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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

ยิน

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ เี้ รียกวา “พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒
นุเบกษาเปนตนไป

พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

๒

“มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ อ ภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรใหแกทอ งถิน่ การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติ
หนาที่ตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องสวนราชการ ตองใชวธิ กี ารบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ
เพื่อประโยชนในการดํ าเนินการใหเปนไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
กํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการใหสวนราชการและขาราชการ
ปฏิบัติก็ได”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ของมาตรา ๑๐ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“สํ านักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบ
ในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับ
นโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะใหมีรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได
ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายก
รัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ในระหวางทีค่ ณะรัฐมนตรีตอ งอยูใ นตําแหนงเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่
ตัง้ ขึน้ ใหมจะเขารับหนาทีเ่ พราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ตองคําพิพากษาใหจาคุ
ํ ก สภาผูแทน
ราษฎรมีมติไมไววางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลง
หรือวุฒิสภามีมติใหถอดถอนจากตําแหนง ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทนนายกรัฐมนตรี ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาที่แทน
ในระหวางทีค่ ณะรัฐมนตรีตอ งอยูใ นตําแหนงเพือ่ ปฏิบตั หิ นาทีต่ อ ไปจนกวาคณะรัฐมนตรีที่
ตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ใหคณะรัฐมนตรีดังกลาวอํานวยความสะดวกใหหัวหนาสวนราชการตางๆ

๓

ดําเนินการใดๆ เทาที่จําเปน เพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผนดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหมมา
เตรียมการดําเนินการได”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึง่ แกไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๓๖ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ในสํานักนายกรัฐมนตรี อาจมีสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้น
ตรงตอนายกรัฐมนตรีไดตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม”
มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคหาของมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
“ใหนาความในมาตรา
ํ
๑๙/๑ มาใชบงั คับแกราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ในสวน
ที่เกี่ยวกับสํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรีและสวนราชการที่มิไดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีดวย
โดยอนุโลม”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสี่ วรรคหา วรรคหก วรรคเจ็ด และวรรค
แปด ของมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
“ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหนาที่
ใดโดยเฉพาะ ซึ่งไมมีฐานะเปนกรมแตมี ผู  บั ง คับบัญชาของสวนราชการดังกลาวเป นอธิบดีหรือ
ตํ าแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนอธิบดีก็ได ในกรณีเชนนั้นใหอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่
เรียกชื่ออยางอื่นดังกลาวมีอํานาจหนาที่สําหรับสวนราชการนั้นเชนเดียวกับอธิบดี ตามที่กําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา และใหคณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหนาที่คณะอนุกรรมการสามัญ
ประจํากรม สําหรับสวนราชการนั้น
การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ใหกระทําไดในกรณีเปนการยุบ รวม หรือโอน
กรมในกระทรวงใดมาจัดตั้งเปนสวนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงนั้นหรือกระทรวงอื่น โดยไมมี
การกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น และใหนําความในมาตรา ๘ ทวิ และ
มาตรา ๘ เบญจ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การแตงตั้งอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของสวนราชการตามวรรคสี่
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ และใหผูดํารงตําแหนงดังกลาว
เปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต

๔

กอนที่คณะรัฐมนตรีจะใหความเห็นชอบในรางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสวนราชการ
ตามวรรคสี่ของกระทรวงใด ใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกาดังกลาวตอสภาผูแทนราษฎร
และวุฒิสภาเพื่อทราบ
ใหนําความในวรรคสี่ วรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใชบังคับกับสํานักนายกรัฐ
มนตรีและทบวงตามหมวด ๓ โดยอนุโลม”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๙ กระทรวงมีอานาจหน
ํ
าทีต่ ามทีก่ าหนดไว
ํ
ในกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม
การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่งๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปรับ
ปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงทีเ่ กีย่ วกับการทหาร และการศึกษา
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น”
มาตรา ๙ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๙/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
“มาตรา ๑๙/๑ ใหปลัดกระทรวง หัวหนากลุมภารกิจและหัวหนาสวนราชการตั้งแต
ระดับกรมขึ้นไป วางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ ใน
กระทรวงรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ความคุมคา และบรรลุเปาหมายของกระทรวง
เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หัวหนาสวนราชการและหัวหนากลุม
ภารกิจดังกลาวจะมีมติใหนํางบประมาณที่แตละสวนราชการไดรับจัดสรรมาดําเนินการและใชจาย
รวมกันก็ได”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช
การแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๐ ภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๑๑ ในกระทรวงหนึ่ง ใหมีรัฐมนตรี วา
การกระทรวงคนหนึง่ เปนผูบ งั คับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือ ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ โดยจะใหมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติ
ราชการก็ได
ในกรณีที่มีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรี
ชวยวาการกระทรวงใหเปนไปตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย

