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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ 

[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. ๒๕53] 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
เป็นปีท่ี ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
1. ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับท่ี 1) 
 

2. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 *ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๕๖/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๔ กันยายน ๒๕๓๔ 
 ฉบับที่ 1 มีผลบังคับใช้วันที่ 5 กันยายน 2534 
 
3. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
 ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
*ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/ตอนที่ 75ก/หน้า 5๑/7 กันยายน ๒๕53 
 ฉบับที่ 8 มีผลบังคับใช้วันที่ 8 กันยายน 2553 
 
4. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไป 

� เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  
� ความมีประสิทธิภาพ  
� ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  
� การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
� การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น 
� การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  
� การกระจายอํานาจตัดสินใจ  
� การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

 
5. ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังน้ี 
 (๑)ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
 (๒)ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 (๓)ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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6. การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ให้กําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณงานของส่วนราชการน้ันๆ ไว้ด้วย 

 

7. ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

8. ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังน้ี 
 (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
 (๒) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
 (๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
 (๔) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
 ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 

9. การจัดตั้ง การรวม การโอนส่วนราชการ ตามข้อ 8 ดําเนินการดังน้ี 
การดําเนินการ ตราเป็นกฎหมาย หมายเหต ุ

การจัดต้ังและการรวม การโอนส่วนราชการ
กรณี มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราของ

ข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึน 

พระราชบัญญัติ  

การจัดต้ังทบวง ให้สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือกระทรวง 

พระราชบัญญัติ ให้ระบุสังกัดไว้ด้วย 

การรวม/การโอนส่วนราชการ กรณี ไ ม่ มี
กําหนดตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือ
ลูกจ้างเพ่ิมข้ึน 

พระราชกฤษฎีกา ให้ระบุอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ 
กา ร โ อน อํ านาจห น้ า ท่ี  ก า ร โ อน
ข้าราชการและลูกจ้างงบประมาณ
รายจ่าย รวมท้ังทรัพย์สินและหน้ีไว้
ด้วย 

การจัดต้ังกรม/ส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน 
และ มี ฐ านะ เ ป็นกรม  ซ่ึ ง ไ ม่ สั ง กั ดสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

พระราชบัญญัติ ให้ระบุสังกัดด้วย 

 

10. การจัดตั้ง การรวม การโอนส่วนราชการ ตามข้อ 8 ดําเนินการดังน้ี 
การดําเนินการ ตราเป็นกฎหมาย หมายเหต ุ
การเปล่ียนช่ือ พระราชกฤษฎีกา 1. ถ้าชื่อตําแหน่งข้าราชการเปลี่ยนให้

ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ด้วย 
2. กรณีบทบัญญัติแห่งกฎหมายทุก
ประเภทประกาศหรือคําสั่งใดท่ีอ้างถึง
ส่ ว น ร า ช ก า ร ห รื อ ตํ า แ ห น่ ง ข อ ง
ข้าราชการท่ีได้ถูกเปลี่ยนชื่อให้ถือว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายทุกประเภท
ประกาศหรือคําสั่ ง น้ัน อ้างถึงส่วน
ราชการหรือตําแหน่งของข้าราชการท่ี
ได้เปลี่ยนชื่อไปด้วย 
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11. การยุบส่วนราชการ ตามข้อ 8 ดําเนินการดังน้ี 
การดําเนินการ ตราเป็นกฎหมาย หมายเหต ุ

การยุบส่วนราชการ พระราชกฤษฎีกา 1. ให้งบประมาณของส่วนราชการน้ัน
ระงับไป 
2. ทรัพย์สินของส่วนราชการน้ันให้
โอนแก่ส่วนราชการอ่ืน ตามท่ีรัฐมนตรี
ผู้ รั กษาการ ในพระราชกฤษฎี กา
กําหนดโดยความเห็นชอบของ ครม. 
3. การจัดการกิจการสิทธิและหน้ีสิน
ของส่วนราชการน้ันให้เป็นไปตาม 
พระราชกฤษฎีกา 
4. ข้าราชการหรือลูกจ้างซ่ึงต้องพ้น
จากราชการเพราะเหตุยุบตําแหน่ง อัน
เ น่ื อ งมาแ ต่กา ร ยุบส่ วนร าชกา ร 
นอกจากสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับตาม
กฎหมายแล้ว  ให้ ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์
ในพระราชกฤษฎีกาด้วย 
5.ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประสงค์
จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้าง ให้
กระทําได้โดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือ
ลูกจ้างผู้ น้ันได้พ้นจากราชการ ท้ังน้ี
ต้องกระทําภายใน 30 วันนับแต่          
พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ 

 
12. การแบ่งส่วนราชการสํานักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น
กรมดําเนินการ ตามข้อ 8 ดําเนินการดังน้ี 

การดําเนินการ ตราเป็นกฎหมาย หมายเหต ุ
การแบ่งส่วนราชการระดับกรม กฎกระทรวง 

โดยรัฐมนตรีของส่วน
ราชการเป็นออก 

1. ระบุอํานาจหน้าท่ีของแต่ละส่วน
ราชการไว้ในกฎกระทรวง 
2. ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ใช้บังคับได้ 

 

13.ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณ มีหน้าที่ 
1. ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ

ท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ หรือท่ีถูกรวมหรือโอนไป เพ่ิมขึ้นจนกว่าจะครบกําหนด 3 ปี นับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกา
มีผลใช้บังคับ 

2. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการกําหนดอํานาจหน้าท่ี
ของแต่ละส่วนราชการ และให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดอัตรากําลัง และสํานัก
งบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องเสนอไปในคราวเดียวกัน 
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14. การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันน้ัน 

 
15. การจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 
 ให้ส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม มีฐานะเป็นกรม 
สํานักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปน้ี 

(๑) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กรมประชาสัมพันธ์ 
(๓) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
(1) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(2) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(3) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
(4) สํานักงบประมาณ  **ออกบ่อยไม่ได้สังกัดกระทรวงการคลังน่ะครับ* 
(5) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (*เลขาธิการช่ืออะไร ท่ีกําลังมปัีญหาให้ศาลตดัสินอยู่) 
(6) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(7) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (*ก.พ.อย่าลืมไปดูโครงสร้างด้วย) 
(8) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(9) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (*ก.พ.ร.อย่าลืมไปดู*ตั้งข้ึนตอนปี 2550 ออกบ่อย 

เลขาธิการช่ืออะไร โครงสร้าง วาระ ลองไปอ่านดูน่ะครับ) 
สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพ่ือทําหน้าท่ีจัดทํา
นโยบายและแผน กํากับ เร่งรัด และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ เพ่ือการน้ีนายกรัฐมนตรีจะส่ังให้กรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรมในสํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได้ 
 

16. สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ดังน้ี 

1. มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  
2. รับผิดชอบการบริหารราชการท่ัวไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง และความม่ันคง  
3.ราชการเก่ียวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนา

กฎหมาย  
4. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอ่ืนตามท่ีมี

กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของสํานักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการท่ีสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือท่ีมิได้อยู่ภายในอํานาจหน้าท่ีของกระทรวงใดโดยเฉพาะ 
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17. สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายท่ี
คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การส่ังและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

18.ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้นใหม่
จะเข้ารับหน้าท่ีเพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคําพิพากษาให้จําคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติ
ไม่ไว้วางใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้
ถอดถอนจากตําแหน่ง ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่
แทนนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 ในระหว่างท่ีคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีตั้งขึ้น
ใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอํานวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ดําเนินการ
ใดๆ เท่าท่ีจําเป็น เพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเตรียมการ
ดําเนินการได้ 
**ออกบ่อย ถ้านายกรัฐมตรีสิ้นสุด ให้ใครมอบหมาย “ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี” ต้องสังเกตดีๆ** 
 

19. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) กํากับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการน้ีจะส่ังให้ราชการส่วนกลาง 

ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ช้ีแจง แสดง
ความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับย้ังการปฏิบัติ
ราชการใดๆ ท่ีขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมีอํานาจส่ังสอบสวน
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และ
ราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหน่ึง
หรือหลายกระทรวงหรือทบวง 

(๓) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม 

(๔) ส่ังให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 
โดยจะให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีให้ขาดจากอัตรา
เงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นท่ีไม่สูง
กว่าเดิม 

(๕) แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหน่งของอีกกระทรวง 
ทบวง กรมหน่ึง โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่าน้ีให้
ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตน
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มาดํารงตําแหน่งน้ันทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตําแหน่งอธิบดีหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

(๖) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี 
หรือเป็นคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือ
ค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 

(๗) แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
(๘) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืน 
(๙) ดําเนินการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 

 ระเบียบตาม (๘) เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
**ออกบ่อย อํานาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 และข้อ 5 ออกบ่อยมาก ต้องสังเกตดีๆ** 
 

20. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม แต่
มิได้สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
 

21. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่ 
- เก่ียวกับราชการทางการเมือง  
- มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้น

ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น
ผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการ
การเมือง และให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
**ออกบ่อย เรื่องข้าราชการเมือง กับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งข้างต้น แยกออกให้ได้ ต้องสังเกตดีๆ* 1 คะแนนมี
ความหมาย** 
22. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ี 

 - เก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค์  
- มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้น

ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
**ออกบ่อย เรื่องข้าราชการเมือง กับข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่งข้างต้น แยกออกให้ได้ จะเอาไปสลับข้อ 21  ต้องสังเกตดีๆ    
* 1 คะแนนมีความหมาย** 
 

23. ในสํานักนายกรัฐมนตรี อาจมีส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้ตามท่ี
กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
**ต้องไปอ่าน พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2556 เพ่ิมเติมน่ะครับ เช่ือมโยงกัน*     
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24.สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
 (๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของส่วน
ราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดรวมท้ังกํากับ เร่งรัด ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้า
ส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
 (๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้
ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีกําหนดหรือมอบหมาย   

25. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่ 
- เก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของสํานักนายกรัฐมนตรี 
- ราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้ กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ  
- รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตาม

นโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการของส่วนราชการซึ่ง
กฎหมายกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
 ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งสํานักงานปลัดทบวง จะให้
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหน้าท่ีสํานักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 

 

26. ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังน้ี 
 (๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
 (๒) สํานักงานปลัดกระทรวง 
 (๓) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจําเป็นจะไม่
แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้ 
 ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 

**ข้อสอบออกบ่อย สํานักปลัดกระทรวง มฐีานะเป็นกรม * ส่วนสํานักงานรัฐมนตรีมฐีานะเป็นส่วนราชการเท่าน้ัน* 
 

27. กระทรวงใดมีความจําเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพ่ือทําหน้าท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ เร่งรัด 
และติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีสํานักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงก็ได้ 
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28. ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพ่ือรับผิดชอบภาระหน้าท่ีใดโดยเฉพาะซึ่ง
ไม่มีฐานะเป็นกรม แต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
ท่ีมีฐานะเป็นอธิบดีก็ได้ ในกรณีเช่นน้ันให้อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนดังกล่าวมีอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับส่วนราชการน้ันเช่นเดียวกับอธิบดี  ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้
คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหน้าท่ีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม สําหรับส่วน
ราชการน้ัน 
 การตราพระราชกฤษฎีกาให้กระทําได้ในกรณีเป็นการยุบ รวม หรือโอนกรมในกระทรวงใดมา
จัดตั้งเป็นส่วนราชการตามวรรคส่ีในกระทรวงน้ันหรือกระทรวงอ่ืน โดยไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตรา
ของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้น (โดยตราพระราชกฤษฎีกา โดยเป็นผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีจัดตั้งส่วนราชการ กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง) 
 การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนของส่วนราชการตามวรรคส่ี ให้รัฐมนตรี 
เจ้าสังกัดเป็นผู้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการตามวรรคส่ีของ
กระทรวงใด ให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ 
 

29. กระทรวงมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหน่ึงๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวกับการทหาร และการศึกษา ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
  **ซ่ึงหมายถึง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ ไม่อยู่ในบังคับของ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 และไม่อยู่ในบังคับ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2554 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2556 อย่าลืมไปอ่านเพ่ิมเติม ** 
 

30. ให้ปลัดกระทรวง (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่
ระดับกรมข้ึนไป วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวง
ร่วมกันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ดังกล่าวจะมีมติให้นํางบประมาณท่ีแต่ละส่วนราชการได้รับจัดสรรมาดําเนินการและใช้จ่ายร่วมกันก็ได้ 
 

31. ในกระทรวงหน่ึง ให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบาย
ท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด หรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย 
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 ในกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะ
เป็นกรม แต่มิได้สังกัดกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
 

32. ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวง (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) คนหน่ึงมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
  (๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการ กํากับการทํางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และประสานการปฏิบัติงานของ
ส่วนราชการในกระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมท้ังเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการในกระทรวง 
 (๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
 (๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานปลัดกระทรวง 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหน่ึงเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติ
ราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้   

33. ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการข้ึน
ไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดีคนหน่ึง
เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจน้ัน 
โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงหรือขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง และใน
กรณีที่ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีต้องรายงานผลการดําเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจกําหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรม
แห่งหน่ึงปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานท่ัวไปให้แก่ส่วน
ราชการแห่งอ่ืนภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 
 กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยส่ัง
และปฏิบัติราชการเพ่ิมขึ้นเป็นสองคนก็ได้ 
 ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมขึ้นเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจก็ได้ และให้อํานาจหน้าท่ีของปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็น
อํานาจหน้าท่ีของหัวหน้ากลุ่มภารกิจน้ัน ท้ังน้ี เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 

34. กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเป็นอย่างย่ิงต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าที่กําหนด
ไว้ใน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)จะ
ร่วมกันอนุมัติให้กระทรวงน้ันมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยจะกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือน
เวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในการดําเนินการ ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณาร่วมกัน โดย
กรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลงมติ
จะต้องได้คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการฝ่ายดังกล่าวท่ีมาประชุม แล้ว
ให้นํามติดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
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35. สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่ 
 - เ ก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ ง เป็นข้าราชการการเมืองเป็น  
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือ
หลายคนเป็นผู้ช่วยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

**ข้อสอบออกบ่อย ใครเป็นผู้บังคับบัญชาในสํานักงานรัฐมนตรี (เลขานุการรัฐมนตรี) *เป็นข้าราชการเมือง** 
*พ.ร.บ.เดิมแก้ไขคําว่า “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “สํานักงานรัฐมนตรี” โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 
 

36.สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหน้าที่ 
 - เก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวง  

- ราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดกระทรวง
โดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 ในกรณีท่ีกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัดและยังไม่สมควรจัดตั้งสํานักงานปลัดทบวง จะให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทําหน้าท่ีสํานักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 
 การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงให้อนุโลมตามการจัดระเบียบ
ราชการของกระทรวงซึ่งบัญญัติไว้ 

 

37. การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกดัสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
ส่วนใดซึ่งโดยสภาพและปริมาณของงานไม่เหมาะสมท่ีจะจัดตั้งเป็นกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะ

เทียบเท่ากระทรวง จะจัดตั้งเป็นทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เพ่ือให้มีรัฐมนตรีว่าการ
ทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวงก็ได้ และให้จัดระเบียบ
ราชการในทบวงดังน้ี 
 (๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
 (๒) สํานักงานปลัดทบวง 
 (๓) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เว้นแต่บางทบวงซึ่งเห็นว่าไม่มีความจําเป็นจะไม่แยก
ส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้ 
 ให้ส่วนราชการตาม (๒) และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนตาม (๓) มีฐานะเป็นกรม 
 ในกรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัด และปริมาณและคุณภาพของ
ราชการในทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งสํานักงานปลัดทบวง จะให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ
สํานักงานปลัดกระทรวงทําหน้าท่ีสํานักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้ 
 *พ.ร.บ.เดิม แก้ไขคําว่า “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “สํานักงานรัฐมนตรี” โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 
 

38. การจัดระเบียบราชการในทบวงหน่ึงๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ส่วนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
****พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2556 อย่าลืมไปอ่านเพ่ิมเติม**  
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39. ทบวงหน่ึงมีรัฐมนตรีว่าการทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และกําหนดนโยบายของทบวงให้
สอดคล้องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของทบวง 
และจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวงเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง การส่ังหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง 
ให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการทบวงมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีเป็นทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้รัฐมนตรีว่าการทบวงปฏิบัติ
ราชการภายใต้การกํากับของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง แล้วแต่กรณี 
 

40.ทบวง นอกจากมีรัฐมนตรีว่าการทบวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ให้มีปลัดทบวงคนหน่ึงมี
อํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
 (๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในทบวง กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
ทบวง และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตาม
นโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนด รวมท้ังกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการในทบวง 
 (๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 
 (๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดทบวง 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดทบวง ให้มีรองปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการ และจะให้
มีผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวง หรือมีท้ังรองปลัดทบวงและผู้ช่วยปลัดทบวง ให้
รองปลัดทบวงหรือผู้ช่วยปลัดทบวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ รอง
จากปลัดทบวง 
 ให้รองปลัดทบวง ผู้ช่วยปลัดทบวง และผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนในสํานักงานปลัดทบวง 
มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีปลัดทบวงกําหนดหรือมอบหมาย 
 ในกรณีท่ีปลัดทบวงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําส่ังใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ือง
น้ันมิได้กล่าวถึงอํานาจของปลัดทบวงไว้ให้ปลัดทบวงมีอํานาจดังเช่นปลัดกระทรวง 
 ในกรณีท่ีให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือสํานักงานปลัดกระทรวงทําหน้าท่ีสํานักงาน
ปลัดทบวง ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงทําหน้าท่ีปลัดทบวง 
  

41. สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่ 
- เก่ียวกับราชการทางการเมือง  
- มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  
- รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการทบวง และจัด

ให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยส่ังหรือปฏิบัติ
ราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
*พ.ร.บ.เดิมแก้ไขคําว่า “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “สํานักงานรัฐมนตรี” โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 



รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc  http://pun9.bth.cc และ http://valrom2012.fix.gs หนา 12 

42. สํานักงานปลัดทบวงมีอํานาจหน้าที่ 
- เก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของทบวง 
- และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดทบวง

โดยเฉพาะ  
- รวมท้ังกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในทบวงให้เป็นไปตามนโยบาย 

แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง 
 

43. การจัดระเบียบราชการในกรม 
 กรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงอาจแบ่งส่วนราชการดังน้ี 
 (๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
 (๒) กองหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจําเป็นจะไม่แยกส่วน
ราชการตั้งขึ้นเป็นกองก็ได้ 
 กรมใดมีความจําเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยให้มีส่วนราชการอ่ืนนอกจาก (๑)หรือ (๒) ก็ได้ 
 

44. สําหรับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานอัยการสูงสุด จะแบ่งส่วนราชการให้เหมาะสมกับ
ราชการของตํารวจหรือราชการของอัยการก็ได้ 
 **สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2546 หมายเหตุ >> เหตุผลในประกาศใช้พระราชบัญญัติ
น้ี คือ โดยท่ีในปัจจุบันได้มีการโอนกรมตํารวจ ไปจัดต้ังเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกําหนดให้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
ทําหน้าท่ีหัวหน้าตํารวจภูธรจังหวัด จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วนของชื่อกรม
ตํารวจและตําแหน่งของข้าราชการตํารวจในกรมการจังหวัดให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องตราพระบัญญัติน้ี 

