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การศึกษาส่วนบุคคลฉบับน้ีมุ่งศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเกี่ยวกับการมอบอํานาจให้

หัวหน้าคณะผู้แทนสั่งและปฏิบัติราชการในต่างประเทศแทนส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศ 
ซึ่งหลายส่วนราชการยังไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กฎหมายได้บัญญัติไว้  
โดยกฎหมายบัญญัติให้ “หัวหน้าส่วนราชการที่มีภารกิจที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศต้องมอบ
อํานาจที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศน้ันให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนและให้หัวหน้าคณะผู้แทนต้องมอบ
อํานาจต่อให้แก่บุคคลในคณะผู้แทน” ทั้งน้ี เน่ืองจากการมอบอํานาจของส่วนราชการที่มีสํานักงานใน
ต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นกลไกสําคัญหน่ึงในหลาย ๆ กลไกที่ช่วยและสนับสนุนให้
หัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการมีอํานาจ
บังคับบัญชาและควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการทั้งในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศและ
ข้าราชการท่ีสังกัดส่วนราชการอ่ืนที่มีสํานักงานในต่างประเทศได้ตามอํานาจที่กฎหมายบัญญัติให้ไว้ 
และสามารถบริหารราชการในต่างประเทศได้อย่างมีเอกภาพเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทยซึ่งจะต้องมีเอกภาพเป็นหน่ึงเดียว โดยวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาส่วนบุคคลฉบับน้ีก็เพ่ือช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นผู้มอบอํานาจและเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่
ซึ่งเป็นผู้รับมอบอํานาจ และหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศที่เป็นผู้รับมอบอํานาจต่อ ตลอดจนเพ่ือ
เพ่ิมและปรับปรุงประสิทธิภาพเก่ียวกับการมอบอํานาจของส่วนราชการให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนและ
การมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ  

ผู้เขียนได้รวบรวมและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่าวได้ศึกษาเพ่ือ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด และจากผลการศึกษาพบว่า ในขณะนี้ส่วนราชการ
ทั้งหมดที่มีสํานักงานในต่างประเทศ จํานวน 20 แห่ง และมีเพียง 8 แห่งที่ได้มอบอํานาจในการปฏิบัติ
ราชการแทนในต่ างประเทศใ ห้แ ก่หั วหน้าคณะผู้ แทนแล้ ว  โดยไ ด้ ช้ี ใ ห้ เห็นถึ งสา เห ตุที่ 
ส่วนราชการหลายแห่งยังไม่ได้มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน และแม้ส่วนราชการบางแห่งได้
มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแล้วแต่ก็ยังปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
อาทิเช่น ไม่ได้มอบอํานาจทั้งปวงที่สํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการต้องปฏิบัติตามภารกิจ
ปกติในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน หรือยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การมอบอํานาจตามที่ 
มาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 ได้กําหนดหน้าที่ของผู้มอบอํานาจ
ไว้ว่าหลังจากมอบอํานาจแล้วผู้มอบอํานาจจะต้องมีหน้าที่ดําเนินการอย่างไรต่อไปบ้าง หรือยังไม่ได้ 
ส่งคําสั่งมอบอํานาจผ่านกระทรวงการต่างประเทศตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้บัญญัติไว้ นอกจากน้ี ยังมีปัญหาในช่วงการมอบอํานาจต่อของหัวหน้า 
คณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศ ซึ่งเขตภารกิจของสํานักงานในต่างประเทศหลายแห่ง 
ไม่สอดคล้องกับเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตหรือเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ที่มีอํานาจ



จ 

กํากับดูแลสํานักงานในต่างประเทศน้ัน ๆ ซึ่งมีปัญหาว่าจะให้เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ใดเป็นผู้มอบ
อํานาจต่อให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศน้ัน ๆ  

จากปัญหาที่พบจากการศึกษา ผู้เขียนได้มีข้อเสนอแนะทางนโยบาย ข้อเสนอแนะทาง
กฎหมาย และข้อเสนอแนะในการดําเนินการ พอสรุปได้ดังน้ี 

1)  ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการที่ส่วนราชการที่มีสํานักงานใน
ต่างประเทศมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศให้แก่
หัวหน้าคณะผู้แทน โดยอาจใช้วิธีการจัดประชุมหรือสัมมนาให้ความรู้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดทําคําสั่งมอบอํานาจของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง โดยสํานักงานของ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 
ที่มีอํานาจกํากับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการมอบอํานาจของส่วนราชการต่าง ๆ ควรเป็นหน่วยงานกลาง
ในการประสานช้ีแจงให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบถึงความจําเป็นและหน้าที่ตามกฎหมายท่ี 
ส่วนราชการน้ันต้องปฏิบัติ และในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นผู้รับมอบอํานาจก็ควรแจ้ง
ผลการประชุมหรือสัมมนาให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบเพ่ือจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย 

2)  สํานักงาน ก .พ .ร .  ควรเป็นหน่วยงานกลางในการกระตุ้น ติดตาม ทวงถาม  
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีสํานักงานในต่างประเทศเร่งทําหนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจให้แก่หัวหน้า
คณะผู้แทนและอาจใช้เรื่องการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นหน่ึงในตัวช้ีวัดการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ตลอดจนอาจพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
มอบอํานาจ พ.ศ. 2550 ให้ส่วนราชการท่ีมีหนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแล้ว
ต้องส่งหนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจน้ันไปประกาศในราชกิจานุเบกษาด้วย 

3) กระทรวงการต่างประเทศควรสร้างความตระหนักรู้ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนใน
ต่างประเทศด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่ให้อํานาจหัวหน้าคณะผู้แทนที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดในการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการและมีเอกภาพในการส่ังการ เพ่ือให้
หัวหน้าคณะผู้แทนทราบถึงอํานาจที่ตนมีอยู่ตามกฎหมายและเห็นถึงความสําคัญของการรับมอบ
อํานาจและการมอบอํานาจต่อให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศ และใช้อํานาจที่กฎหมายให้ไว้
กํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติราชการของทีมประเทศไทยอย่างใกล้ชิด 

4)  กระทรวงการต่างประเทศอาจใช้กลไกของคณะกรรมการบริหารราชการใน
ต่างประเทศตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 
เรียกประชุมคณะกรรมการฯ และเชิญหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีสํานักงานในต่างประเทศมาแจ้ง
ให้ทราบถึงปัญหาการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศเพ่ือร่วมกันแก้ปัญหาและ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้ 

5)  ควรพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2550 ให้ชัดเจนว่าอํานาจทั้งปวงที่ส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศต้องมอบให้แก่
หัวหน้าคณะผู้แทนหมายถึงอํานาจในเรื่องใดบ้าง หรือจะจํากัดประเภทของอํานาจที่ส่วนราชการน้ัน ๆ 
จะต้องมอบให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแค่ไหนเพียงใด 

6)  สําหรับปัญหาในช่วงการมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงาน
ในต่างประเทศ ซึ่งเขตภารกิจของสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการบางแห่งไม่สอดคล้องกับ
เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตหรือเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ กระทรวงการต่างประเทศอาจ



ฉ 

ประสานกับส่วนราชการน้ัน ๆ ให้ปรับเขตภารกิจของสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ 
ให้สอดคล้องกับเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตหรือเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ในกรณีที่ไม่
อาจปรับเขตภารกิจ เขตอาณา และเขตกงสุลให้สอดคล้องกันได้ ก็อาจพิจารณานําเขตภารกิจ  
เขตอาณา และเขตกงสุลมาเทียบเคียงกันและพิจารณาว่าจะให้เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ใดเป็น 
ผู้มอบอํานาจต่อให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศน้ัน ๆ ซึ่งกงสุลใหญ่ที่ต้องมอบอํานาจต่ออาจมี
มากกว่า 2 ท่าน หรือเอกอัครราชทูตอาจต้องร่วมมอบอํานาจต่อด้วย ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละ
กรณี อย่างไรก็ตาม การจัดทําคําสั่งมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนอาจต้องคํานึงถึง 
ความเก่ียวพันและสายบังคับบัญชาและการปฏิบัติราชการของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
กับสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ ประกอบด้วย 

7)  คําสั่งมอบอํานาจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่เอกอัครราชทูต ณ 
กรุงบรัสเซลส์ และคําสั่งมอบอํานาจต่อของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้แก่หัวหน้าสํานักงาน 
ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นตัวอย่างที่ดี ในการใช้
ถ้อยคําครอบคลุมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์การมอบอํานาจตามกฎหมายและสอดคล้องกับ  
การตีความของ ก.พ.ร. จึงควรใช้เป็นตัวอย่างและนํามาปรับใช้กับการทําคําสั่งมอบอํานาจของ  
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีสํานักงานในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

การศึกษาส่วนบุคลฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือของบุคคลหลายท่าน 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. สร้อยตระกูล  อรรถมานะ อาจารย์ 
ที่ปรึกษาหลัก เอกอัครราชทูต ดร. สมเกียรติ  อริยปรัชญา และศาสตราจารย์ ดร. พลภัทร  บุราคม 
อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษาและคําแนะนําที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการวิจัยอัน
ทําให้การศึกษาส่วนบุคคลฉบับน้ีสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่แท้จริง 

นอกจากน้ี ยังมีบุคคลอีกหลายท่านที่ได้กรุณาช่วยสนับสนุนในด้านข้อมูลและเอกสาร 
ที่เก่ียวข้อง การให้คําแนะนํา การให้สัมภาษณ์ และการจัดพิมพ์ ผู้เขียนจึงขอถือโอกาสน้ีขอบพระคุณ
ข้าราชการท้ังจากกองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวง อันประกอบด้วย นางสาวสุทธาทิพย์  วาทิตต์พันธ์ุ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงเบิร์น นางสาวกนกภรณ์  คุณวัฒน์ นักการทูตชํานาญการ กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย นางสาวอรวีณ์  ศุภวาทิน นักการทูตชํานาญการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นางสาวอวัสดา  
เอ่ียมแม้นศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัด
กระทรวงฯ และนายนฤเบศร์  ขาวดารา นักวิชาการด้านกฎหมายทะเล กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย ด้วยความช่วยเหลือของ ท่านเหล่าน้ีทําให้การศึกษาส่วนบุคคลฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงสมกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ต้ังไว้ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการมอบอํานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนในต่างประเทศต่อไป 

สุดท้ายน้ี ผู้ เขียนขอขอบพระคุณ นางสาวภัทรัตน์  หงษ์ทอง ผู้ อํานวยการสถาบัน 
การต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ นางสาวชไมพร  ตันติเวสส นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ 
และเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ทุกท่านที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต 
รุ่นที่ 8 ประจําปีการศึกษา 2559 สําหรับความทุ่มเทสรรพกําลังในการจัดหาวิทยากรช้ันนําแต่ละ
สาขาวิชามาบรรยายให้แก่ผู้เข้าอบรมได้รับฟังอันเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของผู้ฝึกอบรมอย่างแท้จริง 
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างดีย่ิง 

 
 
ศรายุทธ  เทียนก่ิงแก้ว 
สิงหาคม 2559 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ภูมิหลัง ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

สืบเน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจใน ปี พ.ศ. 2540 ทําให้รัฐบาลในสมัยต่อ ๆ มามีแนวความคิด
ในการปฏิรูประบบบริหารราชการไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของระบบราชการไทย  
และตอบสนองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งขึ้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2545
คณะรัฐมนตรีในสมัยน้ันได้เห็นชอบให้มีการเริ่มโครงการนําร่องระบบการบริหารราชการใน
ต่างประเทศแบบบูรณาการ หรือโครงการการปฏิบัติงานของระบบเอกอัครราชทูตแบบ Chief 
Executive officer (CEO) โดยมีสํานักงานในต่างประเทศ 6 แห่ง เป็นโครงการนําร่อง ซึ่งได้แก่  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สถานอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงปักก่ิง สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี และคณะผู้แทนถาวร
ประจําสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ โดยมีหลักการเช่นเดียวกับการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการ
จังหวัดแบบ Chief Executive Officer (CEO) ของกระทรวงมหาดไทย กล่าวคือ ต้องการให้ 
การปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประจําอยู่ในต่างประเทศมีการประสานเช่ือมโยงกันอย่างมี
เอกภาพ มีเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการทํางานเป็นทีม โดยให้จัดต้ังคณะกรรมการ (board) 
ขึ้นในแต่ละประเทศ หรือที่เรียกว่า Team Thailand โดยมีเอกอัครราชทูตเป็นประธาน และมี
หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประจําในต่างประเทศร่วมเป็นกรรมการ ทําหน้าที่วางยุทธศาสตร์ในการ
ปฏิบัติงานในเร่ืองต่าง ๆ ของทุกหน่วยงานโดยรวมให้เหมาะสมสอดคล้องและเช่ือมโยงระหว่าง
ประเทศและในประเทศน้ัน ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นผลดีต่อประเทศ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล1 

ทั้งน้ี เน่ืองจากก่อนหน้าน้ันหน่วยงานราชการไทยที่มีสํานักงานประจําในต่างประเทศ 
ต่างทํางานในลักษณะต่างคนต่างทํา มีสายการบังคับบัญชา ความรับผิดชอบ และการรายงานผล 
การปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาและต้นสังกัดของตนใน
กรุงเทพฯ นอกจากน้ี กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นต้นสังกัดของหน่วยงานท่ีมีสํานักงานประจําใน
ต่างประเทศต่างก็กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการต่างประเทศให้หน่วยงานของตนปฏิบัติ ซึ่งทําให้ไม่
บูรณาการสอดคล้องกับนโยบายด้านการต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศและของรัฐบาลใน
ภาพรวม หลังจากได้มีโครงการปฏิบัติงานของเอกอัครราชทูตแบบ CEO ไปได้ระยะหน่ึง ต่อมาเมื่อ
วันที่ 6 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกใช้แนวทาง 

                                                 
1 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, โครงการนําร่องเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ (CEO), หนังสือด่วนท่ีสุด นร. 
0504/ว167, 10 ตุลาคม 2545. 



2 

การบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ ซึ่งให้สถานเอกอัครราชทูตทําหน้าที่เป็น
หัวหน้าทีมไทยแลนด์มีทั้งสิ้น 66 แห่ง และส่วนราชการเป็นส่วนหน้าของทีมไทยแลนด์ประกอบด้วย2 

1) สถานกงสุลใหญ่ 27 แห่ง 
2) สํานักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนไทย 3 แห่ง สํานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ 
3) กระทรวงกลาโหม มีสํานักงานผู้ช่วยทูตทหาร 33 แห่ง ประกอบด้วย ฝ่ายทหารบก 14 แห่ง 

ฝ่ายทหารเรือ 11 แห่ง และฝ่ายทหารอากาศ 8 แห่ง 
4) กระทรวงการคลัง 6 แห่ง ประกอบด้วย สํานักงานที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจการคลัง 3 แห่ง 

และฝ่ายศุลกากร 3 แห่ง 
5) กระทรวงพาณิชย์ 60 แห่ง ประกอบด้วย คณะทูตถาวรประจําองค์การการค้าโลก 1 แห่ง 

สํานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 3 แห่ง และสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 60 แห่ง 
6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 แห่ง (สํานักที่ปรึกษาการเกษตร)  
7) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 แห่ง (สํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี) 
8) กระทรวงแรงงาน 12 แห่ง (สํานักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ) 
9) กระทรวงอุตสาหกรรม 9 แห่ง ประกอบด้วย สํานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมใน 

ต่างประเทศ 2 แห่ง และสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ 7 แห่ง 
10) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สํานักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 
11) กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) 
12) กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การยูเนสโก) 
13) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
14) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สืบเน่ืองจากการที่รัฐบาลในสมัยน้ันเห็นชอบให้เอกอัครราชทูตใช้แนวทางการบริหารราชการ

แบบบูรณาการเต็มรูปแบบ จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 25453 ด้วยเหตุผล
เพ่ือให้การบริหารราชการในต่างประเทศเหมาะสมกับลักษณะในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติ
ราชการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยให้มีหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ
ในต่างประเทศ ทั้งน้ี ได้มีการเพ่ิมเติมหมวด 7 เรื่องการบริหารราชการในต่างประเทศต้ังแต่มาตรา 
50/1-50/6 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ โดยมีหลักการทั่วไปคือ ให้หัวหน้า
คณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และเป็นหัวหน้า
บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน ตลอดจนให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
                                                 
2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การบริหารราชในต่างประเทศ [ออนไลน], แหล่งท่ีมา:
http:www.opdc.go.th/ และเอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ
ต่างประเทศ. 
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 
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ปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม มอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการได้ 
โดยในการมอบอํานาจให้นํามาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ  
เรื่องหลักเกณฑ์การมอบอํานาจมาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อหัวหน้าคณะผู้แทนได้รับมอบอํานาจ
มาแล้วจะมอบอํานาจน้ันให้แก่บุคคลอ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการมอบอํานาจต่อไปให้แก่บุคคลใน 
คณะผู้แทน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 โดยมีการแก้ไข
มาตรา 38 วรรคหน่ึง กําหนดให้การมอบอํานาจในการสั่งการ การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันอาจมอบหมายให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ 
โดยให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้มีการตราต่อไป โดยเหตุผลประการหน่ึง 
ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ก็เพ่ือให้การ
บริหารงานแบบบูรณาการบรรลุผล 

เมื่อพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ . 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้มีผลใช้บังคับแล้ว4 ต่อมาใน
เวลาใกล้เคียงกันก็ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 25505 ตามมา โดย 
พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีได้อ้างบทอาศัยอํานาจตามมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ. 2550 โดยในหมวด 6 มาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี ได้บัญญัติถึงการมอบอํานาจให้
ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศไว้ด้วยว่า “ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีภารกิจที่ต้องดําเนินการใน
ต่างประเทศ ให้หัวหน้าส่วนราชการน้ันมอบอํานาจทั้งปวงที่จะต้องดําเนินการในต่างประเทศน้ันให้แก่
หัวหน้าคณะผู้แทนและให้หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทน” 

