
พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

พ.ศ. ๒๕๔๖
                    

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

เปนปที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
ประกอบกับมาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบบัที ่๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎกีาข้ึนไว  ดังตอไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖”

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎกีานีใ้หใชบงัคบัตัง้แตวนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจา
นเุบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓  การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะ
ปฏิบัติเมื่อใด และจะตองมีเง่ือนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอ
แนะของ ก.พ.ร.
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มาตรา ๔  ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สวนราชการ” หมายความวา  สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอืน่ของรฐัทีอ่ยูในกาํกบัของราชการฝายบรหิาร  แตไมรวมถงึ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา  รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือ
พระราชกฤษฎีกา

“ขาราชการ” หมายความรวมถงึพนกังาน ลกูจาง หรอืผูปฏบิติังานในสวนราชการ

มาตรา ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมวด ๑
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

                    

มาตรา ๖  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุ
เปาหมายดังตอไปนี้

(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความ

ตองการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ
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หมวด ๒
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน

                    

มาตรา ๗  การบรหิารราชการเพือ่ประโยชนสขุของประชาชน หมายถงึ การปฏบิติั
ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ

มาตรา ๘  ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการ
บริหารราชการดังตอไปนี้

(๑) การกาํหนดภารกิจของรฐัและสวนราชการตองเปนไปเพือ่วตัถปุระสงคตาม
มาตรา ๗ และสอดคลองกบัแนวนโยบายแหงรฐัและนโยบายของคณะรฐัมนตรทีีแ่ถลงตอรฐัสภา

(๒) การปฏบิติัภารกจิของสวนราชการตองเปนไปโดยซือ่สตัยสจุรติ สามารถตรวจ
สอบได และมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น

(๓) กอนเริ่มดําเนินการ สวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและ
ผลเสียใหครบถวนทุกดาน กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการ
ดําเนินการในแตละข้ันตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบตอประชาชน สวนราชการตอง
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจงทําความเขาใจเพื่อใหประชาชนได
ตระหนักถึงประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น

(๔) ใหเปนหนาที่ของขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความคิดเห็นและความ
พึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับ
บัญชา เพ่ือใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสม

(๕) ในกรณทีีเ่กดิปญหาและอปุสรรคจากการดาํเนนิการ ใหสวนราชการดาํเนนิการ
แกไขปญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว  ในกรณีที่ปญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากสวนราชการ
อืน่หรอืระเบยีบขอบงัคบัทีอ่อกโดยสวนราชการอืน่ ใหสวนราชการแจงใหสวนราชการทีเ่กีย่วของ
ทราบเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็วตอไป และใหแจง ก.พ.ร. ทราบดวย

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการกําหนดวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับ
ภารกิจแตละเรื่อง  ทั้งนี้ ก.พ.ร. จะกําหนดแนวทางการดําเนินการทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามมาตรานี้ดวยก็ได
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หมวด ๓
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ

                    

มาตรา ๙  การบรหิารราชการเพือ่ใหเกดิผลสมัฤทธิต์อภารกจิของรฐั ใหสวนราชการ
ปฏิบัติดังตอไปนี้

(๑) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ไวเปนการลวงหนา

(๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (๑) ตองมีรายละเอียด
ของขัน้ตอน ระยะเวลาและงบประมาณทีจ่ะตองใชในการดาํเนนิการของแตละข้ันตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ

(๓) สวนราชการตองจดัใหมกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิติัตามแผนปฏบิติั
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดขึ้น ซ่ึงตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ 
ก.พ.ร. กําหนด

(๔) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกดิผล
กระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผล
กระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม

มาตรา ๑๐  ในกรณทีีภ่ารกจิใดมคีวามเกีย่วของกบัหลายสวนราชการหรอืเปนภารกจิที่
ใกลเคียงหรือตอเนื่องกัน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให
เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ

ใหสวนราชการมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดหรือ
หัวหนาคณะผูแทนในตางประเทศ เพ่ือใหการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือใน
ตางประเทศ แลวแตกรณ ี สามารถใชอาํนาจตามกฎหมายไดครบถวนตามความจาํเปนและบรหิาร
ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๑๑  สวนราชการมหีนาทีพั่ฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมลีกัษณะเปนองค
การแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  ทั้งนี้ 
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เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๑๒  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์  ก.พ.ร. อาจ
เสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความ
ตกลงเปนลายลกัษณอกัษร หรอืโดยวธีิการอืน่ใด เพ่ือแสดงความรบัผดิชอบในการปฏบิติัราชการ

