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พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

  
การบริหารราชการ (หลักการ) ต้องเป็นไปเพ่ือ 
1. ประโยชน์สุขของประชาชน  
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
3. ความมปีระสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  
4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น  
5. การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอำนาจตัดสินใจ  
6. การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
 
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใชว้ิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยคำนึงถึง 
1. ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน  
2. การมีส่วนร่วมของประชาชน  
3. การเปิดเผยข้อมูล  
4. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน   (ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ) 

  
  
 
 

 

 
  
 
 
 
 

 
   
  

การจัดสรรงบประมาณ

และการบรรจุและแต่งตั้ง

บุคคลเข้าดำรงตำแหน่ง

หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง

คำนึงถึง หลักการ (6 ข้อ) 

 

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นายกรัฐมนตร ีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึง
คุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ  

 ส่วนที่ 1  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

1. สำนักนายกรัฐมนตรี  
2. กระทรวง หรือทบวง (ฐานะเทียบเท่ากระทรวง) 
3. ทบวง (สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี/กระทรวง) 

4. กรม หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน (ฐานะเป็นกรม)  
- การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการ ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ (กรณีตำแหน่ง/อัตรา เพิ่มขึ้น) 

- การรวม หรือการโอนส่วนราชการ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (กรณีตำแหน่ง/อัตรา ไม่เพิม่ขึ้น) 

-  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (ระบุการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย) 
- การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 

มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

มีฐานะเป็นกระทรวง 
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การแบ่งส่วนราชการภายใน 
- สำนักงานรัฐมนตรี 
- กรม หรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  

 

หมวดที ่1 : การจัดระเบียบราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี 
- เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

- ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นกรม 

- ให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี   
 

 
 
 

ข้าราชการและรับผิดชอบในการ กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสำนัก
นายกรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา 
  

นายกรัฐมนตร ี(ฐานะหัวหน้ารัฐบาล) มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำกับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน  
- เพ่ือการสั่งให้ราชการ ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  
- จะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้ (กรณีจำเป็น) 
- มีอำนาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วน (กลาง/ภูมิภาคท้องถิ่น) 
2. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการของกระทรวงหรือทบวง 
3. บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่ง (สังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม) 
4. สั่งให้ข้าราชการ (สังกัดกระทรวง ทบวง กรม) มาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  
5. แต่งตั้งข้าราชการ (สังกัดกระทรวง ทบวง กรม) ไปดำรงตำแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง (การ

แต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่ตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี) 
6 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเป็นที่ปรึกษา หรือเพ่ือปฏิบัติราชการใด ๆ  
7. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี 
8. วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
9. ดำเนินการอ่ืน ๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 

ออกเป็นกฎกระทรวง 
(ระบุอำนาจหน้าที่ราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย)โดย 

“รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการ” 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา = ใช้บังคับได้ 
 

นายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชา 
รองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  

เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย

ราชการ 
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สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
- มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง  

 
 
 
 
 
บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ “ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” 

 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
- มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค์  

 
 
 
 

บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ “ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี”  
  

สำนักนายกรัฐมนตรี  
- สำนักนายกรัฐมนตรี นอกจากมี นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนัก

นายกรัฐมนตรี ให้มี 
 
 
 
 

มีอำนาจหน้าทีด่ังนี้ 
1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในสำนักนายกรัฐมนตรี  
2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี รองจากนายกฯ รองนายกฯ 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายฯ (ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี) 

3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการ 

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชา 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 

เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ 

ข้าราชการการเมือง 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชา 
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ  
ตามที่ปลดัสำนักนายกรัฐมนตรมีอบหมายตาม 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
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สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
- มีอำนาจหน้าทีเ่กี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของสำนักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้

กำหนดใหเ้ป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ  
รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย 

แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี (ยกเว้นราชการของ ส่วนราชการซึ่งกฎหมาย
กำหนดให้หัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี) 

  

หมวด 2 : การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
  จัดระเบียบราชการของกระทรวง  

1. สำนักงานรัฐมนตรี 
2. สำนักงานปลัดกระทรวง 
3. กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
การแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของส่วนราชการ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเป็นผู้

นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นผู้บังคับบัญชา 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ ตามท่ีรัฐมนตรีฯ มอบหมาย 
บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานใน

กระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา  

 
ปลัดกระทรวง  
รองปลัดกระทรวง   เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการตามที่ปลัดกระทรวงมอบหมาย 
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. รับผิดชอบควบคุมราชการประจำในกระทรวง  
2. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 

3. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 

 

 

 

มีฐานะเป็นกรม 
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สำนักงานรัฐมนตรี 
- มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง  

เลขานุการรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชา 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรี 
บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงานรัฐมนตรี “ขึ้นตรงต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง”  

 

สำนักงานปลัดกระทรวง 
- มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กำหนดให้

เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  
รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง 

และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
  

หมวด 3 : การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสงักดัสำนักนายกรัฐมนตรีหรอืกระทรวง 
-----(ไม่สำคัญ)---- 

 

หมวด 4 : การจัดระเบียบราชการในกรม  
กรม (สังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง) อาจแบ่งส่วนราชการดังนี้ 
1. สำนักงานเลขานุการกรม 