**สํานักงานอัยการสูงสุด  (แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 หมายเหตุ >> เหตุผลในประกาศใช้พระราชบัญญัติน้ี 
คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา 255 วรรคห้า 
บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการท่ีเป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอ่ืน โดยมีอัยการ
สูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตราพระบัญญัติน้ี 
 

45. กรมมีอํานาจหน้าที่ 
- เก่ียวกับราชการของกระทรวงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม หรือตาม

กฎหมายว่าด้วยอํานาจหน้าท่ีของกรมน้ัน 
 ***ในกรมหน่ึงมีอธิบดี (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)คนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรม 

- ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
และในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนกําหนดอํานาจหน้าท่ีของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ  

- การใช้อํานาจและการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายดังกล่าวให้คํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรี
แถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงด้วย 
 - ในกรมหน่ึงจะให้มีรองอธิบดี (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจาก
อธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการก็ได้ 
 รองอธิบดีมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีอธิบดีกําหนดหรือมอบหมาย 
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56. สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหน้าที่ 
- เก่ียวกับราชการท่ัวไปของกรม  
- ราชการท่ีมิได้แยกให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ 
- มีเลขานุการกรมเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานเลขานุการกรม 
 ส่วนราชการให้มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีได้กําหนดไว้ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการน้ันๆ โดยให้มี
ผู้อํานวยการกอง หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่ากับผู้อํานวยการกอง 
หรือหัวหน้ากองหรือหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 
57. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องท่ีออกเป็นเขตเพ่ือให้มี
หัวหน้าส่วนราชการประจําเขตแล้วแต่จะเรียกช่ือเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้ 
 หัวหน้าส่วนราชการประจําเขตมีอํานาจหน้าท่ีเป็นผู้รับนโยบายและคําส่ังจากกระทรวง ทบวง 
กรม มาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจําสํานักงานเขตซึ่งสังกัดกระทรวง 
ทบวง กรมน้ัน 
 **ข้อสอบออกบ่อย  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ปฏิบัติงานทางวิชาการ คําถาม – คําตอบ สลับไป – สลับมา* 
 ความในมาตราน้ีไม่ใช้บังคับแก่การแบ่งเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตํารวจและอัยการซึ่ง
ได้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  
 

58. กระทรวง ทบวง หรือกรมใดโดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง 
ทบวง หรือกรมน้ัน ก็ให้กระทําได้ 
 ผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอํานาจหน้าท่ีตรวจและแนะนําการปฏิบัติ
ราชการอันเก่ียวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมน้ันให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของ
กระทรวง ทบวง หรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 
 

59. ส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 
 - จะมีเลขาธิการ ผู้อํานวยการ หรือตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรือ
อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  

- รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ันให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด และจะให้
มีรองเลขาธิการ รองผู้อํานวยการหรือตําแหน่งรองของตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนหรือผู้ช่วยเลขาธิการ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการหรือตําแหน่งผู้ช่วยของตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน หรือมีท้ังรองเลขาธิการ และผู้ช่วย
เลขาธิการหรือท้ังรองผู้อํานวยการและผู้ช่วยอํานวยการ หรือท้ังตําแหน่งรองและตําแหน่งผู้ช่วยของ
ตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และช่วยปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 
 - ให้นําความในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ มาใช้บังคับแก่
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมโดยอนุโลม 
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60. อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืน 
ท่ีผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังใด 

หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังน้ัน หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิได้กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเร่ืองการมอบ
อํานาจไว้ ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันอาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วน
ราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระ
ราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาอาจกําหนดให้มีการมอบอํานาจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงตลอดจนการมอบอํานาจให้
ทํานิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและดําเนินคดี หรือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจ
หรือท่ีผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติก็ได ้

มิให้ใช้บังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายท่ีบัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาตหรือท่ีบัญญัติผู้
มีอํานาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นน้ันให้ผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวมี
อํานาจมอบอํานาจให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามท่ีเห็นสมควร หรือ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดในกรณีมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจมอบ
อํานาจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีผู้มอบอํานาจกําหนด 

ในกรณี เพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
รายช่ือกฎหมายท่ีผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบอํานาจตามตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือ” 
**ออกข้อสอบบ่อย การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือ  และต้องอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 เพ่ิมเติม 

จะได้เข้าใจมากขึ้น*** 
การมอบอํานาจต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
1. การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
2. ความคุมค่า ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
3. การกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม 
4. ไม่เป็นการเพ่ิมข้ันตอนหรือระยะเวลาในการใช้อํานาจ และไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ดํารงตําแหน่งต่างๆ มากเกิน

ความจําเป็น 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจ ผู้มอบอํานาจอาจวางแนวทางหรือกําหนดรายละเอียดวิธีปฎิบัติราชการ

เพ่ิมเติมในเรื่องการมอบอํานาจโดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกาน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหรือของงานท่ีต้องมีการใช้อํานาจท่ี
มอบอํานาจไปน้ันก็ได้ 

 

61. เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจน้ัน โดยผู้มอบอํานาจจะ
กําหนดให้ผู้รับมอบอํานาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะกําหนด
หลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขในการใช้อํานาจน้ันไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอํานาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องในจังหวัดก็ได้ 
62. ในการมอบอํานาจ ให้ผู้มอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนความรวดเร็ว
ในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจและผู้รับ
มอบอํานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอํานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจดังกล่าว 
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เม่ือได้มอบอํานาจแล้ว ผู้มอบอํานาจมีหน้าท่ีกํากับดูแลและตดิตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ
มอบอํานาจ และให้มีอํานาจแนะนําหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจได้ 

 

63. ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรม ถ้าการปฏิบัติราชการใดของส่วนราชการน้ันมี
ลักษณะเป็นงานการให้บริการหรือมีการให้บริการเก่ียวเน่ืองอยู่ด้วยและหากแยกการบริหารออกเป็น
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ ย่ิงขึ้น ส่วนราชการดังกล่าวโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเร่ืองน้ัน ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในกํากับของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีอย่างน้อยให้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการจัดตั้งการมอบอํานาจให้
ปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การดําเนินการด้านทรัพย์สิน การกํากับดูแลสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรและการยุบเลิกไว้ด้วย 

ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน้าท่ีปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจท่ีจัดตั้งหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษน้ันเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจอ่ืนของส่วนราชการดังกล่าวตามท่ีได้รับมอบหมาย 
และอาจให้บริการแก่ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจ
อันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง 

ให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

**ออกบ่อยเกี่ยวกับไม่ต้องนําส่งคลัง ลองทําความเข้าใจดูครับ** 
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64. หมวด ๖ การรักษาราชการแทน 
 

ตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 1 ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 2 
นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ (มาตรา 41) 

ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็น 
ผู้รักษาการแทน 

 

1. รองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบให้รอง
นายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้
รักษาการแทน 
2. ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรอง
นายก รัฐมนตรีห รือ มีแต่ ไ ม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรี 
(ครม.)มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใด
คนหน่ึงรักษาราชการแทน 

*ข้อสอบออกบ่อย ถ้ามรีองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้ใครมอบ ถ้าไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้มอบใครรักษาราชการแทน* 
ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง (รมว.)
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ (มาตรา 41) 

ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวง (รมช.)  
เป็นผู้รักษาแทน 

1.ถ้ามีรมช.หลายคนให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 
2.ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง
เป็นผู้รักษาราชการแทน 

*ข้อสอบออกบ่อย ถ้ามีรมช.หลายคนใหใ้ครมอบ (แต่งต้ัง) ถ้าไม่มีหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้มอบใคร  
(รมว.)กระทรวงอ่ืนรักษาราชการแทน* 

ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
เลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ 
 (มาตรา 43) 

ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
เป็นผู้รักษาราชการแทน 

1.ถ้ามี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี
ห ล า ย ค น  ใ ห้ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร
กระทรวงมอบหมายให้ผู้ช่วย 
เลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง
เป็นผู้รักษาราชการแทน 
2. ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้ง
ข้าราชการในกระทรวงคนหน่ึงเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
3.ให้นําความดังกล่าวมาใช้บังคับแก่
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วย
โดยอนุโลม ตามลําดับ 

*ข้อสอบออกเคยออกเหมือนกัน * แต่ท่ีออกบ่อย ตําแหน่งดังกล่าว เป็นข้าราชการการเมือง หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ* 
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ตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 1 ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 2 
ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
ปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ (มาตรา 44) 
 
ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้  
(มาตรา 44) 

ให้รองปลัดกระทรวงเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ถ้ามี

รองปลัดกระทรวงหลายคน 
 

ปลัดกระทรวงจะแต่ งตั้ ง
ข้าราชการในกระทรวงซึ่ง
ดํ า รงตํ าแหน่งไ ม่ต่ํ าก ว่ า
ผู้ อํ า น ว ย ก า ร ก อ ง ห รื อ
เ ที ย บ เ ท่ า เ ป็ น ผู้ รั ก ษ า
ราชการแทนก็ได้ 
 
 
** ข้อสั ง เกต อํานาจย้อนมาอ ยู่
ปลัดกระทรวงแต่งตั้งผู้อํานวยการ
กองหรือเทียบเท่า* 

1.ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษา
ราชการแทน ถ้ามีรองปลัดกระทรวง
หลายคน ให้นายกรัฐมนตรีสําหรับ
สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ห รื อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรอง
ปลัดกระทรวงคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษา
ราชการแทน  
2 . ถ้ า ไ ม่ มี ผู้ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ร อ ง
ปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้นายกรัฐมนตรีสําหรับ
สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ห รื อ
รัฐมนต รี ว่ าการกระทรวงแต่ งตั้ ง
ข้าราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหน่ง
ไม่ต่ํ ากว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเ ป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
 