มาตรา ๑๓  ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะ
เวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี

เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และ สํานักงบประมาณ รวมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะรฐัมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา

เมื่อคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผนดินตามวรรค
หนึ่งแลว ใหมีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสวนราชการ ที่จะตองดําเนินการจัดทําภารกิจ
ใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดินนั้น

มาตรา ๑๔  ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓ ใหจัดทํา
เปนแผนสี่ป  โดยนํานโยบายของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนา
ประเทศดานตางๆ ที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ อยางนอยจะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเปาหมาย
และผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายได
และรายจายและทรพัยากรตางๆ ทีจ่ะตองใช ระยะเวลาการดาํเนนิการ และการตดิตามประเมนิผล

มาตรา ๑๕  เมื่อมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกันพิจารณาจัดทําแผน
นิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะตองจัดใหมีข้ึนใหมหรือกฎหมายที่ตองมีการ
แกไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกใหสอดคลองกบัแผนการบรหิารราชการแผนดนิ สวนราชการผูรบัผดิชอบ 
และระยะเวลาทีต่องดําเนนิการ

แผนนิติบัญญัตินั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแลว ใหมีผลผูกพันสวนราชการที่เกี่ยวของที่
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
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ในกรณีที่เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอตอคณะ
รัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑการจัดทําแผนนิติบัญญัติเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติ
งานก็ได

มาตรา ๑๖  ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัด
ทําเปนแผนสี่ป ซ่ึงจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยให
ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รวมทัง้ประมาณการรายไดและรายจายและทรพัยากรอืน่ทีจ่ะตองใช เสนอตอรฐัมนตรเีพ่ือให
ความเหน็ชอบ

เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรค
สองแลว  ใหสํานักงบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสาํเร็จใน
แตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว

ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น

เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิของแผน
ปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๗  ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวนราชการ
ตองจัดทําแผนปฏบิติัราชการเพือ่ขอรบังบประมาณ ใหสาํนกังบประมาณและ ก.พ.ร. รวมกนักาํหนด
แนวทางการจดัทาํแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ใหสามารถใชไดกับแผนปฏิบัติราชการที่ตอง
จัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือมิใหเพ่ิมภาระงานในการจัดทําแผนจนเกิน
สมควร

มาตรา ๑๘  เมื่อมีการกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการ
ของสวนราชการใดแลว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ
ไปดําเนินการอยางอื่น ซ่ึงมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุเปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมที่มิได
กําหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีใหปรับแผน
ปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันแลว

การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่งานหรือ
ภารกิจใดไมอาจดําเนินการตามวัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปน
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ประโยชน หรือหากดําเนินการตอไปจะตองเสียคาใชจายเกินความจําเปน หรือมีความจําเปน
อยางอื่นอันไมอาจหลีกเลี่ยงไดที่จะตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ

เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนินการแกไข
แผนการบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกันดวย

มาตรา ๑๙  เมื่อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่
สรุปผลการปฏิบัติราชการและใหขอมูลตอนายกรัฐมนตรีคนใหม ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม
สั่งการ ทั้งนี้ เพ่ือนายกรัฐมนตรีคนใหมจะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินตอไป

หมวด ๔
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ

                    

มาตรา ๒๐  เพ่ือใหการปฏบิติัราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมปีระสทิธิภาพ
ใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และ
งบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชน
ทราบทั่วกันดวย

มาตรา ๒๑  ใหสวนราชการจดัทาํบญัชตีนทนุในงานบรกิารสาธารณะแตละประเภท
ข้ึนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะที่อยูในความ
รับผิดชอบของสวนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานใหสํานัก
งบประมาณ กรมบญัชกีลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

ในกรณีที่รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใดสูงกวา
รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคลายคลึงกันของ
สวนราชการอื่น ใหสวนราชการนั้นจัดทําแผนการลดรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะ
ดังกลาวเสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถามิไดมีขอทักทวง
ประการใดภายในสบิหาวนักใ็หสวนราชการดงักลาวถอืปฏบิติัตามแผนการลดรายจายนัน้ตอไปได
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มาตรา ๒๒  ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และสํานักงบประมาณรวมกันจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่
สวนราชการดําเนินการอยู เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางในการพิจารณาวา
ภารกิจใดสมควรจะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณ
ของสวนราชการในปตอไป  ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละ
ภารกิจ ความเปนไปไดของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงได
และรายจายที่ตองเสียไปกอนและหลังที่สวนราชการดําเนินการดวย