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีหลักกฎหมายระบุถึงหลักเกณฑ์ในการมอบอํานาจของกระทรวง 
ทบวง กรม ที่มีสํานักงานในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
แต่โดยที่ในปัจจุบันส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศยังคงปฏิบัติเก่ียวกับการมอบอํานาจให้แก่
หัวหน้าคณะผู้แทนไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือบางส่วนราชการยังไม่ได้มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน 
หรือส่วนราชการบางแห่งแม้จะได้มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแล้ว ก็ยังไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน
และหลักเกณฑ์ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ กําหนดไว้ อันทําให้เกิดความสับสน
และไม่สอดคล้องกันเก่ียวกับการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนในการสั่งและปฏิบัติราชการใน
ต่างประเทศ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความ

                                                 
4 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2550 
5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับเม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2550 



4 

คุ้มค่า รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมท้ังอํานวยความสะดวก และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชน ตลอดจนส่งผลต่อขีดความสามารถของประเทศไทยในมิติด้านการต่างประเทศโดยรวม 

นอกจากน้ี การมอบอํานาจยังประสบปัญหาในช่วงของการมอบอํานาจต่อของหัวหน้า 
คณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งเป็น “บุคคลในคณะผู้แทน” 
ตามมาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ด้วย กล่าวคือตามมาตรา 27 หัวหน้า
คณะผู้แทน (ซึ่งได้แก่ เอกอัครราชทูต หรือกงสุลใหญ่(แล้วแต่กรณี)) ที่จะมอบอํานาจต่อไปให้แก่
หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศ จะต้องมีเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตหรือเขตกงสุลของ 
สถานกงสุลใหญ่ที่ตนกํากับดูแลสอดคล้องกับเขตภารกิจของหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศด้วย  
แต่โดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเขตภารกิจของหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศบางสํานักงานไม่
สอดคล้องกับเขตอาณาหรือเขตกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่กํากับดูแล
สํานักงานในต่างประเทศน้ัน ๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติว่าจะให้เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ใด
เป็นผู้ลงนามมอบอํานาจต่อให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศน้ัน ๆ และทําให้เกิดความล่าช้าใน
การมอบอํานาจ อันขัดกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทั้งกฎหมายแม่บท (พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534) และกฎหมายลําดับรอง (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ 
พ.ศ. 2550) ซึ่งต่างก็มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้การมอบอํานาจเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
มีประสิทธิภาพ อํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน และจะทําให้การ
บริหารราชการในต่างประเทศส่งผลต่อขีดความสามารถของไทยโดยรวมตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์
ของการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย  
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา  

1.2.1 เพ่ือเพ่ิมและปรับปรุงประสิทธิภาพเก่ียวกับการมอบอํานาจของส่วนราชการที่มี
สํานักงานในต่างประเทศ และการมอบอํานาจของหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงานใน
ต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหารราชการในต่างประเทศ
ของไทยโดยรวม 

1.2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการใน
ต่างประเทศให้แก่หัวหน้าส่วนราชการผู้มอบอํานาจ และเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ผู้รับมอบ
อํานาจ และหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการต่าง ๆ ที่เป็นผู้รับมอบอํานาจต่อ รวมทั้ง
บุคลากรของส่วนราชการดังกล่าวข้างต้น 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษาและระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
ศึกษาปัญหาเก่ียวกับการมอบอํานาจของส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศ

ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งยังไม่ปฏิบัติให้สอดคล้องกัน กล่าวคือบางส่วนราชการได้มอบอํานาจให้แก่
หัวหน้าคณะผู้แทนแล้วตามกฎหมาย แต่บางส่วนราชการยังไม่ได้มอบอํานาจให้แก่คณะผู้แทน 
ตลอดจนปัญหาการมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศของ
ส่วนราชการน้ัน ๆ ซึ่งเขตอาณาหรือเขตกงสุลของหัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งกํากับดูแลสํานักงานใน
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ต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ ไม่สอดคล้องกับเขตภารกิจของสํานักงานในต่างประเทศ ทั้งน้ี  
โดยศึกษากฎหมายแม่บท กฎหมายลําดับรอง และระเบียบที่เก่ียวข้อง อันได้แก่พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 ประกอบกับ
แนวคิดการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
และแนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจ 

1.3.2 ระเบียบวิธีการศึกษา 
ศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการบรรยาย การวิเคราะห์ การใช้

วิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษา และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องการมอบ
อํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ สังกัดกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการต่างประเทศ จํานวน 2 คน ทั้งน้ี ศึกษาและวิจัยทางเอกสารเป็นหลัก ได้แก่ กฎหมายแม่บท 
กฎหมายลําดับรอง และระเบียบที่เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบด้วย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 ตลอดจนหนังสือราชการและเอกสารภายในของ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ  
 
1.4  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.4.1 สร้างความตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการมอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารราชการ 
ในต่างประเทศ 

1.4.2  ปรับปรุงวิธีการมอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารราชการในต่างประเทศให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย และให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

1.4.3  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการใน
ต่างประเทศให้แก่ส่วนราชการและบุคลากรของส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งบุคลกรของกระทรวง
การต่างประเทศ อันจะทําให้การมอบอํานาจเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 
1.5  นิยามศัพท์ 

1.5.1  เอกอัครราชทูต CEO หมายถึง เอกอัครราชทูตไทยที่ประจําการในประเทศใด
ประเทศหน่ึงในต่างประเทศ ซึ่งมีฐานะเป็นหัวหน้าทีมประเทศไทยในประเทศน้ัน ๆ และมีอํานาจใน
การส่ังการและควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของรัฐบาลไทยในประเทศน้ัน ๆ โดยรวมถึงอํานาจ 
สั่งการหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการอ่ืน (นอกจากกระทรวงการต่างประเทศ)  
ที่ประจําการอยู่ในประเทศน้ัน ๆ ด้วย 

1.5.2  ทีมประเทศไทย (Team Thailand) หมายถึง ส่วนราชการของไทยที่ประจําการอยู่ใน
ต่างประเทศ ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการต่าง ๆ 
ของไทย 
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1.5.3  หัวหน้าคณะผู้แทน หมายถึง ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับ
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณี
ของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัด 
ส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่าง
ประเทศ 

1.5.4  คณะผู้แทน หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหาร
ประจําการในต่างประเทศ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ 
สถานกงสุล สถานรองกงสุล ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืนและ
ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทนถาวรประจํา
องค์การระหว่างประเทศ 

1.5.5  เขตอาณา หมายถึง ประเทศที่สถานเอกอัครราชทูตดูแลอยู่ ซึ่งได้แก่ ประเทศที่เป็น
ที่ต้ังของสถานเอกอัครราชทูต และรวมถึงประเทศอ่ืนที่อยู่ในความดูแลของสถานเอกอัครราชทูตแม้ 
ไม่มีสถานเอกอัครราชทูตต้ังอยู่ 

1.5.6  เขตกงสุล หมายถึง เขตพ้ืนที่สําหรับการปฏิบัติหน้าที่ทางกงสุล ที่ได้กําหนดไว้
ให้แก่สถานทําการทางกงสุล 

1.5.7  เขตภารกิจ หมายถึง เขตพ้ืนที่ที่สํานักงานในต่างประเทศของแต่ละส่วนราชการ
ดูแลรับผิดชอบ 

1.5.8  การมอบอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) หมายถึง กระบวนการถ่ายโอน
อํานาจหน้าที่และสร้างความรับผิดชอบระหว่างผู้บังคับบัญชา (ผู้มอบอํานาจ) และผู้ใต้บังคับบัญชา 
(ผู้รับมอบอํานาจ) เพ่ือให้การปฏิบัติงานใดงานหน่ึงประสบความสําเร็จ โดยผู้บังคับบัญชามอบหมาย
อํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบบางประการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและอํานาจหน้าที่ได้รับมอบกับ
ความรับผิดชอบจะต้องมีความเท่าเทียมกัน และแม้ได้มีการมอบอํานาจหน้าที่ไปแล้ว ผู้มอบอํานาจ
ยังคงมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่องานที่ได้มอบอํานาจไปน้ัน 

1.5.9  การมอบอํานาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครอง (Delegation of Power) 
หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตําแหน่งใด ๆ ซึ่งเรียกว่า “ผู้มอบอํานาจ” มอบอํานาจของตนที่
มีอยู่ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายทั่วไป ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอีก
ตําแหน่งหน่ึง ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับมอบอํานาจ” เพ่ือให้ใช้อํานาจน้ันในนามตนเอง ทั้งน้ี เพ่ือแบ่งเบา
ภารกิจของผู้บังคับบัญชา (ผู้มอบอํานาจ) และเป็นการลดขั้นตอนการวินิจฉัยสั่งการ ตลอดจนเป็นการ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

หมายเหตุ โดยที่แนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจดังจะกล่าวต่อไปในข้อ 2.1.3 ของบทท่ี 2 ได้
ระบุถึง “แนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority)” และ “แนวคิดว่าด้วย
การมอบอํานาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครอง (Delegation of Power)” ดังน้ัน ในบริบท
ใดที่ผู้เขียนกล่าวถึงแนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) ก็จะใช้คําว่า 
“อํานาจหน้าที่” และในบริบทใดที่กล่าวถึงการมอบอํานาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครอง 
(ซึ่งส่วนใหญ่จะกล่าวไว้ในบทท่ี 3 และบทที่ 4) ก็จะใช้คําว่า “อํานาจ” เพ่ือให้สอดคล้องกับนิยาม
ศัพท์ในข้อ 1.5.8 และแนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่ในข้อ 2.1.3.1 ของบทที่ 2 หรือสอดคล้อง
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กับนิยามศัพท์ในข้อ 1.5.9 และแนวความคิดว่าด้วยการมอบอํานาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมาย
ปกครอง ในข้อ 2.1.3.3 ของบทท่ี 2 (แล้วแต่กรณี) 

 
 

 



 

  
บทท่ี 2 

แนวคดิทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฏี 

2.1.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารราชการต่างประเทศแบบบูรณาการ 
ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ 1 แล้วว่าหลังประสบภาวะวิกฤติการณ์เศรษฐกิจในปี 

พ.ศ. 2540 ทําให้รัฐบาลในสมัยน้ันได้ตระหนักถึงข้อด้อยของระบบบริหารราชการไทยรวมถึงการ
บริหารราชการในต่างประเทศด้วย โดยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสํานักงานใน
ต่างประเทศของส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่ทําหน้าที่เป็นด่านหน้าของประเทศไทย ยังไม่มีการรวมศูนย์ใน
การปฏิบัติราชการ กล่าวคือ “ต่างหน่วยงาน ต่างทํางาน” มีการแบ่งแยกหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
เป้าหมายและแผนการปฏิบัติงานกันอย่างชัดเจน มีสายบังคับบัญชา และการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานขึ้นตรงต่อส่วนราชการต้นสังกัดของตนในกรุงเทพฯ รวมทั้งขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารในการทํางานอันก่อให้เกิดปัญหาการทํางานซ้ําซ้อนและขาดเอกภาพ และที่สําคัญคือไม่มี
หัวหน้าทีมรับผิดชอบ จากปัญหาดังกล่าวจึงได้มีการนําแนวคิดของการบริหารงานแบบบูรณาการใน
รูปแบบของ “ทีมประเทศไทย (Team Thailand)” มาใช้ในการบริหารงานระหว่างกระทรวง 
การต่างประเทศซึ่งประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่กับสํานักงานใน
ต่างประเทศของส่วนราชการต่าง ๆ โดยมีแนวคิดในการร่วมมือและการทํางานร่วมกันในเรื่องสําคัญ  
3 ประการ ได้แก่6 

1) การจัดแผนยุทธศาสตร์และแผนงานร่วมกัน (unified work plan)  
2) การจัดโครงสร้างสํานักงานที่เป็นเอกภาพ (unified structure) ทั้งในด้าน

บุคลากรและทรัพยากรของหน่วยงาน 
3) การจัดให้มีระบบการบังคับบัญชาที่เป็นเอกภาพ (unified command) โดยมี

เอกอัครราชทูตเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในฐานะหัวหน้าทีมประเทศไทย 
นอกจากน้ี เพ่ือสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวทั้งสามประการดังกล่าวข้างต้น ได้มีการ

สร้างกลไกสนับสนุนการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการท้ังกลไกสนับสนุน
ภายในประเทศ (ระดับนโยบาย) และกลไกสนับสนุนในต่างประเทศ (ระดับปฏิบัติ) โดยมีหลักเกณฑ์ 
ดังน้ี7 
  

                                                 
6 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ, เอกสารเกี่ยวกับการบริหารราชการใน
ต่างประเทศ. 
7 เร่ืองเดียวกัน. 
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1) กลไกสนับสนุนภายในประเทศ (ระดับนโยบาย) 
มีแนวคิดในการจัดต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศในระดับชาติ 

เพ่ือเป็นกลไกในการแก้ปัญหาการขาดเอกภาพของหน่วยงานส่วนกลางในการดําเนินความสัมพันธ์กับ
ต่างประเทศ (Internal Management of External Relations) และสร้างระบบ back office ใน
ส่วนกลางเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของทีมประเทศไทยในต่างประเทศ โดยมีการจัดทํา  
(1) แผนยุทธศาสตร์บูรณาการรายประเทศเพ่ือให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและต่างประเทศได้ใช้เป็น
พ้ืนฐานการปฏิบัติงานฉบับเดียวกัน (2) จัดงบประมาณบูรณาการท่ีจัดสรรให้แก่โครงการท่ีสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ต่างประเทศของทั้งทีมประเทศไทยในต่างประเทศและหน่วยงานส่วนกลางในประเทศ
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการแบบครบวงจร และ (3) ปรับโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจําการใน
ต่างประเทศ โดยปรับโครงสร้างของสํานักงานและบุคลากรทั้งระบบ (Revamp) เพ่ือให้เกิดการ
ทํางานแบบบูรณาการร่วมกัน โดยนําหลักเกณฑ์ที่สําคัญ ๆ มาใช้ ได้แก่  

(1) หลัก Maximum Coverage - Minimum Resources โดยมีการนํา 
ตัวเพ่ิมประสิทธิภาพมาใช้ เช่น การ outsource คนท้องถิ่น และการทํางานในลักษณะ mobile unit 
แทนการเปิดสํานักงานหรือการส่งบุคลากรจากส่วนกลางออกไปประจําการในต่างประเทศ  

(2) หลัก One Roof Policy โดยการส่งเสริมการทํางานเป็นทีมโดยกําหนด
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น การต้ังสายการบริหารทีมประเทศไทยโดยขึ้นตรงกับเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ 
การให้ปฏิบัติงานเป็นทีมเดียวกันและมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) กลไกสนับสนุนในต่างประเทศ (ระดับปฏิบัติ) 
หัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งได้แก่ เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ต้องมอบนโยบาย

การบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการให้แก่ข้าราชการในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 
และข้าราชการท่ีสังกัดส่วนราชการอ่ืนที่มีสํานักงานในต่างประเทศซึ่งอยู่ในสังกัดทีมประเทศไทย  
โดยมีหลักการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

(1) ต้องการมีการประสานเช่ือมโยงกันอย่างมีเอกภาพ 
(2) มีเจ้าภาพรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
(3) มีการทํางานเป็นทีม 
(4) มีการออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร (Board) ของทีมประเทศไทย 

โดยมีเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่เป็นประธาน และมีหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ประจําการในประเทศ
หรือเมืองน้ัน ๆ ที่อยู่ในความดูแลของเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ร่วมเป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริหารของทีมประเทศไทยมีบทบาทหน้าที่ในการร่วมหารือเพ่ือ
กําหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงานเรื่องต่าง ๆ ของทุกส่วนราชการโดยรวมให้เหมาะสม สอดคล้อง 
และเช่ือมโยงกันระหว่างไทยกับประเทศน้ัน ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล ตลอดจนร่วมหารือในเรื่องอ่ืน ๆ ที่สําคัญ เช่น การพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ การประสานยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงาน การรายงานผลการดําเนินงาน
รวมทั้งภารกิจที่จะดําเนินการต่อไป และการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบยุทธศาสตร์ เป็นต้น 
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สําหรับในส่วนการรายงานผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าสํานักงานใน
ต่างประเทศซึ่งอยู่ภายใต้ทีมประเทศไทย มีแนวคิดในการนํา “ระบบการรายงานแบบหลายทาง 
(Matrix Reporting System)” มาใช้ กล่าวคือ หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศจะต้องรายงาน 
การปฏิบัติงานที่สําคัญ ผลการดําเนินงานทั้งในเรื่องนโยบาย เรื่องสําคัญ หรือเร่ืองที่มีผลเก่ียวโยงกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศน้ัน ๆ  ในส่วนที่อ ยู่ในความรับผิดชอบของตนไปยัง
เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ และผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการต้นสังกัดของตน สําหรับในส่วนของ
เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ เมื่อได้รับรายงานแล้ว ก็ให้รายงานต่อไปยังปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
และเมื่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานแล้วก็จัดทําสรุปรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งส่วนราชการอ่ืนที่ร้องขอต่อไป 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการจึงเป็นเรื่องการ
จัดการบริหารภายในเพ่ือตอบสนองต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยนโยบายต่างประเทศจะต้อง
เป็นเอกภาพหน่ึงเดียวโดยมีผู้เล่นกลยุทธ์ที่หลากหลายเพ่ือตอบสนองต่อนโยบายด้านการต่างประเทศ
ของไทยที่เป็นเอกภาพหน่ึงเดียวดังกล่าว ซึ่งการทํางานแบบบูรณาการส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการ
ดําเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศของไทย และผลลัพธ์ที่ได้จากการทํางานแบบ
บูรณาการดังกล่าวถือเป็นผลงานของทีมประเทศไทย มิใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึง และ
ความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข้าราชการที่ประจําการในต่างประเทศ ทั้ง
ข้าราชการของกระทรวงการต่างประเทศ และข้าราชการของส่วนราชการอ่ืนที่มีสํานักงานใน
ต่างประเทศทํางานร่วมกันอย่างมีเอกภาพเพ่ือให้ตอบสนองและบรรลุเป้าหมายนโยบายด้านการ
ต่างประเทศของรัฐบาล 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือที่เรียกอีกช่ือหน่ึงว่า “ธรรมาภิบาล 