๕

ในกรณีที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนกรม แตมิไดสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบหมายใหรัฐมนตรี ชวย
วาการกระทรวงปฏิบัติราชการแทนก็ได”
มาตรา ๑๑ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ในกระทรวงใหมีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเปนแนวทางและ
แผนการปฏิ บั ติร าชการ กํ ากั บการทํ างานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และ
ประสานการปฏิบตั งิ านของสวนราชการในกระทรวงใหมเี อกภาพสอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวง
(๒) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
(๓) เปนผูบ งั คับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง
ในการปฏิบตั ริ าชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหนึง่ จะใหมีรองปลัดกระทรวง คน
หนึง่ เปนผูช ว ยสัง่ และปฏิบตั ริ าชการตามทีป่ ลัดกระทรวงมอบหมายก็ได
ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกํ าหนดใหสวนราชการระดับกรมตั้งแตสอง
สวนราชการขึ้นไปอยูภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได โดยใหแตละกลุมภารกิจมีผูดํารงตําแหนงไม ตํ่า
กวาอธิบดีคนหนึ่งเปนหัวหนากลุมภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาขาราชการของ สวน
ราชการในกลุมภารกิจนั้น โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงตอรัฐมนตรีตามที่
กํ าหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีที่ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีตองรายงานผลการดําเนินงานตอปลัด
กระทรวงตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ในกลุม ภารกิจเดียวกัน หัวหนากลุม ภารกิจอาจกําหนดใหสว นราชการของสวนราชการ
ระดับกรมแหงหนึง่ ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงาน ทัว่
ไปใหแกสว นราชการแหงอืน่ ภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได
กระทรวงใดมิไดจดั ใหมกี ลุม ภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะใหมีรองปลัดกระทรวง
เปนผูช ว ยสัง่ และปฏิบตั ริ าชการเพิม่ ขึน้ เปนสองคนก็ได
ในกรณีทกี่ ระทรวงใดมีการจัดกลุม ภารกิจ จะใหมรี องปลัดกระทรวงเพิม่ ขึน้ เปน หัว
หนากลุม ภารกิจก็ได และใหอานาจหน
ํ
าทีข่ องปลัดกระทรวงทีเ่ กีย่ วกับราชการของสวนราชการใน กลุม
ภารกิจเปนอํานาจหนาทีข่ องหัวหนากลุม ภารกิจนัน้ ทั้งนี้ เวนแตจะมีกฎกระทรวงกําหนดไวเปนอยาง
อืน่ ”

