
๒๙๗ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

 

พระราชกฤษฎีกา 

ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี 

พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไ้ว ้ณ วนัที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที่ ๕๘ ในรชักาลปัจจุบนั 

 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ประกอบกบั

มาตรา  ๓/๑ และมาตรา  ๗๑/๑๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. 

๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้  

 มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกว่า  “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร

บริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖” 

 มาตรา ๒* พระราชกฤษฎีกาน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

 * ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที ่๑๐๐ ก วนัที ่๙ ตลุาคม ๒๕๔๖ 

 มาตรา ๓ การปฏบิัติตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเร่ืองใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏบิัติ

เมื่อใด และจะต้องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 

 มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 

  “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง 

กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในก ากบัของราชการฝ่ายบริหาร  แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  



๒๙๘ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

  “รัฐวิสาหกจิ ” หมายความว่า  รัฐวิสาหกจิที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช

กฤษฎีกา 

 “ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏบิัติงานในส่วนราชการ 

 มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 

หมวด ๑ 

การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

 

 มาตรา ๖ การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี  ได้แก่  การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย

ดังต่อไปนี้  

 (๑) เกดิประโยชน์สขุของประชาชน 

 (๒) เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ 

 (๓) มีประสทิธภิาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ 

 (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏบิัติงานเกนิความจ าเป็น 

 (๕) มีการปรับปรุงภารกจิของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์ 

 (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

 (๗) มีการประเมินผลการปฏบิัติราชการอย่างสม ่าเสมอ 

 

หมวด ๒ 

การบริหารราชการเพือ่ใหเ้กิดประโยชนส์ุขของประชาชน 

 

 มาตรา ๗ การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน หมายถึง การปฏบิัติราชการที่

มีเป้าหมายเพ่ือให้เกดิความผาสกุและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสงัคม

ส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สงูสดุของประเทศ  

 มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน  ส่วนราชการจะต้อง

ด าเนินการ  โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ  และจะต้องมีแนวทางการ

บริหารราชการดังต่อไปนี้  

 (๑) การก าหนดภารกจิของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๗ 

และสอดคล้องกบัแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 

 (๒) การปฏบิัติภารกจิของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซ่ือสตัย์สจุริต  สามารถตรวจสอบได้  

และมุ่งให้เกดิประโยชน์สขุแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 

 (๓) ก่อนเร่ิมด าเนินการ  ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสยีให้

ครบถ้วน ทุกด้าน ก าหนดข้ันตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละข้ันตอน 



๒๙๙ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

ในกรณทีี่ภารกจิใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน  ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเหน็ของ

ประชาชนหรือช้ีแจงท าความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจาก

ภารกจินั้น 

 (๔)  ให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเหน็และความพึงพอใจของ

สงัคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ  เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา  เพ่ือให้มีการ

ปรับปรุงวิธปีฏบิัติราชการให้เหมาะสม 

 (๕)  ในกรณทีี่เกดิปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ  ให้ส่วนราชการด าเนินการแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเรว็  ในกรณทีี่ปัญหาหรืออุปสรรคน้ันเกดิข้ึนจากส่วนราชการอื่น  หรือ

ระเบียบข้อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่น  ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ  เพ่ือ

ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเรว็ต่อไป และให้แจ้ง ก.พ.ร. ทราบด้วย 

 การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่วนราชการก าหนดวิธปีฏบิัติให้เหมาะสมกบัภารกจิแต่ละ

เร่ือง ทั้งนี้  ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทั่วไปให้ส่วนราชการปฏบิัติให้เป็นไปตามมาตราน้ี

ด้วยกไ็ด้ 

 

หมวด ๓ 

การบริหารราชการเพือ่ใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรฐั 

 

 มาตรา ๙ การบริหารราชการเพ่ือให้เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏบิัติ  

ดังต่อไปนี้  

 (๑) ก่อนจะด าเนินการตามภารกจิใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏบิัติราชการไว้เป็นการ

ล่วงหน้า 

 (๒) การก าหนดแผนปฏบิัติราชการของส่วนราชการตาม  (๑) ต้องมีรายละเอยีดของ

ข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละข้ันตอน  เป้าหมายของภารกจิ  

ผลสมัฤทธิ์ของภารกจิ และตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของภารกจิ 

 (๓) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏบิัติตามแผนปฏบิัติราชการ

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ส่วนราชการก าหนดข้ึน ซ่ึงต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 (๔) ในกรณทีี่การปฏบิัติภารกจิ  หรือการปฏบิัติตามแผนปฏบิัติราชการเกดิผลกระทบต่อ

ประชาชน  ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบน้ัน  หรือ

เปล่ียนแผนปฏบิัติราชการให้เหมาะสม 

 มาตรา ๑๐ ในกรณทีี่ภารกจิใดมีความเกี่ยวข้องกบัหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกจิที่

ใกล้เคียงหรือต่อเนื่องกนั  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องน้ันก าหนดแนวทางการปฏบิัติราชการเพ่ือให้เกดิ  

การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกนั โดยมุ่งให้เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ 



๓๐๐ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

 ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏบิัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าคณะ

ผู้แทนในต่างประเทศ  เพ่ือให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศ  แล้วแต่

กรณี  สามารถใช้อ านาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและบริหารราชการได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

 มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การ

แห่งการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  โดยต้องรับรู้ ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ  

เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเรว็และเหมาะสมกบัสถานการณ์  รวมทั้ง

ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ  สร้างวิสยัทศัน์และปรับเปล่ียนทศันคติของข้าราชการใน

สงักดัให้เป็นบุคลากรที่มีประสทิธภิาพและมีการเรียนรู้ ร่วมกนั ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิัติราชการ

ของส่วนราชการให้สอดคล้องกบัการบริหารราชการให้เกดิผลสมัฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 มาตรา ๑๒ เพ่ือประโยชน์ในการปฏบิัติราชการให้เกดิผลสมัฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากบัการปฏบิัติราชการโดยวิธกีารจัดท าความตกลงเป็นลายลักษณ์

อกัษร หรือโดยวิธกีารอื่นใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏบิัติราชการ 

 มาตรา ๑๓ ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการ

บริหารราชการของคณะรัฐมนตรี 

 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว  ให้ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี  ส านัก

เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  และส านัก

งบประมาณ ร่วมกนัจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้าสบิวัน

นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

 เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้

มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรี  และส่วนราชการ  ที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกจิให้เป็นไปตาม

แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น 

 มาตรา ๑๔ ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา  ๑๓ ให้จัดท าเป็นแผน

สี่ปี โดยน านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการให้สอดคล้องกบัแนวนโยบาย

พ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และแผนพัฒนาประเทศด้าน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  อย่างน้อยจะต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกบัการก าหนดเป้าหมายและผลสมัฤทธิ์

ของงาน  ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกจิ  ประมาณการรายได้และรายจ่ายและ

ทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้องใช้ ระยะเวลาการด าเนินการ และการติดตามประเมินผล  

 มาตรา ๑๕ เมื่อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  ให้ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาและส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรีร่วมกนัพิจารณาจัดท าแผนนิติบัญญัติ  โดยมี

รายละเอยีดเกี่ยวกบักฎหมายที่จะต้องจัดให้มีข้ึนใหม่หรือกฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือ

ยกเลิกให้สอดคล้องกบัแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ  และระยะเวลาที่ต้อง

ด าเนินการ 



๓๐๑ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

 แผนนิติบัญญัติน้ันเมื่อคณะรัฐมนตรีเหน็ชอบตามที่ส  านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ

ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรีเสนอแล้ว  ให้มีผลผูกพันส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏบิัติให้

เป็นไปตามนั้น 

 ในกรณทีี่เหน็สมควร  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี  เพ่ือ

ก าหนดหลักเกณฑก์ารจัดท าแผนนิติบัญญัติเพ่ือให้เกดิความร่วมมือในการปฏบิัติงานกไ็ด้ 

 มาตรา ๑๖ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏบิัติราชการของส่วนราชการนั้น  โดยจัดท าเป็น

แผนสี่ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกบัแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ 

 ในแต่ละปีงบประมาณ  ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี  โดยให้ระบุ

สาระส าคัญเกี่ยวกบันโยบายการปฏบิัติราชการของส่วนราชการ  เป้าหมายและผลสมัฤทธิ์ของงาน  

รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้  เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้ความ

เหน็ชอบ 

 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเหน็ชอบแผนปฏบิัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ว  ให้

ส านักงบประมาณด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏบิัติงานให้บรรลุผลส าเรจ็ในแต่ละภารกจิตาม

แผนปฏบิัติราชการดังกล่าว 

 ในกรณทีี่ส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏบิัติราชการในภารกจิใดหรือภารกจิใดไม่ได้รับความ

เหน็ชอบจากรัฐมนตรี มิให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณส าหรับภารกจินั้น 

 เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสมัฤทธิ์ของแผนปฏบิัติราชการ

ประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๑๗ ในกรณทีี่กฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท า

แผนปฏบิัติราชการเพ่ือขอรับงบประมาณ ให้ส านักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่วมกนัก าหนดแนวทางการ

จัดท าแผนปฏบิัติราชการตามมาตรา  ๑๖  ให้สามารถใช้ได้กบัแผนปฏบิัติราชการที่ต้องจัดท าตาม

กฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ ทั้งนี้  เพ่ือมิให้เพ่ิมภาระงานในการจัดท าแผนจนเกนิสมควร 

 มาตรา ๑๘ เมื่อมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏบิัติราชการของส่วน

ราชการใดแล้ว  การโอนงบประมาณจากภารกจิหน่ึงตามที่ก าหนดในแผนปฏบิัติราชการไปด าเนินการ  

อย่างอื่น  ซ่ึงมีผลท าให้ภารกจิเดิมไม่บรรลุเป้าหมายหรือน าไปใช้ในภารกจิใหม่ที่มิได้ก าหนดใน

แผนปฏบิัติราชการ  จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้ปรับแผนปฏบิัติราชการให้

สอดคล้องกนัแล้ว 

 การปรับแผนปฏบิัติราชการตามวรรคหน่ึงจะกระท าได้เฉพาะในกรณทีี่งานหรือภารกจิใดไม่

อาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้  หรือหมดความจ าเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์  หรือหาก

ด าเนินการต่อไปจะต้องเสยีค่าใช้จ่ายเกนิความจ าเป็น หรือมีความจ าเป็นอย่างอื่นอนัไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

ที่จะต้องเปล่ียนแปลงสาระส าคัญของแผนปฏบิัติราชการ  

 เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏบิัติราชการแล้ว  ให้ด าเนินการแก้ไขแผนการ

บริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกนัด้วย 



๓๐๒ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

 มาตรา ๑๙ เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการ

ปฏบิัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่  ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการ  ทั้งนี้  เพ่ือ

นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 

 
หมวด ๔ 

การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรฐั 

 

 มาตรา ๒๐ เพ่ือให้การปฏบิัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพให้ส่วน

ราชการก าหนดเป้าหมาย  แผนการท างาน  ระยะเวลาแล้วเสรจ็ของงานหรือโครงการ  และงบประมาณที่

จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกนัด้วย 

 มาตรา ๒๑ ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตาม

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ให้ส่วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ

ส่วนราชการน้ันตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางก าหนด และรายงานให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง  

และ ก.พ.ร. ทราบ 

 ในกรณทีี่รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสงูกว่ารายจ่ายต่อ

หน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกนัหรือคล้ายคลึงกนัของส่วนราชการอื่น  ให้

ส่วนราชการนั้นจัดท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าว  เสนอส านัก

งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถ้ามิได้มีข้อทกัท้วงประการใดภายในสบิห้าวันกใ็ห้

ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏบิัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้ 

 มาตรา ๒๒ ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติและส านัก

งบประมาณร่วมกนัจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏบิัติภารกจิของรัฐที่ส่วนราชการด าเนินการอยู่ 

เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกจิใดสมควรจะได้ด าเนินการต่อไป

หรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป  ทั้งนี้  ตามระยะเวลา

ที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 ในการประเมินความคุ้มค่าตามวรรคหนึ่ง  ให้ค านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกจิ  

ความเป็นไปได้ของภารกจิหรือโครงการที่ด าเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่

ต้องเสยีไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการด าเนินการด้วย 

 ความคุ้มค่าตามมาตรานี้  ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสยีทางสงัคม  และประโยชน์

หรือผลเสยีอื่น ซึ่งไม่อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 

 มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม  

โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสยีทางสงัคม  ภาระต่อประชาชน  คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้ราคา  

และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้รับประกอบกนั  



๓๐๓ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

 ในกรณทีี่วัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องค านึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็นส าคัญ  

ให้สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องถือราคาต ่าสดุในการเสนอซื้อหรือจ้างเสมอไป 

 ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกบัการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้

ส่วนราชการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

 มาตรา ๒๔ ในการปฏบิัติภารกจิใด  หากส่วนราชการจ าเป็นต้องได้รับอนุญาต  อนุมัติ หรือ

ความเหน็ชอบจากส่วนราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี

ก าหนด ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ความเหน็ชอบดังกล่าว แจ้งผลการพิจารณาให้