(Good Governance)” น้ัน แต่เดิมได้เคยนํามาใช้กับบริษัทเอกชนซึ่งเรียก “บรรษัทภิบาล” โดยใช้
เป็นเกณฑ์สําหรับกําหนดความสัมพันธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์การ ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของ
องค์การ นโยบายขององค์การซึ่งกําหนดตามวัตถุประสงค์ นโยบายบริหารซึ่งกําหนดตามนโยบายของ
องค์กรและแผนงานซ่ึงกําหนดตามนโยบายบริหาร ซึ่งในเวลาต่อมาหน่วยงานในภาครัฐได้นําแนวคิด
ดังกล่าวมาปรับใช้ โดยเรียกช่ือว่า “ธรรมาภิบาล” หรือ “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”8  

โดยท่ัวไปหลักธรรมาภิบาล หรือหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประกอบด้วยหลัก 
10 ประการ9 

1) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
3) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/ Value for money)  
4) หลักความเสมอภาค (Equity) 

                                                 
8 เพลินตา  ตันรังสรรค์, หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance). 
9 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี [ออนไลน], 
2555, แหล่งท่ีมา: http://www.opdc.go.th/context.php?menuid=5&contentIid=2442 [4 มิถุนายน 2559]. 
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5) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
6) หลักการตรวจสอบได้/มีภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
7) หลักการเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) 
8) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) 
9) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
10) หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
อย่างไรก็ตาม สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เห็นว่า  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีทั้ง 10 ประการดังกล่าวเป็นหลักที่จํายาก จึงได้
จัดกลุ่มใหม่ (Regroup) เพ่ือให้ง่ายต่อความเข้าใจและนําไปปฏิบัติและได้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
และต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบตามท่ี ก .พ .ร .  เสนอ 
 โดยหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วยหลักการที่สําคัญ 4 ประการ 
ได้แก่10 

1) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ประกอบด้วย 
(1) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัด เกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุนและบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม 
ทั้งน้ี ต้องมีการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความจําเป็น 

(2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมี
วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
อยู่ในระดับที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบ
และมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยง และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

(3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการ
ต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดําเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด สร้าง
ความเช่ือมั่น ไว้วางใจ รวมถึงการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม 

2) ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย 
(1) ภาระรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบได้ (Accountability) หมายถึง 

ในการปฏิบัติราชการต้องสามารถตอบคําถามและช้ีแจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวาง
ระบบการรายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ต่อสาธารณะเพ่ือประโยชน์
ในการตรวจสอบและการให้คุณให้โทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหา
และผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 

                                                 
10 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี [ออนไลน], 
2555, แหล่งท่ีมา: http://www.opdc.go.th/context.php?menuid=5&contentIid=2442 [4 มิถุนายน 2559]. 
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(2) หลักการเปิดเผยโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จําเป็น
และเช่ือถือได้ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย 

(3) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องใช้
อํานาจของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วยความเป็นธรรม 
ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียฝ่ายต่าง ๆ  

(4) หลักความเสมอภาค (Equity) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกชายหญิง ถิ่นกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษาอบรมและอ่ืน ๆ 
อีกทั้งยังต้องคํานึงถึงโอกาสความเท่าเทียมกันของการเข้าถึงบริการสาธารณะของกลุ่มบุคคล
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมด้วย 

3) ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบด้วย 
(1) หลักการมีส่ วนร่ วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ  (Participation/ 

Consensus Oriented) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความเห็นของประชาชน รวมทั้ง
เปิดให้ประชาชนมีส่วนในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/
ประเด็นสําคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และร่วม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ต้องมีความพยายามในการแสงหาฉันทามติ หรือข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เก่ียวข้องโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่
หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ 

(2) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ในการปฏิบัติ
ราชการควรมีการมอบอํานาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

4) ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 
ประกอบด้วยหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมี
จิตสํานึกความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตาม 
ความคาดหวังของสังคม รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

หลักแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีดังกล่าวตามวรรคก่อน ได้สะท้อนอยู่ใน
มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ดังน้ี  

“มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น  
การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การจัดสรร
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งบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคํานึงถึงหลักการ
ตามวรรคหน่ึง  

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
เปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสม
ของแต่ละภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการ
ปฏิบัติก็ได้” 

ต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจมาตรา 3/1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีกาฯ ได้ระบุว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังน้ี 

1)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2)  เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
3)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
5)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
6)  ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองต่อความต้องการ 
7)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
นอกจากน้ีหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียังได้นํามาใช้กับการบริหารราชการ

ต่างประเทศแบบบูรณาการโดยปรากฏอยู่ในมาตรา 10 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ ดังน้ี 

“มาตรา 10 ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเก่ียวข้องกับหลายส่วนราชการ หรือเป็น
ภารกิจที่ใกล้เคียงหรือต่อเน่ืองกัน ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องน้ันกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ
เพ่ือให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  

ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
หัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพ่ือให้การบริหารราชการแบบบูรณาการจังหวัด หรือใน
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี สามารถใช้อํานาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจําเป็นและบริหาร
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

ซึ่งมาตรา 10 ของพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี ถือได้ว่าเป็นบทบัญญัติที่ชัดเจนในการ
กําหนดให้ส่วนราชการที่มีภารกิจเก่ียวข้องกัน ใกล้เคียงกัน หรือต่อเน่ืองกัน จะต้องร่วมกันกําหนด
แนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน และให้ส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศต้องสนับสนุนการปฏิบัติ
ราชการราชการของหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ ให้สามารถใช้อํานาจตามกฎหมายได้ครบถ้วน
และบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ก็เพ่ือให้การบริหารราชในต่างประเทศแบบบูรณาการ
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บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามท่ีบัญญัติไว้
ในมาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีกาฯ 
 2.1.3 แนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจ 

สามารถแบ่งได้เป็นแนวคิดทั่วไปว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่ และแนวคิดว่าด้วย
การมอบอํานาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครอง 

2.1.3.1  แนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) 
โดยทั่วไปการปฏิบัติงานไม่สามารถทําได้โดยคน ๆ เดียว จะต้องมีการ

มอบอํานาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้แก่บุคคลอ่ืนด้วย กระบวนการของการถ่ายโอน (Transfer) 
อํานาจหน้าที่และการสร้างความรับผิดชอบระหว่างผู้ บังคับบัญชา  (ผู้มอบอํานาจ )  และ
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้รับมอบอํานาจ) เพ่ือให้การปฏิบัติงานใดงานหน่ึงให้ประสบความสําเร็จโดย
ผู้บังคับบัญชามอบหมายอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบบางประการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เรียกว่า 
“การมอบอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority)” การมอบอํานาจหน้าที่ถือเป็นกุญแจสําคัญของ
การบริหารองค์กร โดยเป็นเทคนิคการบริหารท่ีสําคัญประการหน่ึงที่จะช่วยให้แบ่งเบาภาระหน้าที่ 
การงานของผู้บังคับบัญชาให้น้อยลง เพ่ือที่จะได้มีเวลาสําหรับการปฏิบัติหน้าที่สําคัญ ๆ อันจําเป็นต่อ
ภาระหน้าที่ของนักบริหารมากขึ้น หลักการที่สําคัญของการมอบอํานาจหน้าที่ ได้แก่11 

1) หลักความเท่าเทียมกันของอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(Principle of Parity of Authority and Responsibility) ความเท่าเทียมกันของอํานาจหน้าที่ 
(authority) และความรับผิดชอบ (responsibility) เป็นหลักการสําคัญของหลักการ “การมอบ
อํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority)” โดยจะต้องมีความเท่ากันของงานที่ได้รับมอบหมายและ
อํานาจในการปฏิบัติงาน อํานาจหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาอยู่บนพ้ืนฐาน
ของงานที่ได้รับมอบหมาย (assigned task) ดังน้ัน อํานาจหน้าที่ที่มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
จะต้องไม่มากหรือน้อยไปกว่างานที่ได้รับมอบหมาย หลักการน้ีมีความคิดเห็นอีกว่า เมื่อได้มอบ 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ว ผู้ใต้บังคับบัญชาควรได้รับความอิสระ
และอํานาจที่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี จะต้องไม่
มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชามากจนเกินไป (excessive authority) ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดการใช้อํานาจหน้าที่ที่ไม่ชอบได้12 

2) หลักความสมบูรณ์ของความรับผิดชอบ (Principle of Absoluteness 
of Responsibility) กล่าวคือ อํานาจหน้าที่เท่าน้ันที่อาจถูกมอบหมายได้ แต่ความรับผิดชอบไม่อาจ
ถูกมอบหมายได้ ผู้ บั งคับบัญชาซึ่ ง เ ป็นผู้มอบอํานาจหน้าที่ ไปยังผู้ ใ ต้ บังคับบัญชายังคงมี 
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้มอบหมายไปนั้น รวมท้ังรับผิดชอบในผลงาน ความผิดพลาดเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบได้ นอกจากน้ี ผู้บังคับบัญชายังต้องรับผิดชอบต่อการ
กระทําทั้งหลายของผู้ใต้บังคับบัญชา และยังต้องรับผิดชอบต่อผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือตนข้ึนไป 
                                                 
11 Reference Notes, Principle of Delegation of Authority. [Online], 2555, Available from: 
http://notes.tyrocity.com/meaning-and-principle-of-delegation-of-authority [2016. June 4]. 
12 Management Study Guide, Delegation of Authority-Meaning, Importance and its Principles 
[Online], 2016, Available from: http://managementstudyguide.com/delegation_of_authority.htm. 
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ดังน้ัน หากงานไม่สําเร็จ ผู้บังคับบัญชาย่อมไม่อาจโยนความรับผิดชอบไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชา แม้ว่า
ตนได้มอบอํานาจหน้าที่ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาไปแล้วก็ตาม13 

3) หลักความมีเอกภาพของการสั่งการ (Principle of Unity of 
Command) กล่าวคือ ผู้ใต้บังคับบัญชาต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาแต่เพียงผู้เดียว 
โดยรับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาและต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อผู้บังคับบัญชาผู้น้ันเท่าน้ัน  

4)  หลัก Functional Definition of Authority and Responsibility 
หลักการน้ีถือว่าหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รวมทั้งอํานาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานสําเร็จลุล่วงไปน้ันจะต้องมีความชัดเจน (clearly explained and 
decided) เพ่ือผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้ทราบถึงขอบเขตของสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของตน 

5)  หลักสายบังคับบัญชา (The Scalar Chain) กล่าวคือ อํานาจหน้าที่
จะไหลจากข้างบนลงข้างล่าง ดังน้ัน สายบังคับบัญชาเป็นพ้ืนฐานสําคัญของความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา 

2.1.3.2  แนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจในลักษณะ Empowerment 
การมอบอํานาจในลักษณะ Empowerment หมายถึง การแบ่งอํานาจ

ของบุคคลในส่วนของอํานาจการตัดสินใจไปมอบให้แก่สมาชิกขององค์การ ซึ่งอํานาจดังกล่าวก่อนหน้าน้ี
เป็นสิ่งที่สงวนสําหรับผู้บริหาร ผู้บริหารขององค์กรเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ (Authority) และความรับผิดชอบ
มากมายโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีภาระงานมาก ผู้บริหารไม่สามารถรับภาระงานทั้งหมดได้  
จึงจําเป็นต้องมอบอํานาจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ปฏิบัติงานแทน การมอบอํานาจน้ีควบคู่ไปกับ 
การมอบความรับผิดชอบให้แก่ผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานน้ัน ๆ ผู้รับมอบอํานาจสามารถ
ดําเนินการและตัดสินใจเก่ียวกับงานได้ด้วยตนเองโดยอาศัยหลักการที่เรียกว่า “การกระจายอํานาจ” 
(decentralization)14 

นอกจากน้ี การมอบอํานาจแบบ Empowerment ยังเป็นการมอบอํานาจ 
ในลักษณะให้อํานาจตัดสินใจเบ็ดเสร็จให้ดําเนินงานเรื่องน้ัน ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเสนอขออนุมัติ
กลับไปกลับมาอีก ทั้งน้ี เพ่ือให้มีคุณภาพของการบริหารและจัดการ และไม่ใช่เป็นเพียงการมอบ
อํานาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาเท่าน้ัน แต่รวมถึงการใช้ทรัพยากร (resources) ต่าง ๆ ด้วย เช่น 
งบประมาณ กําลังคน และวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น15 

แนวความคิด น้ี ยั ง เ ห็นเ ช่นเ ดียว กัน ว่า  อํ านาจหน้าที่ จะ เท่ า กับ 
ความรับผิดชอบ กล่าวคือ ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจหน้าที่ในการมอบหมายงานใด ๆ ไปก็จะต้อง
รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากงานที่ตนมอบหมายไปน้ัน จะโยนความรับผิดชอบไปให้บุคคลอ่ืนไม่ได้ 

                                                 
13 Management Study Guide, Delegation of Authority-Meaning, Importance and its Principles 
[Online], 2016, Available from: http://managementstudyguide.com/delegation_of_authority.htm. 
14 สุมาลี  ทองดี, การมอบอํานาจ (Empowerment) [ออนไลน], แหล่งท่ีมา: http://www.op.mahidol.ac.th/ 
orga/file/Empowerment [2 มิถุนายน 2559]. 
15 ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์, การสร้างพลังทางการบริหาร [ออนไลน], แหล่งท่ีมา: http://www.stou.ac.th/schools/ 
s/Shs/booket/book571/PbHealth571.pdf. 
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องค์ประกอบของการมอบอํานาจในลักษณะ Empowerment จะต้อง
ประกอบด้วย16 

1) ผู้รับมอบอํานาจได้รับข้อมูลเก่ียวกับงานน้ัน ๆ และเข้าใจในการ
ทํางานและมีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอที่จะรับผิดชอบงานน้ันได้ 

2) ผู้รับมอบอํานาจได้รับความรู้ และทักษะในการทํางานอันจะช่วยให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ 

3) ผู้รับมอบอํานาจมีอํานาจในการตัดสินใจแทนได้ โดยมีอํานาจเพียงพอ
ในการตัดสินใจในการปฏิบัติงานและทํางานตามทิศทางขององค์กรโดยมีการควบคุมตนเอง และ 

4) ผู้รับมอบอํานาจเข้าใจความหมายและความสําคัญของอํานาจที่ได้รับมา 
ซึ่งจะทําให้ผู้รับมอบอํานาจเห็นความสําเร็จของงานท่ีได้รับมอบอํานาจ ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมและบรรลุผลสําเร็จ 

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวคิดว่าด้วยการการมอบอํานาจ
ในลักษณะ Empowerment ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กับแนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่แบบ 
Delegation of Authority โดยแนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจแบบ Empowerment นิยมนําไปใช้
ในทางธุรกิจมากกว่า  

2.1.3.3  แนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครอง 
การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบบบูรณาการได้วางอยู่บน

หลักการพ้ืนฐานของกฎหมายปกครองว่าด้วย “หลักความชอบด้วยกฎหมายของการกระทํา 
ทางปกครอง” กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทําการใด ๆ ได้ก็ต่อเมื่อมีกฎหมายให้อํานาจไว้เท่าน้ัน 
และเมื่อกฎหมายให้อํานาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ดําเนินการในเรื่องใดแล้วเท่ากับได้พิจารณาถึง
ความสําคัญ คุณสมบัติ และความรู้ความสามารถในการดําเนินการเรื่องน้ัน ๆ เป็นอย่างดีแล้ว17 
นอกจากน้ี การปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมาก็เป็นไปเพ่ือผ่อนคลายหลักการบริหาร
ราชการ “แบบรวมศูนย์อํานาจ (centralization)” จากหลักการที่กําหนดให้ฝ่ายบริหารมอบให้
เจ้าหน้าที่ผู้หน่ึงผู้ใดเป็นผู้ใช้อํานาจตามกฎหมายเป็น “แบบกระจายอํานาจ (decentralization)” 
โดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อํานาจตามกฎหมายสามารถมอบอํานาจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้อ่ืนใช้
อํานาจแทนตนได้ ทั้งน้ี ก็เพ่ือวัตถุประสงค์หลาย ๆ ประการประกอบกัน อาทิเช่น เพ่ือให้เกิด 
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน กระจายอํานาจการตัดสินใจ สามารถ
ให้บริการสาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็วอันตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตลอดจนทําให้
งานบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธ์ิผล แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจด้วย
ว่าหลักการมอบอํานาจของฝ่ายปกครองเป็นเรื่องของการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติราชการให้แก่บุคคลอ่ืน แต่มิใช่กรณีการกระจายอํานาจทางปกครองแต่อย่างใด 
เน่ืองจากการมอบอํานาจของฝ่ายปกครอง (Delegation of Power) เป็นเพียงเคร่ืองมือในทาง
                                                 
