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เปนปที ่๕๘ ในรัชกาลปจจบุัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ให
ประกาศวา 

 
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบ

กับมาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี ้

 
มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ด ีพ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน

ตนไป 
 
มาตรา ๓  การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบัติ

เมื่อใด และจะตองมีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ ก.พ.ร. 
 
มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี ้
“สวนราชการ” หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร  แตไมรวมถึงองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา  รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 
มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
 



 ๒

 
หมวด ๑ 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี
   

 
 

มาตรา ๖  การบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ีไดแก การบรหิารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี ้

(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไมมีข้ันตอนการปฏิบตังิานเกินความจําเปน 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 
 

หมวด ๒ 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

   
 
 

มาตรา ๗  การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการ 
ที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม
สวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ  

 
มาตรา ๘  ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง

ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหาร
ราชการดังตอไปนี ้

(๑) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคตามมาตรา ๗ และ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 

(๒) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได และ
มุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถ่ิน 

(๓) กอนเริ่มดําเนินการ สวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียให
ครบถวนทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละ 
ข้ันตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนหรือช้ีแจงทําความเขาใจเพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจาก
ภารกิจนั้น 



 ๓

(๔) ใหเปนหนาที่ของขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจ 
ของสังคมโดยรวมและประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพ่ือใหมีการ
ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

(๕) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหสวนราชการดําเนินการ 
แกไขปญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว  ในกรณีที่ปญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากสวนราชการอื่นหรือ
ระเบียบขอบังคับที่ออกโดยสวนราชการอื่น ใหสวนราชการแจงใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ 
เพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็วตอไป และใหแจง ก.พ.ร. ทราบดวย 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการกําหนดวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับภารกิจ 
แตละเร่ือง  ทั้งนี้ ก.พ.ร. จะกําหนดแนวทางการดําเนินการทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติใหเปนไปตาม 
มาตรานี้ดวยก็ได 

 
หมวด ๓ 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิต์อภารกิจของรัฐ 
   

 
 

มาตรา ๙  การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการ
ปฏิบัต ิดังตอไปนี ้

(๑) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว 
เปนการลวงหนา 

(๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (๑) ตองมีรายละเอียดของ 
ข้ันตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(๓) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที ่ก.พ.ร. กําหนด 

(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ  ตอ
ประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปล่ียน
แผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 
มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือเปนภารกิจ 

ที่ใกลเคียงหรือตอเนื่องกัน ใหสวนราชการที่เก่ียวของนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิด การ
บริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

ใหสวนราชการมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนา
คณะผูแทนในตางประเทศ เพ่ือใหการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในตางประเทศ แลวแต
กรณี สามารถใชอํานาจตามกฎหมายไดครบถวนตามความจําเปนและบริหารราชการไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

 



 ๔

มาตรา ๑๑  สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตอง 
สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปน
บุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน   ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของ 
สวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณ
อักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการ

บริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    สํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ สํานัก
งบประมาณ รวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน     เกาสิบวัน
นับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา 

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผนดินตามวรรคหนึ่งแลว ให
มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสวนราชการ ที่จะตองดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผนการ
บริหารราชการแผนดินนั้น 

 
มาตรา ๑๔  ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓ ใหจัดทําเปน 

แผนสี่ป  โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบาย 
พื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตางๆ  
ที่เก่ียวของ  ทั้งนี้ อยางนอยจะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  
สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรตางๆ ที่
จะตองใช  ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล  

 
มาตรา ๑๕  เมื่อมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ใหสํานักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะตองจัดใหมีข้ึนใหมหรือกฎหมายที่ตองมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกให
สอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน สวนราชการผูรับผิดชอบ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ 

แผนนิติบัญญัตินั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแลว ใหมีผลผูกพันสวนราชการที่เก่ียวของที่จะตองปฏิบัติ    ให
เปนไปตามนั้น 

ในกรณีที่ เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนนิติบัญญัติเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานก็ได 

 



 ๕

มาตรา ๑๖  ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทํา 
เปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓ 

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยใหระบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน  รวมทั้ง
ประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือใหความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว  ให
สํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกลาว 

ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับ
ความเห็นชอบจากรัฐมนตร ีมิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 

เมื่อส้ินปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๑๗  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวนราชการตองจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. รวมกันกําหนดแนวทางการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการที่ตองจัดทําตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ  ทั้งนี ้เพ่ือมิใหเพ่ิมภาระงานในการจัดทําแผนจนเกินสมควร 

 
มาตรา ๑๘  เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการของ 

สวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการ
อยางอ่ืน ซึ่งมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมที่มิไดกําหนดในแผนปฏิบัติ
ราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันแลว 

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่งานหรือภารกิจใดไม
อาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือหากดําเนินการตอไป
จะตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความจําเปนอยางอ่ืนอันไมอาจหลีกเล่ียงได ที่จะตอง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ  

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนินการแกไขแผน 
การบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย 

 
มาตรา ๑๙  เมื่อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่สรุปผลการ

ปฏิบัติราชการและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหมส่ังการ  ทั้งนี้ เพ่ือ
นายกรัฐมนตรีคนใหมจะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินตอไป 

 
 
 
 
 



 ๖

หมวด ๔ 
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ 
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

   
 
 

มาตรา ๒๐  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และ 
งบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบ 
ทั่วกันดวย 

 
มาตรา ๒๑  ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้นตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบ

ของสวนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และ ก.พ.ร. ทราบ 

ในกรณีที่รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใดสูงกวารายจายตอ
หนวยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคลายคลึงกันของสวนราชการอื่น  
ใหสวนราชการนั้นจัดทําแผนการลดรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะดังกลาวเสนอสํานัก 
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถามิไดมีขอทักทวงประการใดภายในสิบหาวันก็ให
สวนราชการดังกลาวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจายนั้นตอไปได 

 
มาตรา ๒๒  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและสํานัก

งบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการดําเนินการอยู 
เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวาภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไป
ห รื อ ยุ บ เ ลิ ก  แล ะ เ พ่ื อป ร ะ โ ย ชน ใ น ก า ร จั ด ตั้ ง ง บป ร ะม าณขอ ง ส ว น ร า ช ก า ร ใ นป ต อ ไ ป   
ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ 
ความเปนไปไดของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงไดและรายจายที่ตอง
เสียไปกอนและหลังที่สวนราชการดําเนินการดวย 

ความคุมคาตามมาตรานี้ ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และประโยชน
หรือผลเสียอื่น ซึ่งไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย 

 
มาตรา ๒๓  ในการจัดซื้อหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดย

พิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช  ราคา และ
ประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับประกอบกัน  

ในกรณีที่วัตถปุระสงคในการใชเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเปน
สําคัญ ใหสามารถกระทําไดโดยไมตองถือราคาต่าํสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป 



 ๗

ใหสวนราชการที่มีหนาที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เก่ียวของเพ่ือให
สวนราชการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติภารกิจใด หากสวนราชการจําเปนตองไดรับอนุญาต อนุมัติ หรือ

ความเห็นชอบจากสวนราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือมติคณะ 
รัฐมนตรีกําหนด ใหสวนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบดังกลาว แจงผลการ
พิจารณาใหสวนราชการที่ยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีที่เร่ืองใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
ข้ันตอนการปฏิบัติไว และข้ันตอนการปฏิบัตินั้นตองใชระยะเวลาเกินสิบหาวัน ใหสวนราชการ 
ที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลาการพิจารณาไวให 
สวนราชการอื่นทราบ 

สวนราชการใดที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ มิไดดําเนินการให 
แลวเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ใหถือวาขาราชการซึ่งมีหนาที่เก่ียวของ
และหัวหนาสวนราชการนั้นประมาทเลินเลออยางรายแรง  เวนแตจะพิสูจนไดวาความลาชานั้นมิไดเกิดขึ้น
จากความผิดของตน 

 
มาตรา ๒๕  ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใดๆ ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่ 

รับผิดชอบในปญหานั้นๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาวินิจฉัย  
ใหดําเนินการไดเทาที่จําเปนอันไมอาจหลีกเล่ียงได 

ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเปนประการใดแลว ให
มติของคณะกรรมการผูกพันสวนราชการซึ่งมีผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย แมวาในการพิจารณาวินิจฉัย
เร่ืองนั้นผูแทนของสวนราชการที่เปนกรรมการจะมิไดเขารวมพิจารณาวินิจฉัยก็ตาม ถามีความเห็นแตกตาง
กันสองฝาย ใหบันทึกความเห็นของกรรมการฝายขางนอยไวใหปรากฏในเรื่องนั้นดวย 

ความผูกพันทีก่ําหนดไวในวรรคสอง มิใหใชบังคับกบัการวินิจฉัยในปญหาดานกฎหมาย 
 
มาตรา ๒๖  การสั่งราชการโดยปกติใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตในกรณีที่ 

ผูบังคับบัญชามีความจําเปนที่ไมอาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการดวยวาจาก็ได แตให 
ผูรับคําส่ังนั้นบันทึกคําส่ังดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษรและเมื่อไดปฏิบัติราชการตามคําส่ังดังกลาวแลวให
บันทึกรายงานใหผูส่ังราชการทราบ ในบันทึกใหอางอิงคําส่ังดวยวาจาไวดวย 

 
หมวด ๕ 

การลดข้ันตอนการปฏิบตัิงาน 
   

 
 

มาตรา ๒๗  ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง  
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใดใหแก 
ผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและลด



 ๘

ข้ันตอนการปฏิบัติราชการ  ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลใหเกิดความสะดวก
และรวดเร็วในการบริการประชาชน 

เมื่อไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการกําหนด 
หลักเกณฑการควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใชอํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและ
ผูมอบอํานาจไวดวย หลักเกณฑดังกลาวตองไมสรางข้ันตอนหรือการกล่ันกรองงานที่ไมจําเปน 
ในการปฏิบัติงานของขาราชการ  ในการนี้ หากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลวจะ
เปนการลดขั้นตอน เพ่ิมประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย รวมทั้งไมเกิดผลเสียหายแกราชการ  
ใหสวนราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและ
กําลังเงินงบประมาณ 

เมื่อสวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือไดมีการ 
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแลว ใหสวนราชการนั้นเผยแพรใหประชาชน
ทราบเปนการทั่วไป 

 
มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชนในการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามมาตรา ๒๗  ก.พ.ร.  

ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหวางผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการ
ใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได 

 
มาตรา ๒๙  ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงาน

ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 
รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบ
เครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพ่ือใหประชาชนหรือผูที่เก่ียวของเขาตรวจดูได 

 
มาตรา ๓๐  ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการ

ภายในกระทรวงที่ รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวม  
เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด  ทั้งนี้ เพ่ือให
ประชาชนสามารถติดตอสอบถาม ขอทราบขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว 

 
มาตรา ๓๑  ในศูนยบริการรวมตามมาตรา ๓๐ ใหจัดใหมีเจาหนาที่รับเรื่องราวตางๆ และ

ดําเนินการสงตอใหเจาหนาที่ของสวนราชการที่ เ ก่ียวของเพ่ือดําเนินการตอไป โดยใหมีขอมูล 
และเอกสารที่เก่ียวของกับอํานาจหนาที่ของทุกสวนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบคําขอตางๆ ไวให
พรอมที่จะบริการประชาชนได ณ ศูนยบริการรวม 

ใหเปนหนาที่สวนราชการที่เก่ียวของที่จะตองจัดพิมพรายละเอียดของเอกสารหลักฐาน 
ที่ประชาชนจะตองจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแตละเรื่องมอบใหแกเจาหนาที่ของ
ศูนยบริการรวม และใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ศูนยบริการรวมที่จะตองแจงใหประชาชนที่มาติดตอได



 ๙

ทราบในครั้งแรกที่มาติดตอ และตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานที่จําเปนดังกลาวนั้นประชาชนไดยื่นมา
ครบถวนหรือไม พรอมทั้งแจงใหทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชดําเนินการในเรื่องนั้น 

ในการยื่นคํารองหรือคําขอตอศูนยบริการรวมตามมาตรา ๓๐ ใหถือวาเปนการยื่นตอสวน
ราชการที่เก่ียวของทั้งหมดตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือกฎแลว 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการใหเปน 
ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎหมายหรือกฎในเรื่องใด ใหสวนราชการที่เก่ียวของแจงให  
ก.พ.ร. ทราบ เพ่ือดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมาย  หรือ
กฎนั้นตอไป 