ส่วนราชการที่ย่ืนค าขอทราบภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

 ในกรณทีี่เร่ืองใดมีกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนด

ขั้นตอนการปฏบิัติไว้ และข้ันตอนการปฏบิัตินั้นต้องใช้ระยะเวลาเกนิสบิห้าวัน ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจ

อนุญาต อนุมัต ิหรือให้ความเหน็ชอบ ประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้ส่วนราชการอื่นทราบ 

 ส่วนราชการใดที่มีอ านาจอนุญาต  อนุมัติ หรือให้ความเหน็ชอบ  มิได้ด าเนินการให้แล้วเสรจ็

ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  หากเกดิความเสยีหายใดขึ้น  ให้ถือว่าข้าราชการซ่ึงมีหน้าที่เกี่ยวข้องและ

หัวหน้าส่วนราชการนั้นประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  เว้นแต่จะพิสจูน์ได้ว่าความล่าช้าน้ันมิได้เกดิขึ้น

จากความผิดของตน 

 มาตรา ๒๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาใดๆ  ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่

รับผิดชอบในปัญหาน้ันๆ  จะต้องพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดโดยเรว็  การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา

วินิจฉัย ให้ด าเนินการได้เท่าที่จ าเป็นอนัไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

 ในการพิจารณาเร่ืองใด  ๆโดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเป็นประการใดแล้ว ให้มติ

ของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผู้แทนร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย แม้ว่าในการพิจารณาวินิจฉัย

เร่ืองน้ันผู้แทนของส่วนราชการที่เป็นกรรมการจะมิได้เข้าร่วมพิจารณาวินิจฉัยกต็าม  ถ้ามีความเหน็

แตกต่างกนัสองฝ่าย ให้บันทกึความเหน็ของกรรมการฝ่ายข้างน้อยไว้ให้ปรากฏในเร่ืองนั้นด้วย 

 ความผูกพันที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง มิให้ใช้บังคับกบัการวินิจฉัยในปัญหาด้านกฎหมาย 

 มาตรา ๒๖ การสั่งราชการโดยปกติให้กระท าเป็นลายลักษณอ์กัษร  เว้นแต่ในกรณทีี่

ผู้บังคับบัญชามีความจ าเป็นที่ไม่อาจสั่งเป็นลายลักษณอ์กัษรในขณะน้ัน  จะสั่งราชการด้วยวาจากไ็ด้  แต่

ให้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทกึค าสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณอ์กัษรและเมื่อได้ปฏบิัติราชการตามค าสั่ง

ดังกล่าวแล้วให้บันทกึรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ ในบันทกึให้อ้างองิค าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย 

 

หมวด ๕ 

การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 

 มาตรา ๒๗ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสนิใจเกี่ยวกบัการสั่ง การอนุญาต 

การอนุมัติ การปฏบิัติราชการ หรือการด าเนินการอื่นใดของผู้ด ารงต าแหน่งใดให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งที่มี

หน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเร่ืองน้ันโดยตรง  เพ่ือให้เกดิความรวดเรว็และลดขั้นตอนการ



๓๐๔ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

ปฏบิัติราชการ  ทั้งนี้  ในการกระจายอ านาจการตัดสนิใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกดิความสะดวกและ

รวดเรว็ในการบริการประชาชน 

 เมื่อได้มีการกระจายอ านาจการตัดสนิใจตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้ส่วนราชการก าหนด  

หลักเกณฑก์ารควบคุม  ติดตาม และก ากบัดูแลการใช้อ านาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอ านาจ

และผู้มอบอ านาจไว้ด้วย  หลักเกณฑด์ังกล่าวต้องไม่สร้างข้ันตอนหรือการกล่ันกรองงานที่ไม่จ าเป็นใน

การปฏบิัติงานของข้าราชการ  ในการนี้  หากสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้วจะ

เป็นการลดขั้นตอน  เพ่ิมประสทิธภิาพและประหยัดค่าใช้จ่าย  รวมทั้งไม่เกดิผลเสยีหายแก่ราชการ  ให้

ส่วนราชการด าเนินการให้ข้าราชการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและ

ก าลังเงินงบประมาณ 

 เมื่อส่วนราชการใดได้มีการกระจายอ านาจการตัดสนิใจตามวรรคหนึ่ง  หรือได้มีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแล้ว  ให้ส่วนราชการนั้นเผยแพร่ให้ประชาชน