2. กอง หรือ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง  
  

กรม มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่กำหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม 
หรือตามกฎหมายว่าด้วยอำนาจหน้าที่ของกรมนั้น 

อธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชา 
รองอธิบดี เป็นผู้บังคับบัญชารองจากอธิบดี และช่วยอธิบดีปฏิบัติราชการ (ตามที่อธิบดีมอบหมาย) 
บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตาม

เป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและในกรณีท่ีมีกฎหมายอื่นกำหนดอำนาจหน้าที่ของ
อธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อำนาจและการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าวให้คำนึงถึงนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา 
  

ข้าราชการการเมือง 
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สำนักงานเลขานุการกรม 
- มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วน

ราชการใดโดยเฉพาะ 
เลขานุการกรม เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักงาน

เลขานุการกรม 

 
กอง หรือ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง 
- มีอำนาจหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ  
ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่เทียบเท่าผู้อำนวยการกอง 

หรือหัวหน้ากอง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
  

  

ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม  
- เลขาธิการ/ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน(เทียบเท่าปลัดกระทรวง/อธิบดี) เป็น

ผู้บังคับบัญชา 
- รองเลขาธิการ/รองผู้อำนวยการหรือตำแหน่งรองของตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  
- ผู้ช่วยเลขาธิการ/ผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือตำแหน่งผู้ช่วยของตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 
                                  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และช่วยปฏิบัติราชการแทน 
 
บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

กำหนด  
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หมวด 5 : การปฏิบัติราชการแทน 

- อำนาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดำเนินการอื่นที่ผู้ดำรงตำแหน่งใด
จะพึงปฏิบัติหรือดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  

- ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นอาจมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอ่ืน 

หรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้   

  

หมวด 6 : การรักษาราชการแทน 

กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ (ไม่มี/ไม่อยู่/ป่วย/ตาย/ลา/ขาด) ให้รองนายกรัฐมนตรี

เป็นผู้รักษาราชการแทน  
- ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น

ผู้รักษาราชการแทน  
- ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

กรณีท่ีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน  
- ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน  
- ถ้าไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรี

มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

  

หมวด 7 : การบริหารราชการในต่างประเทศ 

“คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจำการใน
ต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน (สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่/สถานกงสุล/สถานรอง
กงสุล/ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน) 

“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล  

“รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน  
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 ส่วนที่ 2  การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

 
 การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค  

1. จังหวัด   
2. อำเภอ 

  

หมวด 1 : จงัหวัด 

ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อำเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัด (มีฐานะเป็นนิติบุคคล) 

- การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 

คณะกรมการจังหวัด 
- ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น 

คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย  
ผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธาน 

รองผู้ว่าราชการจังหวัด  
ปลัดจังหวัด  
อัยการจังหวัด (เป็นหัวหน้าที่ทำการอัยการจังหวัด)  
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่าง ๆ  

เป็นกรมการจังหวัด 

หัวหน้าสำนักงานจังหวัด  เป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ 
  

จังหวัดจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และ
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในจังหวัด 

 
ผู้ว่าราชการจังหวัด  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นผู้รับนโยบายและคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 

มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอำเภอ  
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ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ  
เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัด

กระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น 

  

คณะกรรมการธรรมาภิบาล เรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.”  
- ทำหน้าทีส่อดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการ (6 ข้อ) 
ก.ธ.จ. ประกอบด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอำนาจในจังหวัด เป็นประธาน + ผู้แทน

ภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น (ทีไ่ม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร) และ ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน   
  

หมวด 2 อำเภอ 
หน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอำเภอ 

- การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 

นายอำเภอ เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบงานบริหาร
ราชการของอำเภอ 

ปลัดอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เป็นผู้ช่วยเหลือ

นายอำเภอ และมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ใน
อำเภอนั้น 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ประจำอำเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 

  

การแบ่งส่วนราชการของอำเภอ 

1. สำนักงานอำเภอ  
 - มีหน้าที่เก่ียวกับราชการทั่วไปของอำเภอนั้น ๆ  
- นายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ 

2. ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอำเภอ 
-  มีหน้าที่เก่ียวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ  
- หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 
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ส่วนที ่3   การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

2. เทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล) 
3. สุขาภิบาล ......(ปัจจุบันไม่มีแล้ว).... 
4. ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายกำหนด (กทม. และ เมืองพัทยา) 
  

  

ส่วนที ่4   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” ประกอบด้วย 
1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน 
2. รัฐมนตรีหนึ่งคนที่นายกรัฐมนตรีกำหนด    เป็นรองประธาน  
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ไม่เกิน 10 คน) ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญใน

ทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองค์การ 
และสังคมวิทยา อย่างน้อยด้านละหนึ่งคน (ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คนต้องทำงานเต็มเวลาก็ได)้ 

4. เลขาธิการ ก.พ.ร.     เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง 
 
การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึง

จะเป็นองค์ประชุม ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำงานเต็มเวลาหรือไม่ 
 
ให้มี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เป็น “ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี”           

ทำหน้าที ่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. กำหนด  
 
- เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ “ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี” 
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ก.พ.ร. มีอำนาจหน้าที ่ดังต่อไปนี้ 

- เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐ
อย่างอ่ืน รวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

- รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณมีีการดำเนินการขัด/ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ หลักการ (6 ข้อ) 

