พระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
------------------ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เปนปที่ ๕๘ ในรัชการปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๓/๑ และมาตรา
๗๑/๑๐(๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา“พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาเมืองที่ดีพ.ศ.
๒๕๔๖”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะตองมีเงื่อนไข
อยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ ก.พ.ร.
มาตรา๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและหนวยงานอื่น
ของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหารแตไมรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัตหิ รือพระราชกฤษฎีกา
“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ
มาตรา๕ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมวด ๑
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
มาตรา๖ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้
(๑)เกิดผลประโยชนสุขของประชาชน
(๒)เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔)ไมมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(๕)มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(๖)ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(๗)มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ

หมวด ๒
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน
มาตรา๗ การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเปาหมายเพือ่ ใหเกิดความ
ผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชนความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ
มาตรา๘ ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนสวนราชการจะตองดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปน
ศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐและจะตองมีแนวทางการบริหารราชการดังตอไปนี้
(๑) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคตามมาตรา๗ และสอดคลองกับ
แนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา
(๒)การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซื่อสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบได และมุงใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น
(๓)กอนเริ่มดําเนินการสวนราชการตองจัดใหมีการศึกษาวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบการดําเนินการในแตละ ขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใดจะมีผลกระทบตอ
ประชาชน สวนราชการตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงทําความเขาใจเพื่อใหประชาชนไดตระหนักถึง
ผลประโยชนที่สวนรวมจะไดรับจากภารกิจนั้น
(๔)ใหเปนหนาที่ขอขาราชการที่จะตองคอยรับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผูร ับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา เพื่อใหมีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหเหมาะสม
(๕)ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหสวนราชการดําเนินการแกไขปญหาและอุปสรรคนั้น
โดยเร็ว ในกรณีที่ปญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดขึ้นจากสวนราชการอืน่ หรือระเบียบขอบังคับที่ออกโดยสวนราชการอื่น ใหสวน
ราชการแจงใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการแกไขปรับปรุงโดยเร็วตอไป และใหแจง ก.พ.ร. ทราบดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการกําหนดวิธีปฏิบัติใหเหมาะสมกับภารกิจแตละเรื่องทั้งนี้ ก.พ.ร. จะ
กําหนดแนวทางการดําเนินการทั่วไปใหสวนราชการปฏิบัติใหเปนไปตามมารตรานี้ดวยก็ได
หมวด ๓
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
มาตรา๙ การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้
(๑)กอนจะดําเนินการตามภารกิจใดสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา
(๒) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (๑) ตองมีรายละเอียดของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณ
ที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอนเปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ
(๓)สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สวนรวมราชการกําหนดขึ้น ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ก.พ.ร.กําหนด
(๔)ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของ
สวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม

มาตรา๑๐ ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวของกับหลายสวนราชการหรือเปนภารกิจที่ใกลเคียงหรือตอเนื่องกัน ใหสวน
ราชการที่เกีย่ วของนั้นกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อใหเกิดการบริหารราชการแบบบูรณการรวมกัน โดยมุงใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
ใหสวนราชการมีหนาที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาคณะผูแทนใน
ตางประเทศ เพื่อใหการบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือในตางประเทศ แลวแตกรณี สามารถใชอํานาจตามกฎหมาย
ไดครบถวนตามความจําเปนและบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรา๑๑ สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆเพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการได
อยางถูกตอง รวมเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนใน
การปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา๑๒ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการ
กํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปนลายลักษณอักษรหรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบใหการ
ปฏิบัติราชการ
มาตรา๑๓ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ
คณะรัฐมนตรี
เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณรวมกันจัดทําแผนการ
บริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภา
เมือ่ คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผนดินตามวรรคหนึ่งแลว ใหมีผลผูกผัน
คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสวนราชการ ที่จะตองดําเนินการจัดทําภารกิจใหเปนไปตามแผนการบริหารราชการแผนดินนั้น
มาตรา๑๔ ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓ ใหจัดทําเปนแผนสี่ป โดยนํานโยบายของ
รัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ อยางนอยจะตองมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนด
เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน สวนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแตละภารกิจ ประมาณการรายไดและรายจายและ
ทรัพยากรตางๆ ที่จะตองใชระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล
มาตรา๑๕ เมื่อมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายที่จะตองจัดใหมีขึ้นใหม
หรือกฎหมายที่ตองมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน สวนราชการ
ผูรับผิดชอบ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ
แผนนิติบัญญัตินั้นเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอแลว ใหมีผลผูกพันสวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น
ในกรณีที่เห็นสมควร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑการจัดทํา
แผนนิติบัญญัติเพื่อใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานก็ได
มาตรา๑๖ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําแผน สี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓

ในแตละปงบประมาณใหสวนราชการจัดทําแผนกปฏิบัติราชการประจําปโดยใหระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่ตอง
ใช เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ
เมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดตามวรรคสองแลว ใหสํานักงบประมาณ
ดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการดังกลาว
ในกรณีที่สวนราชการมิไดเสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไมไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี มิ
ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น
เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี
มาตรา๑๗ ในกรณีที่กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณกําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับ
งบประมาณ ใหสํานักงบประมาณและ ก.พ.ร. รวมกันกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา ๑๖ ใหสามารถ
ใชไดกับแผนปฏิบัติราชการที่ตองจัดทําตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อมิใหเพิ่มภาระงานในการจัดทําแผนจน
เกินสมควร
มาตรา๑๘ เมื่อมีกําหนดงบประมาณรายจายประจําปตามแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการใดแลวการโอน
งบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติราชการไปดําเนินการ อยางอื่น ซึ่งมีผลทําใหภารกิจเดิมไมบรรลุ
เปาหมายหรือนําไปใชในภารกิจใหมที่มิไดกําหนดในแผนปฏิบัติราชการ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให
ปรับแผนปฏิบัติราชการใหสอดคลองกันแลว
การปรับแผนปฏิบัติราชการตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดเฉพาะในกรณีที่งานหรือภารกิจใดไมอาจดําเนินการตาม
วัตถุประสงคตอไปได หรือหมดความจําเปนหรือไมเปนประโยชน หรือหากดําเนินการตอไปจะตองเสียคาใชจายเกินความ
จําเปน หรือมีความจําเปนอยางอื่นอันไมอาจหลีกเหลี่ยงได ที่จะตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญของแผนปฏิบัติราชการ
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหปรับแผนปฏิบัติราชการแลว ใหดําเนินการแกไขแผนการบริหารราชการแผนดินให
สอดคลองกันดวย
มาตรา๑๙ เมื่อนายกรัฐมนตรีพนจากตําแหนง ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและใหขอมูล
ตอนายกรัฐมนตรีคนใหมตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหมสั่งการ ทั้งนี้ เพื่อนายกรัฐมนตรีคนใหมจะไดใชเปนขอมูลในการพิจารณา
กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินตอไป
หมวด ๔
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดความคุม คาในเชิงภารกิจของรัฐ
มาตรา๒๐ เพื่อใหการปฏิบัติราชการภายในสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ใหสวนราชการกําหนดเปาหมาย
แผนการทํางาน ระยะเวลาแลวเสร็จของงานหรือโครงการ และงบประมาณที่จะตองใชในแตละงานหรือโครงการ และตอง
เผยแพรใหขาราชการและประชาชนทราบทั่วกันดวย
มาตรา๒๑ ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแตละประเภทขึ้น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
ใหสวนราชการคํานวณรายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการนั้นตาม
ระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกําหนดและรายงานใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ

ในกรณีที่รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใดสูงกวารายจายตอหนวยของงานบริการ
สาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกันหรือคลายคลึงกันของสวนราชการอื่นใหสวนราชการนั้นจัดทําแผนการลดรายจายตอ
หนวยของงานบริการสาธารณะดังกลาวเสนอสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ และถามิไดมีขอทักทวง
ประการใดภายในสิบหาวันก็ใหสวนราชการดังกลาวถือปฏิบัติตามแผนการลดรายจายนั้นตอไปได
มาตรา๒๒ ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณรวมกันจัดใหมี
การประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการดําเนินการอยูเพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเปนแนวทางใน
การพิจารณาวาภารกิจใดสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือยุบเลิก และเพื่อประโยชนในการจัดตั้งงบประมาณของสวนราชการ
ในปตอไป ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ในการประเมินความคุมคาตามวรรคหนึ่ง ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ความเปนไปไดของภารกิจ
หรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงไดและรายจายที่ตองเสียไปกอนและหลังที่สวนราชการดําเนินการ
ดวย
ความคุมคาตามาตรานี้ ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และประโยชนหรือผลเสียอื่น ซึ่งไมอาจ
คํานวณเปนตัวเงินได
มาตรา๒๓ ในการจัดซื้อหรือจัดจาง ใหสวนราชการดําเนินการโดยเปดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน
และผลเสียทางสังคม ภาระตอประชาชน คุณภาพ วัตถุประสงคที่จะใช ราคาและประโยชนระยะยาวของสวนราชการที่จะไดรับ
ประกอบกัน
ในกรณีที่วัตถุประสงคในการใชเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพและการดูแลรักษาเปนสําคัญใหสามารถกระทําไดโดย
ไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป
ใหสวนราชการที่มีหนาที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหสวนราชการดําเนินการตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสองไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรา๒๔ ในการปฏิบัติภารกิจใด หากสวนราชการจําเปนตองไดรับอนุญาต อนุมัติ หรือความเห็นชอบจากสวน
ราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด ใหสวนราชการที่มีอํานาจ
อนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบดังกลาว แจงผลการพิจารณาใหสวนราชการที่ยื่นคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับคําขอ
ในกรณีที่เรื่องใดมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว และ
ขั้นตอนการปฏิบัตินั้นตองใชระยะเวลาเกินสิบหาวัน ใหสวนราชการที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบประกาศ
กําหนดระยะเวลาการพิจารณาไวใหสวนราชการอื่นทราบ
สวนราชการใดที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติ หรือใหความเห็นชอบ มิไดดําเนินการใหแลวเสร็จตามวรรคหนึ่งหรือวรรค
สอง หากเกิดความเสียหายใดขึ้น ใหถือวาขาราชการซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของและ หัวหนาสวนราชการนั้นประมาทเลินเลออยาง
รายแรง เวนแตจะพิสูจนไดวาความลาชานั้นมิไดเกิดขึ้นจากความผิดของตน
มาตรา๒๕ ในการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาใด ๆ ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่รับผิดชอบในปญหานั้นๆ จะตอง
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว การตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาวินิจฉัย ใหดําเนินการไดเทาที่จําเปนอันไมอาจหลีกเลี่ยงได
ในการพิจารณาเรื่องใดๆ โดยคณะกรรมการ เมื่อคณะกรรมการมีมติเปนประการใดแลว ใหมติของคณะกรรมการ
ผูกพันสวนราชการซึ่งมีผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย แมวาในการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องนั้นผูแทนของสวนราชการที่เปน
กรรมการฝายขางนอยไวใหปรากฏในเรื่องนั้นดวย
ความผูกพันที่กําหนดไวในวรรคสอง มิใหใชบังคับกับการวินิจฉัยในปญหาดานกฎหมาย

มาตรา๒๖ การสั่งราชการโดยปกติใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตในกรณีที่ผูบังคับบัญชามีความจําเปนที่ไม
อาจสั่งเปนลายลักษณอักษรในขณะนั้น จะสั่งราชการดวยวาจาก็ได แตใหผูรับคําสั่งนั้นบันทึกคําสั่งดวยวาจาไวเปนลายลักษณ
อักษรและเมื่อไดปฏิบัติราชการตามคําสั่งดังกลาวแลว ใหบันทึกรายงานใหผูสั่งราชการทราบ ในบันทึกใหอางอิงคําสั่งดวยวาจา
ไวดวย
หมวด ๕
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
มาตรา๒๗ ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใดใหแกผูดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้น
โดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผลให
เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน
เมื่อไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่งแลว ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑการควบคุม ติดตาม
และกํากับดูแลการใชอํานาจและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจและผูมอบอํานาจไวดวย หลักเกณฑดังกลาวตองไมสราง