ทราบเป็นการทั่วไป 

 มาตรา ๒๘ เพ่ือประโยชน์ในการกระจายอ านาจการตัดสนิใจตามมาตรา  ๒๗ ก.พ.ร. ด้วย

ความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีจะก าหนดหลักเกณฑแ์ละวิธกีารหรือแนวทางในการกระจายอ านาจการ

ตัดสนิใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  และการลดขั้นตอนในการปฏบิัติ

ราชการให้ ส่วนราชการถือปฏบิัติกไ็ด้ 

 มาตรา ๒๙ ในการปฏบิัติงานที่เกี่ยวข้องกบัการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงาน

ระหว่างส่วนราชการด้วยกนั  ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภมูิขั้นตอนและระยะเวลา  การ

ด าเนินการ รวมทั้งรายละเอยีดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้  ณ ที่ท าการของส่วนราชการ

และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจดูได้ 

 มาตรา ๓๐ ในกระทรวงหนึ่ง  ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการ

ภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏบิัติงานเกี่ยวกบัการบริการประชาชนร่วมกนัจัดตั้งศูนย์บริการร่วม  เพ่ือ

อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการที่จะต้องปฏบิัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด  ทั้งนี้  เพ่ือให้

ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม  ขอทราบข้อมูล  ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเร่ืองใดๆ  ที่เป็นอ านาจ

หน้าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกนั โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว 

 มาตรา ๓๑ ในศูนย์บริการร่วมตามมาตรา  ๓๐ ให้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเร่ืองราวต่างๆ  และ

ด าเนินการส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป  โดยให้มีข้อมูลและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกบัอ านาจหน้าที่ของทุกส่วนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบค าขอต่างๆ ไว้ให้พร้อม

ที่จะบริการประชาชนได้ ณ ศูนย์บริการร่วม 

 ให้เป็นหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจัดพิมพ์รายละเอยีดของเอกสารหลักฐานที่

ประชาชนจะต้องจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแต่ละเร่ืองมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของ

ศูนย์บริการร่วม และให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนที่มาติดต่อได้

ทราบในคร้ังแรกที่มาติดต่อ  และตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นดังกล่าวน้ันประชาชนได้ย่ืนมา

ครบถ้วนหรือไม่ พร้อมทั้งแจ้งให้ทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้ด าเนินการในเร่ืองน้ัน 



๓๐๕ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

 ในการยื่นค าร้องหรือค าขอต่อศูนย์บริการร่วมตามมาตรา  ๓๐ ให้ถือว่าเป็นการยื่นต่อส่วน

ราชการ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือกฎแล้ว 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏบิัติราชการให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่ก าหนดในกฎหมายหรือกฎในเร่ืองใด  ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแจ้งให้  

ก.พ.ร. ทราบ เพ่ือด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑแ์ละวิธกีารตามกฎหมาย

หรือกฎนั้นต่อไป 

 มาตรา ๓๒ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอ าเภอ  และปลัดอ าเภอผู้เป็นหัวหน้าประจ ากิ่ง

อ าเภอ  จัดให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกบัการบริการประชาชนในเร่ืองเดียวกนัหรือ

ต่อเนื่องกนัในจังหวัด  อ าเภอ หรือกิ่งอ าเภอนั้น  ร่วมกนัจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้  ณ ศาลากลางจังหวัด  

ที่ว่าการอ าเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอ าเภอ หรือสถานที่อื่นตามที่เหน็สมควร โดยประกาศให้ประชาชนทราบ  

และให้น าความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 

 

หมวด ๖ 

การปรบัปรุงภารกิจของส่วนราชการ 

 

 มาตรา ๓๓ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกจิของตนว่าภารกจิใดมีความจ าเป็น  

หรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่  โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายของ

คณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกจิและสถานการณอ์ื่นประกอบกนั 

 ก าหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

 ในกรณทีี่ส่วนราชการเหน็ควรยกเลิก  ปรับปรุง  หรือเปล่ียนแปลงภารกจิ  ให้ส่วนราชการ

ด าเนินการปรับปรุงอ านาจหน้าที่  โครงสร้าง  และอตัราก าลัง  ของส่วนราชการให้สอดคล้องกนั  และ

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบเพ่ือด าเนินการต่อไป 

 ในกรณทีี่ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเหน็ว่าภารกจิของรัฐที่ส่วนราชการใดรับผิดชอบด าเนินการอยู่