(กรณีมีทบวง ก็ใช้กรณีปลัดทบวงด้วย) 

**กรณีปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี ใครผู้แต่งตั้ง 
*กรณีปลดักระทรวงมหาดไทย ใครเป็นผู้แต่งตั้ง 

*ต้องแยกให้ออก กรณีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกรัฐมนตรี) 
*ปลัดกระทรวงอ่ืน (รมว.เจ้าสังกัดน่ะครับ) 

* ข้อสอบเคยออก กรณีไม่มีรองปลัดกระทรวง 
จะแต่งตั้งตําแหน่งใดมารักษาราชการแทนอันดับแรก (ต้องอธิบดี/เทียบเท่าก่อน) 

*และอธิบดีกรมใด ท่ีสามารถรักษาราชการแทน ปลดักระทรวงมหาดไทย 
*ดังน้ัน ต้องดูว่าข้อสอบถามกระทรวงใด กระทรวงน้ันมีกรมอะไรบ้าง 

 *จึงตอบคําถามได้ครับ** 

 
 สรุปการรักษาการแทน อํานาจคร้ังแรกจะอยู่ในอํานาจของผู้ถือครอง เช่น อํานาจ
นายกรัฐมนตรี เป็นของนายกรัฐมนตรี ดังน้ี 

1. นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทน  
2. กรณีนายกรัฐมนตรีไม่สามารถแต่งตั้ง ก็จะเป็นอํานาจของคณะรัฐมนตรี ในการแต่งตั้งน้ัน 
3. ไม่ได้หมายความอํานาจแต่งตั้งจะไปอยู่ท่ีคณะรัฐมนตรีตั้งแต่แรก 
4. กรณีอ่ืนเช่นเดียวกัน เจตนาของกฎหมาย ท่ีให้ตําแหน่งอ่ืนแต่งตั้ง หมายความเจ้าของอํานาจ

ไม่อยู่ในวิสัยท่ีแต่งตั้งตําแหน่งลําดับรองได้ 
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 ตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 1 ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 2 
ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
อธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ (มาตรา 46) 
 
 
ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ 
 
 
 
 
 
*กรณี ท่ีไ ม่ มี ผู้ดํ ารงตํ าแหน่ง
เลขา ธิการ  รอง เลขา ธิกา ร 
ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ 
หรือตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืน
ซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรือ
อธิบดีในส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม
ด้วยโดยอนุโลม 
 

ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 

 
 
 

อธิบดีจะแต่งตั้งข้าราชการใน
กรมซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่า

รองอธิบดี หรือข้าราชการ
ตั้งแต่ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือ

เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้ 

1 .ถ้ า มี รองอ ธิบดี หลายคน  ใ ห้
ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคน
ใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
2. ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการใน
กรมซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารอง
อ ธิ บ ดี  ห รื อ ข้ า ร า ช ก า ร ตั้ ง แ ต่
ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า
ขึ้น ไปคนใดคนหน่ึงเ ป็น ผู้ รักษา
ราชการแทน 
3.แต่ถ้านายกรัฐมนตรีสําหรับสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเห็นสมควรเ พ่ือความ
เหมาะสมแก่การรับผิดชอบการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ใ น ก ร ม น้ั น 
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใด
คนหน่ึงซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า
รองอธิบดีหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้ 
 

*ข้อสอบออก ตําแหน่งใดเป็นผู้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน กรณีไมม่ีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน* 
 ตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 1 ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 2 

ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
เลขานุการกรมหรือหัวหน้าส่วน
ราชการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ (มาตรา 47) 

ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการใน
กรมคนหน่ึง ซึ่งดํารงตําแหน่ง
ไ ม่ต่ํ าก ว่า หัวหน้ากองหรือ
เทียบเท่า เป็นผู้รักษาราชการ
แทน 

ให้นําความในน้ีมาใช้บังคับแก่ส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม 
 
 

*ข้อสอบออกเคย ใครเป็นผู้แต่งต้ัง ไม่ตํ่ากว่าตําแหน่งใด  
เช่น กรณีไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ตําแหน่งใดเป็นผู้แต่งตั้ง  

ตัวเลือก (1) รมว. (2) ปลัดกระทรวง (3) อธิบดี 
(สําหรับเตรียมสอบท้องถ่ิน) 

*ความรู้นอกเหนือจากพ.ร.บ.น้ี โครงสร้างการบริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  มีลักษณะสําคัญ คือเป็น 
“หน่ึงกรม สองระบบ” เน่ืองจากต้องบริหารงานดังน้ี 

1. บริหารงานของกรมซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
2. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินซ่ึงเป็นหน่วยงานในการกํากับดูแล 
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65. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
 - ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน  

- ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง
เป็นผู้รักษาราชการแทน  

- ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 

66.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  
- ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน  
- ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
- ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้

คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 -ให้นําความมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 
 

67.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
- ให้ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน  
- ถ้ า มี ผู้ ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีหลายคน ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมอบหมายให้

ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
- ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงคน

หน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 - ให้นําความมาใช้บังคับแก่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 
 

68. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
- ให้รองปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน  
- ถ้ามีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรองปลัดกระทรวงคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้นายกรัฐมนตรีสําหรับสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าอธิบดี
หรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 - ในกรณีท่ีไ ม่มี ผู้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไ ม่อาจปฏิ บัติราชการได้ 
ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า
เป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 - ให้นําความมาใช้บังคับแก่กรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งปลัดทบวงหรือรองปลัดทบวง ด้วยโดย
อนุโลม 
 
69. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  

- ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน  
- ถ้ามีรองอธิบดีหลายคน ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน  
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- ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง
ข้าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน  

- แต่ถ้านายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพ่ือ
ความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติราชการในกรมน้ัน นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหน่ึงซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่า เป็นผู้รักษา
ราชการแทนก็ได้ 
 -ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้อธิบดีจะแต่งตั้ง
ข้าราชการในกรมซึ่งดํารงตําแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี หรือข้าราชการตั้งแต่ตําแหน่งหัวหน้ากองหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษาราชการแทนก็ได้ 
 -ให้นําความมาใช้บังคับแก่กรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ผู้อํานวยการ รอง
ผู้อํานวยการ หรือตําแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวงหรืออธิบดีในส่วนราชการท่ี
เรียกช่ืออย่างอ่ืน และมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม 
 
70.ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งเลขานุการกรมหรือหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้  

- ให้อธิบดีแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนหน่ึง ซึ่งดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากองหรือเทียบเท่า 
เป็นผู้รักษาราชการแทน 
 - ให้นําความในมาใช้บังคับแก่ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมด้วยโดยอนุโลม 
 
71. ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัตินี้มีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
 - ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งน้ันมอบหมายหรือมอบ
อํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่ง
มอบหมายหรือมอบอํานาจ 

- ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าท่ีอย่างใด 
ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าท่ี
เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ันในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 

 
72. การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติน้ีไม่กระทบกระเทือนอํานาจนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ
ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าอธิบดี  

- ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีจะแต่งตั้งข้าราชการอ่ืนเป็นผู้รักษาราชการแทนตามอํานาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่
ตามกฎหมาย 
 - ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจากความเป็น
ผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาท่ีผู้ได้รับแต่งตั้งเข้ารับหน้าท่ี 
 - ความในหมวดน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร 
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73. การบริหารราชการในต่างประเทศ 
 -“คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหาร
ประจําการในต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถาน
กงสุล สถานรองกงสุล ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนและปฏิบัติ
หน้าท่ีเช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การ
ระหว่างประเทศ 
 
74. “หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 

- ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการ
กงสุล ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัด
ส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ 
 - “รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน ในกรณีของคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่าข้าราชการสังกัดส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ดํารงตําแหน่งในลักษณะเดียวกัน 
 
75.ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและคําส่ังจาก 

- นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะ
ให้มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้ 

- การส่ัง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลในคณะผู้แทนให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

- หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอํานาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
76.ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทน หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองหัวหน้าคณะ
ผู้แทนรักษาราชการแทน 
 
76. ในกรณีที่ไม่มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนที่จะรักษาราชการแทนหรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งใดอันเป็น
บุคคลในคณะผู้แทน หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้  

- ให้การรักษาราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนหรือผู้ดํารงตําแหน่งใดอันเป็นบุคคลในคณะผู้แทน 
เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 - ความในไม่ใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายทหารประจําการในต่างประเทศ 
 
77. หัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจและหน้าที่ ดังน้ี 
 -(๑)บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 -(๒)บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามท่ี
นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
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 -(๓)บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนท่ีมิใช่บุคคลในคณะผู้แทนซึ่ง
ประจําอยู่ในประเทศท่ีตนมีอํานาจหน้าท่ี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของ
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 -(๔)รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลตาม (๓) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเก่ียวกับการแต่งตั้งและการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 
 
78. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัด
ทบวง อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอํานาจ 

- ให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้ ในการน้ีให้นําความในมาตรา ๓๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

- เม่ือมีการมอบอํานาจโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าท่ีต้องรับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบ
อํานาจน้ันให้แก่ผู้อ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการมอบอํานาจต่อไปให้บุคคลในคณะผู้แทนตามระเบียบท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 - เม่ือได้มีการมอบอํานาจแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทนมีหน้าท่ีกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับมอบอํานาจ และให้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจได้ 
 
79. การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําส่ังใดที่เกี่ยวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทน ให้
แจ้งผ่าน 

- กระทรวงการต่างประเทศ 
 

80. ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังน้ี 
 -(๑) จังหวัด 
 - (๒) อําเภอ 

 
81. ให้รวมท้องที่หลายๆ อําเภอตั้งข้ึน 
 - เป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 - การตั้ง ยุบ และเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ (ออกข้อสอบบ่อย) 

 - เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดย่ืนคําขอจัดตั้งงบประมาณได้ ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ์ วิธีกา รและเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกาในกรณีน้ีให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

 
82. ให้จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปน้ี 

- (๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
-(๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ

เป็นธรรมในสังคม 
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-(๓) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด้อยโอกาสเพ่ือให้
ได้รับความเป็นธรรมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 

- (๔) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมี
คุณภาพ 

- (๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถ
ดําเนินการตามอํานาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมท่ีจะ
ดําเนินการตามภารกิจท่ีได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

- (๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
มอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายกําหนด 

- เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของจังหวัด ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐท่ีประจําอยู่ในเขตจังหวัดท่ีจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด 

 
83. ในจังหวัดหน่ึงใหม้ีคณะกรมการจังหวัด ทําหน้าที่เป็น 

- ท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดน้ัน กับปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน
ตามท่ีกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด 

 
84. คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย  
 - ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน  

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดหน่ึงคนตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  
- ปลัดจังหวัด  
- อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าท่ีทําการอัยการจังหวัด  
- ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด  
- หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่างๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่ง

ประจําอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหน่ึงคน เป็นกรมการจังหวัด 
- หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ  (*ออกบ่อยตําแหน่งใดเป็นเลขาฯ) 

 - ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งกรมต่างๆ ในกระทรวงหรือทบวง
น้ันส่งมาประจําอยู่ในจังหวัดมากกว่าหน่ึงคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกําหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัดหน่ึงคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด 
 - ในการปฏิบัติหน้าท่ี เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในราชการส่วนภูมิภาคคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพ่ิมขึ้นเฉพาะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีใดหน้าท่ีหน่ึงก็ได้ 
  
85.ให้จังหวัดจดัทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับ 

- แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ในจังหวัด 

-ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีสถานท่ีตั้งทําการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือ
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ราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดในจังหวัดรวมท้ังผู้แทนภาค
ประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

 
86 .การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด จํานวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาค
ธุรกิจเอกชน 

-ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
    -เม่ือประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและการดําเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐท้ังปวงท่ีกระทําในพ้ืนท่ีจังหวัดต้อง
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
 
87. ในจังหวัดหน่ึง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหน่ึง (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) 

- เป็นผู้รับนโยบายและคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง 
ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องท่ีและประชาชน  

- เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในราชการส่วนภูมิภาคใน
เขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือท้ังรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยส่ังและปฏิบัติ
ราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ 
 - รองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร
ส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด (ข้าราชการพลเรือน
สามัญ) สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 
88. ในจังหวัดหน่ึง นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการ 
และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล่าว 

- ให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่งมา
ประจําทําหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วน
ภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ในจังหวัดน้ัน 

 
89. ในจังหวัดหน่ึงนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มคีณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหน่ึง เรียก
โดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” 

- ทําหน้าท่ีสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและเป็นไปตามหลักการท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๓/๑  
 - มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน  
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 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้อง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการส่ังการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

 
90. ก.ธ.จ. ประกอบด้วย 

- ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดเป็นประธาน 
- ผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารและ 
- ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ท้ังน้ี จํานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบัติหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไป

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ในกรณีท่ี ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับหรือมีกรณีท่ี

เป็นการทุจริต ให้เป็นหน้าท่ีของ ก.ธ.จ. ท่ีจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป” 

และขออธิบายเพ่ิมเติมดังน้ี (เผ่ือนํามาออกข้อสอบ) 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. 2552 
ข้อ 5 ในจังหวัดหน่ึงนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด คณะหน่ึง 

เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรับมนตรีซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัดเป็น
ประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด
เป็นกรรรมการ จํานวนกรรมการใน ก.ธ.จ. แต่ละแห่งให้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 6 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงเลือกกรรมการคนหน่ึง ทําหน้าท่ีรองประธาน 
ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตาม

ประธานเสนอเป็นเลขานุการหน่ึงคนและผู้ช่วยเลขานุการหน่ึงคน และแต่งตั้งข้าราชการในจังหวัดน้ัน
ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอเป็นผู้ช่วยเลขานุการหน่ึงคน 

ให้เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบการจัดทําวาระการประชุมและงานธุรการอ่ืนตามท่ีประธานมอบหมาย รวมท้ังจัดทํา
แผนงานการประชุม ก.ธ.จ. เพ่ือเสนอให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีย่ืนของบประมาณตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ และให้ผู้ช่วยเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการในจังหวัดมีหน้าท่ีรับผิดชอบ
ประสานงานกรรมการในจังหวัด เชิญประชุม จัดสถานท่ีประชุม และงานธุรการอ่ืนตามท่ีประธาน
มอบหมาย 

ข้อ 6 จํานวนกรรมการใน ก.ธ.จ. ให้ถือเกณฑ์จํานวนอําเภอของแต่ละจังหวัด ดังต่อไปน้ี 
(1) จังหวัดท่ีมีไม่เกินสิบอําเภอ ให้มีกรรมการจํานวนไม่เกินสิบส่ีคน ประกอบด้วยประธาน และ

ผู้แทนภาคประชาสังคมไม่เกินเจ็ด ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสามคน และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชนสามคน เป็นกรรมการ 
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(2) จังหวัดท่ีมีตั้งแต่สิบเอ็ดอําเภอแต่ไม่เกินสิบห้าอําเภอ ให้มีกรรมการจํานวนสิบหกคน
ประกอบด้วยประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคมเก้าคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นสามคน 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนสามคนเป็นกรรมการ 

(3) จังหวัดท่ีมีตั้งแต่สิบหกอําเภอแต่ไม่เกินย่ีสิบอําเภอ ให้มีกรรมการจํานวนสิบแปดคน
ประกอบด้วยประธาน และผู้แทนภาคประชาสังคมเก้าคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นส่ีคน และ
ผู้แทนภาคเอกชนส่ีคนเป็นกรรมการ 

(4) จังหวัดท่ีมีตั้งแต่ย่ีสิบเอ็ดอําเภอขึ้นไป ให้มีกรรมการจํานวนย่ีสิบคน ประกอบด้วยประธาน 
และผู้แทนภาคประชาสังคมสิบเอ็ดคน ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นส่ีคน และผู้แทนภาคธุรกิจ
เอกชนส่ีคนเป็นกรรมการ 

ในกรณีท่ีมีการจัดตั้งอําเภอขึ้นใหม่อันอาจทําให้จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีของจังหวัดเปล่ียนไป 
ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนครบวาระ โดยไม่ต้องดําเนินการสรรหา
กรรมการเพ่ิมเติม 

 ข้อ 17 เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ดําเนินการสรรหาตาม ข้อ 13 และข้อ 16 แล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแจ้งรายช่ือไปยังปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเพ่ือลงนามรับรองรายช่ือกรรมการเป็นรายจังหวัด 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดปิดประกาศรายช่ือกรรมการท่ีได้รับการรับรองตามวรรคหน่ึง
ให้ประชาชนทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการอําเภอ ท่ีทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและท่ีทํา
การผู้ใหญ่บ้าน 

ข้อ 18 กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น และกรรมการ
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีลงนาม
รับรองรายช่ือกรรมการเป็นรายจังหวัด กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับสรรหาอีกได้ แต่
จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 

เม่ือครบกําหนดตามวาระในวรรคหน่ึง หากยังไม่มีการสรรหากรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้น
จากตําแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับการสรรหาใหม่
เข้ารับหน้าท่ี 

ข้อ 22 ก.ธ.จ. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) สอดส่องการปฏิบัติภารกิจหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหาร

จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
(2) แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ท่ี

เก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี ในกรณีท่ีพบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตาม
กฎมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือมีการทุจริต 

(3) เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติและการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแก่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดและหน่วยงานของรัฐในจังหวัด 

(4) ติดตามการปฏิบัติตามมติ ก.ธ.จ. 
(5) แต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ หรือด้านอ่ืน จํานวนไม่เกินสามคน 
(6) เผยแพร่ผลการปฏิบัติหน้าท่ีต่อสาธารณะตามท่ีเห็นสมควร 
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ข้อ 23 ในการดําเนินการตาม ข้อ 22 (1) ให้ ก.ธ.จ. สอดส่องหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐภายในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบ้านเมืองท่ีดีอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(1) ปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน 

(2) ปฏิบัติภารกิจเพ่ืออํานวยความสะดวก ให้บริการ และสนองความต้องการของประชาชน 
(3) ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
(4) ปฏิบัติภารกิจให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และมีความคุ้มค่า 
(5) ปฏิบัติภารกิจโดยไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น ให้ทันต่อสถานการณ์โดยเฉพาะ

ในเร่ืองท่ีเป็นความเดือดร้อนและทุกข์ยากของประชาชน 
(6) ปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส 
(7) ปฏิบัติภารกิจโดยมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสมํ่าเสมอ 
 

91. ให้มีการรักษาราชการแทนกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบตัิราชการได้ ดังน้ี 
 

 ตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 
1 

ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 2 และถัดไป 

ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้  
(มาตรา 56) 
 
 

ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นผู้รักษาราชการแทน 

 
 
 

1. ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้
ผู้ ช่ วย ผู้ ว่ าราชการ จังห วัด เ ป็น ผู้ รักษา
ราชการแทน 
2. ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ให้ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน 
3. ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่า
ราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน 
ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัด
จังหวัดคนใดคนหน่ึง แล้วแต่กรณี เป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
4.  ถ้ า ไ ม่ มี ท้ัง ผู้ดํ ารงตํ าแหน่งรอง ผู้ ว่ า
ราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
และปลัดจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

