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ใหไว ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนปที่ ๕๗ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดชมี พระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่ เป น การสมควรปรั บ ปรุ ง กฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผนดิน
จึงทรงพระกรุณ าโปรดเกล าฯ ให ตราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ า
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ถั ด จากวั น ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ให เพิ่ ม ความต อ ไปนี้ เป น มาตรา ๓/๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๓/๑ การบริ ห ารราชการตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ต อ งเป น ไปเพื่ อ
ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ มค าในเชิ งภารกิ จแห งรั ฐ การลดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน การลดภารกิ จ และยุ บ เลิ ก
หนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้
โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน
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การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนง
หรือปฏิบัติหนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน
การเป ด เผยข อ มู ล การติ ด ตาม ตรวจสอบและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งาน ทั้ งนี้ ตาม
ความเหมาะสมของแตละภารกิจ
เพื่ อ ประโยชน ในการดํ า เนิ น การให เป น ไปตามมาตรานี้ จะตราพระราช
กฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการ
และขาราชการปฏิบัติก็ได”
มาตรา ๔ ให ย กเลิ ก ความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของ
มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญ ญั ติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใช
ความตอไปนี้แทน
“สํา นัก นายกรัฐ มนตรีม ีน ายกรัฐ มนตรีเป น ผู บั งคั บ บั ญ ชาขาราชการและ
รับ ผิ ด ชอบในการกํ า หนดนโยบาย เป า หมาย และผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานในสํ า นั ก นายก
รัฐมนตรีใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
มีทั้งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบั ติ
ราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ในระหวางที่ คณะรั ฐมนตรี ต องอยู ในตํ าแหน งเพื่ อปฏิ บั ติ หน าที่ ต อไปจนกว า
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ตองคํา
พิพากษาใหจําคุก สภาผูแทนราษฎรมีมติไมไววางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปน
รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนง ใหคณะ
รัฐ มนตรีม อบหมายให รองนายกรัฐ มนตรี คนใดคนหนึ่ งเป น ผู ป ฏิ บั ติ ห น าที่ แ ทนนายก
รัฐมนตรี ถ าไม มี ผู ดํ ารงตํ า แหน งรองนายกรั ฐมนตรีห รือ มี แ ต ไม อ าจปฏิ บั ติ ราชการได
ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
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ในระหวางที่ คณะรั ฐมนตรี ต องอยู ในตํ าแหน งเพื่ อปฏิ บั ติ หน าที่ ต อไปจนกว า
คณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ใหคณะรัฐมนตรีดังกลาวอํานวยความสะดวกให
หัวหนาสวนราชการตางๆ ดําเนินการใดๆ เทาที่จําเปน เพื่อรับแนวทางการบริหารราชการ
แผนดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหมมาเตรียมการดําเนินการได”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ในสํ า นัก นายกรัฐ มนตรี อาจมีส ว นราชการที ่อ ยู ใ นบัง คับ
บัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีไดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคหาของมาตรา ๑๖ แหงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
“ใหนําความในมาตรา ๑๙/๑ มาใชบังคับแกราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี
ในสว นที ่เ กี ่ย วกับ สํ า นัก งานปลัด สํ า นัก นายกรัฐ มนตรีแ ละสว นราชการที ่ม ิไ ดขึ ้น ตรง
ตอนายกรัฐมนตรีดวยโดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ วรรคหา วรรคหก วรรคเจ็ด
และวรรคแปด ของมาตรา ๑๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๔
“ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีก าจัด ตั ้งสว นราชการเพื ่อ รับ ผิด ชอบ
ภาระหนา ที ่ใ ดโดยเฉพาะ ซึ ่ง ไมม ีฐ านะเปน กรมแตม ีผู บ ัง คับ บัญ ชาของสว นราชการ
ดังกลาวเปนอธิบดีหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได ในกรณีเชนนั้น
ใหอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นดังกลาวมีอํานาจหนาที่สําหรับสวนราชการ
นั้นเชนเดียวกับอธิบดี ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และใหคณะอนุกรรมการสามัญ
ประจํากระทรวงทําหนาที่คณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม สําหรับสวนราชการนั้น
การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ใหกระทําไดในกรณีเปนการยุบ รวม
หรือ โอนกรมในกระทรวงใดมาจั ด ตั้ งเป น ส ว นราชการตามวรรคสี่ ในกระทรวงนั้ น หรื อ
กระทรวงอื่น โดยไม มีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือ ลูก จางเพิ่ม ขึ้น
และใหนําความในมาตรา ๘ ทวิ และมาตรา ๘ เบญจ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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การแตงตั้ งอธิบ ดีห รือผูดํ ารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ของสวนราชการ
ตามวรรคสี่ ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และให
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
กอนที่คณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบในรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวน
ราชการตามวรรคสี่ของกระทรวงใด ให นายกรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎี กาดังกลาว
ตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบ
ใหนําความในวรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใชบังคับกับ
สํานักนายกรัฐมนตรีและทบวงตามหมวด ๓ โดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ กระทรวงมี อํ านาจหน าที่ ตามที่ กํ าหนดไว ในกฎหมายว าด วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่งๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การปรั บ ปรุ งกระทรวง ทบวง กรม ส วนการจั ดระเบี ยบราชการในกระทรวงที่ เกี่ ยวกั บ
การทหาร และการศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น”
มาตรา ๙ ใหเพิ่ม ความตอ ไปนี้เปน มาตรา ๑๙/๑ แหงพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๑๙/๑ ใหป ลัด กระทรวง หัว หนา กลุ ม ภารกิจ และหัว หนา สว น
ราชการตั้งแตระดับกรมขึ้นไป วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของ
สวนราชการตางๆ ในกระทรวงรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และบรรลุ
เปาหมายของกระทรวง
เพื่ อประโยชน ในการดํ าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง หั ว หน าสวนราชการและ
หั วหน ากลุ ม ภารกิ จดั งกล าวจะมี ม ติ ให นํ างบประมาณที่ แ ต ล ะส วนราชการได รับ จัด สรร
มาดําเนินการและใชจายรวมกันก็ได”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญ ญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๒๐ ภายใต บั งคับ บทบั ญ ญั ติม าตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ให มี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะ
รัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย
ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเป นกรม แตมิไดสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบ
หมายใหรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ในกระทรวงใหมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม ราชการประจํ าในกระทรวง แปลงนโยบายเปน
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิด
ผลสัม ฤทธิ ์ และประสานการปฏิ บั ติ ง านของส ว นราชการในกระทรวงให มี เอกภาพ
สอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ในกระทรวง
(๒) เป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาข า ราชการของส ว นราชการในกระทรวงรองจาก
รัฐมนตรี
(๓) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
ในการปฏิ บั ติ ราชการของปลั ด กระทรวงตามวรรคหนึ่ ง จะให มี รองปลั ด
กระทรวงคนหนึ่งเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได
ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดใหสวนราชการระดับกรมตั้งแต
สองสวนราชการขึ้นไปอยูภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได โดยใหแตละกลุมภารกิจมีผูดํารง
ตําแหนงไมต่ํากวาอธิบดีคนหนึ่งเปนหัวหนากลุมภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชา
ขาราชการของสวนราชการในกลุมภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอปลัดกระทรวง
หรือขึ้นตรงตอรัฐมนตรีตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
ตองรายงานผลการดําเนินงานตอปลัดกระทรวงตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง

๖
ในกลุ มภารกิ จเดี ยวกั น หั วหน ากลุมภารกิ จอาจกํ าหนดให ส วนราชการของ
สวนราชการระดับกรมแหงหนึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ
หรือการบริหารงานทั่วไปใหแกสวนราชการแหงอื่นภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได
กระทรวงใดมิไดจัดใหมีกลุมภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะใหมีรองปลัด
กระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นเปนสองคนก็ได
ในกรณีที่กระทรวงใดมีการจัดกลุมภารกิจ จะใหมีรองปลัดกระทรวงเพิ่มขึ้น
เปนหัวหน ากลุมภารกิจก็ได และให อํานาจหน าที่ของปลั ดกระทรวงที่ เกี่ยวกับราชการของ
สวนราชการในกลุมภารกิจเปนอํานาจหนาที่ของหัวหนากลุมภารกิจนั้น ทั้งนี้ เวนแตจะมี
กฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยางอื่น”
มาตรา ๑๒ ให ยกเลิ กความในมาตรา ๓๒ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ กรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวงแบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของกรมนั้น
ในกรมหนึ่ งมี อ ธิ บ ดี ค นหนึ่ งเป น ผู บั งคั บ บั ญ ชาข าราชการและรั บ ผิ ด ชอบ
ในการปฏิบัติราชการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิ์และเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และ
แผนการปฏิ บั ติ ราชการของกระทรวง และในกรณี ที่ มี กฎหมายอื่ นกํ าหนดอํ านาจหน าที่
ของอธิ บ ดี ไว เป น การเฉพาะ การใช อํ านาจและการปฏิ บั ติ ห น าที่ ต ามกฎหมายดั งกล าว
ใหคํ านึ งถึ งนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวต อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดหรือ
อนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงดวย
ในกรมหนึ่ งจะให มี รองอธิบ ดี เป นผู บั งคั บ บั ญ ชาข าราชการรองจากอธิบ ดี
และชวยอธิบดีปฏิบัติราชการก็ได
รองอธิบดีมีอํานาจหนาที่ตามที่อธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตลอดจน
การมอบอํานาจใหทํานิติกรรม ฟองคดีและดําเนินคดีแทนกระทรวง ทบวง กรม หรือ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขในการมอบอํานาจใหผูมอบอํานาจหรือผูรับมอบ
อํานาจตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติก็ได”

๗
มาตรา ๑๔ ใหเ พิ ่ม ความตอ ไปนี ้ใ นสว นที ่ ๑ การจัด ระเบีย บบริห าร
ราชการสว นกลาง เปน หมวด ๗ การบริห ารราชการในตา งประเทศ มาตรา ๕๐/๑
มาตรา ๕๐/๒ มาตรา ๕๐/๓ มาตรา ๕๐/๔ มาตรา ๕๐/๕ และมาตรา ๕๐/๖ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
“ หมวด ๗
การบริหารราชการในตางประเทศ
----------------------มาตรา ๕๐/๑ ในหมวดนี้
“คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการ
ฝายทหารประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศ
ซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอื่นและปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุล
ใหญ และคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ
“หัว หนา คณะผู แ ทน” หมายความวา ขา ราชการสัง กัด กระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต
หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ
ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนา
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ
“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการ
ตางประเทศ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนา
คณะผูแทน ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมาย
ความวา ขาราชการสังกัดสวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน
มาตรา ๕๐/๒ ใหห ัว หนา คณะผู แ ทนเปน ผู ร ับ นโยบายและคํ า สั ่ง จาก
นายกรัฐ มนตรีในฐานะหั วหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิ บั ติ
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 ใหการรักษาราชการแทนหัว หนาคณะผูแ ทนหรือ ผูดํารงตํา แหนงใด
อันเปนบุคคลในคณะผูแทน เปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ความในวรรคหนึ ่ง ไมใ ชบ ัง คับ กับ ขา ราชการฝา ยทหารประจํ า การใน
ตางประเทศ
มาตรา ๕๐/๔ หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย
หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บังคับ บัญ ชาบุค คลในคณะผูแ ทนและขาราชการฝา ยพลเรือ นที ่มิใช
บุคคลในคณะผูแทนซึ่งประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาที่ เพื่อใหการปฏิบัติราชการ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติ
ของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๔) รายงานขอ เท็จจริงและความเห็น เกี่ยวกับ ผลการปฏิบัติราชการของ
บุคคลตาม (๓) เพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญ ชาของสวนราชการตนสังกัด
เกี่ยวกับการแตงตั้งและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
มาตรา ๕๐/๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบ
อํานาจใหหัวหนาคณะผูแ ทนปฏิบัติราชการแทนได ในการนี้ใหนําความในมาตรา ๓๘
มาใชบังคับโดยอนุโลม