๖

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร ราช
การแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๒ กรมมีอานาจหน
ํ
าทีเ่ กีย่ วกับราชการของกระทรวงตามที่กาหนดใน
ํ
กฎ
กระทรวงแบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของกรมนั้น
ในกรมหนึง่ มีอธิบดีคนหนึง่ เปนผูบ งั คับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบใน
การ
ปฏิบตั ริ าชการของกรมใหเกิดผลสัมฤทธิแ์ ละเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของกระทรวง และในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดอํานาจหนาที่ของอธิบดีไวเปนการเฉพาะ การใช
อํานาจและการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามกฎหมายดังกลาวใหคานึ
ํ งถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภา
หรือที่คณะรัฐมนตรีกํ าหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวงดวย
ในกรมหนึง่ จะใหมรี องอธิบดีเปนผูบ งั คับบัญชาขาราชการรองจากอธิบดีและ ชวย
อธิบดีปฏิบตั ริ าชการก็ได
รองอธิบดีมอี านาจหน
ํ
าทีต่ ามทีอ่ ธิบดีกาหนดหรื
ํ
อมอบหมาย”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และใหใชความตอไปนี้แทน
“คณะรัฐมนตรีอาจกําหนดใหมกี ารมอบอํานาจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ตลอดจนการมอบ
อํานาจใหทํานิติกรรม ฟองคดีและดําเนินคดีแทนกระทรวง ทบวง กรม หรือกําหนดหลักเกณฑ วิธี
การ หรือเงื่อนไขในการมอบอํานาจใหผูมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งตองปฏิบัติก็
ได”
มาตรา ๑๔ ใหเพิ่มความตอไปนี้ในสวนที่ 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

๗

“ หมวด ๗
การบริหารราชการในตางประเทศ
----------------------มาตรา ๕๐/๑ ในหมวดนี้
“คณะผูแ ทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร
ประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหดารงตํ
ํ าแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ
สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอื่นและ
ปฏิ บั ติหน า ที่ เช นเดี ย วกั บ สถานเอกอั ครราชทู ตหรื อสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวรไทย
ประจําองคการระหวางประเทศ
“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซึ่ง
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล
ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัด
สวนราชการซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจํ าองคการระหวาง
ประเทศ
“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ
ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ในกรณี
ของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัด สวน
ราชการ ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน
มาตรา ๕๐/๒ ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายก
รัฐ
มนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบตั กิ ารใหเหมาะสมกับ การ
ปฏิบัติราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัว
หนาคณะผูแทนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได
การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตอบุคคลในคณะผูแทน
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
หัวหนาคณะผูแทนอาจมอบอํ านาจใหบุคคลในคณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๕๐/๓ ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทน หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหรองหัวหนาคณะผูแทนรักษาราชการแทน

๘

ในกรณีที่ไมมีรองหัวหนาคณะผูแทนที่จะรักษาราชการแทนตามวรรคหนึ่ง หรือไม
มีผูดํ ารงตํ าแหนงใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน หรือมีแตบุคคลดังกลาวไมอาจปฏิบัติราชการได
ให ก ารรั ก ษาราชการแทนหั วหนาคณะผูแทนหรือผูดํ ารงตํ าแหนงใดอันเปนบุคคลในคณะผูแทน
เปนไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ความในวรรคหนึ่งไมใชบังคับกับขาราชการฝายทหารประจําการในตางประเทศ
มาตรา ๕๐/๔ หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(๒) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามที่
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๓) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที่มิใชบุคคลใน
คณะผู  แ ทนซึ่ ง ประจํ าอยู  ใ นประเทศที่ ตนมี อํ านาจหน า ที่ เพื่ อให ก ารปฏิ บั ติราชการเป น ไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการ
สั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล
(๔) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม
(๓) เพื่อประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงตั้งและ
การเลื่อนขั้นเงินเดือน
มาตรา ๕๐/๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวง ปลัดสํานักนายกรัฐ
มนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงเทียบเทา อาจมอบอํานาจใหหัวหนา
คณะผูแทนปฏิบัติราชการแทนได ในการนี้ใหนําความในมาตรา ๓๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งโดยชอบแลว ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตอง รับ
มอบอํ านาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูอื่นตอไปไมได เวนแตเปนการมอบอํานาจตอไปให
บุคคลในคณะผูแทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
เมือ่ ไดมกี ารมอบอํานาจแลว หัวหนาคณะผูแทนมีหนาที่กากั
ํ บ ติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการของผูรับมอบอํ านาจ และใหมีอํ านาจแนะนํ าและแกไขการปฏิบัติราชการของผูรับมอบ
อํานาจได
มาตรา ๕๐/๖ การทีก่ ระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคาสั
ํ ่งใดที่เกี่ยวของไป
ยังหัวหนาคณะผูแทน ใหแจงผานกระทรวงการตางประเทศ”