สมควรเปล่ียนแปลง  ยกเลิก  หรือเพ่ิมเติม  ให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  เมื่อคณะรัฐมนตรี

เหน็ชอบแล้ว  ให้ส่วนราชการนั้นด าเนินการปรับปรุงภารกจิ  อ านาจหน้าที่  โครงสร้างและอตัราก าลัง  

ของส่วนราชการนั้นให้สอดคล้องกนั 

 มาตรา ๓๔ ในกรณทีี่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ามมิ

ให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกจิหรืออ านาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกนัหรือคล้ายคลึงกนักบัส่วนราชการ

ดังกล่าวขึ้นอกี เว้นแต่มีการเปล่ียนแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และมีเหตุผลจ าเป็นเพ่ือรักษา

ความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกจิของประเทศ  หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน  และโดย

ได้รับความเหน็ชอบจาก ก.พ.ร.  

 มาตรา ๓๕ ส่วนราชการมีหน้าที่ส  ารวจ  ตรวจสอบ  และทบทวนกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ข้อบังคับ และประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการยกเลิก  ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมาย  



๓๐๖ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ หรือสอดคล้องกบั

ความจ าเป็น ทางเศรษฐกจิ สงัคม และความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้  โดยค านึงถึงความสะดวกรวดเรว็

และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ส่วนราชการน าความคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะของ

ประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วย 

 มาตรา ๓๖ ในกรณทีี่ส  านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเหน็ว่ากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  

ข้อบังคับ  หรือประกาศ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด  ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกบั

สถานการณใ์นปัจจุบัน  ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกจิการหรือ

การด ารงชีวิตของประชาชน หรือก่อให้เกดิภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกนิสมควร  ให้ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพ่ือด าเนินการแก้ไข  ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเรว็

ต่อไป 

 ในกรณทีี่ส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะไม่เหน็ชอบด้วยกบัค าเสนอแนะของส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้เสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย 

 

หมวด ๗ 

การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 

 มาตรา ๓๗ ในการปฏบิัติราชการที่เกี่ยวข้องกบัการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน

ระหว่างส่วนราชการด้วยกนั  ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ของงานแต่ละงาน  และประกาศ

ให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป  ส่วนราชการใดมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ของงาน

ใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเหน็ว่างานน้ันมีลักษณะที่สามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ได้  หรือส่วน

ราชการได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสรจ็ไว้ แต่ ก.พ.ร. เหน็ว่าเป็นระยะเวลาที่ล่าช้าเกนิสมควร  ก.พ.ร. จะ

ก าหนดเวลาแล้วเสรจ็ให้ส่วนราชการนั้นต้องปฏบิัติกไ็ด้ 

 ให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการปฏบิัติงานให้แล้วเสรจ็ตาม

ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสอืจากประชาชน หรือจาก

ส่วนราชการด้วยกนัเกี่ยวกบังานที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการน้ัน  ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการ

น้ันที่จะต้องตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในสบิห้าวันหรือภายในก าหนดเวลาที่

ก าหนดไว้ตามมาตรา ๓๗  

 มาตรา ๓๙ ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ืออ านวย

ความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบั

การปฏบิัติราชการของส่วนราชการ 



๓๐๗ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

 ระบบเครือข่ายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง  ต้องจัดท าในระบบเดียวกบัที่กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีขึ้นตามมาตรา ๔๐ 

 มาตรา ๔๐ เพ่ืออ านวยความสะดวกและความรวดเรว็แก่ประชาชนในการติดต่อกบัส่วน

ราชการทุกแห่ง  ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ

กลางขึ้น 

 ในกรณทีี่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ อาจร้อง

ขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน

ราชการดังกล่าวกไ็ด้  ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะขอให้ส่วนราชการให้

ความช่วยเหลือด้านบุคลากร ค่าใช้จ่าย และข้อมูลในการด าเนินการกไ็ด้ 

 มาตรา ๔๑ ในกรณทีี่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเหน็เกี่ยวกบัวิธี

ปฏบิัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปัญหาอื่นใดจากบุคคลใด  โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร  

ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการน้ันที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป และในกรณทีี่มีที่อยู่ของบุคคล

นั้น ให้แจ้งให้บุคคลน้ันทราบผลการด าเนินการด้วย  ทั้งนี้  อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่าย

สารสนเทศ ของส่วนราชการด้วยกไ็ด้ 

 ในกรณกีารแจ้งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ  มิให้เปิดเผยช่ือหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน  