16 สุมาลี  ทองดี, การมอบอํานาจ (Empowerment) [ออนไลน], แหล่งท่ีมา: http://www.op.mahidol.ac.th/ 
orga/file/Empowerment [2 มิถุนายน 2559]. 
17 นพดล  เภรีฤกษ์, การมอบอํานาจทางปกครอง, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา [ออนไลน], แหล่งท่ีมา: 
http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/conect/th/78/8631.doc. 
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บริหารของฝ่ายปกครองเท่าน้ัน มิใช่เป็นเรื่องรูปแบบการจัดระเบียบองค์การบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ประการใด ซึ่งการกระจายอํานาจทางปกครองจะมุ่งเน้นถึงความเป็นเอกเทศในทางกฎหมาย
เก่ียวกับการจัดต้ังองค์การในทางบริหารงานที่เป็นรูปแบบของนิติบุคคลและมีอํานาจกํากับดูแลจาก
ส่วนกลาง18 

หลักการมอบอํานาจของฝ่ายปกครองไม่ใช่หลักการเร่ืองตัวการกับตัวแทนอันเป็น
นิติกรรมสัญญาประเภทหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นเรื่องความตกลงยินยอม
ด้วยความสมัครใจของบุคคลสองฝ่าย ฝ่ายหน่ึงเรียกว่า “ตัวการ” และอีกฝ่ายหน่ึงเรียกว่า “ตัวแทน” 
โดยตัวการตกลงมอบอํานาจของตนให้แก่ตัวแทนเพื่อไปกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงแทนตน และ
ตัวแทนตกลงรับมอบอํานาจที่ตัวการมอบให้แก่ตนไปดําเนินการดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของตัวการ19 
ส่วนการมอบอํานาจในทางปกครองดังกล่าวมาในข้างต้นแล้วว่าเป็นเร่ืองของการกระจาย 
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ (public interest) และ
ต้องเป็นเรื่องที่กฎหมาย (ไม่ว่ากฎหมายเฉพาะหรือกฎหมายทั่วไป) บัญญัติไว้ว่าให้ผู้มอบอํานาจมี
หน้าที่มอบอํานาจของตนที่มีอยู่ตามกฎหมายในเร่ืองใด และผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจ 
น้ันไปปฏิบัติ 

1)  องค์ประกอบของการมอบอํานาจของฝ่ายปกครอง 
การมอบอํานาจของฝ่ายปกครองจะสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อครบ

องค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ ดังน้ี20 
(1)  ต้องมีกฎหมายอนุญาตโดยชัดแจ้ง 

การมอบอํานาจของฝ่ายปกครองจะกระทําได้ต่อเมื่อมีกฎหมายอนุญาต
ให้มอบอํานาจไว้โดยชัดแจ้ง โดยอาจเป็นกฎหมายเฉพาะในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือกฎหมายทั่วไปที่วาง
หลักในการมอบอํานาจของฝ่ายปกครอง ซึ่งได้แก่ มาตรา 38 วรรคหนึ่งของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินฯ ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการหรือการดําเนินการอ่ืนที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือคําสั่งน้ัน หรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือ
มิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้ ผู้ ดํารงตําแหน่งน้ันอาจมอบอํานาจให้ผู้ ดํารงตําแหน่งอ่ืนใน 
ส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา” 

(2)  ผู้รับมอบอํานาจจะต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งที่กฎหมายกําหนดไว้ให้เป็น
ผู้รับมอบอํานาจ 
                                                 
18 อภิชัย  กู้เมือง, การมอบอํานาจของฝ่ายปกครอง, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา [ออนไลน], แหล่งท่ีมา: 
http://www.komor.obec.go.th/arti/arti011.pdf. 
19 มาตรา 797 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “อันว่าสัญญาตัวแทนนั้น คือสัญญาซ่ึงบุคคลหนึ่ง
เรียกว่าตัวแทนมีอํานาจกระทําการแทนบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่า ตัวการ และตกลงจะกระทําการด่ังนั้น อันความ
เป็นตัวแทนนั้นจะเป็นโดยต้ังแต่งแสดงออกชัดหรือโดยปริยายก็ย่อมได้” 
20 อภิชัย  กู้เมือง, เร่ืองเดียวกัน. 
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มาตรา 38 วรรคหน่ึง ของพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดินฯ 
เช่นกัน ระบุในตอนท้ายว่า การมอบอํานาจน้ันให้ผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจใน การสั่ง อนุญาต 
อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืน อาจมอบอํานาจให้ผู้ ดํารงตําแหน่งอ่ืนใน 
ส่วนราชการเดียวกัน หรือส่วนราชการอ่ืนเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ 

(3)  การมอบอํานาจต้องทําตามแบบที่กฎหมายกําหนดไว้ 
ตามมาตรา 38 วรรคห้า ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดินฯ บัญญัติว่า “การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือ” ซึ่งหมายถึง การมอบอํานาจให้ปฏิบัติ
ราชการตามมาตรา 38 วรรคหน่ึง จะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายก็ต่อเมื่อผู้มอบอํานาจได้ทําการมอบ
อํานาจให้แก่ผู้รับมอบอํานาจเป็น “หนังสือ” แสดงการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องใด
เรื่องหน่ึง ทั้งน้ี เพราะการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนเป็นการมอบอํานาจเพ่ือให้สั่งการ 
อนุญาต อนุมัติ หรือดําเนินการใด ๆ ที่มีผลผูกพันตามกฎหมาย การดําเนินการใด ๆ ของผู้รับมอบ
อํานาจต่อไปจึงถือเป็น “คําสั่งทางปกครอง” ที่มีผลผูกพันตามกฎหมายด้วย จึงจําเป็นต้องมีหลักฐาน
การมอบอํานาจที่ชัดแจ้งว่าผู้มอบอํานาจได้มอบอํานาจให้ผู้รับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนเรื่องใดบ้าง 

นอกจากน้ี โดยหลักกฎหมายปกครอง การมอบอํานาจถือเป็นคําสั่งฝ่ายเดียว
ของผู้มอบอํานาจ โดยเมื่อผู้มอบอํานาจได้ทําตามแบบกฎหมายกําหนดไว้ กล่าวคือ ได้ทําเป็นหนังสือ
มอบอํานาจแล้ว การมอบอํานาจน้ันย่อมมีผลเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ผู้รับมอบอํานาจไม่จําเป็นต้องแสดง
เจตนายินยอมรับมอบอํานาจแต่อย่างใดอีก 

2) ผลของการมอบอํานาจของฝ่ายปกครอง 
เมื่อการมอบอํานาจของฝ่ายปกครองได้กระทําครบถ้วนสมบูรณ์ตามเง่ือนไขที่

กฎหมายกําหนดแล้ว ย่อมมีผลดังต่อไปน้ี21 
(1)  ผู้รับมอบอํานาจมีอํานาจใช้ดุลยพินิจวินิจฉัยสั่งการในงานที่ได้รับ 

มอบอํานาจน้ันได้ในนามของตนเองอย่างอิสระ 
(2)  โดยท่ีการมอบอํานาจทางปกครองเป็นเรื่องของการมอบอํานาจระหว่าง

ตําแหน่งต่อตําแหน่ง ไม่ใช่เรื่องระหว่างบุคคลต่อบุคคล แม้ตัวบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งพ้นจากตําแหน่ง
ไปแล้ว การมอบอํานาจยังมีผลสมบูรณ์อยู่ ซึ่งต่างจากการมอบอํานาจของเอกชนตามกฎหมาย
ลักษณะตัวแทนตัวการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งหากผู้มอบอํานาจหรือผู้รับมอบ
อํานาจตาย สัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไปตามมาตรา 826 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์22 

(3)  การมอบอํานาจช่วงจะกระทํามิได้ เว้นแต่มีบทบัญญัติของกฎหมาย
กําหนดไว้ชัดแจ้ง เช่น มาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 เรื่อง  
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ ซึ่งบัญญัติว่า เมื่อหัวหน้าคณะผู้แทนรับมอบอํานาจทั้งปวง 
ที่จะต้องดําเนินการในต่างประเทศจากส่วนราชการที่มีภารกิจที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศแล้ว  
                                                 
21 อภิชัย  กู้เมือง, เร่ืองเดียวกัน. 
22 มาตรา 826 ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า  
“อันสัญญาตัวแทนย่อมระงับสิ้นไปด้วยตัวการถอนตัวแทน หรือด้วยตัวแทนบอกเลิกเป็นตัวแทน อนึ่ง สัญญา
ตัวแทนย่อมระงับสิ้นไป เม่ือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายหรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือล้มละลาย เว้นแต่จะ
ปรากฏว่าขัดกับข้อสัญญา หรือสภาพแห่งกิจการนั้น” 
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ให้หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจต่อให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลที่อยู่ในคณะผู้แทน เป็นต้น  
ซึ่งมาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ถือได้ว่าเป็นกฎหมายเฉพาะที่บัญญัติให้
ผู้รับมอบอํานาจสามารถมอบอํานาจช่วงต่อไปได้ 

(4)  การมอบอํานาจที่กระทําโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วผลของการมอบ
อํานาจน้ันจะยังคงอยู่ต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาที่ กําหนดไว้ หรือเมื่อมีการแก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการมอบอํานาจน้ัน และการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการมอบอํานาจก็ต้อง
กระทําตามแบบเช่นเดียวกับการมอบอํานาจเช่นกัน23 

นอกจากน้ี โดยที่มาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินฯ ปรากฏอยู่ภายใต้หมวด 5 ว่าด้วยเรื่อง “การปฏิบัติราชการแทน” จึงมีความจําเป็น 
ต้องกล่าวถึง “หลักการทั่วไปในการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน” พอสังเขป ดังน้ี 

3) หลักการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการ

แผ่นดินฯ มีหลักการที่สําคัญ 6 ประการ ดังน้ี24 
(1)  ผู้รับมอบอํานาจยังคงเป็นผู้ดํารงตําแหน่งน้ันอยู่ แต่ได้มอบอํานาจของตน

ให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทน 
(2)  การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนต้องเป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ 

ข้อบังคับ หรือคําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ันมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน 
หรือห้ามการมอบอํานาจไว้ เพราะหากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องใดได้กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือห้ามมิให้มีการมอบอํานาจไว้ ก็ไม่สามารถ
ดําเนินการตามบทบัญญัติในมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ซึ่งเป็น
กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้มอบอํานาจได้ไว้เป็นการทั่วไป 

(3)  ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งตามที่กําหนด
ไว้ในมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 

(4)  การมอบอํานาจต้องทําตามแบบท่ีกฎหมายกําหนด กล่าวคือ ต้องทําเป็น
หนังสือตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 

(5)  เมื่อมีการมอบอํานาจโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อํานาจน้ัน ทั้งน้ี ตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ25 

                                                 
23 นพดล  เภรีฤกษ์, การมอบอํานาจทางปกครอง, สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา [ออนไลน], แหล่งท่ีมา: 
http://www.lawreform.go.th/lawreform/images/th/connect/th/78/8631.doc. 
24 นพดล  เภรีฤกษ์, เรืองเดียวกัน. 
25 มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า “ เม่ือมีการมอบอํานาจ
แล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าท่ีต้องรับมอบอํานาจนั้น โดยผู้มอบอํานาจจะกําหนดให้ผู้รับมอบอํานาจมอบอํานาจให้ผู้
ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการใช้อํานาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
แต่ในกรณีการมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรับ
มอบอํานาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในจังหวัดก็ได้” 
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(6)  แม้ว่ามีการมอบอํานาจไปแล้ว ผู้มอบอํานาจยังมีหน้าที่กํากับติดตาม 
ผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจและให้มีอํานาจแนะนําหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของ
ผู้รับมอบอํานาจได้ (มาตรา 40 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ)26 
ทั้งน้ี เพ่ือให้ผู้มอบอํานาจยังคงมีอํานาจกํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจที่มุ่งเน้นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่งของผู้รับมอบ
อํานาจและเป็นการติดตามผลการปฏิบัติราชการว่าผู้รับมอบอํานาจได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจหรือไม่ด้วย 
 
2.2  วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ในส่วนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับหัวข้อและเนื้อเรื่องในรายงานของผู้เขียน จากการตรวจสอบ
รายงานส่วนบุคล (Individual Study) ของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 1-7  
มีรายงานการศึกษาส่วนบุคล เมื่อปี 2556 เรื่อง ยุทธศาสตร์สู่การบูรณาการการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานในต่างประเทศ เขียนโดยนายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา ซึ่งเป็นรายงานที่ศึกษาวิเคราะห์
เก่ียวกับการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการไทยในต่างประเทศในมิติโครงสร้าง ซึ่งได้แก่ 
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ รวมถึงประเด็นการมอบอํานาจ และกลไกอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมิติ
ด้านวัฒนธรรมในการทํางานที่มีผลต่อการบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานไทยในต่างประเทศ 
เพ่ือนําเสนอทางเลือกของยุทธศาสตร์ซึ่งนําไปสู่การบูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานใน
ต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึ้น โดยผู้ศึกษาเห็นว่าการปรับปรุงมิติด้าน
โครงสร้างตามแนวคิดหลักเร่ือง Unified Command น้ันควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องรวมท้ัง
เรื่องการมอบอํานาจ เพ่ือให้เป็นกรอบที่บังคับว่าทุกหน่วยงานต้องดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 

หน่ึงในแนวความคิดหลักของการจัดระบบบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ 
ได้แก่ การจัดให้มีระบบการบังคับบัญชาที่เป็นเอกภาพ (Unified Command) ซึ่งมีเอกอัครราชทูต
หรือกงสุลใหญ่หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นหัวหน้าทีมประเทศไทยรับผิดชอบการบริหารราชการใน
ต่างประเทศ และบังคับบัญชาข้าราชการในคณะผู้แทนทั้งที่มาจากกระทรวงการต่างประเทศและจาก
ส่วนราชการอ่ืนที่มีสํานักงานในต่างประเทศ โดยได้มีการปรับโครงสร้างสํานักงานและบุคลากรท้ัง
ระบบและส่งเสริมให้มีการทํางานแบบบูรณาการ และมีการทํางานเป็นทีม และเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศที่ต้ังอยู่ในเขตอาณาหรือเขตกงสุลที่
เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ (แล้วแต่กรณี) กํากับดูแลก็มีหน้าที่ต้องสนับสนุนการปฏิบัติราชการ
ของเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ เพ่ือให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในต่างประเทศสามารถใช้
อํานาจได้ตามกฎหมายครบถ้วนและบริหารราชการในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
                                                 
26 มาตรา 40 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า 
“เม่ือได้มอบอํานาจแล้ว ผู้มอบอํานาจมีหน้าท่ีกํากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ และให้มี
อํานาจแนะนําหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจได้” 
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หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) และหน่ึงในวิธีการสนับสนุนให้หัวหน้า
คณะผู้แทนสามารถบริหารราชการต่างประเทศแบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็คือ การที่ 
ส่วนราชการทั้งหลายที่มีสํานักงานอยู่ในต่างประเทศต้องมอบอํานาจทั้งปวงในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนเพ่ือที่หัวหน้าคณะผู้แทนสามารถมีอํานาจเต็มที่ใน
การกํากับดูแลการปฏิบัติงานทั้งระบบของสํานักงานในต่างประเทศน้ัน ๆ รวมท้ังมีอํานาจบังคับบัญชา
ข้าราชการท่ีสังกัดสํานักงานในต่างประเทศน้ันด้วย 

นอกจากน้ี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจ การมอบอํานาจยังต้องคํานึงถึง
และดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวคิดทั่วไปว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) 
(ซึ่งประกอบด้วยหลักความเท่าเทียมกันของอํานาจหน้าที่ (Principle of Parity of Authority and 
Responsibility) หลักความสมบูรณ์ของความรับผิดชอบ (Principle of Absoluteness of 
Responsibility) และหลักความมีเอกภาพของการสั่งการ (Principle of Unity of Command) 
หลัก Functional Definition of Authority and Responsibility และหลักเกณฑ์การบังคับบัญชา) 
ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อ 2.1.3.1 แนวคิดที่ว่าด้วยการมอบอํานาจแบบ Empowerment ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วในข้อ 2.1.3.2 รวมทั้งแนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจของ ฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครอง 
ดังกล่าวมาแล้วในข้อ 2.1.3.3 ด้วย 

 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทท่ี 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ผลการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ 

การมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐก็คือ “การมอบอํานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทน” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว มีการกระจายอํานาจ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สามารถให้บริการประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว ทําให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น มีผู้รับผิดชอบ 
ในผลของงานอย่างชัดเจน และผู้มอบอํานาจมีหน้าที่ต้องกํากับดูแลให้งานราชการท่ีมอบหมายไปน้ัน
บรรลุเป้าหมายด้วย อย่างไรก็ตาม การมอบอํานาจมิใช่เป็นการโอนอํานาจไปโดยเด็ดขาด ผู้มอบอํานาจ
ยังคงต้องรับผิดชอบในผลที่ผู้รับมอบอํานาจได้กระทําไปในกรอบของการมอบอํานาจนั้นทุกประการ 
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นเรื่องหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามท่ี
กฎหมายกําหนดไว้ไม่ว่าตามกฎหมายทั่วไปหรือกฎหมายเฉพาะ ดังน้ัน การปฏิบัติงานผู้รับมอบอํานาจ 
จึงมิใช่การดําเนินการโดยมุ่งประสงค์ต่อประโยชน์ของผู้มอบอํานาจ แต่เป็นเรื่องที่ทั้งผู้มอบอํานาจ
และผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่รัฐออกมากําหนด
หน้าที่ให้ต้องปฏิบัติ และผลท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับมอบอํานาจย่อมผูกพันรัฐด้วย ทั้งน้ี 
เน่ืองจากการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการราชการแทนเป็นเร่ืองของตําแหน่งต่อตําแหน่ง ไม่ใช่เรื่อง
ผูกพันระหว่างบุคคลต่อบุคคล 