๙

มาตรา ๑๕ ใหเพิม่ ความตอไปนีเ้ ปนสวนที่ 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
“สวนที่ ๔
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
________________
มาตรา ๗๑/๑ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.
พ.ร.” ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน รัฐ
มนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกําหนดเปนรองประธาน ผูซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจ ใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิไมเกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐ
มนตรีแตงตั้ง จากผูมีความรูความเชี่ยวชาญในทางดานนิติศาสตร เศรษฐศาสตร รัฐศาสตร การบริหาร
รัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองคการ และสังคมวิทยา อยางนอย ดานละหนึ่งคน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิอยางนอยสามคนตองทํางานเต็มเวลา
เลขาธิการ ก.พ.ร. เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง
การแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่ไดรับ
การเสนอโดยวิธีการสรรหา ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๗๑/๒ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดัง
ตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
กรรมการหรือผูซึ่งดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือ
เจาหนาที่พรรคการเมือง
(๕) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ รัฐ
วิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาที่ หรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

๑๐

มาตรา ๗๑/๓ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป ผูซึ่งพน
จากตําแหนงแลว อาจไดรับแตงตั้งอีกไดแตไมเกินสองวาระติดตอกัน
ในกรณี ที่ ก รรมการผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ  น จากตํ าแหน ง ตามวาระ แต ยั ง มิ ไ ด แ ต ง ตั้ ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหนาที่ไปกอนจนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิใหม
มาตรา ๗๑/๔ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พน
จากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๗๑/๒
(๔) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือ
หยอนความสามารถ
มาตรา ๗๑/๕ ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระและยังมิได
แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนตําแหนงที่วาง ใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได
เมื่อตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิวางลงกอนวาระ ใหดําเนินการแตงตั้งกรรมการผู
ทรงคุณวุฒภิ ายในสามสิบวัน เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันจะ
ไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิก็ได
มาตรา ๗๑/๖ กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง หรือ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับแตงตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับเวลาที่เหลืออยูของ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ยังอยูในตําแหนง
มาตรา ๗๑/๗ การประชุม ก.พ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม ไมวากรรมการดังกลาวจะเปนกรรมการผู
ทรงคุณวุฒิที่ทํางานเต็มเวลาหรือไม
ในการประชุม ก.พ.ร. ถาประธานไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหรองประธานปฏิบัติหนาที่แทน ในกรณีที่ไมมีรองประธานหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม

๑๑

การวิ นิจฉั ย ชี้ ข าดให ถื อเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลง
คะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๗๑/๘ การปฏิบัติหนาที่และคาตอบแทนของกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่ตอง
ทํางานเต็มเวลา ใหเปนไปตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๗๑/๙ ใหมสี านั
ํ กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึน้ เปนสวนราชการใน
สํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งไมมีฐานะเปนกรมตามมาตรา ๑๘ วรรคสี่ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี เพื่อรับผิด
ชอบในงานเลขานุการของ ก.พ.ร. และปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กําหนด โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร.
ซึ่งมีฐานะเปนอธิบดี เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและลูกจางของสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
ใหเลขาธิการ ก.พ.ร. เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งการแตงตั้งใหนายกรัฐมนตรี
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
มาตรา ๗๑/๑๐ ก.พ.ร. มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ
และงานของรัฐอยางอืน่ ซึง่ รวมถึงโครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม คาตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอื่น ใหเปนไปตามมาตรา ๓/๑ โดย จะ
เสนอแนะใหมีการกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร และมาตรการก็ได
(๒) เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกหนวยงานอื่นของรัฐที่มิไดอยูในกํากับของ ราช
การฝายบริหารตามที่หนวยงานดังกลาวรองขอ
(๓) รายงานตอคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดําเนินการขัดหรือไมสอดคลองกับ หลัก
เกณฑที่กําหนดในมาตรา ๓/๑
(๔) เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานในการจัดตั้ง การ
รวม การโอน การยุบเลิก การกําหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกําหนดอํานาจหนาที่ และการแบงสวน
ราชการภายในของสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่น
(๕) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๖) ดําเนินการใหมีการชี้แจงทําความเขาใจแกสวนราชการและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
และประชาชนทั่วไป รวมตลอดทั้งการฝกอบรม
(๗) ติดตาม ประเมินผล และแนะนําเพื่อใหมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และ
รายงานตอคณะรัฐมนตรีพรอมทั้งขอเสนอแนะ