- เสนอต่อคณะรัฐมนตรี กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดต้ัง การรวม การโอน การยุบ
เลิก การกำหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกำหนดอำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่เป็น
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอ่ืน 

-  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตาม พรบ. นี้ 
- ดำเนินการการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องและประชาชน

ทั่วไป รวมทั้งการฝึกอบรม 

- ติดตาม ประเมินผล และแนะนำ เพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม พรบ. นี้ และรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ 

- ตีความและวินิจฉัยปัญหาทีเ่กิดข้ึนจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้  

 

********  
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พระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีพ.ศ. 2546 

    
ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ

หน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกำกับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 

“ข้าราชการ” หมายความรวมถึง พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

นายกรัฐมนตรรีักษาการตาม พระราชกฤษฎีกานี้ 

  

 หมวด 1  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

3. มปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

4. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 

5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6. ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 

  

หมวด 2  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

  
การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิด 

- ความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน  
- ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  
- ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
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แนวทางการบริหารราชการ 
ส่วนราชการ ต้องดำเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และ

จะต้องมแีนวทางการบริหารราชการ ดังต่อไปนี้ 
1. การกำหนดภารกิจ ตามวัตถุประสงค(์ผาสุก/อยู่ดี/สงบ/ประโยชน์ชาติ) + แนวนโยบาย รัฐ/ครม. แถลง

ต่อรัฐสภา 
2. การปฏิบัติภารกิจ โดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได ้และมุ่งเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

3. มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน  
4. รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจ สังคมโดยรวม+ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุง 
5. กรณเีกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินการ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว  

  

หมวด 3  การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิต์่อภารกิจของรัฐ 

ใหส้่วนราชการปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
2. การกำหนดแผนปฏิบัติราชการ ต้องมี  

- รายละเอียดของขั้นตอน  
- ระยะเวลา 
- งบประมาณ  
- เป้าหมายของภารกิจ  
- ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
- ตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจ 

3. การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ  
4. การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชน  
จะต้องดำเนินการ แก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบ  หรือ เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการ 

  

หมวด 4  การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  ใหส้่วนราชการกำหนด  - เป้าหมาย  

- แผนการทำงาน  
- ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ  
- งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ  
- เผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกัน 

แผนปฏิบัตริาชการ...จัดทำเป็นแผน 5 ปี 

ต้องสอดคล้องกับ 

- ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ  

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

- นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  

- แผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
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- ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ  (ตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด) 

 
 

 
 

ในกรณีที่รายจ่ายต่อหน่วยของงานส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วย ประเภทและคุณภาพ

เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันของส่วนราชการอ่ืน  
ให้จัดทำแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย ดังกล่าวเสนอ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ 

ก.พ.ร. ทราบ  
ถ้าไม่ได้มีข้อทักท้วง ภายใน 15 วัน ก็ให้ถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจ่ายนั้นได้ 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ ร่วมกัน

ประเมินความคุ้มค่า ในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ  เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรี พิจารณาว่า
ภารกิจใดสมควรจะได้ดำเนินการต่อไปหรือยุบเลิก  

 
การจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการดำเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม พิจารณาถึงประโยชน์และ

ผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ ราคา และประโยชน์ระยะยาว 

 

หมวด 5  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  ให้ส่วนราชการจัดให้มี “การกระจายอำนาจการตัดสินใจ” เกี่ยวกับ  

- การสั่ง 
- การอนุญาต  
- การอนุมัติ  
- การปฏิบัติราชการ  
- การดำเนินการอ่ืนใด 

 
เมื่อได้มีการกระจายอำนาจการตัดสินใจแล้ว ให้ส่วนราชการกำหนด หลักเกณฑ์การควบคุม ติดตาม และ

กำกับดูแลการใช้อำนาจและความรับผิดชอบของผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจไว้ด้วย  
- หลักเกณฑ์ต้องไม่สร้างขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไม่จำเป็นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ  
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมเป็นการลดขั้นตอนตามความเหมาะสม 

คำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของ

งานบริการสาธารณะ  

(ในระยะเวลาที่กำหนด) 

รายงาน 

- สำนักงบประมาณ 

- กรมบัญชีกลาง 

- ก.พ.ร. 

เพ่ือให้... 

- เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ   

- เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 
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การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ 

ให้ส่วนราชการ จัดทำแผนภมิูขั้นตอนและระยะเวลา การดำเนินการ รวมทั้งรายละเอียดอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง
ในแต่ละข้ันตอนเปิดเผยไว้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่เก่ียวข้องเข้าตรวจดูได้ 

ต้องกระทำโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด 

  

หมวด 6  การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
  ให้ส่วนราชการ ทบทวนว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง
การดำเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคำนึงถึง 

- ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ  
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
- นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา  
- แผนอื่นที่เก่ียวข้อง  
รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 

 
 
 
 
 

 

หมวด 7  การอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับ การบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ
ด้วยกัน ให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการ
ทราบเป็นการทั่วไป  

เมื่อได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน หรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบ ภายใน 15 วัน หรือภายใน
กำหนดเวลาที่กำหนด 

เพ่ืออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการทุกแห่ง ให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น 

ก.พ.ร. พิจารณา แล้วเห็นว่า

ภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการใด

รับผิดชอบดำเนินการอยู่สมควร

เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติม 

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

ส่วนราชการนั้นดำเนินการปรับปรุงภารกิจ 

เสนอ 

เห็นชอบ 
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หมวด 8  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ให้ส่วนราชการจัดให้มี “คณะผู้ประเมินอิสระ” ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วน