เสนอแนะหรือแสดงความคิดเหน็ 

 มาตรา ๔๒ เพ่ือให้การปฏบิัติราชการเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและเกดิความสะดวก

รวดเรว็ ให้ส่วนราชการที่มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือใช้บังคับกบัส่วนราชการ

อื่น มีหน้าที่ตรวจสอบว่ากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้น  เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกดิความ

ยุ่งยาก ซ า้ซ้อน หรือความล่าช้า ต่อการปฏบิัติหน้าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุง

แก้ไขให้เหมาะสมโดยเรว็ต่อไป 

 ในกรณทีี่ได้รับการร้องเรียนหรือเสนอแนะจากข้าราชการหรือส่วนราชการอื่นในเร่ืองใด  ให้

ส่วนราชการที่ออกกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทนัที  และในกรณทีี่เหน็ว่าการ

ร้องเรียนหรือเสนอแนะน้ันเกดิจากความเข้าใจผิดหรือความไม่เข้าใจในกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือ

ประกาศ ให้ช้ีแจงให้ผู้ร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสบิห้าวัน 

 การร้องเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจ้งผ่าน ก.พ.ร. กไ็ด้ 

 ในกรณทีี่ ก.พ.ร. เหน็ว่า กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง  ให้ 

ก.พ.ร. แจ้งให้ส่วนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพ่ือด าเนินการปรับปรุง

แก้ไข หรือยกเลิกต่อไปโดยเรว็ 

 มาตรา ๔๓ การปฏบิัติราชการในเร่ืองใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเร่ืองเปิดเผย  เว้นแต่กรณี

มีความจ าเป็นอย่างย่ิงเพ่ือประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ  ความมั่นคงทางเศรษฐกจิ  

การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสทิธสิ่วนบุคคล จึงให้ก าหนดเป็นความลับ

ได้เท่าที่จ าเป็น 



๓๐๘ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

 มาตรา ๔๔ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบังบประมาณรายจ่ายแต่ละปี  

รายการเกี่ยวกบัการจัดซ้ือหรือจัดจ้างที่จะด าเนินการในปีงบประมาณน้ัน  และสญัญาใด ๆ ที่ได้มีการ

อนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว  ให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้  ณ สถานที่ท  าการของส่วน

ราชการ  และระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ  ทั้งนี้  การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องไม่

ก่อให้เกดิความได้เปรียบหรือเสยีเปรียบหรือความเสยีหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง 

 ในการจัดท าสญัญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง  ห้ามมิให้มีข้อความหรือข้อตกลงห้ามมิให้เปิดเผย

ข้อความหรือข้อตกลงในสญัญาดังกล่าว เว้นแต่ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย  กฎ 

ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกบัการคุ้มครองความลับทางราชการ หรือในส่วนที่เป็นความลับทางการค้า  

 
หมวด ๘ 

การประเมินผลการปฏิบติัราชการ 

 

 มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้ว ให้ส่วนราชการจัด

ให้มีคณะผู้ประเมินอสิระด าเนินการประเมินผลการปฏบิัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกบัผลสมัฤทธิ์

ของภารกจิ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  ความคุ้มค่าในภารกจิ  ทั้งนี้  

ตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.ก าหนด 

 มาตรา ๔๖ ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับ

หรือหน่วยงานในส่วนราชการกไ็ด้  ทั้งนี้  การประเมินดังกล่าวต้องกระท าเป็นความลับและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ  

 มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏบิัติงานของข้าราชการเพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน

บุคคล ให้ส่วนราชการประเมินโดยค านึงถึงผลการปฏบิัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้น้ันในต าแหน่งที่

ปฏบิัติ  ประโยชน์และผลสมัฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้น้ันสงักดัได้รับจากการปฏบิัติงานของ

ข้าราชการผู้นั้น 

 มาตรา ๔๘ ในกรณทีี่ส่วนราชการใดด าเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตาม

เป้าหมายที่ก าหนด  รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน  ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพ่ิม

พิเศษเป็นบ าเหนจ็ความชอบแก่ส่วนราชการหรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วน

ราชการนั้น  เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏบิัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้

ข้าราชการในสงักดั ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที ่ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี 

 มาตรา ๔๙ เมื่อส่วนราชการใดได้ด าเนินงานไปตามเป้าหมาย  สามารถเพ่ิมผลงาน  และ

ผลสมัฤทธิ์โดยไม่เป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกจิของรัฐหรือสามารถด าเนินการตามแผนการ

ลดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยได้ตามหลักเกณฑท์ี่  ก.พ.ร. ก าหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงิน

รางวัลการเพ่ิมประสทิธภิาพให้แก่ส่วนราชการนั้น  หรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของ

ส่วนราชการนั้น  เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงการปฏบิัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้

ข้าราชการในสงักดั ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที ่ก.พ.ร. ก าหนดโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี 



๓๐๙ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

หมวด ๙ 

บทเบ็ดเตล็ด 

 

 มาตรา ๕๐ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและคุ้มค่าในเชิงภารกจิ

ของรัฐ  ก.พ.ร. โดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี  อาจก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏบิัติการใด

นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาน้ี รวมทั้งก าหนดมาตรการอื่นเพ่ิมเติมจากที่บัญญัติไว้ใน

มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ กไ็ด้ 

 มาตรา ๕๑ ในกรณทีี่พระราชกฤษฎีกาน้ีก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเร่ือง

ใดและมีกฎหมายฉบับอื่นก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนงานในเร่ืองเดียวกนัทั้งหมดหรือ

บางส่วน เมื่อส่วนราชการได้จัดท าแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้วให้ถือว่าส่วนราชการนั้น

ได้จัดท าแผนตามพระราชกฤษฎีกาน้ีด้วยแล้ว 

 มาตรา ๕๒ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑก์ารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี

ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑเ์กี่ยวกบัการลดข้ันตอนการ

ปฏบิัติงาน และการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกบั

บทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗  

 ให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดท าหลักเกณฑต์ามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๕๓ ให้องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกจิ  จัดให้มีหลักเกณฑก์ารบริหารกจิการ

บ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 ในกรณทีี่  ก.พ.ร. เหน็ว่าองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกจิใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑต์ามวรรค

หนึ่ง หรือมีแต่ไม่สอดคล้องกบัพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้แจ้งรัฐมนตรีซ่ึงมีหน้าที่ก ากบัดูแลองค์การมหาชน 

หรือรัฐวิสาหกจิ เพ่ือพิจารณาสั่งการให้องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกจินั้นด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

  

 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

พนัต ารวจโท ทกัษิณ ชินวตัร 

นายกรฐัมนตรี 

  

 

 

 

 

 



๓๑๐ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

 หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี  คือ โดยที่มีการปฏริูประบบ

ราชการ  เพ่ือให้การปฏบิัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่

ประชาชนได้อย่างมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น  ซ่ึงการบริหารราชการและการปฏบิัติหน้าที่ของส่วนราชการน้ี  

ต้องใช้วิธกีารบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุ

ของประชาชน  เกดิผลสมัฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ  มีประสทิธภิาพ  เกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ  

ลดข้ันตอนการปฏบิัติงานที่เกนิความจ าเป็น  และประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ

ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏบิัติราชการอย่างสม ่าเสมอและเนื่องจากมาตรา 

๓/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  บัญญัติให้การก าหนด

หลักเกณฑแ์ละวิธกีารในการปฏบิัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏบิัติราชการ

เพ่ือให้เกดิการบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดีกระท าโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  จึงจ าเป็นต้องตราพระ

ราชกฤษฎีกาน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๑ 

ส านักพัฒนาระบบ รปูแบบและโครงสร้าง (สพร.) 

ท่ีปรึกษา 
 

๑. นายสมพร ใช้บางยาง อธบิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๒. นายธวัชชัย ฟักองักูร รองอธบิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๓. นายวัลลภ พร้ิงพงษ์ รองอธบิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

๔. นายวสนัต์ วรรณวโรทร รองอธบิดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 

คณะผูจ้ดัท า 
 
๑. นายบุญสบื แช่มช้อย ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง  

๒. นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล ผู้อ านวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง 

๓. นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย นิติกร ๗ ว  

๔. นายผจญ มหันตปัญญ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๗  

๕. นายสนิธุไชย โชคเจริญเลิศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ว  

๖. นายชรินทร์ สจัจามั่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ว  

๗. นางสาวจารุภา กนนวราภรณ ์เจ้าหน้าที่ธุรการ ๕  

๘. นางสาวหน่ึงฤทยั  จันทวาศ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

๙. นางสาวบุษบา พรรากรต่อสกุล เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมูล  

 

 

 

 

ส่วนวิจยัและพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสรา้ง 

ส านกัพฒันาระบบ รูปแบบและโครงสรา้ง 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน่ 

ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต 

กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๒-๓ 

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๓ 

 