๑๒

(๘) ตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เปน
ปญหา มติของคณะกรรมการตามขอนี้ เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว ใหใชบังคับได
ตามกฎหมาย
(๙) เรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบ การ
พิจารณา
(๑๐) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของ รัฐ
อยางอื่นเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา
(๑๑) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหนาที่
ตางๆ ตามที่มอบหมาย และจะกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือคาตอบแทนอื่นดวยก็ได
(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมาย”
มาตรา ๑๖ ในวาระเริ่มแรก ให ก.พ.ร. ดําเนินการเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี เพื่อให
มีการปรับปรุงโครงสราง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปลี่ยนสวนราช
การเปนองคการมหาชน หรือองคกรรูปแบบอื่นที่มิใชสวนราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้ ภายในสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๗ ใหแกไขคําวา “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม เปนคําวา “สํานักงานรัฐมนตรี” ทุก
แหง
มาตรา ๑๘ ใหดําเนินการแตงตั้ง ก.พ.ร. ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหโอนงบประมาณและบุคลากรของสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
ใหอํานาจหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ตามมาตรา ๘ ทวิ
และตามมาตรา ๘ สัตต ในสวนที่เกี่ยวกับการแบงสวนราชการและการกําหนดอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.
๒๕๔๓ เปนอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร.

๑๓

ใหคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ พล
เรือน คงมีอํานาจหนาที่เทาที่ไมซํ้ากับอํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร.
ใหดําเนินการปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและกฎหมาย วา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ พลเรือน
ใหเหมาะสม ซึ่งตองทํ าใหแลวเสร็จและเสนอสภาผูแทนราษฎรภายในสองปนับแตวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๙ ใหบทบัญญัติมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ คงใชบังคับตอไปจนกวาจะมี การ
แกไขเพิ่มเติม ใหนํากรณีที่สวนราชการใดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไวในกฎหมายวาดวย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระบบบริหาร
ราชการ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการใหบริการแกประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกําหนดใหการบริหารราชการแนวทางใหมตองมีการกําหนดนโยบาย เปาหมาย
และแผนการปฏิบตั งิ านเพือ่ ใหสามารถประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการในแตละระดับไดอยางชัดเจน มีกรอบการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํากับการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพือ่ ให

๑๔

กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานใหเปนไปตามเปาหมายได จึงกําหนดใหมีรูปแบบการบริหารใหม โดย
กระทรวงสามารถแยกสวนราชการจัดตั้งเปนหนวยงานตามภาระหนาที่ เพื่อใหเกิดความคลองตัวและสอด
คลองกับเปาหมายของงานที่จะตองปฏิบัติ และกําหนดใหมีกลุมภารกิจของสวนราชการตางๆ ที่มีงาน
สัมพันธกัน เพื่อที่จะสามารถกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันได และมีผูรับผิดชอบกํากับการบริหารงาน
ของกลุมภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งใหมีการประสานการ
ปฏิบัติงาน และการใชงบประมาณเพื่อที่จะใหการบริหารงานของทุกสวนราชการบรรลุเปาหมายของ
กระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความซําซ
้ อน มีการมอบหมายงานเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
และสมควรกําหนดการบริหารราชการในตางประเทศใหเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหนาที่และสามารถ
ปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ
นอกจากนี้ สมควรใหมคี ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัด
สวนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของภาคราชการใหมกี ารจัดระบบราชการอยางมีประสิทธิภาพ ตอ
ไป จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ ก ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕

