่ี ๓ 

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
 

 มาตรา ๖๙  ท้องถ่ินใดท่ีเห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถ่ินให้จัดระเบียบการปกครองเป็น
ราชการส่วนท้องถ่ิน 
 มาตรา ๗๐  ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ินดังน้ี 
 (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (๒) เทศบาล 
 (๓) สุขาภิบาล 
 (๔) ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
 มาตรา ๗๑  การจัดระเบียบการปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถ่ิน
อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
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ส่วนท่ี ๔ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ55[๕๕] 
 

 มาตรา ๗๑/๑56[๕๖]  ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีหน่ึงคนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดเป็นรอง
ประธาน ผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายหน่ึงคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่เกินสิบคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหาร
รัฐกิจ  การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองค์การและสังคมวิทยา อย่างน้อยด้านละหน่ึงคน 
 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า
สามคนแต่ไม่เกินห้าคนต้องทํางานเต็มเวลาก็ได้57[๕๗] 
 เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง 
 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายช่ือบุคคลท่ีได้รับการเสนอโดยวิธีการสรรหา  
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 มาตรา ๗๑/๒58[๕๘]  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
 (๑) มีสัญชาติไทย 
 (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓) ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
 (๔) ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน กรรมการหรือผู้ซ่ึงดํารงตําแหน่ง
ซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีพรรคการเมือง 
 (๕) ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี 
หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 มาตรา ๗๑/๓59[๕๙]  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งแล้ว อาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ    แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่                    
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิน้ันปฏิบัติหน้าท่ีไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
 มาตรา ๗๑/๔60[๖๐]  นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งเมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๑/๒ 
 (๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 
 มาตรา ๗๑/๕61[๖๑]  ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 
 เมื่อตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน 
เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 
 มาตรา ๗๑/๖62[๖๒]  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งท่ีว่าง หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับ
แต่งตั้งเพ่ิมข้ึนในระหว่างท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับแต่งตั้งมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งเท่ากับเวลาท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ียังอยู่ในตําแหน่ง 

                                                           

 55[๕๕] ส่วนท่ี ๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาตรา ๗๑/๑ ถึง มาตรา ๗๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 56[๕๖] มาตรา ๗๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 57[๕๗] มาตรา ๗๑/๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 58[๕๘] มาตรา ๗๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 59[๕๙] มาตรา ๗๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 60[๖๐] มาตรา ๗๑/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 61[๖๑] มาตรา ๗๑/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 62[๖๒] มาตรา ๗๑/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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 มาตรา ๗๑/๗63[๖๓]  การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด
เท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทํางานเต็มเวลาหรือไม่ 
 ในการประชุม ก.พ.ร. ถ้าประธานไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้   ให้รองประธานปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ในกรณีท่ีไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าท่ีเป็นประธาน
ในท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมาก   กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 มาตรา ๗๑/๘64[๖๔]  การปฏิบัติหน้าท่ีและค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีต้องทํางานเต็มเวลา   ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
 มาตรา ๗๑/๙65[๖๕]  ให้มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เป็นส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือ ก.พ.ร. กําหนด โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซ่ึงเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
 มาตรา ๗๑/๑๐66[๖๖]  ก.พ.ร. มีอํานาจหน้าท่ี  ดังต่อไปน้ี 
 (๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน ซ่ึงรวมถึง
โครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติ
ราชการอ่ืน ให้เป็นไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะให้มีการกําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการก็ได้ 
 (๒) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมิได้อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหารตามท่ีหน่วยงาน
ดังกล่าวร้องขอ 
 (๓) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการดําเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในมาตรา ๓/๑ 
 (๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การ
กําหนดช่ือ การเปลี่ยนช่ือ การกําหนดอํานาจหน้าท่ี และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการท่ีเป็นกระทรวง ทบวง 
กรม หรือส่วนราชการอ่ืน 
 (๕) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (๖) ดําเนินการให้มีการช้ีแจงทําความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและประชาชนท่ัวไป รวมตลอด
ท้ังการฝึกอบรม 
 (๗) ติดตาม ประเมินผล  และแนะนําเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อม
ท้ังข้อเสนอแนะ 
 (๘) ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง  ทบวง  กรม  รวมตลอดท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ  ในกรณีท่ีเป็นปัญหา  มติของคณะกรรมการตามข้อน้ี เมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 
 (๙) เรียกให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา 
 (๑๐) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 (๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางาน  เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีมอบหมาย และ
จะกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนด้วยก็ได้ 
 (๑๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 มาตรา ๗๒  คําว่า “ทบวงการเมือง”  ตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้หมายความถึง
กระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี 

                                                           

 63[๖๓] มาตรา ๗๑/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 64[๖๔] มาตรา ๗๑/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 65[๖๕] มาตรา ๗๑/๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 66[๖๖] มาตรา ๗๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



www.koomuesorb.com 20 
 มาตรา ๗๓  พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเก่ียวกับการจัดระเบียบราชการในสํานักงานรัฐมนตรี  
สํานักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง  กรม  และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรมหรือ   มีฐานะเป็นกรมท่ีได้
ตราหรือประกาศโดยอาศัยอํานาจกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี     
ใช้บังคับ  ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ี    จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบ
ราชการตามพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับแทน 
 มาตรา ๗๔  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี  และกรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรมหรือมีฐานะเป็นกรมใดยังมิได้ระบุอํานาจหน้าท่ีไว้ตามมาตรา ๘ วรรคสี่  ให้ดําเนินการแก้ไข
ให้เสร็จสิ้นภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 มาตรา ๗๕  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือคําสั่งใดอ้างถึงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี  
๒๑๘  ลงวันท่ี  ๒๙  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๑๕  หรืออ้างถึงบทบัญญัติแห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งน้ันอ้างถึงพระราชบัญญัติน้ี หรือ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีในบทมาตราท่ีมีนัยเช่นเดียวกัน แล้วแต่กรณี 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์  ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี


