
พระราชบัญญัติ
ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕)

พ.ศ. ๒๕๔๕
                                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕
เปนปท่ี  ๕๗  ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคํ าแนะนํ าและ     ยิน

ยอมของรัฐสภา ดังตอไปน้ี

มาตรา ๑  พระราชบญัญัติน้ีเรียกวา �พระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕�

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา     
นุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓  ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
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�มาตรา ๓/๑  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน เกดิผลสมัฤทธิต์อภารกจิของรัฐ ความมปีระสทิธภิาพ ความคุมคาในเชงิภารกจิแหงรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจํ าเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทองถิน่ การกระจายอํ านาจตัดสนิใจ การอํ านวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขาดํ ารงตํ าแหนงหรือปฏิบัติ
หนาที่ตองคํ านึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง

ในการปฏบิติัหนาทีข่องสวนราชการ ตองใชวิธกีารบริหารกจิการบานเมอืงทีดี่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํ านึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏบิติังาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ

เพื่อประโยชนในการดํ าเนินการใหเปนไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกา
กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการ
ปฏิบัติก็ได�

มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา ๑๐    แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน

�สํ านักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
ในการกํ าหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํ านักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได

ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ในระหวางทีค่ณะรัฐมนตรีตองอยูในตํ าแหนงเพือ่ปฏบิติัหนาทีต่อไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่
ต้ังขึน้ใหมจะเขารับหนาทีเ่พราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคณุสมบติั ตองค ําพพิากษาใหจํ าคกุ สภาผูแทน
ราษฎรมีมติไมไววางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง 
หรือวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตํ าแหนง ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคน
หน่ึงเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนนายกรัฐมนตรี ถาไมมีผูดํ ารงตํ าแหนงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน

ในระหวางทีค่ณะรัฐมนตรีตองอยูในตํ าแหนงเพือ่ปฏบิติัหนาทีต่อไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่
ต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ใหคณะรัฐมนตรีดังกลาวอํ านวยความสะดวกใหหัวหนาสวนราชการตางๆ 
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ดํ าเนินการใดๆ เทาที่จํ าเปน เพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผนดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหมมา
เตรียมการดํ าเนินการได�

มาตรา ๕  ใหยกเลกิความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่แกไขเพิม่เติมโดยพระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการแผนดิน (ฉบบัที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน

�มาตรา ๑๕  ในสํ านักนายกรัฐมนตรี อาจมีสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาข้ึน
ตรงตอนายกรัฐมนตรีไดตามท่ีกํ าหนดในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม�

มาตรา ๖  ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนวรรคหาของมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

�ใหนํ าความในมาตรา ๑๙/๑ มาใชบงัคบัแกราชการของสํ านักนายกรัฐมนตรี ในสวน
ที่เกี่ยวกับสํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มิไดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีดวย
โดยอนุโลม�

มาตรา ๗  ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนวรรคสี่ วรรคหา วรรคหก วรรคเจ็ด และวรรค
แปด ของมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

�ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหนาที่
ใดโดยเฉพาะ ซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมีผู บังคับบัญชาของสวนราชการดังกลาวเปนอธิบดีหรือ
ตํ าแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได  ในกรณีเชนน้ันใหอธิบดีหรือผูดํ ารงตํ าแหนงที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนดังกลาวมีอํ านาจหนาที่สํ าหรับสวนราชการน้ันเชนเดียวกับอธิบดี  ตามที่กํ าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา และใหคณะอนุกรรมการสามัญประจํ ากระทรวงทํ าหนาที่คณะอนุกรรมการสามัญ
ประจํ ากรม สํ าหรับสวนราชการน้ัน

การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ใหกระทํ าไดในกรณีเปนการยุบ รวม หรือโอน
กรมในกระทรวงใดมาจัดต้ังเปนสวนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงน้ันหรือกระทรวงอ่ืน โดยไมมี
การกํ าหนดตํ าแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น และใหนํ าความในมาตรา ๘ ทวิ และ
มาตรา ๘ เบญจ มาใชบังคับโดยอนุโลม

การแตงต้ังอธิบดีหรือผูดํ ารงตํ าแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนของสวนราชการตามวรรคสี่ 
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหผูดํ ารงตํ าแหนงดังกลาว
เปนผูดํ ารงตํ าแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต
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กอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบในรางพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวนราชการ
ตามวรรคสี่ของกระทรวงใด ใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อทราบ

ใหนํ าความในวรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใชบังคับกับสํ านักนายกรัฐ
มนตรีและทบวงตามหมวด ๓ โดยอนุโลม�

มาตรา ๘  ใหยกเลกิความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบญัญัติระเบยีบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน

�มาตรา ๑๙ กระทรวงมอํี านาจหนาทีต่ามทีก่ ําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม

การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหน่ึงๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปรับ
ปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจดัระเบยีบราชการในกระทรวงท่ีเกีย่วกบัการทหาร และการศึกษา 
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น�

มาตรา ๙  ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา ๑๙/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

“มาตรา ๑๙/๑ ใหปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาสวนราชการต้ังแต
ระดับกรมขึ้นไป วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ ใน
กระทรวงรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และบรรลุเปาหมายของกระทรวง

เพื่อประโยชนในการดํ าเนินการตามวรรคหน่ึง หัวหนาสวนราชการและหัวหนากลุม
ภารกิจดังกลาวจะมีมติใหนํ างบประมาณที่แตละสวนราชการไดรับจัดสรรมาดํ าเนินการและใชจาย
รวมกันก็ได�

มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช
การแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน

�มาตรา ๒๐  ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหน่ึง ใหมีรัฐมนตรี วา
การกระทรวงคนหนึง่เปนผูบงัคบับญัชาขาราชการ และรับผิดชอบในการก ําหนดนโยบาย เปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือ ที่
คณะรัฐมนตรีกํ าหนด หรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติ
ราชการก็ได

ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย
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ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน
และมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบหมายใหรัฐมนตรี   ชวย
วาการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได�

มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน

�มาตรา ๒๑  ในกระทรวงใหมีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํ านาจหนาที่ ดังน้ี
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจํ าในกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการ กํ ากับการทํ างานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ประสานการปฏบิติังานของสวนราชการในกระทรวงใหมเีอกภาพสอดคลองกนั รวมทั้งเรงรัด ติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวง

(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
(๓) เปนผูบงัคบับญัชาขาราชการในส ํานักงานปลดักระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของสํ านักงานปลัดกระทรวง
ในการปฏบิติัราชการของปลดักระทรวงตามวรรคหน่ึง จะใหมีรองปลัดกระทรวง  คน

หน่ึงเปนผูชวยสัง่และปฏบิติัราชการตามท่ีปลดักระทรวงมอบหมายก็ได
ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกํ าหนดใหสวนราชการระดับกรมต้ังแตสอง

สวนราชการขึ้นไปอยูภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได โดยใหแตละกลุมภารกิจมีผูดํ ารงตํ าแหนงไม ต่ํ า
กวาอธิบดีคนหน่ึงเปนหัวหนากลุมภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาขาราชการของ   สวน
ราชการในกลุมภารกิจน้ัน โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงตอรัฐมนตรีตามท่ี
กํ าหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีตองรายงานผลการดํ าเนินงานตอปลัด
กระทรวงตามที่กํ าหนดโดยกฎกระทรวง

ในกลุมภารกจิเดียวกนั หัวหนากลุมภารกจิอาจก ําหนดใหสวนราชการของสวนราชการ
ระดับกรมแหงหน่ึงปฏบิติังานทีเ่กีย่วกบัสารบรรณ บคุลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงาน ทัว่
ไปใหแกสวนราชการแหงอ่ืนภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได

กระทรวงใดมไิดจัดใหมกีลุมภารกจิ และมปีริมาณงานมาก จะใหมีรองปลัดกระทรวง
เปนผูชวยสัง่และปฏบิติัราชการเพิม่ขึน้เปนสองคนก็ได

ในกรณีทีก่ระทรวงใดมกีารจัดกลุมภารกจิ จะใหมรีองปลดักระทรวงเพิม่ขึน้เปน    หัว
หนากลุมภารกจิกไ็ด และใหอํ านาจหนาทีข่องปลดักระทรวงทีเ่กีย่วกบัราชการของสวนราชการใน กลุม
ภารกจิเปนอํ านาจหนาทีข่องหัวหนากลุมภารกจิน้ัน ทั้งน้ี เวนแตจะมีกฎกระทรวงกํ าหนดไวเปนอยาง
อ่ืน�
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มาตรา ๑๒  ใหยกเลกิความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร  ราช
การแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน

�มาตรา ๓๒  กรมมอํี านาจหนาทีเ่กีย่วกบัราชการของกระทรวงตามที่กํ าหนดใน   กฎ
กระทรวงแบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํ านาจหนาที่ของกรมน้ัน

ในกรมหน่ึงมอีธบิดีคนหน่ึงเปนผูบงัคบับญัชาขาราชการและรับผิดชอบใน        การ
ปฏบิติัราชการของกรมใหเกดิผลสมัฤทธิแ์ละเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง และในกรณีที่มีกฎหมายอ่ืนกํ าหนดอํ านาจหนาที่ของอธิบดีไวเปนการเฉพาะ การใช
อํ านาจและการปฏบิติัหนาทีต่ามกฎหมายดังกลาวใหค ํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา
หรือที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงดวย

ในกรมหน่ึงจะใหมรีองอธบิดีเปนผูบงัคบับญัชาขาราชการรองจากอธิบดีและ      ชวย
อธบิดีปฏบิติัราชการก็ได

รองอธบิดีมอํี านาจหนาทีต่ามทีอ่ธบิดีกํ าหนดหรือมอบหมาย�

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปน้ีแทน

�คณะรัฐมนตรีอาจก ําหนดใหมกีารมอบอํ านาจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ตลอดจนการมอบ
อํ านาจใหทํ านิติกรรม ฟองคดีและดํ าเนินคดีแทนกระทรวง ทบวง กรม หรือกํ าหนดหลักเกณฑ  วิธี
การ หรือเงื่อนไขในการมอบอํ านาจใหผูมอบอํ านาจหรือผูรับมอบอํ านาจตามวรรคหน่ึงตองปฏิบัติก็
ได�

มาตรา ๑๔  ใหเพิ่มความตอไปน้ีในสวนที่ ๑ การจัดระเบียบบริหารราชการ  สวน
กลาง เปนหมวด ๗ การบริหารราชการในตางประเทศ มาตรา ๕๐/๑ มาตรา ๕๐/๒ มาตรา ๕๐/๓ 
มาตรา ๕๐/๔ มาตรา ๕๐/๕ และมาตรา ๕๐/๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔
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� หมวด ๗
การบริหารราชการในตางประเทศ

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

มาตรา ๕๐/๑  ในหมวดน้ี
�คณะผูแทน� หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร

ประจํ าการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ
สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนและ
ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวรไทย
ประจํ าองคการระหวางประเทศ

�หัวหนาคณะผูแทน� หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่ง
ไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล 
ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจํ าองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัด
สวนราชการซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจํ าองคการระหวาง
ประเทศ

�รองหัวหนาคณะผูแทน� หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
ซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ในกรณี
ของคณะผูแทนถาวรไทยประจํ าองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัด     สวน
ราชการ ซึ่งไดรับแตงต้ังใหดํ ารงตํ าแหนงในลักษณะเดียวกัน

มาตรา ๕๐/๒  ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคํ าสั่งจากนายก      รัฐ
มนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏบิติัการใหเหมาะสมกบั การ
ปฏิบัติราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัว
หนาคณะผูแทนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได

การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตอบุคคลในคณะผูแทน 
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนด

หัวหนาคณะผูแทนอาจมอบอํ านาจใหบุคคลในคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนด

มาตรา ๕๐/๓  ในกรณีที่ไมมีผูดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาคณะผูแทน หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหรองหัวหนาคณะผูแทนรักษาราชการแทน



๘

ในกรณีที่ไมมีรองหัวหนาคณะผูแทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง หรือไม
มีผูดํ ารงตํ าแหนงใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน หรือมีแตบุคคลดังกลาวไมอาจปฏิบัติราชการได 
ใหการรักษาราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนหรือผูดํ ารงตํ าแหนงใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน 
เปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนด

ความในวรรคหน่ึงไมใชบังคับกับขาราชการฝายทหารประจํ าการในตางประเทศ

มาตรา ๕๐/๔  หัวหนาคณะผูแทนมีอํ านาจและหนาที่ ดังน้ี
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่

นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที่มิใชบุคคลใน

คณะผูแทนซึ่งประจํ าอยู ในประเทศที่ตนมีอํ านาจหนาที่ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคํ าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการ
สั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล

(๔) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม 
(๓) เพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงต้ังและ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน

มาตรา ๕๐/๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง ปลัดสํ านักนายกรัฐ
มนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํ ารงตํ าแหนงเทียบเทา อาจมอบอํ านาจใหหัวหนา
คณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนได ในการน้ีใหนํ าความในมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม

เมื่อมีการมอบอํ านาจตามวรรคหน่ึงโดยชอบแลว ผูรับมอบอํ านาจมีหนาที่ตอง  รับ
มอบอํ านาจน้ัน และจะมอบอํ านาจน้ันใหแกผูอ่ืนตอไปไมได เวนแตเปนการมอบอํ านาจตอไปให
บุคคลในคณะผูแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนด

เมือ่ไดมกีารมอบอํ านาจแลว หัวหนาคณะผูแทนมีหนาที่กํ ากับ ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผูรับมอบอํ านาจ และใหมีอํ านาจแนะนํ าและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบ
อํ านาจได

มาตรา ๕๐/๖  การทีก่ระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํ านาจหรือมีคํ าสั่งใดที่เกี่ยวของไป
ยังหัวหนาคณะผูแทน ใหแจงผานกระทรวงการตางประเทศ�
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มาตรา ๑๕  ใหเพิม่ความตอไปน้ีเปนสวนที ่ ๔  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔

�สวนท่ี ๔
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

________________

มาตรา ๗๑/๑  ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหน่ึง เรียกโดยยอวา �ก.
พ.ร.� ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน รัฐ
มนตรีหน่ึงคนที่นายกรัฐมนตรีกํ าหนดเปนรองประธาน ผูซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํ านาจ   ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายหน่ึงคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐ
มนตรีแตงต้ัง จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในทางดานนิติศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร การบริหาร
รัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองคการ และสังคมวิทยา อยางนอย ดานละหนึ่งคน

กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสามคนตองทํ างานเต็มเวลา
เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนกรรมการและเลขานุการโดยตํ าแหนง
การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายช่ือบุคคลที่ไดรับ

การเสนอโดยวิธีการสรรหา ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรีกํ าหนด

มาตรา ๗๑/๒  กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดัง
ตอไปน้ี

(๑)  มีสัญชาติไทย
(๒)  ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓)  ไมเคยไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตเปนโทษสํ าหรับ

ความผิดที่ไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔)  ไมเปนผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

กรรมการหรือผูซึ่งดํ ารงตํ าแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง

(๕) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ   รัฐ
วิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทํ าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ



๑๐

มาตรา ๗๑/๓  กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงคราวละสี่ป ผูซึ่งพน
จากตํ าแหนงแลว อาจไดรับแตงต้ังอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน

ในกรณีที่กรรมการผู ทรงคุณวุฒิพนจากตํ าแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิน้ันปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงต้ัง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม

มาตรา ๗๑/๔  นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  พน
จากตํ าแหนง เมื่อ

(๑)  ตาย
(๒)  ลาออก
(๓)  ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๑/๒
(๔)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ

หยอนความสามารถ

มาตรา ๗๑/๕  ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตํ าแหนงกอนวาระและยังมิได
แตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตํ าแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได

เมื่อตํ าแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดํ าเนินการแตงต้ังกรรมการผู
ทรงคุณวุฒิภายในสามสบิวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวันจะ
ไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได

มาตรา ๗๑/๖  กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงต้ังแทนตํ าแหนงที่วาง หรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงต้ังเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอ่ืนยังมีวาระอยูใน
ตํ าแหนง ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงต้ังมีวาระการดํ ารงตํ าแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตํ าแหนง

มาตรา ๗๑/๗  การประชุม ก.พ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของ
จํ านวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ไมวากรรมการดังกลาวจะเปนกรรมการผู
ทรงคุณวุฒิที่ทํ างานเต็มเวลาหรือไม

ในการประชุม ก.พ.ร. ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได     
ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได        ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทํ าหนาที่เปนประธานในที่ประชุม



๑๑

การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลง
คะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๗๑/๘  การปฏิบัติหนาที่และคาตอบแทนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตอง
ทํ างานเต็มเวลา ใหเปนไปตามที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๗๑/๙  ใหมสี ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึน้เปนสวนราชการใน
สํ านักนายกรัฐมนตรีซึ่งไมมีฐานะเปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี เพื่อรับผิด
ชอบในงานเลขานุการของ ก.พ.ร. และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ ก.พ.ร. กํ าหนด โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. 
ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

ใหเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งการแตงต้ังใหนายกรัฐมนตรี
นํ าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ

มาตรา ๗๑/๑๐  ก.พ.ร. มีอํ านาจหนาท่ี ดังตอไปน้ี
(๑) เสนอแนะและใหคํ าปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

และงานของรัฐอยางอ่ืน ซึง่รวมถงึโครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบคุลากร มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม คาตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ใหเปนไปตามมาตรา ๓/๑ โดย จะ
เสนอแนะใหมีการกํ าหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และมาตรการก็ได

(๒) เสนอแนะและใหคํ าปรึกษาแกหนวยงานอ่ืนของรัฐที่มิไดอยูในกํ ากับของ     ราช
การฝายบริหารตามที่หนวยงานดังกลาวรองขอ

(๓) รายงานตอคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดํ าเนินการขัดหรือไมสอดคลองกับ หลัก
เกณฑที่กํ าหนดในมาตรา ๓/๑

(๔) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกํ าหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดต้ัง     การ
รวม การโอน การยุบเลิก การกํ าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกํ าหนดอํ านาจหนาที่ และการแบงสวน
ราชการภายในของสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอ่ืน

(๕) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี

(๖) ดํ าเนินการใหมีการชี้แจงทํ าความเขาใจแกสวนราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
และประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการฝกอบรม

(๗) ติดตาม ประเมินผล และแนะนํ าเพื่อใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี และ
รายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมทั้งขอเสนอแนะ



๑๒

(๘) ตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี หรือ
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งกํ าหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เปน
ปญหา มติของคณะกรรมการตามขอน้ี เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับได
ตามกฎหมาย

(๙)  เรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบ      การ
พิจารณา
                       (๑๐) จัดทํ ารายงานประจํ าปเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของ รัฐ
อยางอ่ืนเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
                       (๑๑) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํ างาน เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตางๆ ตามที่มอบหมาย และจะกํ าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนอ่ืนดวยก็ได