ปัจจุบันกฎหมายที่บัญญัติให้มีการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนของหน่วยงานภาครัฐมี 
2 ประเภทคือ กฎหมายท่ัวไป ซึ่งได้แก่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และกฎหมายเฉพาะซึ่งเป็นกฎหมายท่ีบัญญัติเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นการเฉพาะในกฎหมายน้ัน ๆ 
ซึ่งทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะน้ัน ๆ ไม่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญติัระเบียบบริหารราชแผ่นดินฯ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปว่าด้วยการมอบอํานาจ 

ในข้อที่ 3.1 น้ี ผู้เขียนได้รวบรวมกฎหมายแม่บท กฎหมายลําดับรอง ที่เก่ียวกับการมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทน ซึ่งเป็นหลักกฎหมายท่ัวไปซึ่งต้องใช้กับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ในต่างประเทศด้วย รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ มาอธิบายและ
วิเคราะห์เพ่ือให้ส่วนราชการที่มีสํานักงานต่างประเทศ (ผู้มอบอํานาจ) และหัวหน้าคณะผู้แทน  
(ผู้รับมอบอํานาจ) ได้ศึกษาและตระหนักว่ามีกฎหมายและระเบียบใดบ้างที่เก่ียวข้องที่ส่วนราชการน้ัน ๆ 
จะต้องทราบและปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ 

กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ มี
ดังน้ี 
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3.1.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 

3.1.1.1  การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนทั่วไป 
มาตรา 38 วรรคหน่ึงและวรรคสองของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดินฯ (แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2550 ได้บัญญัติเก่ียวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนทั่วไป ดังน้ี 

“มาตรา 38 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ
หรือดําเนินการอ่ืนที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือ
มิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้ ผู้ ดํารงตําแหน่งน้ันอาจมอบอํานาจให้ผู้ ดํารงตําแหน่งอ่ืนใน 
ส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอาจกําหนดให้มีการมอบอํานาจในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งตลอดจนการมอบอํานาจให้ทํานิติกรรมสัญญา ฟ้องคดี และดําเนินคดี หรือกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจ หรือที่ผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติก็ได้” 

ตามบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น กําหนดไว้เป็นหลักทั่วไปว่าผู้ ดํารง
ตําแหน่งใด ๆ ก็ตาม ซึ่งมีอํานาจสั่ง อนุญาต อนุมัติการปฏิบัติราชการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด ๆ หากเป็นการใช้อํานาจในการปฏิบัติราชการโดยท่ัวไปย่อมสามารถ
มอบอํานาจต่อไปให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้ 

ส่วนคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่ง”ตามมาตรา 38 วรรคหนึ่ง หมายความว่า  
ผู้ดํารงตําแหน่งที่ใช้อํานาจตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี
กําหนดแต่เพียงผู้เดียว มิได้หมายความรวมถึงผู้ใช้อํานาจตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในนามคณะบุคคล เช่น คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการแต่อย่างใด 
และเมื่อพิจารณากฎหมายที่กําหนดให้คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเป็นผู้มีอํานาจดําเนินการ
อย่างหน่ึงอย่างใดแล้ว จะเห็นได้ว่า กฎหมายประสงค์ที่จะให้ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ มาร่วมกันพิจารณากลั่นกรองและมีมติตามอํานาจที่กฎหมายกําหนด 
กรรมการหรืออนุกรรมการแต่เพียงผู้ เ ดียว ไม่สามารถใช้อํานาจของคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการตามที่กฎหมายกําหนดได้ ดังน้ัน คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการผู้มีอํานาจ
ตามกฎหมายจึงไม่อยู่ในความหมายของคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่ง”ตามมาตราน้ีที่จะใช้อํานาจตามท่ี
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ ง หรือมติ ของคณะรัฐมนตรี กําหนดแต่เพียงผู้ เ ดียว 
คณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการจึงไม่สามารถอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38  
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มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนดให้
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการดําเนินการมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ใช้อํานาจแทนได้27 

การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการตามมาตรา 38 วรรคหน่ึงน้ี ได้บัญญัติถึง
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการทั่วไป และข้อห้ามของการมอบอํานาจ ดังน้ี 

1)  การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการท่ัวไป หมายถึง การปฏิบัติราชการ
ทั่วไปของส่วนราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารบุคคล งานบริหารการคลัง งานบริหารการพัสดุ 
หรือการบริหารงานราชการอ่ืนใดอันเป็นการทั่วไปของส่วนราชการนั้น ๆ หรือการปฏิบัติราชการต่าง ๆ 
ตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งใดในส่วนราชการต้องปฏิบัติ 
กรณีเหล่าน้ีเป็นเรื่องที่อาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้ 

2)  ข้อห้ามของการมอบอํานาจตามมาตรา 38 วรรคหน่ึง ได้แก่ 
(1)  กรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของ

คณะรัฐมนตรีกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน โดยการกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็น
อย่างอ่ืนในกรณีน้ีจะกําหนดไว้อย่างชัดเจน รวมทั้งต้องเป็นการบัญญัติหรือกําหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่
มีอํานาจในการกําหนดเรื่องดังกล่าว หรือได้รับความเห็นชอบหรืออนุญาตจากหน่วยงานที่มีอํานาจใน
เรื่องน้ัน มิใช่เป็นเรื่องที่กําหนดขึ้นเองเพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติภายในของหน่วยงานท่ี
ต้องปฏิบัติ28 เช่น  

-  พระราชบัญญัติพยาบาล พ.ศ. 2541 ได้ให้คํานิยามคําว่า  
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผู้ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย 

-  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ . 2512 บัญญัติว่า การขอ
อนุญาตต้ังโรงงาน ต้องได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือผู้ที่ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมมอบหมาย29 

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 กําหนดว่า 
“...หัวหน้าส่วนราชการจะมอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการตาม
ระเบียบน้ี ในกรณีที่มิใช่การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายระหว่างจังหวัดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ตามท่ีเห็นสมควรได้30 เป็นต้น 

(2)  กรณีที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีห้ามเรื่องการมอบอํานาจน้ันไว้ 

กรณีต้องเป็นเรื่องที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือ
มติของคณะรัฐมนตรีห้ามการมอบอํานาจไว้อย่างชัดแจ้ง เน่ืองจากประสงค์ให้ผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ๆ 
เป็นผู้ใช้อํานาจหรือปฏิบัติราชการในเรื่องน้ัน ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งเร่ืองที่ผู้ดํารงตําแหน่งจะต้องใช้อํานาจ
                                                 
27 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เอกสารว่าด้วยแนวทางการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 
2550 [ออนไลน], 2550, แหล่งท่ีมา: http://www.opdc.go.th [11 มิถุนายน 2559]. 
28 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เร่ืองเดียวกัน. 
29 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เร่ืองเดียวกัน. 
30 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เร่ืองเดียวกัน. 
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หรือปฏิบัติราชการด้วยตนเอง อาจเป็นเรื่องที่สําคัญที่จะต้องตัดสินใจโดยผู้ดํารงตําแหน่งแต่เพียงผู้เดียว 
หรืออาจเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของผู้ดํารงตําแหน่งน้ัน ๆ31 

นอกจากน้ี สําหรับ“ผู้รับมอบอํานาจ”ตามมาตรา 38 วรรคหน่ึงน้ัน 
นอกจากกฎหมายจะบัญญัติให้ “ผู้ดํารงตําแหน่ง” อาจมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนใน 
ส่วนราชการเดียวกัน เพ่ือให้มีการกระจายอํานาจและให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพบรรลุผล
สําเร็จแล้ว กฎหมายยังบัญญัติให้ “ผู้ดํารงตําแหน่งของส่วนราชการใด” อาจมอบอํานาจของตนให้ 
ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนในระดับเดียวกันได้ด้วย และสามารถมอบอํานาจให้ “ผู้ดํารงตําแหน่งที่อยู่ต่าง 
ส่วนราชการ” ได้ด้วย ซึ่งหลักการน้ีรวมถึงกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศ 
มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนด้วยดังจะกล่าวต่อไป  
ในข้อที่ 3.1.2.8  

3.1.1.2  การมอบอํานาจตามมาตรา 38 วรรคหน่ึง ต้องทําตามแบบที่กําหนดไว้ 
มาตรา 38 วรรคท้าย บัญญัติว่า “การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือ” 

การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนไม่ว่ากรณีใด ๆ ต้องทําเป็น “หนังสือ”เท่าน้ัน (โดยอาจทําเป็น
ลักษณะคําสั่งก็ได้) จะมอบอํานาจโดยวิธีอ่ืนไม่ได้ และในหนังสือมอบอํานาจจะต้องระบุรายละเอียด
เก่ียวกับการมอบอํานาจให้ชัดเจน ดังน้ี 

1) ช่ือ หรือ ตําแหน่งของผู้มอบอํานาจ 
2) ช่ือ หรือ ตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ และ 
3) อํานาจที่จะมอบให้ปฏิบัติราชการแทน เพ่ือกําหนดกรอบอํานาจใน 

การปฏิบัติราชการที่มีการมอบอํานาจน้ัน 
3.1.1.3  การมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนต่อไป 

มาตรา 39 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ บัญญัติว่า 
“เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจน้ัน โดยผู้มอบอํานาจจะ
กําหนดให้ผู้รับมอบอํานาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนต่อไป โดยจะกําหนด
หลักเกณฑ์ หรือเง่ือนไขในการใช้อํานาจน้ันไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้....” 

ตามมาตรานี้ คําว่า “ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจน้ัน” 
หมายความว่า เมื่อผู้มอบอํานาจได้มีคําสั่งมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดปฏิบัติราชการแทนแล้ว 
คําสั่งน้ันย่อมมีผลผูกพันให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับมอบอํานาจน้ันมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติราชการแทน 
ผู้มอบอํานาจตามท่ีได้รับมอบอํานาจไว้ ทั้งน้ี ผู้รับมอบอํานาจจะปฏิเสธไม่ยอมรับมอบอํานาจมิได้  
แต่หากผู้รับมอบอํานาจปฏิเสธไม่ยอมปฏิบัติราชการแทนตามที่ได้รับมอบอํานาจแล้ว ย่อมถือว่า 
ผู้รับมอบอํานาจไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กฎหมายกําหนดไว้ 

ส่วนบทบัญญัติว่าด้วย “การมอบอํานาจต่อ” น้ัน เมื่อผู้มอบอํานาจได้มี
หนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดปฏิบัติราชการแทนแล้ว หากผู้มอบอํานาจมี
ความประสงค์ที่จะให้ผู้รับมอบอํานาจจากตนสามารถมอบอํานาจต่อไปอีกได้ ผู้มอบอํานาจก็จะต้อง
                                                 
31 อาทิเช่น มาตรา 23 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 บัญญัติว่า ประธานกรรมการและ
กรรมการโดยตําแหน่งของคณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ จะมอบหมายบุคคลใดให้มาประชุม
คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติไม่ได้ 
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กําหนดให้ผู้รับมอบอํานาจมีอํานาจมอบอํานาจน้ันให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนต่อไปไว้ใน
หนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจด้วย รวมทั้งจะต้องกําหนดตัวผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนที่จะให้เป็นผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนไว้ด้วย หากไม่ได้กําหนดให้สามารถมอบอํานาจต่อไปไว้ ผู้รับมอบอํานาจก็ไม่อาจมอบ
อํานาจต่อไปให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนได้32 

อย่างไรก็ตาม การมอบอํานาจต่อน้ีอาจมีบทบัญญัติของกฎหมายระบุ
บังคับให้ผู้รับมอบอํานาจต้องมอบอํานาจต่อให้ผู้ดํารงตําแหน่งตามที่กฎหมายกําหนดก็ได้ เช่น  
การต้องมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนที่ได้รับการมอบอํานาจมาจากส่วนราชการท่ีมี
สํานักงานในต่างประเทศให้แก่รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทนตามที่พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ 

3.1.1.4  หน้าที่ของผู้มอบอํานาจและของผู้รับมอบอํานาจ  
ตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 

บัญญัติว่า “ในการมอบอํานาจให้ผู้มอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน  
ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ 
และผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบอํานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจ
ดังกล่าว  

เมื่อได้มอบอํานาจแล้ว ผู้มอบอํานาจมีหน้าที่กํากับดูแลและติดตามผล 
การปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจและให้มีอํานาจแนะนําหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อํานาจได้” 

จากบทบัญญัติของมาตรา 40 น้ี จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว 
ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

1) ในการมอบอํานาจ ผู้มอบอํานาจต้องพิจารณาและคํานึงถึง  
(1) การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน (2) ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ (3) การกระจาย
ความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ ดังน้ัน ผู้มอบอํานาจจึงต้องคํานึงถึง
ประโยชน์จากการมอบอํานาจและตัวบุคคลผู้รับมอบอํานาจด้วย 

2) เมื่อได้มอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดปฏิบัติราชการแทนแล้ว  
ผู้มอบอํานาจก็มิได้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่ได้มอบอํานาจไปแล้วแต่อย่างใด  
ผู้มอบอํานาจยังคงต้องมีหน้าที่กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจให้
เป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งได้กําหนดไว้ และหากผู้รับมอบอํานาจใช้
อํานาจที่รับมอบอํานาจโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือก่อให้เกิด 
ความเสียหายขึ้นทั้งต่อราชการหรือประชาชนโดยทั่วไปแล้ว ผู้มอบอํานาจมีหน้าที่ต้องให้คําแนะนํา
หรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจด้วย  

จะเห็นได้ว่า หลักกฎหมายตามมาตรา 40 น้ี เป็นไปและสอดคล้องกับทั้ง
แนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่ (Delegation of Authority) แนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจ
                                                 
32 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เอกสารว่าด้วยแนวทางการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 
2550 [ออนไลน], 2550, แหล่งท่ีมา: http://www.opdc.go.th [11 มิถุนายน 2559]. 
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แบบ Empowerment และแนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจทางปกครองของฝ่ายปกครอง ดังที่กล่าว
มาแล้วในบทที่ 2 ว่าอํานาจหน้าที่เท่าน้ันที่อาจถูกมอบหมายได้ แต่ความรับผิดชอบไม่อาจถูก
มอบหมายได้ ผู้มอบอํานาจยังคงมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้มอบอํานาจไปนั้นทุกประการ และจะ
ปัดความรับผิดชอบไปให้ผู้รับมอบอํานาจไม่ได้  

3) เมื่อได้รับมอบอํานาจมาแล้ว ผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายน้ันให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขตามท่ีผู้มอบอํานาจได้กําหนดด้วย 

สําหรับหลักกฎหมายตามมาตรา 40 ได้สะท้อนอยู่ในพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการมอบอํานาจฯ ดังจะกล่าวต่อไป ซึ่งได้กําหนดรายละเอียดของหลักกฎหมายดังกล่าวน้ีไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาฯ ซึ่งเป็นกฎหมายลูกด้วย 

นอกจากหลักเกณฑ์ทั่วไปของมาตรา 38 มาตรา 39 และมาตรา 40  
ซึ่งถือเป็นหลักกฎหมายทั่วไปที่มีผลใช้บังคับกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศแล้ว 
ในคราวปฏิรูปการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการเม่ือปี พ.ศ. 2545 ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และได้บัญญัติเรื่อง “การบริหารราชการในต่างประเทศ” ไว้ในหมวด 7 
ต้ังแต่มาตรา 50/1-50/6 โดยในส่วนที่เก่ียวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ
ได้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 50/1 มาตรา 50/2 มาตรา 50/4 มาตรา 50/5 และมาตรา 50/6 ดังน้ี 

1) มาตรา 50/1 ได้บัญญัติคํานิยามของคําว่า “คณะผู้แทน” และ 
“หัวหน้าคณะผู้แทน” ดังน้ี 

(1) “คณะผู้แทน”หมายความว่า บรรดาข้าราชการพลเรือน  
หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจําการในต่างประเทศซึ่ ง ไ ด้รับแต่ง ต้ังให้ ดํารงตําแหน่งใน 
สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล ส่วนราชการของกระทรวงการ
ต่างประเทศซึ่งเรียกเป็นอย่างอ่ืนและปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ 
และคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ33 

โดยทั่วไปข้าราชการของส่วนราชการอ่ืน (นอกจากข้าราชการ
กระทรวงการต่างประเทศ) ที่มีสํานักงานในต่างประเทศ จะได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเป็น
ข้าราชการประจําการในต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อได้แต่งต้ังตามระเบียบหรือข้อบังคับที่ส่วนราชการน้ัน ๆ 
กําหนด34 และหากส่วนราชการน้ันประสงค์ให้ข้าราชการผู้น้ันดํารงตําแหน่งประจําในคณะผู้แทนด้วย

                                                 
33 ปัจจุบันมีส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศท่ีเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนและปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับสถาน
เอกอัครราชทูต ได้แก่ สํานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ซ่ึงต้ังอยู่ ณ ไทเป 
34 มาตรา 9 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 บัญญัติว่า “การ
แต่งต้ังข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมและข้าราชการในสังกดัส่วนราชการพลเรือนอ่ืนนอกจากกระทรวงการ
ต่างประเทศให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการประจําการในต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมกําหนด หรือระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงของแต่ละส่วนราชการนั้นกําหนด แล้วแต่กรณี   
    การให้ข้าราชการตามวรรคหนึ่งดํารงตําแหน่งประจําคณะผู้แทนจะกระทําได้ก็ต่อเม่ือได้แจ้งให้กระทรวงการ
ต่างประเทศทราบ และปฏิบัติตามระเบียบพิธีการทูตหรือระเบียบพิธีการกงสุล แล้วแต่กรณี” 
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ก็จะต้องแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบและปฏิบัติตามระเบียบพิธีการทูตหรือระเบียบพิธีการ
กงสุล (แล้วแต่กรณี) 

(2) “หัวหน้าคณะผู้แทน”หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวง
การต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต  
หรือระเบียบพิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า 
ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจํา
องค์การระหว่างประเทศ 

