๒๙๗

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
พ.ศ. ๒๕๔๖
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็ นปี ที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบนั
พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ลยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ
มาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แห่ ง พระราชบั ญญัติ ร ะเบียบบริ ห ารราชการแผ่ นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ ซึ่งแก้ ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕
จึงทรง พระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้เรี ยกว่ า “พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ วยหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก าร
บริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖”
มาตรา ๒* พระราชกฤษฎีกานี้ให้ ใช้ บังคั บตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็ นต้ นไป
* ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐ ตอนที ่ ๑๐๐ ก วันที ่ ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖

มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติ
เมื่อใด และจะต้ องมีเงื่อนไขอย่างใด ให้ เป็ นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนดตามข้ อเสนอแนะของ ก.พ.ร.
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้ วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกากับของราชการฝ่ ายบริหาร แต่ ไม่ รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๒๙๘
“รั ฐวิสาหกิจ ”

หมายความว่ า รั ฐ วิ สาหกิจ ที่จั ด ตั้ง ขึ้ นโดยพระราชบั ญญั ติห รื อพระราช

กฤษฎีกา
“ข้ าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ
มาตรา ๕ ให้ นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี ได้ แก่ การบริหารราชการเพื่ อบรรลุเป้ าหมาย
ดังต่อไปนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

เกิดประโยชน์สขุ ของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ไม่มีข้นั ตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็ น
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ ทนั ต่อสถานการณ์
ประชาชนได้ รับการอานวยความสะดวกและได้ รับการตอบสนองความต้ องการ
มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
หมวด ๒
การบริหารราชการเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