ขั้นตอนหรือการกลั่นกรองงานที่ไมจําเปนในการปฏิบัติงานของขาราชการ ในการนี้ หากสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมแลวจะเปนการลดขั้นตอนเพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดคาใชจาย รวมทั้งไมเกิดผลเสียหายแกราชการ ใหสวน
ราชการดําเนินการใหขาราชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและกําลังเงินงบประมาณ
เมื่อสวนราชการใดไดมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจตามวรรคหนึ่ง หรือไดมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมตามวรรคสองแลว ใหสวนราชการนั้นเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป
มาตรา๒๘ เพื่อประโยชนในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ตามมาตรา ๒๗ ก.พ.ร.ดวยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหวางผูรับมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการใหสวนราชการถือปฏิบัติได
มาตรา๒๙ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการ
ดวยกัน ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการรวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของในแตละ
ขั้นตอนเปดเผยไว ณ ที่ทําการของสวนราชการและในระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ เพื่อใหประชาชนหรือผูที่
เกี่ยวของเขาตรวจดูได
มาตรา๓๐ ในกระทรวงหนึ่ง ใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวม เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนในการที่จะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎอื่นใด ทั้งนี้ เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอสอบถาม ขอทราบขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติใน
เรื่องใด ๆ ที่เปนอํานาจหนาที่ของสวนราชการในกระทรวงเดียวกัน โดยติดตอเจาหนาที่ ณศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว
มาตรา๓๑ ในศูนยบริการรวมตาม มาตรา ๓๐ ใหจัดใหมีเจาหนาที่รับเรื่องราวตางๆ และดําเนินการสงตอใหเจาหนาที่
ของสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป โดยใหมีขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของทุกสวนราชการใน
กระทรวงรวมทั้งแบบคําของตาง ๆ ไวใหพรอมที่จะบริการประชาชนได ณ ศูนยบริการรวม
ใหเปนหนาที่สวนราชการที่เกี่ยวของที่จะตองจัดพิมพรายละเอียดของเอกสารหลักฐานที่ประชาชนจะตองจัดหามาใน
การขออนุมัติหรือขออนุญาตในแตละเรื่องมอบใหแกเจาหนาที่ของศูนยบริการรวมและใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่ศูนยบริการ

รวมที่จะตองแจงใหประชาชนที่มาติดตอไดทราบในครั้งแรกที่มาติดตอและตรวจสอบวาเอกสารหลักฐานที่จําเปนดังกลาวนั้น
ประชาชนไดยื่นมาครบถวนหรือไม พรอมทั้งแจงใหทราบถึงระยะเวลาที่จะตองใชดําเนินการในเรื่องนั้น
ในการยื่นคํารองหรือคําขอตอศูนยบริการรวมตามมาตรา๓๐ ใหถือวาเปนการยื่นตอสวนราชการที่เกี่ยวของทั้งหมด
ตามที่ระบุไวในกฎหมายหรือกฎแลว
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากมีปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กําหนดในกฎหมายหรือกฎในเรื่องใด ใหสวนราชการที่เกี่ยวของแจงให ก.พ.ร.ทราบ เพื่อดําเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีใหมี
การปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายหรือกฎนั้นตอไป
มาตรา๓๒ ใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอจัดใหสวนราชการที่
รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับการบริการประชาชนในเรื่องเดียวกันหรือตอเนื่องกันในจังหวัด อําเภอ หรือกิ่งอําเภอนั้น รวมกัน
จัดตั้งศูนยบริการรวมไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือที่วาการกิ่งอําเภอ หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร โดย
ประกาศใหประชาชนทราบ และใหนําความในมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๑ มาใชบังคับดวยโดยอนุโลม
หมวด ๖
การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ
มาตรา๓๓ ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะไดดําเนินการ
ตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความ
คุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน
กําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ก.พ.ร.กําหนด
ในกรณีที่สวนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ ใหสวนราชการดําเนินการปรับปรุงอํานาจ
หนาที่ โครงสราง และอัตรากําลัง ของสวนราชการใหสอดคลองกัน และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อ
ดําเนินการตอไป
ในกรณีที่ก.พ.ร. พิจารณาแลวเห็นวาภารกิจของรัฐที่สวนราชการใดรับผิดชอบดําเนินการอยูสมควร
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติม ใหเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหสวนราชการนั้น
ดําเนินการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาที่ โครงสรางและอัตรากําลังของสวนราชการนั้นใหสอดคลองกัน
มาตรา๓๔ ในกรณีที่มีการยุบเลิก โอน หรือรวมสวนราชการใดทั้งหมดหรือบางสวน หามมิใหจัดตั้งสวนราชการที่มี
ภารกิจหรืออํานาจหนาที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกันกับสวนราชการดังกลาวขึ้นอีก เวนแตมีการเปลี่ยนแปลงแผนการ
บริหารราชการแผนดิน และมีเหตุผลจําเปนเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือรักษาผลประโยชน
สวนรวมของประชาชน และโดยไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.