หัวหน้าคณะผู้แทนตามคํานิยามในข้อน้ีก็คือเอกอัครราชทูต
หรือกงสุลใหญ่น่ันเอง ส่วนกรณีคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ได้แก่ 
เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศน้ัน ๆ เช่น เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทย
ประจําสหประชาชาติ หรือเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา 
เป็นต้น 

2) หัวหน้าคณะผู้แทนจะต้องเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลใน 
คณะผู้แทน และหัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอํานาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการตามระเบียบ
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (มาตรา 50/2) (ซึ่งระเบียบดังกล่าวก็คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2546 ดังจะกล่าวต่อไป)  

นอกจากน้ี การส่ังและปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม  
ต่อบุคคลในคณะผู้แทนก็ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเช่นกัน (มาตรา 50/2) 

3) หัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจและหน้าที่ต้องบริหารราชการตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ (มาตรา 50/4 (1)) ซึ่งหมายความรวมถึงต้องปฏิบัติ
เก่ียวกับการรับมอบอํานาจจากส่วนราชการท่ีมีสํานักงานในต่างประเทศ และมอบอํานาจต่อไปให้
บุคคลในคณะผู้แทนให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ด้วย 

4) รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง  รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอํานาจให้
หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้ โดยนํามาตรา 38 มาใช้บังคับโดยอนุโลม และเมื่อมีการมอบ
อํานาจแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งเป็นผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจน้ัน โดยจะมอบอํานาจ 
ที่ได้รับมานั้นให้แก่บุคลอ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการมอบอํานาจต่อไปให้แก่บุคคลในคณะผู้แทนตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (ซึ่งระเบียบดังกล่าวก็คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
มอบอํานาจฯ) 

นอกจากน้ี เมื่อหัวหน้าคณะผู้แทนได้มอบอํานาจต่อไปให้แก่บุคลใน
คณะผู้แทนแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทนยังคงมีหน้าที่กํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับ 
มอบอํานาจ และให้หัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจแนะนําแก้ไขการปฏิบัติราชการของบุคคลในคณะผู้แทน 
ที่เป็นผู้รับมอบอํานาจน้ัน  

หลักกฎหมายดังกล่าวในวรรคแรกและวรรคสองของข้อน้ีบัญญัติไว้
ในมาตรา 50/5 ซึ่งก็เป็นหลักการเดียวกันกับหน้าที่ของผู้มอบอํานาจและของผู้รับมอบอํานาจตาม
มาตรา 39 และ มาตรา 40 ดังกล่าวมาแล้วในข้อ 3.1.1.3 และข้อ 3.1.1.4 น่ันเอง 
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มีข้อสังเกตว่า แม้มาตรา 50/5 จะระบุแต่เพียงให้หัวหน้าคณะผู้แทน
มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของบุคคลในคณะผู้แทนผู้รับมอบอํานาจ 
โดยไม่ได้ระบุถึงอํานาจในกํากับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการผู้มอบอํานาจ
ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนก็ตาม แต่ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ได้บัญญัติหลักการ
ทั่วไปถึงหน้าที่ของผู้มอบอํานาจ (ซึ่งรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศซึ่งมอบ
อํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนด้วย) อันจะต้องกํากับดูแลการใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจด้วย 
(มาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ซึ่งจะกล่าวต่อไปในข้อ 3.1.2.3) 

5) การมอบอํานาจของกระทรวง ทบวง กรม ที่มีส่วนราชการใน
ต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนนั้นจะต้องแจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศทุกกรณี ทั้งน้ี 
เพ่ือให้กระทรวงการต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนราชการต้นสังกัดของหัวหน้าคณะผู้แทนนั้น ๆ รับทราบ
และเห็นภาพรวมของการมอบอํานาจของส่วนราชการต่าง ๆ (มาตรา 50/6) 

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า “ระเบียบตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” ที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 50/2 และ 50/5 ได้แก่ “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546” 
ซึ่งในมาตรา 17 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ในเร่ืองการมอบอํานาจให้
ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศได้กําหนดว่า “ส่วนราชการใดมีภารกิจที่ต้องดําเนินการใน
ต่างประเทศ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนน้ันมอบอํานาจทั้งปวงที่จะต้องดําเนินการในต่างประเทศน้ันให้แก่
หัวหน้าคณะผู้แทน และให้หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลใน 
คณะผู้แทน...” 

แม้ว่าระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอํานาจฯ จะมีผลใช้
บังคับมา ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 และยังไม่ถูกยกเลิกโดยกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ในภายหลังก็ตาม 
แต่ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้มีการแก้ไขหลักการทั่วไปว่าด้วยการมอบอํานาจในมาตรา 38 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติให้การมอบอํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการหรือการดําเนินการ อันใดของผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติ หรือดําเนินการตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ดังน้ัน ต่อมาจึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 
255035 ขึ้น เพ่ือรองรับมาตรา 38 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฯ ก็ได้นําหลักการทั่วไปว่าด้วยการมอบอํานาจ
รวมท้ังหลักการเรื่องการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศตามท่ีระบุในข้อ 17  
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ซึ่งเป็นหลักการเดียวกันมาระบุไว้ใน 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ด้วยเช่นกัน ดังน้ัน ในปัจจุบันหลักเกณฑ์ทั่วไปว่าด้วย 
การมอบอํานาจและการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศจึงต้องนําพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยการมอบอํานาจฯ มาใช้บังคับโดยปริยาย 
  

                                                 
35 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ เม่ือวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2550 
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3.1.2  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 
ดังได้กล่าวมาแล้วว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ได้ตราขึ้นโดยอาศัย

อํานาจตามกฎหมายแม่บทคือพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งวางหลักเกณฑ์
ทั่วไปว่าด้วยการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนของส่วนราชการต่าง ๆ และได้ระบุให้รายละเอียด
ของหลักเกณฑ์เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาที่จะตราข้ึนต่อไป พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจึงได้กําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับหลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับแนวทางการมอบอํานาจที่ผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจจะต้องปฏิบัติ ทั้งน้ี ได้กําหนดคํานิยามของคําว่า การมอบอํานาจ ผู้มอบอํานาจ ผู้รับมอบ
อํานาจ วัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจ แบบในการมอบอํานาจ หน้าที่ของผู้มอบอํานาจ หน้าที่ของ
ผู้รับมอบอํานาจ ผลของการมอบอํานาจ และหลักเกณฑ์ในมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนใน
ต่างประเทศไว้โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1.2.1  ความหมายของคําว่า “การมอบอํานาจ” “ผู้มอบอํานาจ” และ “ผู้รับ
มอบอํานาจ” 

มาตรา 3 กําหนดคํานิยามของคําว่า “การมอบอํานาจ” “ผู้มอบอํานาจ” 
และ “ผู้รับมอบอํานาจ” ไว้ดังน้ี 

“การมอบอํานาจ หมายความว่า การที่ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ที่
จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด เว้นแต่การอนุญาตตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้มอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ 
หรือการดําเนินการอ่ืนใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องน้ันให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน” 

“ผู้มอบอํานาจ หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ที่จะพึง
ปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในการสั่ง การ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใด” 

“ผู้รับมอบอํานาจ หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนที่ได้รับมอบอํานาจ
จากผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว” 

จะเห็นได้ว่า การกําหนดคํานิยามของคําว่า “การมอบอํานาจ” “ผู้มอบ
อํานาจ” และ “ผู้รับมอบอํานาจ” ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี ได้นําหลักเกณฑ์ตามมาตรา 38 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินฯ มาระบุไว้ให้ชัดเจนขึ้นน่ันเอง ซึ่งผู้ดํารงตําแหน่ง
ทุกตําแหน่งที่มีอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือดําเนินการอ่ืนใดตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี สามารถมอบอํานาจการสั่ง การอนุญาต 
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้เสมอ ซึ่งโดยปกติต้องมีการมอบอํานาจ
ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนผู้หน่ึงผู้ใดโดยเฉพาะเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนเพียงผู้เดียวเพ่ือความชัดเจน
แน่นอนในการใช้อํานาจ ส่วนผู้รับมอบอํานาจก็จะต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกัน
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กับผู้มอบอํานาจ หรือเป็นผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนในส่วนราชการอ่ืนก็ได้ (หากกฎหมายบัญญัติอนุญาตให้
มอบอํานาจข้ามส่วนราชการได้) 

3.1.2.2  วัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจ  
มาตรา 5 ได้บัญญัติว่า การมอบอํานาจต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์

ดังต่อไปน้ี 
1) ต้องเป็นการอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน โดยที่ผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ที่มีอํานาจตามกฎหมายย่อมไม่อาจปฏิบัติราชการได้แต่เพียงผู้เดียว 
มิเช่นน้ันจะทําให้เกิดความล่าช้าต่อการปฏิบัติราชการจึงต้องมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติ
ราชการแทนในบางเร่ือง การมอบอํานาจจึงเป็นเครื่องมือในการกระจายอํานาจในการปฏิบัติราชการ
เพ่ือตอบสนองต่อประโยชน์ของสาธารณะ โดยอะไรเป็นประโยชน์สาธารณะย่อมต้องถือประชาชน
เป็นตัวต้ัง ประชาชนจะต้องได้รับความสะดวกเมื่อมาติดต่อราชการ ดังน้ัน การมอบอํานาจจึงต้อง 
มุ่งประสงค์ในการอํานวยความสะดวกกับประชาชนผู้มาติดต่อราชการและตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชนโดยรวม 

2) ต้องคุ้มค่า รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
การมอบอํานาจต้องสามารถทําให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการให้สั้นลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
ประหยัดและคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่เกิดจากการมอบอํานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนจะต้องมีประสิทธิภาพด้วย กล่าวคือ จะต้องดีกว่าหรืออย่างน้อยก็เท่ากับการที่ผู้ดํารง
ตําแหน่งน้ันปฏิบัติหน้าที่ด้วยตนเอง  

 ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจตามข้อ 1–2 ดังกล่าวข้างต้น ก็
เป็นหลักการที่สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนแนวคิดว่าด้วย 
การมอบอํานาจน่ันเอง 

3) ต้องเป็นการกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบ 
ที่เหมาะสม วัตถุประสงค์ของข้อน้ีก็คือ แนวคิดทั่วไปของการมอบอํานาจดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2  
ก็คือการกระจายอํานาจหน้าที่ (decentralization) เพ่ือให้มีความคล่องตัวและลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน การกระจายอํานาจการตัดสินใจจึงเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติราชการสําเร็จลุล่วงและมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

4) ไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อํานาจและต้อง 
ไม่ผ่านการพิจารณาของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจําเป็น 

 โดยที่ระบบราชการเป็นระบบที่มีแบบแผนวิธีปฏิบัติที่แน่นอน
ค่อนข้างเคร่งครัดและไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นอยู่แล้ว ดังน้ัน การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนจึง
ต้องไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนหรือระยะเวลาการใช้อํานาจมากขึ้นไปอีกจากกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่ง (ผู้มอบ
อํานาจ) ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว มิเช่นน้ัน การมอบอํานาจย่อมไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งยังไม่
ตอบโจทย์ของแนวความคิดว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอีกด้วย 

3.1.2.3  หน้าที่ของผู้มอบอํานาจ 
มาตรา 7 ได้กําหนดหน้าที่ของผู้รับมอบอํานาจไว้ว่า เมื่อผู้มอบอํานาจได้

มอบอํานาจไปแล้ว ผู้มอบอํานาจมีหน้าที่ที่จะต้องดําเนินการดังต่อไปน้ี 
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1) ผู้มอบอํานาจจะต้องวางหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้อํานาจของ
ผู้รับมอบอํานาจ ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 2 ในเรื่องแนวคิดเก่ียวกับการมอบอํานาจว่า แม้จะมีการ
มอบอํานาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทนไปแล้ว ผู้ดํารงตําแหน่งใดที่เป็นผู้มอบอํานาจก็ยังคงต้อง
รับผิดชอบในผลการปฏิบัติราชการที่ได้มอบอํานาจไปน้ันของผู้รับมอบอํานาจ ผู้มอบอํานาจไม่อาจปัด
ความรับผิดชอบโดยอ้างว่าตนได้มอบอํานาจของตนไปให้แก่บุคคลอ่ืนแล้วได้ ดังน้ัน ผู้มอบอํานาจจึงมี
หน้าที่ที่จะต้องกําหนดกรอบหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจไว้ด้วย ทั้งน้ี 
เพ่ือให้ผู้รับมอบอํานาจใช้อํานาจที่ได้รับมอบไปน้ันอย่างถูกต้องสมกับวัตถุประสงค์ที่ผู้มอบอํานาจได้
มอบอํานาจน้ันให้ โดยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจอาจกําหนดไว้ใน
หนังสือมอบอํานาจน้ันเอง หรือกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแยกออกมาจากหนังสือมอบอํานาจก็ได้ 

2) ผู้มอบอํานาจต้องจัดให้มีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลของ
การใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจด้วย ด้วยเหตุผลมาจากหลักการเดียวกันกับที่กล่าวในข้อ 1) 
กล่าวคือ ผู้มอบอํานาจยังคงต้องรับผิดในผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ ผู้มอบอํานาจจึง
ต้องมีหน้าที่ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจน้ัน และต้องกําหนดให้ผู้รับมอบ
อํานาจมีหน้าที่ต้องรายงานผลการใช้อํานาจที่ได้รับมอบอํานาจให้ผู้มอบอํานาจทราบด้วย เพ่ือที่ 
ผู้มอบอํานาจจะได้ประเมินผลและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจในเรื่องน้ัน ๆ ได้ 

3) ผู้มอบอํานาจต้องกํากับดูแลและแนะนําการใช้อํานาจของผู้รับมอบ
อํานาจ การช่วยกํากับดูแลและแนะนําการใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจโดยผู้มอบอํานาจจะทําให้
การปฏิบัติราชการในเรื่องที่มอบอํานาจน้ันเป็นไปโดยถูกต้องตามวัตถุประสงค์การมอบอํานาจรวมท้ัง
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

4) ผู้มอบอํานาจต้องจัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผู้บังคับบัญชา 
การจัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอให้ผู้บังคับบัญชาก็เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบว่าผู้ใดเป็น 
ผู้ปฏิบัติราชการในเรื่องที่ได้รับมอบอํานาจน้ัน ๆ  

นอกจากน้ี มาตรา 7 วรรคสอง ยังได้บัญญัติว่า “เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว 
หากผู้มอบอํานาจเห็นว่าผู้รับมอบอํานาจใช้อํานาจที่รับมอบอํานาจโดยไม่ถูกต้องหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหาย ผู้มอบอํานาจอาจมีคําสั่งแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ หรือให้ผู้รับมอบ
อํานาจหยุดการปฏิบัติราชการไว้ก่อน และผู้มอบอํานาจเป็นผู้ใช้อํานาจนั้นโดยตรงก็ได้” ตามหลักการน้ี 
เมื่อผู้มอบอํานาจได้มอบอํานาจให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดปฏิบัติราชการแล้ว หากผู้มอบอํานาจเห็นว่า
ผู้รับมอบอํานาจใช้อํานาจที่ได้รับมอบมาโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ
ราชการ หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นทั้งต่อราชการและประชาชน ผู้มอบอํานาจอาจมีคําสั่งใด ๆ 
เพ่ือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ หรือมีคําสั่งให้ผู้รับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติ
ราชการตามท่ีมอบอํานาจน้ันไว้ก่อน แล้วผู้มอบอํานาจเข้าเป็นผู้ใช้อํานาจน้ันอันเป็นอํานาจเดิมของ 
ผู้มอบอํานาจน้ันเองโดยตรงก็ได้36 ทั้งน้ี ก็เพ่ือยับย้ังและลดความเสียหายที่กําลังเกิดขึ้นทั้งต่อราชการ
                                                 
36 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, เอกสารว่าด้วยแนวทางการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 
2550 [ออนไลน], 2550, แหล่งท่ีมา: http://www.opdc.go.th [11 มิถุนายน 2559]. 
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และ/หรือประชาชน หรือความเสียหายที่คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตหากยังคงให้ผู้รับ
มอบอํานาจยังคงใช้อํานาจน้ันอยู่  

3.1.2.4  หน้าที่ของผู้รับมอบอํานาจ 
มาตรา 10 บัญญัติว่า “ในการปฏิบัติราชการแทน ผู้รับมอบอํานาจอาจ

ดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจน้ันตามที่เห็นสมควร แต่ต้องใช้อํานาจที่
ได้รับมอบให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจ หรือตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขการใช้อํานาจในเรื่องน้ัน ๆ รวมทั้งต้องจัดทํารายงานผลการใช้อํานาจดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ที่ผู้มอบอํานาจกําหนด” 

โดยหลักกฎหมายตามมาตรานี้ เมื่อผู้รับมอบอํานาจได้รับมอบอํานาจ
มาแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีอิสระและดุลยพินิจตามสมควรในการปฏิบัติราชการที่ได้รับมอบอํานาจมา
น้ันให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจ แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อจํากัดการใช้อํานาจของผู้รับมอบ
อํานาจว่า 

1) ผู้รับมอบอํานาจต้องใช้อํานาจที่รับมอบมาน้ันให้เป็นไปตามกฎหมาย
ในเรื่องที่มีการมอบอํานาจน้ัน 

2) ถ้าการมอบอํานาจน้ันผู้มอบอํานาจได้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
การใช้อํานาจในเรื่องน้ันเป็นเช่นใดแล้ว ผู้รับมอบอํานาจก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขที่ผู้มอบอํานาจได้วางไว้ และ 