มาตรา ๗ การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สขุ ของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่
มีเป้ าหมายเพื่อให้ เกิดความผาสุกและความเป็ นอยู่ท่ดี ีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม
ส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สงู สุดของประเทศ
มาตรา ๘ ในการบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน์ สุข ของประชาชน ส่ ว นราชการจะต้ อ ง
ดาเนินการ โดยถือว่ าประชาชนเป็ นศูนย์กลางที่จะได้ รับการบริการจากรัฐ และจะต้ องมีแนวทางการ
บริหารราชการดังต่อไปนี้
(๑) การกาหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้ องเป็ นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗
และสอดคล้ องกับแนวนโยบายแห่ งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่แี ถลงต่อรัฐสภา
(๒) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้ องเป็ น ไปโดยซื่อสัตย์สจุ ริต สามารถตรวจสอบได้
และมุ่งให้ เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้ องถิ่น
(๓) ก่อนเริ่ มดาเนินการ ส่วนราชการต้ องจัดให้ มีการศึกษาวิเคราะห์ ผลดีและผลเสียให้
ครบถ้ วน ทุกด้ าน กาหนดขั้นตอนการดาเนินการที่โปร่ งใส มีกลไกตรวจสอบการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๒๙๙
ในกรณีท่ีภารกิจใดจะมีผลกระทบต่ อประชาชน ส่วนราชการต้ องดาเนินการรับฟั งความคิดเห็นของ
ประชาชนหรื อชี้ แจงทาความเข้ าใจเพื่อให้ ประชาชนได้ ตระหนักถึงประโยชน์ท่ีส่วนรวมจะได้ รับจาก
ภารกิจนั้น
(๔) ให้ เป็ นหน้ าที่ของข้ าราชการที่จะต้ องคอยรับฟั งความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
สังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรื อเสนอแนะต่ อผู้ บังคับบัญชา เพื่อให้ มีการ
ปรับปรุงวิธปี ฏิบัติราชการให้ เหมาะสม
(๕) ในกรณีท่เี กิดปั ญหาและอุปสรรคจากการดาเนินการ ให้ ส่วนราชการดาเนินการแก้ ไข
ปั ญหาและอุ ปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปั ญหาหรื อ อุ ปสรรคนั้นเกิด ขึ้นจากส่วนราชการอื่น หรื อ
ระเบียบข้ อบังคับที่ออกโดยส่วนราชการอื่น ให้ ส่วนราชการแจ้ งให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องทราบ เพื่อ
ดาเนินการแก้ ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป และให้ แจ้ ง ก.พ.ร. ทราบด้ วย
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ ส่วนราชการกาหนดวิธีปฏิบั ติให้ เหมาะสมกับภารกิจแต่ละ
เรื่อง ทั้งนี้ ก.พ.ร. จะกาหนดแนวทางการดาเนินการทั่วไปให้ ส่วนราชการปฏิบัติให้ เป็ นไปตามมาตรานี้
ด้ วยก็ได้
หมวด ๓
การบริหารราชการเพือ่ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มาตรา ๙ การบริหารราชการเพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ ส่วนราชการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) ก่อนจะดาเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้ องจัดทาแผนปฏิบัติราชการไว้ เป็ นการ
ล่วงหน้ า
(๒) การก าหนดแผนปฏิบั ติ ร าชการของส่วนราชการตาม (๑) ต้ อ งมี ร ายละเอียดของ
ขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้ องใช้ ในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้ าหมายของภารกิจ
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสาเร็จของภารกิจ
(๓) ส่วนราชการต้ องจัดให้ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น ซึ่งต้ องสอดคล้ องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. กาหนด
(๔) ในกรณีท่กี ารปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่ อ
ประชาชน ให้ เป็ นหน้ าที่ของส่ว นราชการที่จะต้ องด าเนิ นการแก้ ไขหรื อบรรเทาผลกระทบนั้น หรื อ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้ เหมาะสม
มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีภารกิจใดมีค วามเกี่ยวข้ องกับหลายส่ วนราชการหรื อ เป็ นภารกิจ ที่
ใกล้ เคียงหรือต่ อเนื่องกัน ให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องนั้นกาหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้ เกิด
การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๓๐๐
ให้ ส่วนราชการมีหน้ าที่สนับสนุ นการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ าคณะ
ผู้แทนในต่างประเทศ เพื่อให้ การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในต่างประเทศ แล้ วแต่
กรณี สามารถใช้ อ านาจตามกฎหมายได้ ค รบถ้ ว นตามความจ าเป็ นและบริ ห ารราชการได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
มาตรา ๑๑ ส่วนราชการมีหน้ าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้ มีลักษณะเป็ นองค์การ
แห่ งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้ องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้ านต่างๆ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้ อย่างถูกต้ อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้ง
ต้ องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้ างวิสยั ทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ าราชการใน
สังกัดให้ เป็ นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการให้ สอดคล้ องกับการบริหารราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๑๒ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกาหนดมาตรการกากับการปฏิบัติราชการโดยวิธีการจัดทาความตกลงเป็ นลายลักษณ์
อักษร หรือโดยวิธกี ารอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
มาตรา ๑๓ ให้ คณะรัฐมนตรีจัดให้ มีแผนการบริหารราชการแผ่ นดินตลอดระยะเวลาการ
บริหารราชการของคณะรัฐมนตรี
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ แถลงนโยบายต่ อรัฐสภาแล้ ว ให้ สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และสานัก
งบประมาณ ร่วมกันจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้ าสิบวัน
นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา
เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้
มีผลผูกพันคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ที่จะต้ องดาเนินการจัดทาภารกิจให้ เป็ นไปตาม