*ข้อสอบออกเคยออก เทศบาลตาํบลโคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรรีัมย์*  
และข้อสอบเคยถามว่าใครสามารถรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได ้
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92. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  
- ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน  
- ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ช่วยผู้ว่า

ราชการจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทน  
- ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดจังหวัด

เป็นผู้รักษาราชการแทน  
- ถ้ามีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดหลายคน ให้

ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดจังหวัดคนใดคนหน่ึง 
แล้วแต่กรณี เป็นผู้รักษาราชการแทน  

- ถ้าไม่มีท้ังผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด 
หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 
93. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ดังน้ี 

(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด 
(๒) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ี

นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
(๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเม่ือไม่ขัดต่อ

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการส่ังการของ
นายกรัฐมนตรี 

(๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจําอยู่ใน
จังหวัดน้ัน ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย ข้าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการส่ัง
การของนายกรัฐมนตรี หรือยับย้ังการกระทําใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดท่ีขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรมมติของคณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรีไว้
ช่ัวคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ท่ีเก่ียวข้อง 

(๕) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ผู้ตรวจ
ราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 
   (๖) เสนองบประมาณต่อกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อสํานัก
งบประมาณและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

(๗) กํากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
(๘) กํากับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการน้ีให้มีอํานาจ

ทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อ
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
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 (๙) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บําเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และ
ตามท่ีปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 
  [** ข้อสอบท่ีออกบ่อย (4) และ (5) มักถามว่า ข้อใดไม่ใช่อํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด] 
 

94. การยกเว้น จํากัด หรือตัดทอน อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการใน
จังหวัด หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอํานาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
เช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัดจะกระทําได้โดยตรา 
 - เป็นพระราชบัญญัติ 
 มาตรา ๕๙ ให้นําความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและผู้
ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดน้ี (โดยรายละเอียดดังน้ี) 
 มาตรา ๔๘ ให้ผู้รักษาราชการแทนตามความในพระราชบัญญัติน้ีมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่ง
ตนแทน 
 ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งใดหรือผู้รักษาราชการแทนผู้ดํารงตําแหน่งน้ันมอบหมายหรือมอบอํานาจ
ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน ให้ผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับผู้ซึ่ง
มอบหมายหรือมอบอํานาจ 
 ในกรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนแต่งตั้งให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดเป็นกรรมการหรือให้มีอํานาจหน้าท่ีอย่างใด 
ให้ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนมีอํานาจหน้าท่ีเป็นกรรมการหรือมีอํานาจหน้าท่ี
เช่นเดียวกับผู้ดํารงตําแหน่งน้ันในการรักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทนด้วย แล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๔๙ การเป็นผู้รักษาราชการแทนตามพระราชบัญญัติน้ีไม่กระทบกระเทือนอํานาจ
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ปลัดกระทรวง หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง ปลัดทบวง 
อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาท่ีจะแต่งตั้งข้าราชการอ่ืนเป็นผู้รักษา
ราชการแทนตามอํานาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
 ในกรณีท่ีมีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองหรือผู้ช่วยพ้นจาก
ความเป็นผู้รักษาราชการแทนนับแต่เวลาท่ีผู้ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหน่ึงเข้ารับหน้าท่ี 
 
95. ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังน้ี 
 (๑) สํานักงานจังหวัด มีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดน้ัน 
มีหัวหน้าสํานักงานจังหวัด (ข้าราชการพลเรือนสามัญ) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด 
 (๒) ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวง ทบวง 
กรมน้ันๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดน้ันๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
96. ในจังหวัดหน่ึงให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่า 

- อําเภอ (* ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ซ่ึงไม่มีการตั้งงบประมาณเป็นของตนเอง ข้อสอบถามบ่อย) 
 - การตั้ง ยุบ และเปล่ียนเขตอําเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (*ออกบ่อยมาก ออกเทศบาลโคกม้า 
อําเภอประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ด้วย) 
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97. ให้อําเภอมีอํานาจหน้าที่ภายในเขตอําเภอ ดังต่อไปน้ี 
 (๑) อํานาจและหน้าท่ีตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยให้นํา

ความในมาตรา ๕๒/๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม (เอาอํานาจของจังหวัดมาปฏิบัติในเขตอําเภอ
โดยอนุโลม) 

มาตรา ๕๒/๑ ให้จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปน้ี 
(๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
(๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมใน

สังคม 
(๓) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด้อยโอกาสเพ่ือให้ได้รับความ

เป็นธรรมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 
(๔) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 
(๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้สามารถดําเนินการตาม

อํานาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้มีขีดความสามารถพร้อมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ีได้รับ
การถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(๖) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมาย หรือท่ีมี
กฎหมายกําหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐท่ีประจําอยู่ในเขตจังหวัดท่ีจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑ 

มาตรา ๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
ระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินในจังหวัด 

ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีสถานท่ีต้ังทําการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการ
บริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหมดในจังหวัดรวมท้ังผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชน 

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง จํานวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทนภาค
ธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เม่ือประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและการ
ดําเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐท้ังปวงท่ีกระทําในพ้ืนท่ีจังหวัดต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดดังกล่าว 

 (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการ
ร่วม 

(๓) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมมือกับชุมชนในการดําเนินการให้มีแผน
ชุมชน เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง 
กรม 

(๔) ไกล่เกล่ียหรือจัดให้มีการไกล่เกล่ียประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม
ตามมาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓ 
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98. มาตรา ๖๑/๒ ในอําเภอหน่ึง ให้มีคณะบุคคลผู้ทําหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทของ
ประชาชนที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตอําเภอ ในเร่ืองที่พิพาททางแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน
มรดก และข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรือมากกว่าน้ัน ตามที่กําหนด 

- ในพระราชกฤษฎีกา 
- ให้นายอําเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทําบัญชีรายช่ือบุคคลท่ีจะทําหน้าท่ี

เป็นคณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาท โดยคัดเลือกจากบุคคลท่ีมีความรู้หรือมี
ประสบการณ์เหมาะสมกับการทําหน้าท่ีไกล่เกล่ียข้อพิพาท 

- เม่ือมีข้อพิพาทเกิดขึ้นและคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกล่ียข้อพิพาทให้คู่พิพาทแต่ละ
ฝ่ายเลือกบุคคลจากบัญชีรายช่ือฝ่ายละหน่ึงคน และให้นายอําเภอ พนักงานอัยการประจําจังหวัดหรือ
ปลัดอําเภอท่ีได้รับมอบหมายคนหน่ึงเป็นประธาน เพ่ือทําหน้าท่ีเป็นคณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกล่ียและ
ประนอมข้อพิพาท 

- ให้คณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทมีอํานาจหน้าท่ีรับฟังข้อพิพาทโดยตรง
จากคู่พิพาท และดําเนินการไกล่เกล่ียให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่วมกันระหว่างคู่พิพาทโดยเร็วถ้าคู่พิพาทท้ัง
สองฝ่ายตกลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทจัดให้มีการทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความระหว่างคู่พิพาท และให้ถือเอาข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผล
ผูกพันคู่พิพาทท้ังสองฝ่าย ในกรณีท่ีคู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกล่ียและ
ประนอมข้อพิพาทส่ังจําหน่ายข้อพิพาทน้ัน 

- ข้อตกลงให้มีผลเช่นเดียวกับคําช้ีขาดของอนุญาโตตลุาการตามกฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ 
 

99. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําบัญชี การดําเนินการไกล่เกล่ียข้อพิพาทและการจัดทําสัญญา
ประนีประนอมยอมความ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะบุคคลผู้ทําหน้าที่ไกล่เกล่ียและประนอมข้อ
พิพาท ให้เป็นไปตามที่กําหนด 

- ในกฎกระทรวง 
- ในกรณีท่ีคู่พิพาทฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่ปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้คู่พิพาทอีกฝ่าย

หน่ึงย่ืนคําร้องต่อพนักงานอัยการ และให้พนักงานอัยการดําเนินการย่ืนคําร้องต่อศาลท่ีมีเขตอํานาจ
เพ่ือให้ออกคําบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวโดยให้นํากฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

- เม่ือคณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้พิจารณา ให้อายุ
ความในการฟ้องร้องคดีสะดุดหยุดลง นับแต่วันท่ีย่ืนข้อพิพาทจนถึงวันท่ีคณะบุคคลผู้ทําหน้าท่ีไกล่เกล่ีย
และประนอมข้อพิพาทส่ังจําหน่ายข้อพิพาทหรือวันท่ีคู่พิพาททําสัญญาประนีประนอมยอมความกัน 
แล้วแต่กรณี 

-ความในน้ีให้ใช้กับเขตของกรุงเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม 
100. มาตรา ๖๑/๓ บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดข้ึนในเขตอําเภอใดหากเป็นความผิดอัน
ยอมความได้  

- มิใช่เป็นความผิดเก่ียวกับเพศ ถ้าผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอม หรือแสดงความจํานง ให้
นายอําเภอของอําเภอน้ันหรือปลัดอําเภอท่ีนายอําเภอดังกล่าวมอบหมายเป็นผู้ไกล่เกล่ียตามควรแก่กรณี 
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และเม่ือผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหายินยอมเป็นหนังสือตามท่ีไกล่เกล่ียและปฏิบัติตามคําไกล่เกล่ียดังกล่าว
แล้ว ให้คดีอาญาเป็นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีผู้เสียหายและผู้ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามท่ีไกล่เกล่ีย ให้จําหน่ายข้อพิพาทน้ันแต่เพ่ือ
ประโยชน์ในการท่ีผู้เสียหายจะไปดําเนินคดีต่อไป อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญาให้
เร่ิมนับแต่วันท่ีจําหน่ายข้อพิพาท 

หลักเกณฑ์และวิธีในการดําเนินการ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” 
 