3) ถ้าผู้มอบอํานาจได้กําหนดให้ผู้รับมอบอํานาจต้องรายงานผลการใช้
อํานาจที่ได้รับมอบมาให้ผู้มอบอํานาจทราบ ผู้รับมอบอํานาจก็มีหน้าที่จะต้องรายงานผลให้ผู้มอบ
อํานาจรับทราบตามหลักเกณฑ์ที่ผู้มอบอํานาจได้กําหนดไว้ด้วย 

3.1.2.5  การมอบอํานาจต้องทําเป็นหนังสือ 
มาตรา 8 บัญญัติว่า “การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือโดยระบุ

รายละเอียดเก่ียวกับการมอบอํานาจให้ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจเรื่องดังต่อไปน้ี 
1)  ช่ือหรือตําแหน่งของผู้มอบอํานาจ 
2)  ช่ือหรือตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ 
3)  อํานาจที่มอบรวมท้ังอาจกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้

อํานาจด้วยก็ได้”  
แม้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ จะกําหนดให้ระบุช่ือหรือ

ตําแหน่งของผู้มอบอํานาจและช่ือหรือตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจไว้ในหนังสือมอบอํานาจก็ตาม  
แต่ดังที่กล่าวมาแล้วว่า การมอบอํานาจตามกฎหมายปกครองเป็นเรื่องการมอบอํานาจระหว่าง
ตําแหน่งกับตําแหน่งมิใช่ระหว่างบุคคลต่อบุคคล ดังน้ัน เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้มอบ
อํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจตายหรือโยกย้ายหรือเปลี่ยนตําแหน่ง จึงเห็นว่าการทําหนังสือมอบอํานาจ
ควรระบุเพียงตําแหน่งของผู้มอบอํานาจและตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจโดยไม่ต้องระบุช่ือก็น่าจะ
เป็นการเพียงพอและป้องกันปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นได้โดยไม่จําเป็นต้องทําคําสั่งมอบอํานาจกันใหม่
เมื่อเกิดกรณีดังกล่าวข้างต้น 
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3.1.2.6  ผลของการมอบอํานาจ 
มาตรา 9 บัญญัติว่า “การมอบอํานาจย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอน

หรือสิ้นผลลงโดยเง่ือนเวลา หรือโดยเหตุผลอ่ืน” 
เมื่อมีการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน ผลของการมอบอํานาจยังคงมีผล

อยู่ตลอดไป เว้นแต่ผู้มอบอํานาจได้เพิกถอนหนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจ หรือหนังสือหรือคําสั่ง 
มอบอํานาจได้กําหนดเง่ือนเวลาไว้ว่าให้การมอบอํานาจมีผลเป็นระยะเวลาเท่าใดหรือสิ้นสุดลงเมื่อใด
และเมื่อครบกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วการมอบอํานาจก็ย่อมสิ้นผลไป หรือมีเหตุอ่ืนใดที่ทําให้การมอบ
อํานาจสิ้นผล นอกจากน้ี ในกรณีที่เป็นการมอบอํานาจระหว่างตําแหน่งต่อตําแหน่งความสมบูรณ์ของ
การมอบอํานาจน้ันก็ยังคงมีผลอยู่แม้ผู้มอบอํานาจหรือผู้รับมอบอํานาจได้พ้นจากตําแหน่งไปแล้วก็ตาม 

3.1.2.7  การกํากับดูแลการมอบอํานาจ 
มาตรา 11 บัญญัติว่า “ให้ ก.พ.ร. มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลและติดตาม

ตรวจสอบการมอบอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ี อํานาจ
หน้าที่เช่นว่าน้ีใหร้วมถึง 

1) แนะนําให้ผู้มอบอํานาจดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขการมอบอํานาจ 
ให้ถูกต้อง 

2) กําหนดให้ส่วนราชการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการมอบอํานาจให้ทราบ
ตามท่ีเห็นสมควร 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  
ให้ ก.พ.ร. เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ ก.พ.ร. ให้เป็นที่สุด 

ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการเรื่องใดที่ไม่อาจ
ใช้หลักเกณฑ์การมอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาน้ีได้ ให้ ก.พ.ร. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องน้ันไว้เป็นการเฉพาะ” 

มาตราน้ีกําหนดให้ ก.พ.ร. มีอํานาจและหน้าที่ในการกํากับดูแลและ 
ติดตามตรวจสอบการมอบอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาฯ และหาก ก.พ.ร. พบว่าการมอบอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งใดไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ก็มีอํานาจและหน้าที่ให้คําแนะนําผู้มอบอํานาจน้ันให้
ดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขการมอบอํานาจน้ันให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และหาก ก.พ.ร. 
เห็นสมควรก็มีอํานาจกําหนดให้ส่วนราชการรายงานข้อมูลที่เก่ียวกับการมอบอํานาจให้ทราบด้วย 

นอกจากน้ี มาตรา 11 วรรคสอง ยังบัญญัติไว้ด้วยว่า “ในกรณีที่มีปัญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ให้ ก.พ.ร. เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย
และคําวินิจฉัยของ ก.พ.ร. ให้ถือว่าเป็นที่สุดที่ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องปฏิบัติตาม” 

3.1.2.8  การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ 
มาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ บัญญัติว่า 

“ส่วนราชการใดมีภารกิจที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศ ให้หัวหน้าส่วนราชการน้ันมอบอํานาจทั้งปวงที่
จะต้องดําเนินการในต่างประเทศน้ันให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน และให้หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจ
ให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทน” 
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โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดหลักการใหม่โดยให้มี
การบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการแยกออกมาจากการบริหารราชการปกติ เพ่ือให้
เหมาะสมกับการทําหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนในการเป็นผู้แทนประเทศไทยในต่างประเทศ  
ซึ่งจําเป็นต้องให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการที่มีสํานักงานประจําในต่างประเทศมีความสอดคล้อง
เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนเป็นผู้รับ
นโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
การปฏิบัติราชการในต่างประเทศ รวมทั้งได้กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นพิเศษโดยเฉพาะโดยให้
รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรืออธิบดีมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทน และให้
หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจต่อไปให้แก่บุคคลในคณะผู้แทน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นตามมาตรา 
50/5 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ นอกจากน้ี มาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาน้ี 
ก็สอดคล้องกับกฎหมายแม่บทตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 
ซึ่งบัญญัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนสามารถมอบอํานาจต่อไปได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น มาตรา 27 
ของพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ีจึงได้กําหนดหลักเกณฑ์ในการมอบอํานาจของส่วนราชการที่มีสํานักงาน
ในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการที่หัวหน้าคณะผู้แทนต้องมอบอํานาจต่อ
ให้แก่รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทนไว้  

อน่ึง มีข้อสังเกตที่สําคัญเก่ียวกับมาตรา 27 ดังน้ี 
1)  มาตรา 27 ใช้ถ้อยคําเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์เรื่องการมอบอํานาจให้

ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศตามข้อ 17 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอํานาจฯ 
และการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศตามมาตรา 27 น้ีไม่ได้เป็นหลักเกณฑ์
เอกเทศแต่ยังคงต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของหลักเกณฑ์การมอบอํานาจทั่วไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอํานาจฯ ดังกล่าวมาแล้วในข้อ 3.1.2.1-3.1.2.7 

2)  มาตรา 27 ได้บัญญัติบังคับให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการอ่ืน 
(นอกจากกระทรวงการต่างประเทศ) ที่มีภารกิจที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศและมีสํานักงานอยู่ใน
ต่างประเทศจะต้อง “มอบอํานาจทั้งปวง” ที่สํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ันต้อง
ดําเนินการให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน และมาตราน้ียังบัญญัติบังคับไว้ด้วยว่า เมื่อหัวหน้าคณะผู้แทน
ได้รับมอบอํานาจมาจากหัวหน้าส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทน
จะต้องมอบอํานาจน้ันต่อไปให้แก่รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทน 

สําหรับทางปฏิบัติของการดําเนินการเก่ียวกับการมอบอํานาจให้
ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศตามมาตรา 27 น้ัน เมื่อส่วนราชการ
ที่มีสํ า นักงานในต่างประเทศได้มีหนังสือหรือคําสั่ งมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน 
(เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ (แล้วแต่กรณี)) ที่มีอํานาจกํากับดูแลสํานักงานในต่างประเทศของ 
ส่วนราชการน้ัน ๆ แล้ว แม้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ได้บัญญัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนต้องมอบอํานาจ
ต่อไปให้แก่รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทน แต่ในทางปฏิบัติหัวหน้าคณะผู้แทนก็จะ
มอบอํานาจที่ได้รับมาจากส่วนราชการต่อให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ 
ซึ่งถือเป็นบุคคลในคณะผู้แทนนั่นเอง 
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3)  จากหลักเกณฑ์เก่ียวกับการมอบอํานาจทั่วไปดังกล่าวในข้อ 3.1.1 
ตามกฎหมายแม่บทซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และข้อ 3.1.2 ตาม
กฎหมายลําดับรองซึ่งได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ (ซึ่งรวมถึงการมอบอํานาจให้
ปฏิบัติราชการในต่างประเทศด้วยน้ัน) เห็นได้ว่าหลักเกณฑ์ทั่วไปซึ่งนํามาใช้กับการมอบอํานาจให้
ปฏิบัติราชการในต่างประเทศ และหลักเกณฑ์เฉพาะว่าด้วยการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนใน
ต่างประเทศต่างก็สอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครอง 
ซึ่งเน้น (1) การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ (decentralization)  
(2) จะต้องมอบอํานาจตามท่ีกฎหมายอนุญาตโดยชัดแจ้งว่าให้มีการมอบอํานาจได้ (3) ต้องระบุถึง
ตําแหน่งของบุคคลผู้มอบอํานาจและตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจไว้อย่างชัดเจน (4) จะต้องทําตาม
แบบท่ีกฎหมายกําหนด กล่าวคือจะต้องทําเป็นหนังสือหรือคําสั่ง และ (5) การมอบอํานาจช่วงหรือ
การมอบอํานาจต่อไปจะกระทําได้ก็ต่อเมื่อกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งเท่าน้ัน  

4)  หลักการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศซึ่งต้ังอยู่บน
แนวคิดในเรื่องการกระจายอํานาจดังกล่าวมาแล้วน้ัน ก็เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการ
แผ่นดิน และสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ เพราะกลไกการบริหารงานของภาครัฐต้องอาศัย
กฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือให้ส่วนราชการมีอํานาจและหน้าที่รับผิดชอบ
ปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์สาธารณะได้อย่างเต็มที่ แต่กฎหมายต่าง ๆ ข้างต้นจะกําหนดไว้เฉพาะผู้ดํารง
ตําแหน่งในฐานะหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าการปฏิบัติราชการใน
เรื่องน้ัน ๆ อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด แต่ก็มิได้หมายความว่าหัวหน้าส่วนราชการที่ถูก
กําหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายจะต้องมีหน้าที่ดําเนินการเองทุกเร่ือง มิฉะน้ัน ระบบการ
บริหารราชแผ่นดินอาจต้องชะงักหรือล่าช้า ด้วยเหตุผลดังกล่าวพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อํานาจฯ จึงถูกตราขึ้นเพ่ือเป็นหลักเกณฑ์มาตรฐานในการมอบอํานาจให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ โดยมุ่ง
ให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจหรือการปฏิบัติราชการไปยังผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ให้มากที่สุด 
เพ่ือตอบสนองต่อการบริหารราชการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานและโดยเฉพาะอย่างย่ิงการบริหารงาน
แบบบูรณาการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่า รวดเร็ว และลดขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน  
โดยมีระบบการกํากับดูแลการใช้อํานาจ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

5)  การให้หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจต่อไปให้แก่หัวหน้าสํานักงาน
ในต่างประเทศของส่วนราชการต่าง ๆ นอกจากจะสอดคล้องกับแนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจของ
ฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครอง และวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการมอบอํานาจฯ ดังกล่าวมาแล้วในข้อ 3.1.2.2 ยังเป็นไปเพ่ือมุ่งเน้นประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบูรณาการการทํางานเป็นทีม โดยการมอบอํานาจจะเป็นการร่วมมือกันในการ
ปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการตามหน้าที่ที่กําหนดในกฎหมายหรือระเบียบราชการให้เกิดผลสําเร็จ 
และเพ่ือกระจายการปฏิบัติราชการตามกฎหมายและให้ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีความเหมาะสมและใกล้ชิด
ในเรื่องน้ันเป็นผู้ใช้อํานาจแทน นอกจากน้ี การกระจายอํานาจการตัดสินใจเป็นส่วนหน่ึงของการสร้าง
ความรู้สึกมีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลของงานร่วมกันอันจะทําให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติงานให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิที่หน่วยงานกําหนดขึ้น ตลอดจนเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความไว้เน้ือเช่ือใจกันระหว่างส่วน
ราชการด้วยกันเอง 
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6)  แม้การมอบอํานาจตามมาตรา 27 จะเป็นการมอบอํานาจตามหลัก
กฎหมายปกครอง แต่ก็สอดคล้องกับหลักการมอบอํานาจทั่วไปตามแนวคิดว่าด้วยการมอบอํานาจ
หน้าที่ (Delegation of Authority) อาทิเช่น (1) หลักของความเท่าเทียมกันของอํานาจหน้าที่ 
(authority) และความรับผิดชอบ (responsibility) กล่าวคือ ผู้ดํารงตําแหน่งที่ได้รับมอบอํานาจตาม
กฎหมายต้องมีอิสระและอํานาจที่ เพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานที่ ได้รับมอบอํานาจนั้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (2) หลักความสมบูรณ์ของความรับผิดชอบ กล่าวคือ แม้ส่วนราชการที่มีสํานักงานใน
ต่างประเทศจะมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแล้ว  
ใช่ว่าส่วนราชการน้ันจะหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ ส่วนราชการน้ันยังคงมีความรับผิดชอบต่อเรื่องที่
ได้มอบอํานาจไปน้ันให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน (3) หลักความมีเอกภาพของการสั่งการ หลักน้ีเป็น 
หลักสําคัญและสอดคล้องกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ กล่าวคือ เมื่อหัวหน้า
คณะผู้แทนได้มอบอํานาจต่อให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศแล้ว ไม่ใช่หัวหน้าสํานักงานใน
ต่างประเทศจะดําเนินการอย่างไรก็ได้ ทั้งน้ี เน่ืองจากหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้บังคับบัญชาของบุคคล
ทั้งหมดในคณะผู้แทนและมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติราชการของบุคคลในคณะผู้แทน รวมทั้งมี
อํานาจให้คุณให้โทษแก่บุคคลในคณะผู้แทนได้อย่างเต็มที่ตามที่กฎหมายบัญญัติให้อํานาจไว้ตาม
มาตรา 50/4 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ประกอบกับข้อ 16 ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาราชการในต่างประเทศฯ ดังจะกล่าวต่อไป การดําเนินการใด ๆ 
ของหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศยังต้องรายงานให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบและยังต้องรับผิดชอบ
โดยตรงต่อหัวหน้าคณะผู้แทน 

 
3.2  ผลการศึกษาปัญหาการดําเนินการเกี ่ยวกับการมอบอํานาจของส่วนราชการที ่มี
สํานักงานในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน 

3.2.1  การดําเนินการของกระทรวงการต่างประเทศภายหลังที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ 

หลังจากที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือเวียนถึงส่วนราชการทั่วประเทศ ตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 40 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 255237 เรื่อง แนวทางการมอบอํานาจตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอํานาจฯ โดยหนังสือของ ก.พ.ร. ฉบับดังกล่าวได้แจ้งเวียนส่วนราชการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
เก่ียวกับแนวทางการมอบอํานาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ เน่ืองจากในช่วงเวลาน้ันได้มีส่วนราชการ
จํานวนมากได้หารือไปยัง ก .พ .ร . เ ก่ียวกับการมอบอํานาจตามกฎหมายใหม่ ซึ่งกระทรวง 
การต่างประเทศก็ได้รับหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ฉบับดังกล่าวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หนังสือฉบับ
ดังกล่าวรวมท้ังเอกสารแนวทางการมอบอํานาจที่ ก.พ.ร. จัดทําแนบมากับหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. 
ฉบับน้ัน ไม่ได้ให้คําอธิบายใน “เรื่องการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศตามมาตรา 

                                                 
37 เอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
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27 ของพระราชกฤษฎีกาฯ” ไว้ ดังน้ัน เพ่ือความกระจ่างเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการมอบอํานาจให้
ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศตามมาตรา 27 กระทรวงการต่างประเทศจึงได้มีหนังสือกระทรวง
การต่างประเทศที่ กต 0200.3/2538 ลงวันที่ 11 มีนาคม 255338 ถึงสํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า 
กระทรวงการต่างประเทศได้ศึกษาแนวทางการมอบอํานาจตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ฉบับดังกล่าว
แล้ว ยังไม่ปรากฏเร่ืองการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ ประกอบกับมีส่วน
ราชการในประเทศและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในต่างประเทศได้ขอหารือเก่ียวกับแนวปฏิบัติตาม
มาตรา 27 จึงขอความอนุเคราะห์สํานักงาน ก.พ.ร. ให้แนวทางการมอบอํานาจในต่างประเทศและ
คําอธิบายประกอบมาตรา 2739 ของคําว่า “อํานาจทั้งปวง” ว่ามีความหมายครอบคลุมในเรื่องใดบ้าง 
เพ่ือกระทรวงการต่างประเทศจะได้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป และในระหว่างที่สํานักงาน ก.พ.ร. ยัง
ไม่ได้ตอบข้อหารือจากกระทรวงการต่างประเทศตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 
0200.3/2538 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2553 น้ัน กระทรวงการต่างประเทศก็ได้มีหนังสืออีกฉบับหน่ึง
หารือไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต 0200.3/8924 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 255340 โดยหารือเพ่ิมเติม ดังน้ี   