แผนการบริหารราชการแผ่นดินนั้น
มาตรา ๑๔ ในการจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ ให้ จัดทาเป็ นแผน
สี่ปี โดยนานโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่ อรัฐสภามาพิจารณาดาเนินการให้ สอดคล้ องกับแนวนโยบาย
พื้นฐานแห่ งรั ฐตามบทบัญญัติของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย และแผนพั ฒนาประเทศด้ าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ทั้งนี้ อย่างน้ อยจะต้ องมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดเป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ ละภารกิจ ประมาณการรายได้ และรายจ่ ายและ
ทรัพยากรต่างๆ ที่จะต้ องใช้ ระยะเวลาการดาเนินการ และการติดตามประเมินผล
มาตรา ๑๕ เมื่อมีการประกาศใช้ บังคับแผนการบริหารราชการแผ่ นดินแล้ ว ให้ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดทาแผนนิติบัญญัติ โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะต้ องจั ดให้ มี ข้ ึนใหม่ หรื อกฎหมายที่ต้องมี การแก้ ไขเพิ่ มเติ มหรื อ
ยกเลิกให้ สอดคล้ องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ต้อง
ดาเนินการ
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๓๐๑
แผนนิติบัญญัติน้ันเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สานั กเลขาธิก ารนายกรั ฐมนตรี เสนอแล้ ว ให้ มี ผลผู กพั นส่ วนราชการที่เ กี่ยวข้ อ งที่จ ะต้ องปฏิบั ติใ ห้
เป็ นไปตามนั้น
ในกรณีท่ีเห็นสมควร สานัก งานคณะกรรมการกฤษฎี กาอาจเสนอต่ อคณะรั ฐมนตรี เพื่ อ
กาหนดหลักเกณฑ์การจัดทาแผนนิติบัญญัติเพื่อให้ เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานก็ได้
มาตรา ๑๖ ให้ ส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดทาเป็ น
แผนสี่ปี ซึ่งจะต้ องสอดคล้ องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓
ในแต่ ล ะปี งบประมาณ ให้ ส่ ว นราชการจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี โดยให้ ระบุ
สาระสาคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบั ติร าชการของส่ วนราชการ เป้ าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้ และรายจ่ ายและทรั พยากรอื่นที่จะต้ องใช้ เสนอต่ อรัฐมนตรีเพื่อให้ ความ
เห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีให้ ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแล้ ว ให้
สานักงบประมาณดาเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้ บรรลุผลสาเร็จในแต่ ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว
ในกรณีท่สี ่วนราชการมิได้ เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้ รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้ สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสาหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปี งบประมาณให้ ส่วนราชการจัดทารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๑๗ ในกรณีท่กี ฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณกาหนดให้ ส่วนราชการต้ องจัดทา
แผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ให้ สานักงบประมาณและ ก.พ.ร. ร่ วมกันกาหนดแนวทางการ
จัด ทาแผนปฏิบั ติ ราชการตามมาตรา ๑๖ ให้ สามารถใช้ ไ ด้ กับ แผนปฏิบัติ ร าชการที่ต้อ งจัด ท าตาม
กฎหมายว่าด้ วยวิธกี ารงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ เพิ่มภาระงานในการจัดทาแผนจนเกินสมควร
มาตรา ๑๘ เมื่อมีการกาหนดงบประมาณรายจ่ายประจาปี ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการใดแล้ ว การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กาหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดาเนินการ
อย่ า งอื่ น ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ ภ ารกิ จ เดิ ม ไม่ บ รรลุ เป้ าหมายหรื อ น าไปใช้ ใ นภารกิ จ ใหม่ ท่ีมิ ไ ด้ ก าหนดใน
แผนปฏิบัติราชการ จะกระทาได้ ต่อเมื่อได้ รับอนุ มั ติจากคณะรัฐมนตรีให้ ปรับแผนปฏิบัติราชการให้
สอดคล้ องกันแล้ ว
การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทาได้ เฉพาะในกรณีท่งี านหรือภารกิจใดไม่
อาจด าเนิน การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ อ ไปได้ หรื อ หมดความจ าเป็ นหรื อ ไม่ เป็ นประโยชน์ หรื อ หาก
ดาเนินการต่อไปจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายเกินความจาเป็ น หรือมีความจาเป็ นอย่างอื่นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ที่จะต้ องเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการ
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุ มัติให้ ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ ว ให้ ดาเนินการแก้ ไขแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินให้ สอดคล้ องกันด้ วย
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๓๐๒
มาตรา ๑๙ เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตาแหน่ง ให้ หัวหน้ าส่วนราชการมีหน้ าที่สรุปผลการ
ปฏิบัติราชการและให้ ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ส่งั การ ทั้งนี้ เพื่อ
นายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้ ใช้ เป็ นข้ อมูลในการพิจารณากาหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป
หมวด ๔
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
มาตรา ๒๐ เพื่อให้ การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ ส่วน
ราชการกาหนดเป้ าหมาย แผนการทางาน ระยะเวลาแล้ วเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่
จะต้ องใช้ ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้ องเผยแพร่ให้ ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้ วย
มาตรา ๒๑ ให้ ส่วนราชการจัดทาบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ให้ ส่วนราชการคานวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส่วนราชการนั้นตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด และรายงานให้ สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และ ก.พ.ร. ทราบ
ในกรณีท่รี ายจ่ ายต่ อหน่ วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ ายต่ อ