มาตรา๓๕ สวนราชการมีหนาที่สํารวจ ตรวจสอบ และทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ ที่อยู
ในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม ให
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของ
ประเทศ ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการนําความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะของประชาชนมาประกอบการ
พิจารณาดวย

มาตรา๓๖ ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นวากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสวนราชการใด ไมสอดคลองหรือเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนา
ประเทศ เปนอุปสรรคตอการประกอบกิจการหรือการดํารงชีวิตของประชาชน หรือกอใหเกิดภาระหรือความยุงยากตอประชาชน
เกินสมควร ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนะตอสวนราชการนั้นเพื่อดําเนินการแกไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็ว
ตอไป
ในกรณีที่สวนราชการที่ไดรับการเสนอแนะไมเห็นชอบดวยกับคําเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ใหเสนอเรือ่ งตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
หมวด ๗
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน
มาตรา๓๗ ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวของกับการบริการประชาชนหรือติดตอประสานงานในระหวางสวนราชการ
ดวยกัน ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการ
ทั่วไป สวนราชการใดมิไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงานใดและ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวางานนั้น มีลักษณะที่สามารถกําหนด
ระยะเวลาแลวเสร็จได หรือสวนราชการไดกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จไว แต ก.พ.ร. เห็นวาเปนระยะเวลาทีล่ าชาเกิน
สมควร ก.พ.ร.จะกําหนดเวลาแลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได
ใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตองตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง
มาตรา๓๘ เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือจากสวนราชการดวยกัน
เกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้น ที่จะตองตอบคําถามหรือแจงการ
ดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือภายในกําหนดเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๓๗
มาตรา๓๙ ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
ที่จะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
ระบบเครือขายสารสนเทศตามวรรคหนึ่ง ตองจัดทําในระบบเดียวกับที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารจัดใหมีขึ้นตามมาตรา๔๐
มาตรา๔๐ เพื่ออํานวยความสะดวกและความรวดเร็วแกประชาชนในการติดตอกับสวนราชการทุกแหง ใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศกลางขึ้น
ในกรณีที่สวนราชการใดไมอาจจัดใหมีระบบเครือขายสานสนเทศของสวนราชการไดอาจรองขอใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการจัดทําระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการดังกลาวก็ได ในการนี้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะขอใหสวนราชการใหความชวยเหลือดานบุคลากร คาใชจาย และขอมูลในการ
ดําเนินการก็ได
มาตรา๔๑ ในกรณีที่สวนราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ราชการ อุปสรรค ความยุงยาก หรือปญหาอื่นใดจากบุคคลใด โดยมีขอมูลและสาระตามสมควรใหเปนหนาที่ของสวนราชการ
นั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และในกรณีที่มีที่อยูของบุคคลนั้น ใหแจงใหบคุ คลนั้นทราบผลการดําเนินการ
ดวย ทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบ เครือขายสารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได

ในกรณีการแจงผานทางระบบเครือขายสารสนเทศ มิใหเปดเผยชื่อหรือที่อยูของผูรองเรียน เสนอแนะ หรือแสดง
ความคิดเห็น
มาตรา๔๒ เพื่อใหการปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความสะดวกรวกเร็ว ใหสวนราชการที่มี
อํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการอื่น มีหนาที่ตรวจสอบวา
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุงยาก ซ้ําซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่
ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป
ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนหรือเสนอแนะจากขาราชการหรือสวนราชการอื่นในเรื่องใดใหสวนราชการที่ออก
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นพิจารณาโดยทันที และในกรณีที่เห็นวาการรองเรียนหรือเสนอแนะนั้นเกิดจากความ
เขาใจผิดหรือความไมเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใหชี้แจงใหผูรองเรียนหรือเสนอแนะทราบภายในสิบหาวัน
การรองเรียนหรือเสนอแนะตามวรรคสอง จะแจงผาน ก.พ.ร. ก็ได
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นวา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให ก.พ.ร. แจงใหสวน