101.ในอําเภอหน่ึง มีนายอําเภอ (ข้าราชการพลเรือนสามัญ)คนหน่ึงเป็น 
  - หัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ 
  - นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 - บรรดาอํานาจและหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของกรมการอําเภอหรือนายอําเภอซึ่งกฎหมายกําหนดให้
กรมการอําเภอและนายอําเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็นอํานาจและหน้าท่ีของนายอําเภอ 
 
102. ในอําเภอหน่ึง นอกจากจะมีนายอําเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบดังกล่าวใน 
ให้มี 

- ปลัดอําเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่งมาประจําให้
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือนายอําเภอ และมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่ง
สังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ในอําเภอน้ัน 

 ตําแหน่ง ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 1 ผู้รักษาการแทนลําดับที่ 2 และ
ถัดไป 

ใ น ก ร ณี ท่ี ไ ม่ มี ผู้ ดํ า ร ง
ตําแหน่งนายอําเภอ 
 
 
 
 
ถ้ า มี ผู้ ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง
น า ย อํ า เ ภ อแ ต่ ไ ม่ อ า จ
ปฏิบัติราชการได้ 

ใ ห้ ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด แ ต่ ง ตั้ ง
ปลัดอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ประจําอําเภอผู้มีอาวุโส ตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 
 
ให้นายอําเภอแต่งตั้งปลัดอําเภอ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอผู้มี
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

 

ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
นายอําเภอมิได้แต่งตั้ง ผู้ รักษา
ราชการแทนไว้ให้ปลัดอําเภอ
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจํา
อําเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
 

 
103. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายอําเภอ  

- ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอําเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอผู้มีอาวุโส ตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
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 - ถ้ามีผู้ดํารงตําแหน่งนายอําเภอแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้นายอําเภอแต่งตั้งปลัดอําเภอ หรือ
หัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการ
แทน 
 - ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิได้แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนไว้ ให้ปลัดอําเภอ
หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการ
แทน 
 

104. นายอําเภอมีอํานาจและหน้าที่ดังน้ี 
 (๑) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติ
ว่าการปฏิบัติตามกฎหมายน้ันเป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าท่ีของนายอําเภอท่ีจะต้อง
รักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายน้ันด้วย 
 (๒)บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรี
ส่ังการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 (๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าท่ีตรวจการอ่ืน
ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเม่ือไม่ขัดต่อ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการ
ของนายกรัฐมนตรี 
 (๔) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอําเภอตามกฎหมาย 
 

105. ให้แบ่งส่วนราชการของอําเภอดังน้ี 
 (๑)สํานักงานอําเภอ มีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของอําเภอน้ันๆ มีนายอําเภอเป็นผู้ปกครอง
บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ 
 (๒)ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอําเภอน้ัน มีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรมน้ันๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอน้ันๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 
 - ให้นําความ มาใช้บังคับแก่ผู้รักษาราชการแทนและ ผู้ปฏิบัติราชการแทนตามหมวดน้ี 
 - การจัดการปกครองอําเภอ นอกจากท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการปกครองท้องที่ 

 
106. ท้องถิ่นใดที่เห็นสมควรจัดให้ราษฎรมีส่วนในการปกครองท้องถิ่นให้จัดระเบียบการปกครอง
เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 
   (๑)องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
   (๒)เทศบาล 
   (๓)สุขาภิบาล (ปัจจุบันไม่มีตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542) 
   (๔)ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด (อบต./เมืองพัทยาและกทม.) 
 
  -การจัดระเบียบการปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่น
อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
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**ข้อสอบมักออกข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนท้องถ่ิน สุขาภิบาลไปตัวเลือกด้วย ซ่ึงสามารถมาตอบได้ หากมีตัวเลือก
อําเภอ ซ่ึงเป็นระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคมาเป็นตัวหลอก) 
*หากถามว่าราชการส่วนท้องถ่ินไม่มีแล้วในปัจจุบัน ก็ตอบสุขาภิบาล ซ่ึงสิ้นสภาพตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลง
ฐานะของ สุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542** 

 
107. ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” ประกอบด้วย 
    - นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน (1 คน) 
   - รัฐมนตรีหน่ึงคนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดเป็นรองประธาน (1 คน) 
   - ผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหน่ึงคน (1 คน) 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒไิม่เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญใน
ทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยา
องค์การ และสังคมวิทยาอย่างน้อยด้านละหน่ึงคน (10 คน) = รวมทั้งหมด 13 คน 
**ปัจจุบัน ประธานคือ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา.ข้อมูล ข้อมูล ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2557 อนาคตอาจเปลี่ยนแปลง 
ต้องหาข้อมูลด้วยก่อนสอบ  หรือเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ข้อมูลก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยครับ ท่ีมา http://www.opdc.go.th) 

 
108. ในกรณีที่มีความจําเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนต้องทํางานเต็มเวลาก็ได้ (* 3 คน ไม่เกิน 5 คน ออกสอบบ่อย) 
  
109. เลขาธิการ ก.พ.ร.  
 - เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง (*ข้อสอบมักถามเป็นช่ือบุคคล ปัจจุบันดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ข้อมูล ณ 
วันท่ี 28 มีนาคม 2557 อนาคตอาจเปลี่ยนแปลง ต้องหาข้อมูลด้วยก่อนสอบ  ท่ีมา http://www.opdc.go.th) 

  
110. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ“ก.พ.ร.” ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายช่ือบุคคลที่
ได้รับการเสนอโดยวิธีการสรรหา ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่ 
 - คณะรัฐมนตรีกําหนด (*ข้อสอบข้อน้ีก็ออกบ่อย)   

111. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ“ก.พ.ร.” ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี ตาม
มาตรา ๗๑/๒ 
 (๑) มีสัญชาติไทย (แปลงสัญชาติมาก็สามารถเป็นได้ หากข้อสอบถาม) 

 (๒)ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๓)ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดท่ีได้
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 (๔)ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือ ผู้
ซึ่งดํารงตําแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ท่ีปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าท่ีพรรค
การเมือง 
 (๕)ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะ
ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือถือว่ากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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112.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ“ก.พ.ร.” มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 
- ส่ีปี ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

 - ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิน้ันปฏิบัติหน้าท่ีไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 
 

113. นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ“ก.พ.ร.” พ้นจากตําแหน่ง
เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗๑/๒ (ย้อนไปดูข้อ 111 ครับ) 
 (๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าท่ี มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือหย่อน
ความสามารถ 
 

114. ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ“ก.พ.ร.” พ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 - ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 
 - เม่ือตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดําเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 
 - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งแทนตําแหน่งท่ีว่าง หรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับ
แต่งตั้งเพ่ิมขึ้นในระหว่างท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ี
ได้รับแต่งตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งเท่ากับเวลาท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ียังอยู่ในตําแหน่ง 
 

115. การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่  

- จึงจะเป็นองค์ประชุม ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทํางานเต็มเวลา
หรือไม่ (*ข้อสอบออกเหมือนกัน) 
 - ในการประชุม ก.พ.ร. ถ้าประธานไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธาน
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน ในกรณีท่ีไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือก
กรรมการคนหน่ึงทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
 - การวินิจฉัยช้ีขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 

116. การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ“ก.พ.ร.” ที่ต้องทํางานเต็ม
เวลา ให้เป็นไปตามที่กําหนด 
 - ในพระราชกฤษฎีกา  (*ข้อสอบเคยออกเหมือนกัน) 
117. ให้มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการ 

- ในสํานักนายกรัฐมนตรี  
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- ทําหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือ ก.พ.ร. กําหนด  
- โดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ

ลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี 

*ข้อสอบเคยออกเลขาธิการ ก.พ.ร. คนปัจจุบัน คือใคร  และเป็นข้าราชการประเภทใด **ดังน้ันสิ่งเหล่าน้ีควรจําไป
เตรียมสอบน่ะครับ) 

 

118. ก.พ.ร. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
  (๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐ
อย่างอ่ืน ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรม ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให้เป็นไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะให้มีการ
กําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการก็ได้ 
 (๒) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมิได้อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหาร
ตามท่ีหน่วยงานดังกล่าวร้องขอ 
 (๓) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการดําเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดในมาตรา ๓/๑ 
 (๔) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน 
การยุบเลิก การกําหนดช่ือ การเปล่ียนช่ือ การกําหนดอํานาจหน้าท่ี และการแบ่งส่วนราชการภายในของ
ส่วนราชการท่ีเป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอ่ืน 
 (๕) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 (๖) ดําเนินการให้มีการช้ีแจงทําความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและ
ประชาชนท่ัวไป รวมตลอดท้ังการฝึกอบรม 
 (๗) ติดตาม ประเมินผล และแนะนําเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี และรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 
 (๘) ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีท่ีเป็นปัญหา มติของ
คณะกรรมการตามข้อน้ี เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 
  (๙) เรียกให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา 
 (๑๐) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 (๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ี
มอบหมาย และจะกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนด้วยก็ได้ 
 (๑๒) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ีหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

ลองมาทบทวนตามมาตรา ๓/1 (ซึ่งนํามาออกข้อสอบบ่อยทุกส่วนราชการ) 
 มาตรา ๓/๑ การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การ
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ลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งาน  
 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

ทําความเข้าใจ ก.พ.ร. อยู่ในส่วนในของการบริหารหารราชการแผ่นดิน 
และไปดูในพ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2556 

มาตรา 7 สํานักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปน้ี 
1. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
2. กรมประชาสัมพันธ์ 
3. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
ส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
4. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
5. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
6. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
7. สํานักงบประมาณ 
8. สํานักงานสภาความ่ันคงแห่งชาติ 
9. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
10. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
11. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
12. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
*ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นกรม ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี** 