หน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคล้ ายคลึงกันของส่วนราชการอื่น ให้
ส่วนราชการนั้นจั ด ท าแผนการลดรายจ่ ายต่ อ หน่ ว ยของงานบริ ก ารสาธารณะดั ง กล่ าว เสนอสานั ก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถ้ ามิได้ มีข้อทักท้ วงประการใดภายในสิบห้ าวันก็ให้
ส่วนราชการดังกล่าวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได้
มาตรา ๒๒ ให้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติและสานัก
งบประมาณร่ วมกันจัดให้ มีการประเมินความคุ้มค่ าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดาเนินการอยู่
เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสาหรับเป็ นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ ดาเนินการต่อไป
หรือยุบเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปี ต่อไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลา
ที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ในการประเมินความคุ้ มค่ าตามวรรคหนึ่ง ให้ คานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ ละภารกิจ
ความเป็ นไปได้ ของภารกิจหรือโครงการที่ดาเนินการ ประโยชน์ท่รี ัฐและประชาชนจะพึงได้ และรายจ่ายที่
ต้ องเสียไปก่อนและหลังที่ส่วนราชการดาเนินการด้ วย
ความคุ้มค่ าตามมาตรานี้ ให้ หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์
หรือผลเสียอื่น ซึ่งไม่อาจคานวณเป็ นตัวเงินได้ ด้วย
มาตรา ๒๓ ในการจัดซื้อหรือจัดจ้ าง ให้ ส่วนราชการดาเนินการโดยเปิ ดเผยและเที่ยงธรรม
โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่จี ะใช้ ราคา
และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการที่จะได้ รับประกอบกัน
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๓๐๓
ในกรณีท่วี ัตถุประสงค์ในการใช้ เป็ นเหตุให้ ต้องคานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเป็ นสาคัญ
ให้ สามารถกระทาได้ โดยไม่ต้องถือราคาต่าสุดในการเสนอซื้อหรือจ้ างเสมอไป
ให้ ส่วนราชการที่มีหน้ าที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
ส่วนราชการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจาเป็ นต้ องได้ รับอนุญาต อนุมัติ หรือ
ความเห็นชอบจากส่วนราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี
กาหนด ให้ ส่วนราชการที่มีอานาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ ความเห็นชอบดังกล่าว แจ้ งผลการพิจารณาให้
ส่วนราชการที่ย่ นื คาขอทราบภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้ รับคาขอ
ในกรณีท่เี รื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกาหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติไว้ และขั้นตอนการปฏิบัติน้นั ต้ องใช้ ระยะเวลาเกินสิบห้ าวัน ให้ ส่วนราชการที่มีอานาจ
อนุญาต อนุมัติ หรือให้ ความเห็นชอบ ประกาศกาหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ ให้ ส่วนราชการอื่นทราบ
ส่วนราชการใดที่มีอานาจอนุญาต อนุมัติ หรือให้ ความเห็นชอบ มิได้ ดาเนินการให้ แล้ วเสร็จ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ให้ ถือว่าข้ าราชการซึ่งมีหน้ าที่เกี่ยวข้ องและ
หัวหน้ าส่วนราชการนั้นประมาทเลินเล่ ออย่ างร้ ายแรง เว้ นแต่จะพิสูจน์ได้ ว่าความล่าช้ านั้นมิได้ เกิดขึ้น
จากความผิดของตน
มาตรา ๒๕ ในการพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ขาดปั ญ หาใดๆ ให้ เป็ นหน้ า ที่ข องส่ ว นราชการที่
รั บ ผิด ชอบในปั ญหานั้นๆ จะต้ อ งพิ จ ารณาวินิจฉั ยชี้ ขาดโดยเร็ว การตั้ งคณะกรรมการขึ้นพิ จ ารณา
วินิจฉัย ให้ ดาเนินการได้ เท่าที่จาเป็ นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเป็ นประการใดแล้ ว ให้ มติ
ของคณะกรรมการผูกพันส่วนราชการซึ่งมีผ้ ูแทนร่วมเป็ นกรรมการอยู่ด้วย แม้ ว่าในการพิจารณาวินิจฉัย
เรื่ องนั้นผู้ แทนของส่วนราชการที่เป็ นกรรมการจะมิได้ เข้ าร่ วมพิ จารณาวินิจฉัยก็ตาม ถ้ ามีความเห็น
แตกต่างกันสองฝ่ าย ให้ บันทึกความเห็นของกรรมการฝ่ ายข้ างน้ อยไว้ ให้ ปรากฏในเรื่องนั้นด้ วย
ความผูกพันที่กาหนดไว้ ในวรรคสอง มิให้ ใช้ บังคับกับการวินิจฉัยในปัญหาด้ านกฎหมาย
มาตรา ๒๖ การสั่ ง ราชการโดยปกติ ใ ห้ กระท าเป็ นลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เว้ น แต่ ใ นกรณี ท่ี
ผู้บังคับบัญชามีความจาเป็ นที่ไม่อาจสั่งเป็ นลายลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการด้ วยวาจาก็ได้ แต่
ให้ ผ้ ู รั บค าสั่ง นั้นบั นทึกค าสั่งด้ วยวาจาไว้ เป็ นลายลัก ษณ์อัก ษรและเมื่ อได้ ปฏิบั ติ ร าชการตามค าสั่ง
ดังกล่าวแล้ วให้ บันทึกรายงานให้ ผ้ ูส่งั ราชการทราบ ในบันทึกให้ อ้างอิงคาสั่งด้ วยวาจาไว้ ด้วย
หมวด ๕
การลดขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
มาตรา ๒๗ ให้ ส่วนราชการจัดให้ มีการกระจายอานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดาเนินการอื่นใดของผู้ดารงตาแหน่งใดให้ แก่ผ้ ูดารงตาแหน่งที่มี
หน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินการในเรื่ องนั้นโดยตรง เพื่ อให้ เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการ
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๓๐๔
ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอานาจการตัดสินใจดังกล่าวต้ องมุ่งผลให้ เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการบริการประชาชน
เมื่ อ ได้ มี ก ารกระจายอ านาจการตั ด สิ น ใจตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ส่ ว นราชการก าหนด
หลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และกากับดูแลการใช้ อานาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอานาจ
และผู้มอบอานาจไว้ ด้วย หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้ องไม่สร้ างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จาเป็ นใน
การปฏิบัติงานของข้ าราชการ ในการนี้ หากสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมแล้ วจะ
เป็ นการลดขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้ จ่าย รวมทั้งไม่เกิดผลเสียหายแก่ราชการ ให้
ส่วนราชการดาเนินการให้ ข้าราชการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและ
กาลังเงินงบประมาณ