ความคุมคาตามมาตรานี้ ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และ
ประโยชนหรือผลเสียอื่น ซ่ึงไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย

มาตรา ๒๓  ในการจดัซือ้หรอืจดัจาง ใหสวนราชการดาํเนนิการโดยเปดเผยและเทีย่ง
ธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชนและผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่
จะใช  ราคา และประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับประกอบกัน

ในกรณีที่วัตถุประสงคในการใชเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพและการดูแล
รักษาเปนสําคัญ ใหสามารถกระทําไดโดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป

ใหสวนราชการทีม่หีนาทีดู่แลระเบยีบเกีย่วกบัการพสัดุปรบัปรงุระเบยีบทีเ่กีย่วของ
เพ่ือใหสวนราชการดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติภารกิจใด หากสวนราชการจําเปนตองไดรับอนุญาต 
อนุมัติ หรอืความเหน็ชอบจากสวนราชการอืน่ตามทีม่กีฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั ประกาศ หรอื
มตคิณะรฐัมนตรกีําหนด ใหสวนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ
ดังกลาว แจงผลการพิจารณาใหสวนราชการที่ยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
คําขอ

ในกรณีที่เรื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะ
รัฐมนตรีกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว และข้ันตอนการปฏิบัตินั้นตองใชระยะเวลาเกินสิบหาวัน 
ใหสวนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ ประกาศกําหนดระยะเวลาการ
พิจารณาไวใหสวนราชการอื่นทราบ

สวนราชการใดที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ มิไดดําเนินการให
แลวเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ใหถือวาขาราชการซึ่งมีหนาที่
เกี่ยวของและหัวหนาสวนราชการนั้นประมาทเลินเลออยางรายแรง  เวนแตจะพิสูจนไดวาความ
ลาชานั้นมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของตน
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มาตรา ๒๕  ในการพจิารณาวนิจิฉยัชีข้าดปญหาใดๆ ใหเปนหนาทีข่องสวนราชการที่
รับผิดชอบในปญหานั้นๆ จะตองพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา
วินิจฉัย ใหดําเนินการไดเทาที่จําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได

ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเปนประการ
ใดแลว ใหมติของคณะกรรมการผูกพันสวนราชการซึ่งมีผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย แมวาใน
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นผูแทนของสวนราชการที่เปนกรรมการจะมิไดเขารวมพิจารณาวินิจฉัย
ก็ตาม ถามคีวามเหน็แตกตางกนัสองฝาย ใหบนัทกึความเหน็ของกรรมการฝายขางนอยไวใหปรากฏ
ในเรือ่งนัน้ดวย

ความผูกพันที่กําหนดไวในวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการวินิจฉัยในปญหาดาน
กฎหมาย

มาตรา ๒๖  การสั่งราชการโดยปกติใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตในกรณี
ทีผู่บงัคบับญัชามคีวามจาํเปนทีไ่มอาจสัง่เปนลายลกัษณอกัษรในขณะนัน้ จะสัง่ราชการดวยวาจากไ็ด
แตใหผูรับคําสั่งนั้นบันทึกคําสั่งดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษรและเมื่อไดปฏิบัติราชการตามคํา
สั่งดังกลาวแลว  ใหบันทึกรายงานใหผูสั่งราชการทราบ ในบันทึกใหอางอิงคําสั่งดวยวาจาไวดวย

หมวด ๕
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

                    

มาตรา ๒๗  ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
สั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใด
ใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือใหเกิด
ความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ
ดังกลาวตองมุงผลใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน

เมื่อไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการ
กําหนดหลักเกณฑการควบคุม ติดตาม และกํากับดูแลการใชอํานาจและความรับผิดชอบของ
ผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย หลักเกณฑดังกลาวตองไมสรางข้ันตอนหรือการ
กลั่นกรองงานที่ไมจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ  ในการนี้ หากสามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรอืโทรคมนาคมแลวจะเปนการลดขัน้ตอน เพ่ิมประสทิธิภาพและประหยดัคาใชจาย
รวมทั้งไมเกิดผลเสียหายแกราชการ ใหสวนราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ
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เมื่อสวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือไดมี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแลว ใหสวนราชการนั้นเผยแพรให
ประชาชนทราบเปนการทั่วไป