         (๑๒) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กํ าหนดในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามที่คณะรัฐมนตรี  
มอบหมาย�

มาตรา ๑๖  ในวาระเร่ิมแรก ให ก.พ.ร. ดํ าเนินการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี เพื่อให
มีการปรับปรุงโครงสราง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปลี่ยนสวนราช
การเปนองคการมหาชน หรือองคกรรูปแบบอ่ืนที่มิใชสวนราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งน้ี ภายในสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

มาตรา ๑๗  ใหแกไขคํ าวา �สํ านักงานเลขานุการรัฐมนตรี� ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม เปนคํ าวา �สํ านักงานรัฐมนตรี� ทุก
แหง

มาตรา ๑๘  ใหดํ าเนินการแตงต้ัง ก.พ.ร. ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ

ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศกํ าหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเปนของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ

ใหอํ านาจหนาท่ีของสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ตามมาตรา ๘ ทวิ 
และตามมาตรา ๘ สัตต ในสวนท่ีเก่ียวกับการแบงสวนราชการและการกํ าหนดอํ านาจหนาท่ีของ  
สวนราชการ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี ๔)     พ.ศ. 
๒๕๔๓ เปนอํ านาจหนาท่ีของ ก.พ.ร.



๑๓

ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการ     พล
เรือน คงมีอํ านาจหนาที่เทาที่ไมซํ้ ากับอํ านาจหนาที่ของ ก.พ.ร.

ใหดํ าเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมาย     วา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อกํ าหนดภารกิจของ ก.พ.ร.  สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการ   พลเรือน 
ใหเหมาะสม ซึ่งตองทํ าใหแลวเสร็จและเสนอสภาผูแทนราษฎรภายในสองปนับแตวันที่พระราช
บัญญัติน้ีใชบังคับ

มาตรา ๑๙  ใหบทบัญญัติมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี คงใชบังคับตอไปจนกวาจะมี การ
แกไขเพิ่มเติม ใหนํ ากรณีที่สวนราชการใดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
    พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
       รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระบบบริหาร
ราชการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการใหบริการแกประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น โดยกํ าหนดใหการบริหารราชการแนวทางใหมตองมีการกํ าหนดนโยบาย   เปาหมาย 
และแผนการปฏิบติังานเพือ่ใหสามารถประเมินผลการปฏิบติัราชการในแตละระดับไดอยางชดัเจน มีกรอบการ
บรหิารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํ ากับการกํ าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพือ่ให



๑๔

กระทรวงสามารถจดัการบรหิารงานใหเปนไปตามเปาหมายได จึงกํ าหนดใหมีรูปแบบการบริหารใหม โดย
กระทรวงสามารถแยกสวนราชการจัดต้ังเปนหนวยงานตามภาระหนาที่ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและสอด
คลองกับเปาหมายของงานท่ีจะตองปฏิบัติ และกํ าหนดใหมีกลุมภารกิจของสวนราชการตางๆ ที่มีงาน
สมัพนัธกัน เพื่อที่จะสามารถกํ าหนดเปาหมายการทํ างานรวมกันได และมีผูรับผิดชอบกํ ากับการบริหารงาน
ของกลุมภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งใหมีการประสานการ
ปฏิบัติงาน และการใชงบประมาณเพื่อที่จะใหการบริหารงานของทุกสวนราชการบรรลุเปาหมายของ
กระทรวงไดอยางมีประสทิธภิาพและลดความซํ ้าซอน มีการมอบหมายงานเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
และสมควรกํ าหนดการบริหารราชการในตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหนาที่และสามารถ
ปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ 
นอกจากนี ้ สมควรใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพ่ือเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัด
สวนราชการและการปรบัปรงุระบบการท ํางานของภาคราชการใหมีการจัดระบบราชการอยางมีประสทิธิภาพ  ตอ
ไป จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนท่ี ๙๙ ก ลงวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕
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