เมื่ อ ส่วนราชการใดได้ มี ก ารกระจายอ านาจการตั ด สินใจตามวรรคหนึ่ง หรื อ ได้ มี ก ารใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามวรรคสองแล้ ว ให้ ส่วนราชการนั้นเผยแพร่ ให้ ประชาชน
ทราบเป็ นการทั่วไป
มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ในการกระจายอานาจการตัดสินใจตามมาตรา ๒๗ ก.พ.ร. ด้ วย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารหรือแนวทางในการกระจายอานาจการ
ตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติ
ราชการให้ ส่วนราชการถือปฏิบัติกไ็ ด้
มาตรา ๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้ องกับการบริการประชาชนหรื อการติดต่ อประสานงาน
ระหว่ างส่ว นราชการด้ วยกัน ให้ ส่ วนราชการแต่ ละแห่ ง จั ด ท าแผนภูมิ ข้ัน ตอนและระยะเวลา การ
ดาเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในแต่ละขั้นตอนเปิ ดเผยไว้ ณ ที่ทาการของส่วนราชการ
และในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ เพื่อให้ ประชาชนหรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องเข้ าตรวจดูได้
มาตรา ๓๐ ในกระทรวงหนึ่ง ให้ เป็ นหน้ าที่ของปลัดกระทรวงที่จะต้ องจัดให้ ส่วนราชการ
ภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่ วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่ วม เพื่อ
อ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนในการที่จ ะต้ อ งปฏิบั ติ ต ามกฎหมายหรื อ กฎอื่น ใด ทั้ง นี้ เพื่ อ ให้
ประชาชนสามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้ อมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื่องใดๆ ที่เป็ นอานาจ
หน้ าที่ของส่วนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่ งเดียว
มาตรา ๓๑ ในศูนย์บริการร่ วมตามมาตรา ๓๐ ให้ จัดให้ มีเจ้ าหน้ าที่รับเรื่องราวต่างๆ และ
ดาเนิ นการส่งต่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องเพื่ อดาเนินการต่ อ ไป โดยให้ มีข้อมู ลและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับอานาจหน้ าที่ของทุกส่วนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบคาขอต่างๆ ไว้ ให้ พร้ อม
ที่จะบริการประชาชนได้ ณ ศูนย์บริการร่วม
ให้ เป็ นหน้ าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องที่จะต้ องจัดพิมพ์ รายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่
ประชาชนจะต้ อ งจั ด หามาในการขออนุ มั ติ ห รื อ ขออนุ ญาตในแต่ ละเรื่ อ งมอบให้ แ ก่ เจ้ าหน้ าที่ข อง
ศูนย์บริการร่วม และให้ เป็ นหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่ศูนย์บริการร่ วมที่จะต้ องแจ้ งให้ ประชาชนที่มาติดต่อได้
ทราบในครั้งแรกที่มาติดต่อ และตรวจสอบว่าเอกสารหลักฐานที่จาเป็ นดังกล่ าวนั้นประชาชนได้ ย่ ืนมา
ครบถ้ วนหรือไม่ พร้ อมทั้งแจ้ งให้ ทราบถึงระยะเวลาที่จะต้ องใช้ ดาเนินการในเรื่องนั้น
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๓๐๕
ในการยื่นคาร้ องหรือคาขอต่ อศูนย์บริการร่ วมตามมาตรา ๓๐ ให้ ถือว่ าเป็ นการยื่นต่ อส่วน
ราชการ ที่เกี่ยวข้ องทั้งหมดตามที่ระบุไว้ ในกฎหมายหรือกฎแล้ ว
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการให้ เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎหมายหรือกฎในเรื่ องใด ให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้ องแจ้ งให้
ก.พ.ร. ทราบ เพื่อดาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีให้ มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย
หรือกฎนั้นต่อไป
มาตรา ๓๒ ให้ ผ้ ู ว่าราชการจั ง หวัด นายอ าเภอ และปลัด อ าเภอผู้ เ ป็ นหั วหน้ าประจ ากิ่ ง
อาเภอ จัดให้ ส่วนราชการที่รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือ
ต่อเนื่องกันในจังหวัด อาเภอ หรือกิ่งอาเภอนั้น ร่ วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่ วมไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด
ที่ว่าการอาเภอ หรือที่ว่าการกิ่งอาเภอ หรือสถานที่อ่นื ตามที่เห็นสมควร โดยประกาศให้ ประชาชนทราบ
และให้ นาความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใช้ บังคับด้ วยโดยอนุโลม
หมวด ๖
การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ
มาตรา ๓๓ ให้ ส่วนราชการจัดให้ มีการทบทวนภารกิจของตนว่ าภารกิจใดมีความจาเป็ น
หรือสมควรที่จะได้ ดาเนินการต่ อไปหรือไม่ โดยคานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของ
คณะรัฐมนตรี กาลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่นื ประกอบกัน
กาหนดเวลาในการจัดให้ มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้ เป็ นไปตามที่ ก.พ.ร. กาหนด
ในกรณีท่ีส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรั บปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ให้ ส่วนราชการ
ดาเนินการปรั บปรุงอานาจหน้ าที่ โครงสร้ าง และอัตรากาลัง ของส่วนราชการให้ สอดคล้ องกัน และ
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการต่อไป
ในกรณีท่ี ก.พ.ร. พิจารณาแล้ วเห็นว่าภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใดรับผิดชอบดาเนินการอยู่
สมควรเปลี่ ยนแปลง ยกเลิก หรื อ เพิ่ มเติม ให้ เสนอคณะรั ฐมนตรี เพื่ อพิ จารณา เมื่ อคณะรั ฐมนตรี
เห็นชอบแล้ ว ให้ ส่วนราชการนั้นดาเนินการปรับปรุงภารกิจ อานาจหน้ าที่ โครงสร้ างและอัตรากาลัง
ของส่วนราชการนั้นให้ สอดคล้ องกัน
มาตรา ๓๔ ในกรณีท่มี ีการยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วน ห้ ามมิ
ให้ จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออานาจหน้ าที่ท่มี ีลักษณะเดียวกันหรือคล้ ายคลึงกันกับส่วนราชการ
ดังกล่าวขึ้นอีก เว้ นแต่มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และมีเหตุผลจาเป็ นเพื่อรักษา
ความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน และโดย
ได้ รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.
มาตรา ๓๕ ส่ วนราชการมี ห น้ า ที่สารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้ อบังคับ และประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดาเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้ มีกฎหมาย