ท่ีว่ามีฐานะเป็นกรมก็ย้อนไปดูพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 
[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553] 

มาตรา ๗ ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังน้ี 
 (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี 
 (๒) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
 (๓) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
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 (๔) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
 ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

*ที่สําคัญมาดูบทเฉพาะกาลที่ทุก พ.ร.บ. ต้องมีและมักนํามาออกข้อสอบเป็นประจํา ซึ่งผู้สอบมัก
ละเลย หรือไม่สนใจอ่าน ว่าที่ไปที่มา ของการแก้ไขเพ่ิมเติม เจตนาของกฎหมายต้องการแก้ไข
เพ่ิมเติมเพราะอะไร 

บทเฉพาะกาล 
 มาตรา ๗๒ คําว่า “ทบวงการเมือง” ตามกฎหมายอ่ืนท่ีมีอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
ให้หมายความถึงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติน้ีแล้วแต่กรณี 
 มาตรา ๗๓พระราชกฤษฎีกา และประกาศของคณะปฏิวัติเก่ียวกับการจัดระเบียบราชการใน
สํานักงานรัฐมนตรี สํานักงานปลัดกระทรวงหรือทบวง กรม และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะ
เทียบเท่ากรมหรือมีฐานะเป็นกรมท่ีได้ตราหรือประกาศโดยอาศัยอํานาจกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติน้ี จนกว่าจะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัติ
น้ีใช้บังคับแทน 
 [มาตรา ๗๓ แก้ไขคําว่า “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “สํานักงานรัฐมนตรี” โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 
 มาตรา ๗๔ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี และกรมหรือส่วน
ราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเทียบเท่ากรมหรือมีฐานะเป็นกรมใดยังมิได้ระบุอํานาจหน้าท่ีไว้ตาม
มาตรา ๘ วรรคส่ี ให้ดําเนินการแก้ไขให้เสร็จส้ินภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 [มาตรา ๗๔ แก้ไขคําว่า “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “สํานักงานรัฐมนตรี” โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕] 
 มาตรา ๗๕ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําส่ังใดอ้างถึงประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ หรืออ้างถึงบทบัญญัติแห่งประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือคําส่ังน้ันอ้างถึงพระราชบัญญัติน้ี หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีในบทมาตราท่ีมีนัย
เช่นเดียวกัน แล้วแต่กรณี 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ (ฉบับแรกน่ะครับ ช่ืออะไรควรจําด้วยครับ) 

อานันท์ ปันยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการจําเป็นต้อง
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการต่างๆ ให้ชัดเจนเพ่ือมิให้มีการปฏิบัติงานซ้ําซ้อนกันระหว่าง
ส่วนราชการต่างๆ และเพ่ือให้การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถดําเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนดได้ และสมควรเพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนให้ครบถ้วนชัดเจนเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ และกําหนดอํานาจและหน้าท่ีของผู้ว่า
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ราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดให้
เหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๘ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่ง
เป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินได้ประกาศใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรแก้ไข
ปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
มาดูสาระสําคัญที่สรุปไว้ แก้ไขเพ่ิมเติมแต่ละคร้ัง 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก เป็นส่วนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการ
คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการน้ีสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เสียใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๒๑/หน้า ๖/๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕) 

 
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดให้
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และ
รับ ผิ ด ชอบ ในก ารปฏิ บั ติ ร า ชก าร  ขึ้ น ต ร ง ต่ อน ายก รั ฐมนต รีแ ละ โ ด ย ท่ีพร ะ ร าช บัญ ญัติ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งได้ใช้บังคับแล้วบัญญัติให้จัดตั้งสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นส่วนราชการสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการ
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานคณะกรรมการ นโยบาย
พลังงานแห่งชาติและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ในการน้ีต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือกําหนดให้หัวหน้าส่วน
ราชการท้ังสองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๐/ตอนท่ี ๑๒๗/ฉบับพิเศษ หน้า ๖/๖ กันยายน ๒๕๓๖) 
 
 
 

3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๕ พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการภายในส่วนราชการตามมาตรา ๘ วรรคส่ี แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่ีใช้บังคับอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้คงใช้บังคับได้ต่อไป จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ตามมาตรา ๘ ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
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 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๓๐ ได้บัญญัติให้การรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม ท่ีไม่มีการกําหนด
ตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้นหรือการยุบเลิกส่วนราชการดังกล่าว สามารถทําได้
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ดังน้ัน สมควรกําหนดลักษณะของกรณีท่ีสามารถตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
และวิธีการดําเนินการของแต่ละกรณี และรูปแบบของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว รวมท้ังปรับปรุง
หลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม ท้ังน้ี 
เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๗๗ ก/หน้า ๒๒/๒๘ เมษายน ๒๕๔๒) 
 
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
 มาตรา ๑๖ ในวาระเร่ิมแรก ให้ ก.พ.ร. ดําเนินการเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการ
ปรับปรุงโครงสร้าง ระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร การปรับเปล่ียนส่วนราชการเป็น
องค์การมหาชน หรือองค์กรรูปแบบอ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังน้ี ภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับ 
 มาตรา ๑๘ ให้ดําเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติ
น้ีใช้บังคับ 
 ให้โอนงบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตามท่ี
นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ไปเป็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 
 ให้อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตามมาตรา ๘ ทวิ และตาม
มาตรา ๘ สัตต ในส่วนท่ีเก่ียวกับการแบ่งส่วนราชการและการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการซึ่ง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นอํานาจ
หน้าท่ีของ ก.พ.ร. 
 ให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน คงมี
อํานาจหน้าท่ีเท่าท่ีไม่ซ้ํากับอํานาจหน้าท่ีของ ก.พ.ร. 
 ให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนให้เหมาะสม ซึ่งต้อง
ทําให้แล้วเสร็จและเสนอสภาผู้แทนราษฎรภายในสองปีนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 มาตรา ๑๙ ให้บทบัญญัติมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
๒๕๓๔ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี คงใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ให้นํา
กรณีท่ีส่วนราชการใดขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีไปบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 
 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุง
ระบบบริหารราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นโดยกําหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการกําหนด
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นโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้
อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการกํากับการกําหนดนโยบายและการ
ปฏิบัติราชการ และเพ่ือให้กระทรวงสามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ จึงกําหนดให้มี
รูปแบบการบริหารใหม่ โดยกระทรวงสามารถแยกส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าท่ี 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงานท่ีจะต้องปฏิบัติ และกําหนดให้มีกลุ่มภารกิจ
ของส่วนราชการต่างๆ ท่ีมีงานสัมพันธ์กัน เพ่ือท่ีจะสามารถกําหนดเป้าหมายการทํางานร่วมกันได้ และมี
ผู้รับผิดชอบกํากับการบริหารงานของกลุ่มภารกิจน้ันโดยตรงเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
รวดเร็ว รวมท้ังให้มีการประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณเพ่ือท่ีจะให้การบริหารงานของทุก
ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ําซ้อน มีการมอบหมาย
งานเพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรกําหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้เหมาะสม
กับลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีและสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะ
ผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากน้ี สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เพ่ือเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการทํางานของภาค
ราชการให้มีการจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๙ ก/หน้า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕) 
 

5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีในปัจจุบันได้มีการโอนกรม
ตํารวจไปจัดตั้งเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกําหนดให้ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ทําหน้าท่ี
หัวหน้าตํารวจภูธรจังหวัด จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในส่วน
ของช่ือกรมตํารวจและตําแหน่งของข้าราชการตํารวจในกรมการจังหวัดให้สอดคล้องกัน จึงจําเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัติน้ี 
 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๐๘ ก/หน้า ๑/๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖) 
 

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๑๗  ในระหว่างท่ียังมิได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาเก่ียวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติ

ราชการแทนตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให้หลักเกณฑ์เก่ียวกับการมอบอํานาจตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ยังคงใช้บังคับต่อไปได้ ท้ังน้ี ไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติ
น้ีใช้บังคับ 

 
 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุง
ระบบการบริหารราชการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นการจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับ
ทิศทางการนําพาประเทศไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน และเพ่ือให้การปฏิบัติราชการสามารถอํานวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สนับสนุนให้มีการมอบอํานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนได้กว้างขวางขึ้น เพ่ือเน้นการบริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็ว นอกจากน้ัน 
เพ่ือให้การบริหารราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และให้
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การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดบรรลุผล สมควรปรับปรุงอํานาจการดําเนินการของจังหวัด การ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและการจัดทํางบประมาณของจังหวัดให้เหมาะสม รวมท้ังสมควรส่งเสริมให้มี
คณะกรรมการธรรมาธิบาลจังหวัด เพ่ือสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน
จังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี อันจะทําให้การบริหารเป็นไปด้วยความโปร่งใสเป็นธรรม 
และมีความรับผิดชอบตลอดจนปรับปรุงอํานาจในทางปกครองของอําเภอเพ่ือสนับสนุนให้เกิดความสงบ
เรียบร้อยในสังคม และสมควรให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน้า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐) 
***ซึ่งฉบับน้ีท่ีกล่าวถึงเน้นเร่ืองการมอบ อํานาจ และการปฏิบัติราชการเก่ียวกับ มาตรา 3/1  และการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทํางบประมาณของจังหวัด ซึ่งท่ีอาจถามเก่ียวกับข้อสอบบ่อยมาก
ท่ีสุด 
 
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่8) พ.ศ. ๒๕53 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา 255 วรรคห้า 
บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการท่ีเป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการ
ดําเนินการอ่ืน โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127/ตอนท่ี 75ก/ หน้า 51/7 ธันวาคม 2553) ดังน้ันมีผลบังคับใช้
วันท่ี 8 ธันวาคม 2553 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขณะน้ันครับ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