 
มาตรา ๓๒  ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํา 

กิ่งอําเภอ จัดใหสวนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือ
ตอเนื่องกันในจังหวัด อําเภอ หรือก่ิงอําเภอนั้น รวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวมไว ณ ศาลากลางจังหวัด  
ที่วาการอําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอ หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดยประกาศใหประชาชนทราบ 
และใหนําความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม 

 
หมวด ๖ 

การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ 
   

 
 

มาตรา ๓๓  ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน 
หรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของ 
คณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน 

กําหนดเวลาในการจัดใหมกีารทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 
ในกรณีที่สวนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงภารกิจ ใหสวนราชการ

ดําเนินการปรับปรุงอํานาจหนาที่ โครงสราง และอัตรากําลัง ของสวนราชการใหสอดคลองกัน และเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป 

ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของรัฐที่สวนราชการใดรับผิดชอบดําเนินการอยู
สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติม ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
แลว ใหสวนราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาที่ โครงสรางและอัตรากําลัง ของสวน
ราชการนั้นใหสอดคลองกัน 

 
มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวนราชการใดทั้งหมดหรือบางสวน หาม

มิใหจัดตั้ งสวนราชการที่มีภารกิจหรืออํานาจหนาที่ที่มี ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับ 
สวนราชการดังกลาวขึ้นอีก เวนแตมีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผนดิน และมีเหตุผล 
จําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชนสวนรวมของ
ประชาชน และโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.  

 



 ๑๐

มาตรา ๓๕  สวนราชการมีหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับ และประกาศ ที่อยูในความรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎหมาย  
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศข้ึนใหม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ หรือสอดคลอง 
กับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของ
ประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย 

 
มาตรา ๓๖  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวากฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือประกาศ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด ไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน ไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศ เปนอุปสรรคตอการประกอบกิจการหรือการ
ดํารงชีวิตของประชาชน หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชนเกินสมควร ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะตอสวนราชการนั้นเพื่อดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็ว
ตอไป 

ในกรณีที่สวนราชการที่ไดรับการเสนอแนะไมเห็นชอบดวยกับคําเสนอแนะของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 

 
หมวด ๗ 

การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน 
   

 
 

มาตรา ๓๗  ในการปฏิบัติราชการที่เก่ียวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงาน
ระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศให
ประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใด และ 
ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาที่ลาชาเกินสมควร  ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จให
สวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได 

ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตาม
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๓๘  เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน 

หรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของ 
สวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือภายใน
กําหนดเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๓๗  

 



 ๑๑

มาตรา ๓๙  ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวย
ความสะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

ระบบเครือขายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําในระบบเดียวกับที่กระทรวงทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีข้ึนตามมาตรา ๔๐ 

 
มาตรา ๔๐  เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกประชาชนในการติดตอกับสวน

ราชการทุกแห ง  ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารจัดใหมี ระบบเครือข าย 
สารสนเทศกลางขึ้น 

ในกรณีที่สวนราชการใดไมอาจจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการได  
อาจรองขอใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศของ
สวนราชการดังกลาวก็ได ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะขอใหสวนราชการให
ความชวยเหลือดานบุคลากร คาใชจาย และขอมูลในการดําเนินการก็ได 

 
มาตรา ๔๑  ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี

ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอ่ืนใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควร ให
เปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และในกรณีที่มีที่อยูของบุคคลนั้น ให
แจงใหบุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวย  ทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของ
สวนราชการดวยก็ได 

ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยูของผูรองเรียน 
เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น 

 
มาตรา ๔๒  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวก

รวดเร็ว ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพ่ือใชบังคับกับสวนราชการอื่น มี
หนาที่ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก 
ซ้ําซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมโดยเร็วตอไป 

ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นในเรื่องใด ให
สวนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นวา 
การรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไมเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  
หรือประกาศ ใหชี้แจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสบิหาวัน 

การรองเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจงผาน ก.พ.ร. ก็ได 
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให 

ก.พ.ร. แจงใหสวนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อดําเนินการ 
ปรับปรุงแกไข หรือยกเลิก ตอไปโดยเร็ว 

 



 ๑๒

มาตรา ๔๓  การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแต 
กรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่
จําเปน 

 
มาตรา ๔๔  สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับงบประมาณรายจาย 

แตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจางที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น และสัญญาใดๆ ที่ไดมี
การอนุมัติใหจัดซื้อหรือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ณ สถานที่ทําการของสวน
ราชการ และระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ  ทั้งนี้ การเปดเผยขอมูลดังกลาวตอง 
ไมกอใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแกบุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจาง 

ในการจัดทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจาง หามมิใหมีขอความหรือขอตกลงหามมิใหเปดเผย
ขอความหรือขอตกลงในสัญญาดังกลาว เวนแตขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่อยูภายใตบังคับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือขอบังคับที่เก่ียวกับการคุมครองความลับทางราชการ หรือในสวนที่เปนความลับทางการคา  

 
หมวด ๘ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
   

 
 
มาตรา ๔๕  นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แลว ใหสวนราชการ 

จัดใหมีคณะผูประเมินอิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที ่ก.พ.ร.กําหนด 

 
มาตรา ๔๖  สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือ

หนวยงานในสวนราชการก็ได  ทั้งนี ้การประเมินดังกลาวตองกระทําเปนความลับและเปนไปเพื่อประโยชนแหง
ความสามัคคีของขาราชการ   

 
มาตรา ๔๗  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหาร 

งานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนง 
ที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผู
นั้น 

 
มาตรา ๔๘  ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมาย

ที่กําหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจแกประชาชน  ให ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเปนบําเหน็จ
ความชอบแกสวนราชการหรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพ่ือนําไปใชใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 



 ๑๓

 
มาตรา ๔๙  เมื่อสวนราชการใดไดดําเนินงานไปตามเปาหมาย สามารถเพิ่มผลงานและ 

ผลสัมฤทธิ์โดยไมเปนการเพิ่มคาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือสามารถดําเนินการตามแผนการ 
ลดคาใชจายตอหนวยไดตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนด  ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงิน
รางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสวนราชการนั้น หรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของ 
สวนราชการนั้น  เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลให 
ขาราชการในสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

 
หมวด ๙ 

บทเบด็เตลด็ 
   

 
 

มาตรา ๕๐  เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่
กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งกําหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๘ และ
มาตรา ๔๙ ก็ได 

 
มาตรา ๕๑  ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเรื่องใด

และมีกฎหมายฉบับอื่นกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมดหรือบางสวน  
เมื่อสวนราชการไดจัดทําแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแลวใหถือวาสวนราชการนั้นไดจัดทําแผน
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ดวยแลว 

 
มาตรา ๕๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเก่ียวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนที่สอดคลองกับบทบัญญัติใน
หมวด ๕ และหมวด ๗  

ใหเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหความชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในการจัดทําหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๕๓  ใหองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีหลักเกณฑการบริหารกิจการ 

บานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี ้
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นวาองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดใหมีหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง 

หรือมีแตไมสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกานี้ ใหแจงรัฐมนตรีซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลองคการมหาชนหรือ 
รัฐวิสาหกิจ  เพ่ือพิจารณาสั่งการใหองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้นดําเนินการใหถูกตองตอไป 
 
 



 ๑๔

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

พันตาํรวจโท ทักษิณ  ชินวตัร 
นายกรัฐมนตร ี

 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการ  
เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและใหบริการแกประชาชนไดอยาง
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการนี้  ตองใชวิธีการบริหาร 
กิจการบานเมืองที่ดีเพ่ือใหบริหารราชการแผนดินเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์
ตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกิน
ความจําเปน  และประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  รวมทั้ง
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ  และเนื่องจากมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕  บัญญัติใหการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและ
การสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการเพื่อใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีกระทําโดย
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราเปนพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบบักฤษฎกีา  เลม ๑๒๐  ตอนที่ ๑๐๐ ก       วันที ่๙ ตุลาคม ๒๕๔๖) 
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