ราชการเก่ียวกับ - ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ  
- คุณภาพการให้บริการ  
- ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ  
- ความคุ้มค่าในภารกิจ   

การประเมินดังกล่าวต้องกระทำเป็นความลับและเป็นไปเพ่ือประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ให้ส่วนราชการ
ประเมินโดยคำนึงถึง 

- ผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของข้าราชการผู้นั้นในตำแหน่งที่ปฏิบัติ  
- ประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ที่หน่วยงานที่ข้าราชการผู้นั้นสังกัดได้รับจากการปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นั้น 
 

*********** 

 

ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

ระยะเวลาที่ ก.พ.ร.กำหนด 
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พระราชบัญญัติ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2538 

 

พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
2. องค์กรที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 

3. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
4. การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการพิจารณา

คดี การบังคับคดี และการวางทรัพย์ 
5. การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์และการสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 

6. การดำเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการต่างประเทศ 

7. การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ทางยุทธการร่วมกับทหาร
ในการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 

8. การดำเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

9. การดำเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 

หน่วยงานใดนอกจากที่กำหนดไว้  ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

  
ในพระราชบัญญัตินี้ 

 

“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า 

- การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที ่ 
- เพ่ือจัดให้มีคำสั่งทางปกครองหรือกฎ  
- และรวมถึงการดำเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า 
-  การเตรียมการและการดำเนินการของเจ้าหน้าที ่ 
- เพ่ือจัดให้มีคำสั่งทางปกครอง 

 
 

สังเกตว่า...จะไม่ให้ใช้บังคับแก่  

- นิติบัญญัติ(รัฐสภา)     - ตุลาการ(ศาล) 

- การเมือง      - ศาสนา   -ทหาร 
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“คำสั่งทางปกครอง” หมายความว่า 

1. การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มผีลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะ
เป็นการถาวรหรือชั่วคราว (เช่น การสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจด
ทะเบียน) แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 

2. การอ่ืนที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 

“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป (ไม่บังคับใช้เป็นการเฉพาะ บุคคล/กรณ)ี 

 
“คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท” หมายความว่า คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัด

องค์กรและวิธีพิจารณาสำหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย 
 

“เจ้าหน้าที่” = บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทาง
ปกครองของรัฐในการดำเนินการตามกฎหมาย  

 

“คู่กรณี” = ผูย้ื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและผู้

ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่ง
ทางปกครอง       

  
   Note   
 
 

เจ้าหน้าที่ = ผู้ใช้อำนาจทางปกครอง คู่กรณี = ผู้รับผลกระทบจากการใช้อำนาจทางปกครอง 
 

นายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและประกาศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

  
 

ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพ

ของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล 

ใช้อำนาจ 

รับผลกระทบ 
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หมวด 1 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญ ในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
หรือการบรหิารราชการแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ประธานกรรมการ 
(คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง) 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กรรมการโดยตำแหน่ง 

ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คน (5-9 คน) 
(ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทางนิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ หรือการบริหารราชการแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(คณะรัฐมนตรี แต่งตั้ง) 

ข้าราชการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ 
(เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แต่งตั้ง) 

กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้) 

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทำหน้าที่เป็น สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับงานของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1. สอดส่องดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าทีต่ามพระราชบัญญัติ 
2. ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่เกีย่วกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
3. มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใดมาชีแ้จงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาได้ 
4. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
5. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตามความ

เหมาะสมแต่อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทางปกครอง 
6. เรื่องอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
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 หมวด 2  คำสั่งทางปกครอง 

  
ส่วนที่ 1 : เจ้าหน้าที ่

คำสั่งทางปกครอง จะต้องกระทำโดย เจ้าหน้าที+่มีอำนาจหน้าที่ ในเรื่องนั้น 

  
เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้  
1. เป็นคู่กรณีเอง 
2. เป็นคู่หม้ันหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
3. เป็นญาติของคู่กรณี   

- เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใด ๆ  
- เป็นพ่ีน้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับไดเ้พียงภายใน 3 ช้ัน  
- เป็นญาติเกี่ยวพันทางแต่งงานนับได้เพียง 2 ช้ัน 

4. เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
5. เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี ้หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
6. กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
เจ้าหน้าที่ทราบ หรือคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นบุคคลพิจารณาทางปกครองไม่ได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้

นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ  

ในกรณีมีเหตุอ่ืนใดนอกจากที่บัญญัติไว้ (นอกเหนือ 6 ข้อ) เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการใน

คณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่

เป็นกลาง หรือ ในเรื่องนั้นไม่ได้  ให้ดำเนินการ ดังนี้ 
1. ถ้าผู้นั้นเห็นเอง  ให้ผู้นั้นหยุดการพจิารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่ง

หรือประธานกรรมการทราบ  
2. ถ้ามีคู่กรณีคัดค้าน หากเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามท่ีคัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้   

(แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ) 
 
ไม่ให้นำการบังคับเจ้าหน้าทีท่ี่พิจารณาทางปกครองไม่ได้ มาใช้กับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน (หาก

ปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหาย/ไม่มีทางแก้ไขได้/ไม่มีเจ้าหน้าที่อ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้)  
แต่ถ้าปรากฏภายหลังว่า “เจ้าหน้าที่หรือกรรมการฯ พิจารณาทางปกครองใด ขาดคุณสมบัติหรือมี

ลักษณะต้องห้ามหรือการแต่งตั้งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้นั้นต้องพ้นจากตำแหน่ง   
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ส่วนที่ 2 : คู่กรณ ี

บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่

สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 
  

ผู้มีความสามารถกระทำการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็น 

1. ผู้บรรลุนติิภาวะ 
2. ผู้มีบทกฎหมายเฉพาะกำหนดให้มีความสามารถกระทำการในเรื่องที่กำหนดได้  
3. นิติบคุคลหรือคณะบุคคล  โดยผู้แทนหรือตัวแทน  
4. ผู้มีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
การพิจารณาทางปกครองที่คู่กรณีต้องมาปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่  
- คู่กรณีมีสิทธินำทนายความ/ที่ปรึกษาของตน เข้ามาในการพิจารณาทางปกครองได้ 
- การใดทีท่นายความ/ที่ปรึกษา ทำลงต่อหน้าคู่กรณี = การกระทำของคู่กรณี (เว้นแต่คู่กรณคีัดค้านขณะนั้น) 

  

ส่วนที่ 3 : การพิจารณา 

เอกสารที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
1. จัดทำเป็นภาษาไทย  
2. หากเป็นเอกสารที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ  
- ให้คู่กรณีจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย 
- มีการรับรองความถูกต้องมาให้ภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด  
- ให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวได้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่เจ้าหน้าที่ได้รบัคำแปลนั้น 
- เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะยอมรับเอกสารที่ทำข้ึนเป็นภาษาต่างประเทศ  
 

การพิจารณาทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ตามความเหมาะสมในเรื่องนั้น ๆ โดยไม่
ต้องผูกพันอยู่กบัคำขอหรือพยานหลักฐานของคู่กรณี  

 

คู่กรณีมีสิทธิขอตรวจดูเอกสารที่จำเป็นต้องรู ้ เพ่ือการโต้แย้งหรือชี้แจงหรือป้องกันสิทธิของตนได้ แต่ถ้า
ยังไม่ได้ทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น คู่กรณีไม่มีสิทธิขอตรวจดูเอกสารอันเป็นต้นร่างคำวินิจฉัย 
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ส่วนที ่4 : รูปแบบและผลของคำสั่งทางปกครอง 

  

คำสั่งทางปกครองอาจ ทำเป็น หนังสือ หรือวาจา หรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นก็ได้ 
แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ 

  

คำสั่งทางปกครองเป็นคำสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอได้กระทำโดยมีเหตุอัน
สมควรภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีคำสั่งดังกล่าว → เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งต้องยืนยันคำสั่งนั้นเป็นหนังสือ 

  

คำสั่งทางปกครองท่ีทำเป็นหนังสือ อย่างน้อยต้องระบุ  
- วัน เดือน และปีท่ีทำคำสั่ง  
- ชื่อและตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง  
- ลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่ง 
 

คำสั่งทางปกครองท่ีทำเป็นหนังสือและการยืนยันคำสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ ต้องจัดให้มีเหตุผลไว้

ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

1. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ 

2. ข้อกฎหมายที่อ้างอิง 
3. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจ 

 

ส่วนที่ 5 : การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง 

คำสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายกำหนดขัน้ตอนอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้

เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่ง 

คำอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ 
- โดยระบุข้อโต้แย้งและข้อเท็จจริง 
- ข้อกฎหมายที่อ้างอิงประกอบด้วย 

 
- การอทุธรณ ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง เว้นแต่จะมีการสั่งให้ทุเลาการบังคับ  
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ส่วนที่ 6 : การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง 

เจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ อาจเพิกถอนคำสั่งทางปกครองได้ ไม่ว่าจะพ้นขั้นตอนการ
กำหนดให้อุทธรณ/์ให้โต้แย้งตามกฎหมายนี้หรือกฎหมายอ่ืนมาแล้วหรือไม่ 

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ ต้องกระทำภายใน 90 วันนับแต่ได้รู้
ถึงเหตุที่จะให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองนั้น  

เว้นแต่... คำสั่งทางปกครองจะได้ทำข้ึนเพราะการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง 
การข่มขู่หรือการชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมิชอบด้วยกฎหมาย 

 
คำสั่งทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะให้มีผลย้อนหลัง

หรือไม่ย้อนหลังหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีกำหนดได้  
 

ส่วนที่ 7 : การขอให้พิจารณาใหม่  
เมื่อคู่กรณีมีคำขอ เจ้าหน้าที่อาจเพิกถอน/แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งทางปกครองท่ีพ้นกำหนดอุทธรณ์ตาม

ส่วนที่ 5 ได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
1. มีพยานหลักฐานใหม่  
2. คู่กรณีที่แท้จริงมิได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
3. เจ้าหน้าที่ไม่มีอำนาจที่จะทำคำสั่งทางปกครองในเรื่องนั้น 
4. คำสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมาย ต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้น

เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 

การยื่นคำขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระทำภายใน 90 วัน (นับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุซ่ึงอาจขอให้พิจารณาใหม่) 

  

ส่วนที่ 8 : การบังคับทางปกครอง  
 

-------- (ยกเลิกแล้ว) -------- 
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หมวด 2/1  การบังคับทางปกครอง 

 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 
 
 

-------- (ไม่สำคัญ) -------- 
 
 

ส่วนที่ 2 การบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน 

1. การบังคับโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน ถ้าถึงกำหนดแล้วไม่มีการชำระโดยถูกต้องครบถ้วน  
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง 
- มีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด 
- แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำเตือน เจ้าหน้าที่มีอำนาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  
- โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้นั้น และขายทอดตลาด เพ่ือชำระเงินให้ครบถ้วนได้ 
 
หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงิน 

- ต้องดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ภายใน 10 ป ี
- นับแต่วันทีค่ำสั่งทางปกครองท่ีกำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด 

1. ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในระยะเวลาอุทธรณ์ 
2. เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ และไม่มีการฟ้องคดีต่อศาลภายใน
ระยะเวลาการฟ้องคดี 
3. ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษายกฟ้อง หรือเพิกถอนคำสั่งบางส่วน และคดีถึงที่สุดแล้ว 

  
2. การบังคับโดยเจ้าพนักงานบังคับคดี 

หน่วยงานของรัฐที่ออกคำสั่งให้ชำระเงินประสงค์ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดี 

- ใหย้ื่นคำขอฝ่ายเดียวต่อศาลภายใน 10 ปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงินเป็นที่สุด  
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ส่วนที ่3 การบังคับตามคำสั่งทางปกครองท่ีกำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ 

คำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทำหรือละเว้นกระทำ  

- ถ้าผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏบิัติตาม  
เจ้าหน้าที่อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง  ดังต่อไปนี้ 

1. เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการดว้ยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทน  
- ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพ่ิมรายวัน ในอัตราร้อยละ 

25 ต่อปี ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัด 

2. ให้มีการชำระค่าปรับบังคับการ 
- ตามจำนวนที่สมควรแก่เหตุแต่ต้อง ไม่เกิน 50,000 บาทต่อวัน 

 

หมวด 3  ระยะเวลาและอายุความ 

กำหนดเวลาเป็นวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี 
- มิให้นับวันแรกแห่งระยะเวลานั้นรวมเข้าด้วย  
- เว้นแต่จะได้เริ่ม การในวันนั้นหรือมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนโดยเจ้าหน้าที่ 
 
- วันสุดท้ายเป็นวันหยุดทำการงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ หรือวันหยุดตามประเพณีของบุคคลผู้รับคำสั่ง ให้ถือ

ว่าระยะเวลานั้นสิ้นสุดในวันทำงานที่ถัดจากวันหยุดนั้น เว้นแต่กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งจะกำหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

 

หมวด 4  การแจ้ง   

1. การแจ้งซ่ึงไม่อาจกระทำโดยวาจาหรือเป็นหนังสือ --> มิให้ใช้บังคับ 

2. คำสั่งทางปกครองที่แสดงให้ทราบโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอื่นตามกฎกระทรวง  
ให้มีผลเมื่อได้แจ้ง 

3. การแจ้งคำสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอ่ืน 
- เจ้าหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอาจกระทำด้วยวาจาก็ได้  
- แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระทำเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็นหนังสือ 
 

การแจ้งเป็นหนังสือ  
- ให้ส่งหนังสือแจ้งต่อผู้นั้น /ถ้าได้ส่งไปยังภูมิลำเนาของผู้นั้น ให้ถือว่าได้รับแจ้งตั้งแต่ในขณะที่ไปถึง 
 



 

สรุป พระราชบัญญัติวิธีปฏบิัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2538  

PUNPUN 

การแจ้งเป็นหนังสือโดยวิธีให้บุคคลนำไปส่ง ถ้าผู้รับไม่ยอมรับ หรือ ไม่พบผู้รับ  
- หากได้ส่งให้กับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะที่อยู่หรือทำงานในสถานที่นั้น หรือในกรณีที่ผู้นั้นไม่ยอมรับ  
- หากได้วางหนังสือนั้นหรือปิดหนังสือนั้นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ สถานที่นั้นต่อหน้าเจ้าพนักงานตามที่

กำหนดในกฎกระทรวงที่ไปเป็นพยานก็ให้ถือว่าได้รับแจ้งแล้ว 

   

หมวด 5   คณะกรรมการที่มีอำนาจดำเนินการพิจารณาทางปกครอง 

 

-------- (ไม่สำคัญ) -------- 
 

******************* 



  

สรุป พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  
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พระราชบัญญัติ 
ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นการ

แต่งตั้งในฐานะเป็นกรรมการหรือฐานะอ่ืนใด 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
- กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม 
- ราชการส่วนภูมิภาค  
- ราชการส่วนท้องถิ่น  
- รัฐวิสาหกิจ (โดย พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา)  
- หน่วยงานอ่ืนของรัฐ (ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด) 
 

หน่วยงานของรัฐรับผิด 

หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหาย ในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำในการปฏิบัติ
หน้าที่ (ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง แต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้) 

การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดให้ถือว่ากระทรวงการคลัง เป็น
หน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิด 

 

เจ้าหน้าที่รับผิด 

  เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระทำใน
การปฏิบัติหน้าที่ (ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้) 

  

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ เป็นคู่ความ 
- ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐ ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด  
- ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ ถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องทีห่น่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด  

หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ดังกล่าว มีสิทธิขอให้ศาลที่พิจารณาคดีนั้น เรียกเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน

ของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคู่ความในคดี 
ถ้าศาลพิพากษายกฟ้อง เพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ที่ถูกฟ้องมิใช่ผู้ต้องรับผิด ให้ขยาย

อายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึง 6 เดือนนับแต่วันที่คำพิพากษา 



  

สรุป พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539  

PUNPUN 

  

สิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพ่ือการละเมิดของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานของ

รัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการไปด้วยความจงใจ 
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน เจ้าหน้าที่แต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะ
ส่วนของตนเท่านั้น 

สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตน ให้มีกำหนด อายุความ1 ปี นับแต่วันที่ได้ใช้ค่า
สินไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย 

 

เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ  
เจ้าหน้าทีเ่ป็นผู้กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่  
1. การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ 
2. มิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ ให้บังคับตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ท้ังสองประการมีกำหนด อายุความ 2 ปีนับแต่วันที่รู้ถึงการ

ละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ 
  

ผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิด   
กรณีท่ีผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิด สามารถดำเนินการได้ดังนี้ 

 
 
ผู้เสียหาย 
 

 
 พิจารณาคำขอที่ไดร้ับให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน  

 
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งเช่นใดแล้ว หากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ 

มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ (ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง) ได้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่ตนได้รับ
แจ้งผลการวินิจฉัย 

นายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หน่วยงานของรัฐ 

ยื่นคำขอให้พิจารณาชดใช้ค่า

สินไหมทดแทนแก่ตนก็ได ้

ออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลกัฐาน

และพิจารณาคำขอนั้นโดยไม่ชกัช้า 



ประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

               มาตรา 147  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็น
ของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
               มาตรา 148  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคล
ใดมอบให้หรอืหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี 
หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

               มาตรา 149 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภา
เทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพื่อกระทำการ
หรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต 

               มาตรา 150 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งโดยเห็นแก่
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานใน
ตำแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
บาท 

               มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อำนาจในตำแหน่ง
โดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึง
ยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

               มาตรา 152  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์
สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน เนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาท
ถึงสองแสนบาท 
               มาตรา 153  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จ่ายทรัพย์ จ่ายทรัพย์นั้นเกินกว่าที่ควรจ่ายเพ่ือประโยชน์
สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท 

               มาตรา 154 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่หรือแสดงว่าตนมีหน้าที่เรียกเก็บหรือตรวจสอบภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใด โดยทุจริตเรียกเก็บหรือละเว้นไม่เรียกเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือเงินนั้น หรือ
กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสีย หรือเสียน้อย
ไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึง
สี่แสนบาท 



               มาตรา 155  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่กำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้าใด ๆ เพื่อเรียกเก็บภาษี
อากรหรือค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย โดยทุจริตกำหนดราคาทรัพย์สินหรือสินค้านั้น เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้องเสียหรือเสียน้อยไปกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือ
จำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
               มาตรา 156  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมาย โดยทุจริต แนะนำ หรือ
กระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใด เพ่ือให้มีการละเว้นการลงรายการในบัญชี ลงรายการเท็จในบัญชี แก้ไข
บัญชี หรือซ่อนเร้น หรือทำหลักฐานในการลงบัญชีอันจะเป็นผลให้การเสียภาษีอากรหรือค่าธรรมเนียมนั้นมิต้อง
เสีย หรือเสียน้อยกว่าที่จะต้องเสีย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 

               มาตรา 157 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรือปรับตัง้แต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

               มาตรา 158  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย หรือทำให้สูญหายหรือ
ทำให้ไร้ประโยชน์ ซ่ึงทรัพย์หรือเอกสารใดอันเป็นหน้าที่ของตนที่จะปกครองหรือรักษาไว้ หรือยินยอมให้ผู้อ่ืน
กระทำเช่นนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
               มาตรา 159  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ดูแล รักษาทรัพย์หรือเอกสารใด กระทำการอันมิชอบด้วย
หน้าที่ โดยถอน ทำให้เสียหาย ทำลายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ หรือโดยยินยอมให้ผู้อ่ืนกระทำเช่นนั้น ซึ่งตราหรือ
เครื่องหมายอันเจ้าพนักงานได้ประทับหรือหมายไว้ที่ทรัพย์หรือเอกสารนั้นในการปฏิบัติการตามหน้าที่ เพ่ือเป็น
หลักฐานในการยึดหรือรักษาสิ่งนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ 
               มาตรา 160  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่รักษาหรือใช้ดวงตราหรือรอยตราของราชการหรือของ
ผู้อื่น กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ โดยใช้ดวงตราหรือรอยตรานั้น หรือโดยยินยอมให้ผู้อื่นกระทำเช่นนั้น ซึ่งอาจ
ทำให้ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
               มาตรา 161  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษา
เอกสาร กระทำการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่
เกินสองแสนบาท 
 
 
 



               มาตรา 162  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ทำเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร 
กระทำการดังต่อไปนี้ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ 
               (1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระทำการอย่างใดข้ึน หรือว่าการอย่างใดได้กระทำต่อหน้าตนอัน
เป็นความเท็จ 
               (2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง 
               (3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น หรือ 
               (4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ 
               ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 
               มาตรา 163  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ในการไปรษณีย์ โทรเลขหรือโทรศัพท์ กระทำการอันมิ
ชอบด้วยหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
               (1) เปิด หรือยอมให้ผู้อ่ืนเปิด จดหมายหรือสิ่งอ่ืนที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 
               (2) ทำให้เสียหาย ทำลาย ทำให้สูญหาย หรือยอมให้ผู้อ่ืนทำให้เสียหาย ทำลายหรือทำให้สูญหาย ซึ่ง
จดหมายหรือสิ่งอ่ืนที่ส่งทางไปรษณีย์หรือโทรเลข 
               (3) กัก ส่งให้ผิดทาง หรือส่งให้แก่บุคคลซึ่งรู้ว่ามิใช่เป็นผู้ควรรับซึ่งจดหมาย หรือสิ่งอ่ืนที่ส่งทาง
ไปรษณีย์หรือโทรเลข หรือ 
               (4) เปิดเผยข้อความท่ีส่งทางไปรษณีย์ ทางโทรเลขหรือทางโทรศัพท์ 
               ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

               มาตรา 164  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน รู้หรืออาจรู้ความลับในราชการ กระทำโดยประการใด ๆ อันมิ
ชอบด้วยหน้าที่ ให้ผู้อ่ืนล่วงรู้ความลับนั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จำทั้งปรับ 
               มาตรา 165  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือคำสั่ง ซึ่งได้สั่งเพื่อ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ป้องกันหรือขัดขวางมิให้การเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งนั้น ต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
               มาตรา 166  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ละทิ้งงานหรือกระทำการอย่างใด ๆ เพื่อให้งานหยุดชะงักหรือ
เสียหาย โดยร่วมกระทำการเช่นนั้นด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
               ถ้าความผิดนั้นได้กระทำลงเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายแผ่นดิน เพ่ือบังคับรัฐบาลหรือเพ่ือ
ข่มขู่ประชาชน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

 
*************** 
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พระราชบัญญัติ 
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 

(ให้ไว้ ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2562) 

ในพระราชบัญญัตนิี้ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  

- กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม  
- ราชการส่วนท้องถิ่น  

- รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐในฝ่ายบริหาร  
แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการ 

 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงานของรัฐ 

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล” หมายความว่า  
- คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
- คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
- คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  .....(เกี่ยวข้องกับครูฯ).... 
- คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ  
- คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  
- คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

นายกรัฐมนตรรีักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

หมวด 1  มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 

มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑก์ารประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประกอบด้วย 
 
 
 
 

 
 

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ (ชาติ/ศาสน์/กษัตริย์/การปกครองประชาธิปไตยฯ) 
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที ่
3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิง่ที่ถูกต้องชอบธรรม 

4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชนส์่วนตัว และมีจติสาธารณะ 
5. มุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน 

6. ปฏิบัติหน้าที่อยา่งเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัต ิ

7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างทีด่ีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
 

บัน/ซื่อ/ถูก/รวม/สมั/ธรรม/แบบ
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ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เกี่ยวกับ “สภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด  การ

ปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว” 

 

องค์กรกลางบริหารงานบุคคล ของหน่วยงานของรัฐ 

- มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

(เพิ่มเติม  ก.ค.ศ.  เป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา) 

 

หมวด 2  คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม เรียกโดยย่อว่า “ก.ม.จ.” ประกอบด้วย 

นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
ผู้แทน คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ที่ได้รับมอบหมาย) รองประธานกรรมการ 
ผู้แทน (ที่ได้รับมอบหมาย) จาก 
- คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
- คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ  
- คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
- สภากลาโหม  

กรรมการโดยตำแหน่ง  
จำนวน 5 คน 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิมีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ ด้านการ
ส่งเสริมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 

(วาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี แต่จะติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้) 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวนไม่เกินห้าคน 
(นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง) 

เลขาธิการ ก.พ. เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เลขาธิการ ก.พ. แต่งต้ังข้าราชการในสำนักงาน ก.พ. เป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร (ตามความจำเป็น) 

สำนักงาน ก.พ. มีหน้าที ่ปฏิบตัิงานธุรการ งานประชุม งานวชิาการ การศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้แก่ ก.ม.จ. คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดย ก.ม.จ.  

  
 

มาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ของหนว่ยงานของรัฐ 
หลักสำคญัจัดทำ 
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PUNPUN 

ก.ม.จ. มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้ 
1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการ

ส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
2. กำหนดแนวทางหรือมาตรการ การดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3. กำหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม และยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  

4. กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม  
5. ตรวจสอบรายงานประจำปขีองหน่วยงานของรัฐ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานดังกล่าวเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

หมวด 3  การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  
เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1. กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจำหน่วยงานของรัฐ  
2. ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู ้ฝึกอบรม รวมทั้งกำหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (สร้างเครือข่ายร่วมมือระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน) 
3. ทุกสิ้นปีงบประมาณ ใหจ้ัดทำรายงานประจำปี  กำหนดเสนอต่อ ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอ

รายงานประจำปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคล  เพ่ือประเมินผลในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ 

  
องค์กรกลางบริหารงานบุคคล  นอกจากมีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบแล้ว ให้มีหน้าที่ 
- กำกับดูแลการดำเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม  
- การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  
- จัดหลักสูตรการฝึกอบรม การเผยแพร่ความเข้าใจ  
- กำหนดมาตรการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
********** 
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