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๓๐๖
กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ ให้ ทนั สมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์ หรือสอดคล้ องกับ
ความจาเป็ น ทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ โดยคานึงถึงความสะดวกรวดเร็ว
และลดภาระของประชาชนเป็ นสาคัญ
ในการด าเนิน การตามวรรคหนึ่ง ให้ ส่ว นราชการนาความคิ ด เห็นหรื อ ข้ อ เสนอแนะของ
ประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้ วย
มาตรา ๓๖ ในกรณี ท่ี ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าเห็ น ว่ า กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้ อบังคับ หรื อประกาศ ที่อยู่ ในความรั บผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่ สอดคล้ องหรือเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปั จจุ บัน ไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศ เป็ นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือ
การดารงชีวิตของประชาชน หรือก่อให้ เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้ สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพื่อดาเนินการแก้ ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็ว
ต่อไป
ในกรณีท่สี ่วนราชการที่ได้ รับการเสนอแนะไม่ เห็นชอบด้ วยกับคาเสนอแนะของสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
หมวด ๗
การอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา ๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้ องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้ วยกัน ให้ ส่วนราชการกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศ
ให้ ประชาชนและข้ าราชการทราบเป็ นการทั่วไป ส่วนราชการใดมิได้ กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของงาน
ใด และ ก.พ.ร. พิ จารณาเห็นว่ างานนั้นมีลักษณะที่สามารถกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จได้ หรื อส่วน
ราชการได้ กาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่าเป็ นระยะเวลาที่ล่าช้ าเกินสมควร ก.พ.ร. จะ
กาหนดเวลาแล้ วเสร็จให้ ส่วนราชการนั้นต้ องปฏิบัติกไ็ ด้
ให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้ องตรวจสอบให้ ข้าราชการปฏิบัติงานให้ แล้ วเสร็จตาม
กาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๘ เมื่อส่วนราชการใดได้ รับการติดต่อสอบถามเป็ นหนังสือจากประชาชน หรือจาก
ส่วนราชการด้ วยกันเกี่ยวกับงานที่อยู่ในอานาจหน้ าที่ของส่วนราชการนั้น ให้ เป็ นหน้ าที่ของส่วนราชการ
นั้นที่จะต้ องตอบคาถามหรื อแจ้ งการดาเนินการให้ ทราบภายในสิบห้ าวันหรื อภายในกาหนดเวลาที่
กาหนดไว้ ตามมาตรา ๓๗
มาตรา ๓๙ ให้ ส่วนราชการจัดให้ มีระบบเครือข่ ายสารสนเทศของส่วนราชการเพื่ออานวย
ความสะดวกให้ แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้ อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๓๐๗
ระบบเครือข่ ายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ต้ องจัดทาในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจัดให้ มีข้ นึ ตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๐ เพื่ ออานวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ ประชาชนในการติดต่ อกับส่วน
ราชการทุกแห่ ง ให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้ มีระบบเครือข่ ายสารสนเทศ
กลางขึ้น
ในกรณีท่สี ่วนราชการใดไม่อาจจัดให้ มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ อาจร้ อง
ขอให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดาเนินการจัดทาระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วน
ราชการดังกล่ าวก็ได้ ในการนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะขอให้ ส่วนราชการให้
ความช่วยเหลือด้ านบุคลากร ค่าใช้ จ่าย และข้ อมูลในการดาเนินการก็ได้
มาตรา ๔๑ ในกรณีท่สี ่วนราชการได้ รับคาร้ องเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก หรือปั ญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร
ให้ เป็ นหน้ าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้ องพิจารณาดาเนินการให้ ลุล่วงไป และในกรณีท่มี ีท่อี ยู่ของบุคคล
นั้น ให้ แจ้ งให้ บุคคลนั้นทราบผลการดาเนินการด้ วย ทั้งนี้ อาจแจ้ งให้ ทราบผ่ านทางระบบเครือข่ าย
สารสนเทศ ของส่วนราชการด้ วยก็ได้
ในกรณีการแจ้ งผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ มิให้ เปิ ดเผยชื่อหรือที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น
มาตรา ๔๒ เพื่ อให้ ก ารปฏิบั ติร าชการเป็ นไปอย่ างมี ประสิท ธิภ าพและเกิดความสะดวก
รวดเร็ว ให้ ส่วนราชการที่มีอานาจออกกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศ เพื่อใช้ บังคับกับส่วนราชการ
อื่น มีหน้ าที่ตรวจสอบว่ ากฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อประกาศนั้น เป็ นอุปสรรคหรื อก่อให้ เกิดความ
ยุ่งยาก ซา้ ซ้ อน หรือความล่าช้ า ต่อการปฏิบัติหน้ าที่ของส่วนราชการอื่นหรือไม่ เพื่อดาเนินการปรับปรุง
แก้ ไขให้ เหมาะสมโดยเร็วต่อไป
ในกรณีท่ไี ด้ รับการร้ องเรียนหรือเสนอแนะจากข้ าราชการหรือส่วนราชการอื่นในเรื่องใด ให้
ส่วนราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีท่เี ห็นว่าการ
ร้ องเรี ยนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความเข้ าใจผิดหรื อความไม่ เข้ าใจในกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อ
ประกาศ ให้ ช้ ีแจงให้ ผ้ ูร้องเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบห้ าวัน
การร้ องเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจ้ งผ่าน ก.พ.ร. ก็ได้
ในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นว่า กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้
ก.พ.ร. แจ้ งให้ ส่วนราชการที่ออก กฎ ระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อดาเนินการปรับปรุง
แก้ ไข หรือยกเลิกต่อไปโดยเร็ว
มาตรา ๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ ถือว่าเป็ นเรื่องเปิ ดเผย เว้ นแต่กรณี
มีความจาเป็ นอย่ างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรั กษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
การรักษาความสงบเรียบร้ อยของประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้ กาหนดเป็ นความลับ
ได้ เท่าที่จาเป็ น
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๓๐๘
มาตรา ๔๔ ส่วนราชการต้ องจัดให้ มีการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายแต่ละปี
รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อหรือจัดจ้ างที่จะดาเนินการในปี งบประมาณนั้น และสัญญาใดๆ ที่ได้ มีการ
อนุมัติให้ จัดซื้อหรือจัดจ้ างแล้ ว ให้ ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานที่ทาการของส่วน
ราชการ และระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งนี้ การเปิ ดเผยข้ อมู ลดังกล่ าวต้ องไม่
ก่อให้ เกิดความได้ เปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแก่บุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจ้ าง
ในการจัด ทาสัญญาจัดซื้อหรื อจัด จ้ าง ห้ ามมิให้ มีข้อ ความหรื อข้ อ ตกลงห้ ามมิใ ห้ เปิ ดเผย
ข้ อความหรือข้ อตกลงในสัญญาดังกล่าว เว้ นแต่ข้อมูลดังกล่าวเป็ นข้ อมูลที่อยู่ภายใต้ บังคับกฎหมาย กฎ
ระเบียบ หรือข้ อบังคับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางราชการ หรือในส่วนที่เป็ นความลับทางการค้ า
หมวด ๘
การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
มาตรา ๔๕ นอกจากการจัดให้ มีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แล้ ว ให้ ส่วนราชการจัด
ให้ มีคณะผู้ประเมินอิสระดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ของภารกิจ คุณภาพการให้ บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กาหนด
มาตรา ๔๖ ส่วนราชการอาจจัดให้ มีการประเมินภาพรวมของผู้ บังคับบัญชาแต่ ละระดับ
หรือหน่ วยงานในส่วนราชการก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่ าวต้ องกระทาเป็ นความลับและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์แห่ งความสามัคคีของข้ าราชการ
มาตรา ๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้ าราชการเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน
บุคคล ให้ ส่วนราชการประเมินโดยคานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้ าราชการผู้น้ันในตาแหน่งที่
ปฏิบั ติ ประโยชน์ แ ละผลสัม ฤทธิ์ท่ีห น่ ว ยงานที่ข้ าราชการผู้ น้ั น สัง กัด ได้ รั บ จากการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้ าราชการผู้น้นั
มาตรา ๔๘ ในกรณี ท่ีส่ ว นราชการใดด าเนิ น การให้ บริ ก ารที่มี คุ ณ ภาพและเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่กาหนด รวมทั้งเป็ นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่ม
พิเศษเป็ นบาเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการหรือให้ ส่วนราชการใช้ เงินงบประมาณเหลือจ่ ายของส่วน
ราชการนั้น เพื่ อ นาไปใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง การปฏิบัติ ง านของส่วนราชการหรื อ จั ด สรรเป็ นรางวัลให้
ข้ าราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.ร. กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา ๔๙ เมื่อส่วนราชการใดได้ ดาเนินงานไปตามเป้ าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และ
ผลสัมฤทธิ์โดยไม่เป็ นการเพิ่มค่าใช้ จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐหรือสามารถดาเนินการตามแผนการ
ลดค่าใช้ จ่ายต่อหน่วยได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.พ.ร. กาหนด ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงิน
รางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพให้ แก่ส่วนราชการนั้น หรือให้ ส่วนราชการใช้ เงินงบประมาณเหลือจ่ายของ
ส่วนราชการนั้น เพื่อนาไปใช้ ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็ นรางวัลให้
ข้ าราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.พ.ร. กาหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๓๐๙
หมวด ๙
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๕๐ เพื่อให้ การบริหารราชการเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ าในเชิงภารกิจ
ของรั ฐ ก.พ.ร. โดยความเห็นชอบของคณะรั ฐมนตรี อาจกาหนดให้ ส่วนราชการต้ องปฏิบัติการใด
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ ในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้งกาหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไว้ ใน
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ก็ได้
มาตรา ๕๑ ในกรณีท่พี ระราชกฤษฎีกานี้กาหนดให้ ส่วนราชการต้ องจัดทาแผนงานในเรื่อง
ใดและมี ก ฎหมายฉบั บ อื่นก าหนดให้ ส่วนราชการต้ อ งจั ด ท าแผนงานในเรื่ อ งเดี ยวกันทั้ง หมดหรื อ
บางส่วน เมื่อส่วนราชการได้ จัดทาแผนงานตามกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งแล้ วให้ ถือว่าส่วนราชการนั้น
ได้ จัดทาแผนตามพระราชกฤษฎีกานี้ด้วยแล้ ว
มาตรา ๕๒ ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจัดทาหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี
ตามแนวทางของพระราชกฤษฎี ก านี้ โดยอย่ างน้ อ ยต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์ เกี่ ยวกั บ การลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน และการอานวยความสะดวกและการตอบสนองความต้ องการของประชาชนที่สอดคล้ องกับ
บทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗
ให้ เป็ นหน้ าที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในการจัดทาหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๓ ให้ องค์ ก ารมหาชนและรั ฐ วิ ส าหกิ จ จั ด ให้ มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารบริ ห ารกิ จ การ
บ้ านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้
ในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นว่ าองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้ มีหลักเกณฑ์ตามวรรค
หนึ่ง หรือมีแต่ไม่สอดคล้ องกับพระราชกฤษฎีกานี้ ให้ แจ้ งรัฐมนตรีซ่งึ มีหน้ าที่กากับดูแลองค์การมหาชน
หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้นดาเนินการให้ ถูกต้ องต่อไป

ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง (สพร.)

๓๑๐
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มีการปฏิรูประบบ
ราชการ เพื่ อให้ ก ารปฏิบัติ งานของส่วนราชการตอบสนองต่ อการพั ฒนาประเทศและให้ บริ การแก่
ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหน้ าที่ของส่วนราชการนี้
ต้ องใช้ วิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีเพื่ อให้ การบริหารราชการแผ่ นดินเป็ นไปเพื่ อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่ าในเชิงภารกิจของรัฐ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็ น และประชาชนได้ รับการอานวยความสะดวกและได้ รับการ
ตอบสนองความต้ องการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอและเนื่องจากมาตรา
๓/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ยบบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บั ญญัติ ใ ห้ ก ารก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ ส่วนราชการและข้ าราชการปฏิบัติราชการ
เพื่อให้ เกิดการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีกระทาโดยตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา จึงจาเป็ นต้ องตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้
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๓๑๑

ที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.

นายสมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต์

ใช้ บางยาง
ฟั กอังกูร
พริ้งพงษ์
วรรณวโรทร

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น

คณะผูจ้ ดั ทา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายบุญสืบ แช่มช้ อย
นางประภัสสร ศิริแสงชัยกุล
นายพงษ์ศักดิ์ กวีนันทชัย
นายผจญ
มหันตปัญญ์
นายสินธุไชย โชคเจริญเลิศ
นายชรินทร์ สัจจามั่น
นางสาวจารุภา กนนวราภรณ์
นางสาวหนึ่งฤทัย จันทวาศ
นางสาวบุษบา พรรากรต่อสกุล

ผู้อานวยการสานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง
ผู้อานวยการส่วนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้ าง
นิติกร ๗ ว
เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทั่วไป ๗
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๗ ว
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ ว
เจ้ าหน้ าที่ธุรการ ๕
เจ้ าหน้ าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้ าหน้ าที่บันทึกข้ อมูล

ส่วนวิจยั และพัฒนาระบบ รู ปแบบและโครงสร้าง
สานักพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร้าง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ถนนราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๒-๓
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๗๓
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