๙
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่
ตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูอื่นตอไปไมได เวนแตเปนการมอบ
อํานาจตอไปใหบุคคลในคณะผูแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เมื่อไดมีการมอบอํานาจแลว หัวหนาคณะผูแทนมีหนาที่กํากับ ติดตามผล
การปฏิบัติราชการของผูรับมอบอํานาจ และใหมีอํานาจแนะนําและแกไขการปฏิบัติราชการ
ของผูรับมอบอํานาจได
มาตรา ๕๐/๖ การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําสั่งใด
ที่เกี่ยวของไปยังหัวหนาคณะผูแทน ใหแจงผานกระทรวงการตางประเทศ”
มาตรา ๑๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนสวนที่ 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 แห ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
“สวนที่ ๔
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

________________
มาตรา ๗๑/๑ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดย
ยอวา “ก.พ.ร.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบ
หมายเปนประธาน รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกําหนดเปนรองประธาน ผูซึ่งคณะ
กรรมการการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรูความเชี่ยวชาญ
ในทางด านนิ ติ ศ าสตร เศรษฐศาสตร รัฐ ศาสตร การบริห ารรัฐ กิ จ การบริ ห ารธุ รกิ จ
การเงินการคลัง จิตวิทยาองคการ และสังคมวิทยา อยางนอยดานละหนึ่งคน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสามคนตองทํางานเต็มเวลา
เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคล
ที่ไดรับการเสนอโดยวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรี
กําหนด

๑๐
มาตรา ๗๑/๒ กรรมการผูท รงคุ ณ วุฒิ ต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม มีลั กษณะ
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 อาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะได
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม
มาตรา ๗๑/๔ นอกจากการพ น จากตํ าแหน งตามวาระ กรรมการผู ท รง
คุณวุฒิ พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๑/๒
(๔) คณะรั ฐ มนตรี ใ ห อ อกเพราะบกพร อ งต อ หน า ที่ มี ค วามประพฤติ
เสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
มาตรา ๗๑/๕ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ
และยังมิไดแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติ
หนาที่ตอไปได

๑๑
เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได
มาตรา ๗๑/๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง
หรือกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่น
ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนง
เทากับเวลาที่เหลืออยูของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง
มาตรา ๗๑/๗ การประชุม ก.พ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา
กึ่ งหนึ่ งของจํ านวนกรรมการทั้ งหมดเท าที่ มี อ ยู จึ งจะเป น องค ป ระชุม ไม วากรรมการ
ดังกลาวจะเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ทํางานเต็มเวลาหรือไม
ในการประชุม ก.พ.ร. ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่
ได ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณี ที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๗๑/๘ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละค า ตอบแทนของกรรมการผู ท รง
คุณวุฒิที่ตองทํางานเต็มเวลา ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗๑/๙ ให มี สํ านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการขึ้ นเป น
สวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งไมมีฐานะเปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ ขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี เพื่อรับผิดชอบในงานเลขานุการของ ก.พ.ร. และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
ก.พ.ร. กําหนด โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี เปนผูบังคับบัญชาขาราชการ
และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ใหเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งการแตงตั้งใหนายก
รัฐมนตรีนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

๑๒
มาตรา ๗๑/๑๐ ก.พ.ร.มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการและงานของรัฐอยางอื่น ซึ่งรวมถึงโครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบ
บุคลากร มาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริยธรรม คาตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น
ใหเปนไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะใหมีการกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และ
มาตรการก็ได
(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานอื่นของรัฐที่มิไดอยูในกํากับ
ของราชการฝายบริหารตามที่หนวยงานดังกลาวรองขอ
(๓) รายงานตอคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดําเนินการขัดหรือไมสอดคลอง
กับหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๓/๑
(๔) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดตั้ง
การรวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกําหนดอํานาจหนาที่
และการแบงสวนราชการภายในของสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวน
ราชการอื่น
(๕) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎ
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ดําเนินการใหมีการชี้แจงทําความเขาใจแกสวนราชการและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการฝกอบรม
(๗) ติ ดตาม ประเมิ น ผล และแนะนํ าเพื่ อ ให มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามพระราช
บัญญัตินี้ และรายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมทั้งขอเสนอแนะ
(๘) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับพระราชบัญ ญัตินี้
หรือกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ในกรณีที่เปนปญหา มติของคณะกรรมการตามขอนี้เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับไดตามกฎหมาย
(๙) เรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบ
การพิจารณา
(๑๐) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒ นาและจัดระบบราชการและ
งานของรัฐอยางอื่นเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา

๑๓
(๑๑) แต งตั้ ง คณะกรรมการ คณะอนุ ก รรมการ หรื อ คณะทํ างาน เพื่ อ
ปฏิบัติหนาที่ตางๆ ตามที่มอบหมาย และจะกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนอื่น
ดวยก็ได
(๑๒) ปฏิ บั ติห น าที่ อื่น ตามที่ กํ าหนดในพระราชบั ญ ญั ตินี้ ห รือ ตามที่ ค ณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย”
มาตรา ๑๖ ในวาระเริ่มแรก ให ก.พ.ร. ดําเนินการเสนอแนะตอคณะ
รัฐมนตรีเพื่อใหมีการปรับปรุงโครงสราง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร
การปรับเปลี่ยนสวนราชการเปนองคการมหาชน หรือองคกรรูปแบบอื่นที่มิใชสวนราชการ
เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ทั้งนี้ ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๗ ใหแกไขคําวา “สํานักงานเลขานุ การรัฐมนตรี” ในพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนคําวา “สํานัก
งานรัฐมนตรี” ทุกแหง
มาตรา ๑๘ ใหดํ าเนิน การแตงตั้ง ก.พ.ร. ให แล วเสร็จภายในสามสิบ วัน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ให โ อนงบประมาณและบุ ค ลากรของสํ านั ก งานคณะกรรมการข า ราชการ
พลเรือน ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเปนของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ใหอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ตามมาตรา
๘ ทวิ และตามมาตรา ๘ สั ต ต ในสว นที่ เกี่ย วกับ การแบ งสวนราชการและการกํ าหนด
อํานาจหนาที่ของสวนราชการ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร.
ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน คงมีอํานาจหนาที่เทาที่ไมซ้ํากับอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร.
ให ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง กฎหมายว าด ว ยระเบี ย บข า ราชการพลเรื อ นและ
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงาน

๑๔
คณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานัก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใหเหมาะสม ซึ่งตองทําใหแลวเสร็จและเสนอสภาผูแทน
ราษฎรภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๙ ใหบทบัญญัติมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กอนการแกไขเพิ่ม เติมโดยพระราชบัญ ญั ตินี้ คงใชบังคั บ
ตอไปจนกวาจะมีการแกไขเพิ่มเติม ใหนํากรณีที่สวนราชการใดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
ไปบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รองนายกรัฐมนตรี

๑๕
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควร
ปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
และการใหบริการแกประชาชนไดอยางมีป ระสิทธิภ าพยิ่งขึ้น โดยกําหนดใหการบริหาร
ราชการแนวทางใหมตองมีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให
สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละระดับไดอยางชัดเจน มีกรอบการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํากับการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ
และเพื่อใหกระทรวงสามารถจัดการบริหารงานใหเปนไปตามเปาหมายได จึงกําหนดใหมี
รูปแบบการบริหารใหม โดยกระทรวงสามารถแยกสวนราชการจัดตั้งเปนหนวยงานตาม
ภาระหนาที่ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและสอดคลองกับเปาหมายของงานที่จะตองปฏิบัติ
และกําหนดใหมีกลุมภารกิจของสวนราชการตาง ๆ ที่มีงานสัมพันธกัน เพื่อที่จะสามารถ
กําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันได และมีผูรับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุม
ภารกิ จนั้ น โดยตรงเพื่ อ ให งานเป น ไปอย างมี ป ระสิท ธิภ าพและรวดเร็ว รวมทั้ งให มี การ
ประสานการปฏิ บั ติ งาน และการใชงบประมาณเพื่ อ ที่ จะให ก ารบริห ารงานของทุ ก ส วน
ราชการบรรลุเปาหมายของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซอน มีการ
มอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรกําหนดการบริหารราชการ
ในตางประเทศใหเหมาะสมกับลัก ษณะการปฏิบัติหนาที่และสามารถปฏิบัติการไดอยาง
รวดเร็วและมี เอกภาพ โดยมีหัวหนาคณะผูแทนเปน ผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ
นอกจากนี้ สมควรใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการดูแลการจัดสวนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของภาคราชการใหมีการ
จัดระบบราชการอยางมีประสิทธิภาพตอไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ ก ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕)