ราชการที่ออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้นทราบเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข หรือยกเลิก ตอไปโดยเร็ว
มาตรา๔๓ การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีมีความจําเปนอยางยิ่งเพื่อ
ประโยชนในการรักษาความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน หรือการ
คุมครองสิทธิสวนบุคคล จึงใหกําหนดเปนความลับไดเทาที่จําเปน
มาตรา๔๔ สวนราชการตองจัดใหมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณรายจายแตละป รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
หรือจัดจางที่จะดําเนินการในปงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ที่ไดมีการอนุมัติใหจัดซื้อหรือจัดจางแลว ใหประชาชนสามารถ
ขอดูหรือตรวจสอบได ณ สถานที่ทําการของสวนราชการ และระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการ ทั้งนี้ การเปดเผย
ขอมูลดังกลาวตองไมกอใหเกิดความไดเปรียบหรือเสียเปรียบหรือความเสียหายแกบุคคลใดในการจัดซื้อหรือจัดจาง
ในการจัดทําสัญญาจัดซื้อหรือจัดจาง หามมิใหมีขอความหรือขอตกลงหามมิใหเปดเผยขอความหรือขอตกลงใน
สัญญาดังกลาว เวนแตขอมูลดังกลาวเปนขอมูลที่อยูภายใตบังคับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการคุมครอง
ความลับทางราชการ หรือในสวนที่เปนความลับทางการคา
หมวด ๘
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
มาตรา๔๕ นอกจากการจัดใหมีการประเมินผลตามมาตรา ๙ (๓) แลว ใหสวนราชการจัดใหมีคณะผูประเมินอิสระ
ดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจ
ของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กําหนด
มาตรา๔๖ สวนราชการอาจจัดใหมีการประเมินภาพรวมของผูบังคับบัญชาแตละระดับหรือหนวยงานในสวนราชการ
ได ทั้งนี้ การประเมินดังกลาวตองกระทําเปนความลับและเปนไปเพื่อประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ
มาตรา๔๗ ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการ
ประเมินโดยคํานึงถึงผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวของขาราชการผูนั้นในตําแหนงที่ปฏิบัติ ประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่หนวยงานที่
ขาราชการผูนั้นสังกัดไดรับจากการปฏิบัติงานของขาราชการผูนั้น
มาตรา๔๘ ในกรณีที่สวนราชการไดดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งเปนที่
พึงพอใจแกประชาชน ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการหรือใหสวน

ราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรร
เปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
มาตรา๔๙ เมื่อสวนราชการใดไดดําเนินงานไปตามเปาหมาย สามารถเพิ่มผลงานและผลสัมฤทธิ์ โดยไมเปนการเพิ่ม
คาใชจายและคุมคาตอภารกิจของรัฐหรือสามารถดําเนินการตามแผนการลดคาใชจายตอหนวยตามหลักเกณฑ
ที่ ก.พ.ร. กําหนด ให ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกสวนราชการนั้น หรือใหสวน
ราชการใชเงินงบประมาณเหลือจายของสวนราชการนั้น เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสวนราชการหรือจัดสรร
เปนรางวัลใหขาราชการในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
หมวด ๙
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา๕๐ เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจกําหนดใหสวนราชการตองปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกานี้ รวมทั้ง
กําหนดมาตรการอื่นเพิ่มเติมจากที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ก็ได
มาตรา๕๑ ในกรณีที่พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเรื่องใด และมีกฎหมายฉบับอื่น
กําหนดใหสวนราชการตองจัดทําแผนงานในเรื่องเดียวกันทั้งหมดหรือบางสวนเมื่อสวนราชการไดจัดทําแผนงานตามกฎหมาย
ฉบับใดฉบับหนึ่งแลวใหถือวาสวนราชการนั้นไดจัดทําแผนตามพระราชกฤษฎีกานี้ดวยแลว
มาตรา๕๒ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราช
กฤษฎีกานี้โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑเกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความตองการของประชาชนที่สอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด ๕ และหมวด ๗
ใหเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหความชวยเหลือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําหลักเกณฑ
ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา๕๓ ใหองคการมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดใหมีหลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามแนวทางของพระ
ราชกฤษฎีกานี้
ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นวาองคการมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไมจัดใหมีหลักเกณฑตามวรรคหนึ่งหรือมีแตไมสอดคลอง
กับพระราชกฤษฎีกานี้ ใหแจงรัฐมนตรีซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลองคการมหาชน หรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาสั่งการใหองคการ
มหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้น ดําเนินการใหถูกตองตอไป
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