มาตรา ๒๘  เพ่ือประโยชนในการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามมาตรา ๒๗  
ก.พ.ร. ดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการหรือแนวทางในการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหวางผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ และการ
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการใหสวนราชการถือปฏิบัติก็ได

มาตรา ๒๙  ในการปฏบิติังานท่ีเกีย่วของกบัการบรกิารประชาชนหรอืการตดิตอ
ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิข้ันตอนและระยะ
เวลาการดําเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละข้ันตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการ
ของสวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพ่ือใหประชาชนหรือผูที่
เกี่ยวของเขาตรวจดูได

มาตรา ๓๐  ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดให
สวนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดตั้ง
ศูนยบริการรวม เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎ
อื่นใด  ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถตดิตอสอบถาม ขอทราบขอมลู ขออนญุาต หรอืขออนมุติัใน
เรือ่งใดๆ ทีเ่ปนอาํนาจหนาทีข่องสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนย
บริการรวมเพียงแหงเดียว

มาตรา ๓๑  ในศูนยบริการรวมตามมาตรา ๓๐ ใหจัดใหมีเจาหนาที่รับเรื่องราว
ตางๆ และดําเนินการสงตอใหเจาหนาที่ของสวนราชการที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตอไป โดย
ใหมีขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของทุกสวนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบ
คําขอตางๆ ไวใหพรอมที่จะบริการประชาชนได ณ ศูนยบริการรวม

ใหเปนหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองจัดพิมพรายละเอียดของเอกสาร
หลักฐานที่ประชาชนจะตองจัดหามาในการขออนุมัติหรือขออนุญาตในแตละเรื่องมอบใหแก
เจาหนาที่ของศูนยบริการรวม และใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ศูนยบริการรวมที่จะตองแจงให
ประชาชนที่มาติดตอไดทราบในครั้งแรกที่มาติดตอ และตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานที่จําเปน
ดังกลาวนั้นประชาชนไดยื่นมาครบถวนหรือไม พรอมทั้งแจงใหทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใช
ดําเนินการในเรื่องนั้น
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ในการยื่นคํารองหรือคําขอตอศูนยบริการรวมตามมาตรา ๓๐ ใหถือวาเปนการ
ยื่นตอสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งหมดตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือกฎแลว

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎหมายหรือกฎในเรื่องใด ใหสวนราชการที่
เกี่ยวของแจงให ก.พ.ร. ทราบ เพ่ือดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีใหมีการปรับปรุงหลักเกณฑและ
วิธีการตามกฎหมาย  หรือกฎนั้นตอไป

มาตรา ๓๒  ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนา
ประจํากิ่งอําเภอ จัดใหสวนราชการที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่อง
เดียวกันหรือตอเนื่องกันในจังหวัด อําเภอ หรือกิ่งอําเภอนั้น รวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวมไว 
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ หรือที่วาการกิ่งอําเภอ หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร 
โดยประกาศใหประชาชนทราบ และใหนําความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใชบังคับดวย
โดยอนุโลม

หมวด ๖
การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ

                    

มาตรา ๓๓  ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความ
จําเปน หรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน 
นโยบายของคณะรฐัมนตร ี กาํลงัเงินงบประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกจิและสถานการณ
อื่นประกอบกัน

กําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ ก.พ.ร. 
กําหนด

ในกรณีที่สวนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ใหสวน
ราชการดําเนินการปรับปรุงอํานาจหนาที่ โครงสราง และอัตรากําลัง ของสวนราชการใหสอด
คลองกัน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อดําเนินการตอไป

ในกรณทีี ่ ก.พ.ร. พิจารณาแลวเหน็วาภารกจิของรฐัทีส่วนราชการใดรบัผดิชอบ
ดําเนนิการอยูสมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติม ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสวนราชการนั้นดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาที่
โครงสรางและอัตรากําลัง ของสวนราชการนั้นใหสอดคลองกัน
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มาตรา ๓๔  ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวนราชการใดทั้งหมดหรือบาง
สวน หามมิใหจัดตั้งสวนราชการที่มีภารกิจหรืออํานาจหนาที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึง
กันกับสวนราชการดังกลาวขึ้นอีก เวนแตมีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผนดิน 
และมีเหตุผลจําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผล
ประโยชนสวนรวมของประชาชน และโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.

มาตรา ๓๕  สวนราชการมีหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ที่อยูในความรับผิดชอบ เพ่ือดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือ
จดัใหมกีฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืประกาศขึน้ใหม ใหทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาวการณ
หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ  ทั้งนี้ โดยคํานึง
ถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ

ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการนําความคิดเห็นหรือขอเสนอ
แนะของประชาชนมาประกอบการพิจารณาดวย

มาตรา ๓๖  ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด ไมสอดคลองหรือ
เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศ เปนอุปสรรคตอการ
ประกอบกิจการหรือการดาํรงชวีติของประชาชน หรอืกอใหเกดิภาระหรอืความยุงยากตอประชาชน
เกนิสมควร ใหสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะตอสวนราชการนั้นเพื่อดําเนินการ
แกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วตอไป

ในกรณีที่สวนราชการที่ไดรับการเสนอแนะไมเห็นชอบดวยกับคําเสนอแนะของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาวินิจฉัย

หมวด ๗
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน

                    

มาตรา ๓๗  ในการปฏบิติัราชการทีเ่กีย่วของกบัการบรกิารประชาชนหรอืติดตอ
ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละ
งานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะ
เวลาแลวเสร็จของงานใด และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้นมีลักษณะที่สามารถกําหนดระยะ
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เวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะ
เวลาที่ลาชาเกินสมควร  ก.พ.ร. จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได

ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานให
แลวเสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๓๘  เมือ่สวนราชการใดไดรบัการตดิตอสอบถามเปนหนงัสอืจากประชาชน
หรือจากสวนราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่
ของสวนราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือ
ภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๓๗

มาตรา ๓๙  ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลหรือแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ

ระบบเครือขายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําในระบบเดียวกับที่กระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีข้ึนตามมาตรา ๔๐

มาตรา ๔๐  เพ่ืออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกประชาชนในการติดตอ
กับสวนราชการทุกแหง ใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีระบบเครือ
ขายสารสนเทศกลางขึ้น

ในกรณีที่สวนราชการใดไมอาจจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ
ได อาจรองขอใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการจดัทําระบบเครือขาย
สารสนเทศของสวนราชการดังกลาวก็ได ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จะขอใหสวนราชการใหความชวยเหลือดานบุคลากร คาใชจาย และขอมูลในการดําเนินการก็ได

มาตรา ๔๑  ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและ
สาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และใน
กรณทีี่มีที่อยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวย  ทั้งนี้ อาจแจงให
ทราบผานทางระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได

ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยูของ
ผูรองเรยีน เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็น
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มาตรา ๔๒  เพ่ือใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความ
สะดวกรวดเรว็ ใหสวนราชการทีม่อีาํนาจออกกฎ ระเบยีบ ขอบงัคบั หรอืประกาศ เพ่ือใชบงัคบักบั
สวนราชการอืน่ มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือ
กอใหเกิดความยุงยาก ซํ้าซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม 
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป

ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นใน
เรื่องใด ใหสวนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และใน
กรณีที่เห็นวาการรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเขาใจผิดหรือความไมเขาใจในกฎ 
ระเบยีบ ขอบังคับ หรือประกาศ ใหช้ีแจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบหาวัน

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

วรรคหนึ่ง ให ก.พ.ร. แจงใหสวนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นทราบ
เพ่ือดําเนินการปรบัปรุงแกไข หรือยกเลิก ตอไปโดยเร็ว

มาตรา ๔๓  การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวน
แตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพ่ือประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการคุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงให
กําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน

มาตรา ๔๔  สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณราย
จายแตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจางที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น และ
สัญญาใดๆ ที่ไดมีการอนุมัติใหจัดซื้อหรือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบ
ได ณ สถานที่ทําการของสวนราชการ และระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ  ทั้งนี้ การ
เปดเผยขอมูลดังกลาวตองไมกอใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก
บคุคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจาง

ในการจัดทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจาง หามมิใหมีขอความหรือขอตกลงหามมิให
เปดเผยขอความหรือขอตกลงในสัญญาดังกลาว เวนแตขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่อยูภายใต
บังคับกฎหมาย กฎ ระเบยีบ หรอืขอบงัคบัทีเ่กีย่วกบัการคุมครองความลบัทางราชการ หรอืในสวนที่
เปนความลบัทางการคา
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หมวด ๘
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                    

มาตรา ๔๕  นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แลว ใหสวน
ราชการจดัใหมคีณะผูประเมนิอสิระดาํเนนิการประเมนิผลการปฏบิติัราชการของสวนราชการเกีย่วกบั
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคา
ในภารกิจ  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กําหนด

มาตรา ๔๖  สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละ
ระดับหรือหนวยงานในสวนราชการก็ได ทั้งนี้ การประเมินดังกลาวตองกระทําเปนความลับและเปน
ไปเพื่อประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ  

มาตรา ๔๗  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการ
บริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการ
ผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการ
ปฏบิัติงานของขาราชการผูนั้น

มาตรา ๔๘  ในกรณีที่สวนราชการใดดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนด รวมทั้งเปนที่พึงพอใจแกประชาชน  ให ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงิน
เพ่ิมพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการหรือใหสวนราชการใชเงินงบประมาณเหลือจาย
ของสวนราชการนั้น เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรรเปน
รางวัลใหขาราชการในสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๔๙  เมื่อสวนราชการใดไดดําเนินงานไปตามเปาหมาย สามารถเพิ่มผล
งานและผลสัมฤทธิ์โดยไมเปนการเพิ่มคาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือสามารถดําเนิน
การตามแผนการลดคาใชจายตอหนวยไดตามหลักเกณฑที่ ก.พ.ร. กําหนด  ให ก.พ.ร. เสนอ
คณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสวนราชการนั้น หรือใหสวนราชการ
ใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น  เพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
สวนราชการหรือจัดสรรเปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
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หมวด ๙
บทเบ็ดเตล็ด

                    

มาตรา ๕๐  เพ่ือใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาในเชิง
ภารกิจของรฐั ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติ
การใดนอกเหนือจากที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งกําหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที่
บัญญัติไวในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ก็ได

มาตรา ๕๑  ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงาน
ในเรื่องใดและมีกฎหมายฉบับอื่นกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเรื่องเดียวกัน
ทั้งหมดหรือบางสวน เมื่อสวนราชการไดจัดทําแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแลวให
ถือวาสวนราชการนั้นไดจัดทําแผนตามพระราชกฤษฎีกานี้ดวยแลว

มาตรา ๕๒  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชนที่สอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗

ใหเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยดแูลและใหความชวยเหลอืองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ในการจัดทําหลักเกณฑตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๕๓  ใหองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้

ในกรณทีี ่ ก.พ.ร. เหน็วาองคการมหาชนหรอืรฐัวสิาหกจิใดไมจดัใหมหีลกัเกณฑตาม
วรรคหนึง่ หรือมีแตไมสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกานี้ ใหแจงรัฐมนตรีซ่ึงมีหนาที่กํากับดูแล
องคการมหาชนหรอืรฐัวสิาหกจิ  เพ่ือพิจารณาสัง่การใหองคการมหาชนหรอืรฐัวสิาหกจินัน้ดาํเนนิการ
ใหถูกตองตอไป

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีการปฏิรูประบบ
ราชการ  เพ่ือใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและใหบริการ
แกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซ่ึงการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของ
สวนราชการนี้  ตองใชวิธีการบรหิารกจิการบานเมอืงทีดี่เพ่ือใหการบรหิารราชการแผนดนิเปนไป
เพ่ือประโยชนสขุของประชาชน  เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคา
ในเชิงภารกิจของรัฐ  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจําเปน  และประชาชนไดรับการ
อํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ  รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการอยางสมํ่าเสมอ  และเนื่องจากมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.๒๕๓๔ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๕  บญัญัติใหการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติราชการและ
การสั่งการใหสวนราชการและขาราชการปฏิบัติราชการเพื่อใหการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
กระทําโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา  จึงจําเปนตองตราเปนพระราชกฤษฎีกานี้

(ประกาศราชกจิจานเุบกษา  ฉบบักฤษฎกีา  เลม ๑๒๐  ตอนที ่๑๐๐ ก วนัที ่๙ ตุลาคม ๒๕๔๖)