“1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฯ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 7 
ว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ มาตรา 50/1 และมาตรา 50/4 กําหนดให้หัวหน้าคณะผู้แทน 
ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศมีอํานาจหน้าที่บริหารราชการและบังคับบัญชา
บุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มิใช่บุคคลในคณะผู้แทน ซึ่งประจําอยู่ในประเทศที่ตนมี
อํานาจหน้าที่ ดังน้ัน เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนจึงมีและใช้อํานาจใน
การบริหารราชการและบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน รวมท้ังข้าราชการพลเรือนที่มิใช่บุคคลใน
คณะผู้แทนตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับดังกล่าว 

2.  ในส่วนของการมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการน้ัน มาตรา 
50/5 ได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นพิเศษ โดยให้รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง หรืออธิบดีอาจ 
มอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้ โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจะมอบอํานาจต่อไป
ให้บุคคลในคณะผู้แทนได้ และโดยที่มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 
ได้กําหนดให้มีการมอบอํานาจต่อได้ ดังน้ัน แนวทางดังกล่าวจึงสอดคล้องกับแนวทางของการมอบอํานาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศตามที่กําหนดไว้ในมาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การมอบอํานาจฯ 

                                                 
38 เอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
39 มาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “ส่วนราชการใดมีการท่ีต้อง
ดําเนินการในต่างประเทศ ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นมอบอํานาจท้ังปวงท่ีจะต้องดําเนินการในต่างประเทศให้แก่
หัวหน้าคณะผู้แทนและให้หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจให้แก่รองหัวหน้าคณะผู้แทน หรือบุคคลในคณะผู้แทน” 
40 เอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
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3.  แม้ว่ามาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ41 จะได้กําหนด 
ข้อยกเว้นหลักเกณฑ์ทั่วไปท่ีผู้มอบอํานาจอาจไม่มอบอํานาจก็ได้ แต่มาตรา 6 วรรคท้ายได้ระบุ
ข้อจํากัดของการปรับใช้ข้อยกเว้นดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า 

“ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดที่พระราชกฤษฎีกาน้ีกําหนดให้ต้องมีการ
มอบอํานาจให้ดําเนินการมอบอํานาจตามน้ัน โดยจะยกความในมาตราน้ีขึ้นอ้างเพ่ือไม่มอบอํานาจ
ไม่ได้” 

ดังน้ัน เมื่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ได้กําหนดให้หัวหน้า 
ส่วนราชการที่มีภารกิจที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศต้องมอบอํานาจทั้งปวงที่ต้องดําเนินการใน
ต่างประเทศน้ันให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนอันเป็นการกําหนดให้ต้องมีการมอบอํานาจในกรณีดังกล่าว
เป็นการเฉพาะส่วนราชการจึงจะนําข้อยกเว้นมาตรา 6 มาเป็นเหตุให้ไม่มอบอํานาจทั้งปวงที่จะต้อง
ดําเนินการในต่างประเทศมิได้  

4.  โดยที่พระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2550 แต่ยังไม่มีส่วนราชการใดมอบอํานาจทั้งปวงที่จะต้องดําเนินการในต่างประเทศให้แก่
หัวหน้าคณะผู้แทน กระทรวงการต่างประเทศจึงมีความเห็นดังน้ี 

4.1  เมื่อพิจารณาตามความในมาตรา 27 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเรื่องเก่ียวกับ
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 
สิงหาคม พ.ศ. 2544 รับทราบข้อสังเกตเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจําการใน
ต่างประเทศ กรณีการมอบอํานาจจากกระทรวง ทบวง กรม ตรงไปยังเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทบวง 
กรมต้นสังกัดที่ประจําอยู่ในต่างประเทศ เป็นการไม่ชอบด้วยหลักการตามพระราชสาส์นตราต้ังหรือ
หนังสือแต่งต้ังของรัฐบาล ซึ่งเมื่อพิจารณาเน้ือความในพระราชสาส์นตราต้ังบุคคลเป็นเอกอัครราชทูตน้ัน 
พระราชสาส์นตราต้ังมุ่ งประสงค์แต่ง ต้ังเอกอัครราชทูตซึ่ ง เ ป็นที่ เมตตาและไว้วางใจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี อํานาจเต็ม (Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary) รวมท้ังเน้ือความในสัญญาบัตรตราต้ังแต่งต้ังบุคคลเป็นกงสุลใหญ่ 
ซึ่งระบุว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมุ่งประสงค์ ให้ผู้เป็นกงสุลใหญ่ได้รับอํานาจทั้งปวงอันควร
                                                 
41 มาตรา 6 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 บัญญัติว่า “ในการมอบอํานาจ ผู้มอบอํานาจ
อาจมอบอํานาจในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ีการปฏิบัติราชการของผู้มอบอํานาจเพื่อให้ผู้รับมอบอํานาจ
ปฏิบัติราชการแทนในเร่ืองนั้นท้ังหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจตาม
มาตรา 5 และคํานึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และตามเหมาะสมตามสภาพของตําแหน่ง อํานาจ หน้าท่ี 
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจและผู้มอบอํานาจ เว้นแต่เป็นเรื่องใดตามกรณีดังต่อไปน้ี ผู้มอบอํานาจอาจ
ไม่มอบอํานาจในเรื่องดังกล่าวก็ได้  
(1) เป็นเรื่องท่ีมีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอํานาจเฉพาะหรือเป็นเรื่องท่ีโดยสภาพไม่อาจมอบอํานาจได ้ 
(2) เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับนโยบายสําคัญ  
(3) เป็นเรื่องท่ีมีความจําเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
(4) เป็นเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนได้ 
    การมอบอํานาจตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการมอบอํานาจในการทํานิติกรรมสัญญา ฟ้องคดี และดําเนินคดีด้วย 
    ในกรณีท่ีการดําเนินการในเรื่องใดท่ีพระราชกฤษฎีกานี้กําหนดให้ต้องมีการมอบอํานาจ ให้ดําเนินการมอบอํานาจ
ตามนั้น โดยจะยกความในมาตรานี้ข้ึนอ้างเพื่อไม่มอบอํานาจไม่ได้” 
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แก่ตําแหน่งน้ัน (And We desire that he may enjoy all…authority …attached to the said 
office…” ในการน้ี คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติสอดรับกับหลักการดังกล่าวว่า การบริหารงานใน
ต่างประเทศเป็นการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยกําหนดให้ส่วนราชการมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะ
ผู้แทนและเป็นที่มาของมาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ซึ่งได้บัญญัติขึ้นเพ่ือ
รองรับหลักการดังกล่าวโดยให้ทุกส่วนราชการที่มีภารกิจดําเนินการในต่างประเทศมอบอํานาจทั้งปวง
ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน  

4.2  จากข้อกฎหมาย นโยบาย และข้อมูลประกอบการพิจารณาดังกล่าว 
มาตรา 27 จึงมีวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ที่ชัดเจนเพ่ือให้การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนใน
ต่างประเทศสอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนตามที่กําหนดไว้ในพระราชสาส์นตราต้ัง 
สัญญาบัตรตราตั้ง มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยเหตุน้ีจึง
เป็นอํานาจผูกพันของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องมอบอํานาจทั้งปวงที่จะต้องดําเนินการใน
ต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน โดยอํานาจทั้งปวงตามนัยของมาตรา 27 ได้แก่อํานาจหน้าที่ของ
ทุกส่วนราชการที่จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีในเร่ืองที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศ ทั้งน้ี เพ่ือให้หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจให้
รองหัวหน้าหรือคณะบุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนต่อไป”  

นอกจากน้ี ในหนังสือกระทรวงการต่างประเทศฉบับดังกล่าวยังระบุไว้ด้วยว่าหาก
สํานักงาน ก.พ.ร. มีความเห็นแย้งในข้อกฎหมาย นโยบาย และข้อมูลประกอบการพิจารณาดังกล่าว 
ขอให้สํานักงาน ก.พ.ร. หารือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให้เกิดแนวทางปฏิบัติแก่ 
ส่วนราชการในการบังคับใช้มาตรา 27 อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศสืบไป 

ต่อมา สํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือตอบกระทรวงการต่างประเทศตามหนังสือของ
สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1206/53 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 255442 โดยได้ตอบในสองประเด็น ดังน้ี 

“ประเด็นที่ 1 สําหรับเร่ืองแนวทางการมอบอํานาจในต่างประเทศตามมาตรา 27 
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการแผ่นดินเก่ียวกับ
การตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่มาตรา 27 
บัญญัติว่า “ส่วนราชการใดมีภารกิจที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศ ให้หัวหน้าส่วนราชการน้ัน  
มอบอํานาจทั้งปวงที่จะต้องดําเนินการในต่างประเทศน้ันให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนและให้หัวหน้า 
คณะผู้แทนมอบอํานาจให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทน” จากบทบัญญัติดังกล่าว 
คําว่า “ส่วนราชการใดมีภารกิจ” น้ัน หมายความว่า ภารกิจประจําที่ส่วนราชการน้ันต้องดําเนินการ
ในต่างประเทศ กล่าวคือ ส่วนราชการใดมีภารกิจประจําที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศ ให้หัวหน้า
ส่วนราชการน้ันมอบอํานาจทั้งปวงในการดําเนินการตามภารกิจดังกล่าวให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนและ
ให้หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทน แต่อย่างไรก็ดี 
โดยท่ีมาตรา 50/5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติว่า “รัฐมนตรีว่าการ

                                                 
42 เอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
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กระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ 
ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้ ในการน้ีให้ 
นําความในมาตรา 38 มาใช้โดยอนุโลม และเมื่อมีการมอบอํานาจโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมี
หน้าที่รับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบอํานาจน้ันให้แก่ผู้อ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการมอบอํานาจ
ต่อไปให้บุคคลในคณะผู้แทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” และโดยที่มาตรา 38 วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันบัญญัติว่า “อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติ
ราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็น
อย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้ ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันอาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่ง
อ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ 
ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา” ดังน้ัน แม้ว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ 
จะกําหนดไว้ชัดเจนให้หัวหน้าส่วนราชการที่มีภารกิจประจําที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศต้องมอบอํานาจ
ทั้งปวงให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนก็ตาม แต่อํานาจที่จะมอบได้น้ันจะต้องเป็นอํานาจที่อยู่ภายใต้บังคับ
มาตรา 50/5 ประกอบมาตรา 38 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติมบัญญัติไว้เท่าน้ัน กล่าวคือ อํานาจที่จะมอบได้ตามมาตรา 38 วรรคหน่ึงแห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว หมายความว่าผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ซึ่งมีอํานาจในการสั่งการหรือ
ดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติราชการในเรื่องใด สามารถมอบอํานาจ
ต่อไปให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนได้ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย กฎ คําสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัติราชการกําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมีการห้ามเรื่องการมอบ
อํานาจไว้ ฉะน้ัน ในการพิจารณาว่าจะมอบอํานาจในเร่ืองใดได้บ้างน้ัน จึงต้องดําเนินการตรวจสอบ
กฎหมายเป็นรายฉบับก่อนว่าเรื่องที่จะดําเนินการมอบอํานาจนั้นเป็นอํานาจในเรื่องใด ตามกฎหมาย
ฉบับใด และอํานาจเรื่องน้ันเป็นเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือ
ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้หรือไม่ ดังน้ัน ความหมายของคําว่า “มอบอํานาจทั้งปวง” ตามมาตรา 27 
แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ จึงหมายความถึง การมอบอํานาจในการปฏิบัติตาม
ภารกิจประจําที่ส่วนราชการนั้นต้องดําเนินการในต่างประเทศในเรื่องการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ 
การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดก็ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือไม่ได้ห้ามเร่ืองการมอบอํานาจไว้ 
และจากเหตุผลกล่าวข้างต้น ความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องความหมายของคําว่า 
“มอบอํานาจทั้งปวง” จึงไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่กําหนดไว้ 

สําหรับที่กระทรวงการต่างประเทศอ้างว่ามาตรา 6 วรรคท้ายแห่งพระราชกฤษฎีกาฯ 
ได้กําหนดว่า “ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดที่พระราชกฤษฎีกาน้ีกําหนดให้ต้องมีการมอบอํานาจ 
ให้ดําเนินการมอบอํานาจตามน้ัน โดยจะยกความในมาตราน้ีขึ้นอ้างเพ่ือไม่มอบอํานาจไม่ได้” น้ัน 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหาร
ราชการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่าบทบัญญัติดังกล่าวเป็นข้อกําหนดที่ไม่ให้นําข้อยกเว้นตามมาตรา 6 
วรรคหน่ึงและวรรคสองมากล่าวอ้างเพ่ือไม่มอบอํานาจในเรื่องที่พระราชกฤษฎีกาน้ีบัญญัติให้ต้องมี
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การมอบอํานาจ แต่อย่างไรก็ดี พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ ฯ ได้ตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 38 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ดังน้ัน การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ จะต้องอยู่ภายใต้มาตรา 38 
วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมด้วย  

ประเด็นที่ 2 เรื่องอํานาจในการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เก่ียวกับการใช้บังคับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอํานาจฯ น้ัน คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหา
กฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่มาตรา 71/10 (8)43 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 กําหนดให้ ก.พ.ร. มีอํานาจหน้าที่ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายที่ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอด
ทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหา ประกอบกับมาตรา 11 วรรคสองแห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอํานาจฯ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาน้ีให้ 
ก.พ.ร. เป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ ก.พ.ร.ให้เป็นที่สุด” ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นจึง
เห็นได้ว่าผู้มีอํานาจหน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ 
เป็นอํานาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. เท่าน้ันและคําวินิจฉัยของ ก.พ.ร. ย่อมเป็นที่สุดตามบทบัญญัติดังกล่าว” 

จากการวิเคราะห์คําตอบของ ก.พ.ร. ดังกล่าวข้างต้นทั้งสองประเด็นพอจะเห็นได้ว่า 
ก.พ.ร.ได้ยึดโยงการมอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ซึ่งรวมถึงการมอบ
อํานาจให้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศในมาตรา 27 ไว้กับกฎหมายแม่บทซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อํานาจ
ในการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ น่ันก็คือมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินฯ โดย ก.พ.ร. เห็นว่า “การมอบอํานาจทั้งปวง” ที่หัวหน้าส่วนราชการที่มี
สํานักงานในต่างประเทศจะต้องมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนก็คือ “อํานาจในการปฏิบัติตาม
ภารกิจประจําที่ส่วนราชการน้ัน ๆ จะต้องดําเนินการในต่างประเทศในเรื่องการสั่ง การอนุญาต  
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือ การดําเนินการอ่ืนใดตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 
หรือมติคณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบ
อํานาจไว้” 

เมื่อได้รับหนังสือตอบรับข้อหารือจากสํานักงาน ก.พ.ร. ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต่อมา
กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือเวียนถึงส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีสํานักงานในต่างประเทศ ตาม
หนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วน ที่ กต 0200.3/ว 1248 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 255544  
                                                 
43 มาตรา 71/10 (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บัญญัติว่า ก.พ.ร มีอํานาจ
หน้าท่ีต่อไปน้ี  
   (8) “ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังกําหนดแนวทางการปฏิบัติในกรณีท่ีเป็นปัญหา มติของคณะกรรมการตามข้อนี้
เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย” 
44 เอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
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โดยอ้างว่าตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ได้มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 
2550 และในมาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาฯ กําหนดว่า“ส่วนราชการใดมีภารกิจที่ต้องดําเนินการ
ในต่างประเทศ ให้หัวหน้าส่วนราชการน้ันมอบอํานาจทั้งปวงที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศน้ันให้แก่
หัวหน้าคณะผู้แทน และให้หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลใน 
คณะผู้แทน” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบข้อพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน สํานักงาน 
ก.พ.ร. ในประเด็นความหมายของ “การมอบอํานาจทั้งปวง” ว่าหมายความถึง “การมอบอํานาจใน
การปฏิบัติตามภารกิจประจําที่ส่วนราชการนั้นต้องดําเนินการในต่างประเทศในเรื่องการสั่ง  
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้
ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้” เพ่ือให้มีการดําเนินการมอบอํานาจแก่หัวหน้าคณะผู้แทน และเพ่ือให้
หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทน
ต่อไป และเพ่ือให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนตามที่กําหนดไว้ในพระราชสาส์นตราต้ัง 
สัญญาบัตรตราตั้ง มติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่เก่ียวข้อง 
พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบด้วยว่าเพ่ือให้มีการอนุมัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้แทนไทยในต่างประเทศมีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็ว
และมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ กระทรวงการ
ต่างประเทศจึงขอความร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้แต่งต้ังข้าราชการไปประจําการในต่างประเทศ
มีหนังสือมอบอํานาจทั้งปวงที่จะต้องดําเนินการในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนมายัง
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนใน
ต่างประเทศตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป พร้อมทั้งได้ส่งตัวอย่างหนังสือการมอบ
อํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน และตัวอย่างหนังสอืการมอบอํานาจต่อให้แก่บุคคลในคณะผู้แทนไปด้วย 

แม้กระทรวงการต่างประเทศจะได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้ส่วนราชการทําหนังสือมอบ
อํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแล้ว กระทรวงการต่างประเทศก็ไม่ได้น่ิงนอนใจ โดยกระทรวง 
การต่างประเทศได้มีหนังสือ ด่วน ที่ กต 0200.3/7788 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 255545 หารือ
ประเด็นปลีกย่อยอ่ืน ๆ เก่ียวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศไปยังสํานักงาน 
ก.พ.ร. พร้อมทั้งได้แจ้งสํานักงาน ก.พ.ร. ให้ทราบด้วยว่ากระทรวงการต่างประเทศได้ขอความร่วมมือ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้แต่งต้ังข้าราชการไปประจําการในต่างประเทศให้มีหนังสือมอบอํานาจทั้งปวง
ที่จะต้องดําเนินการในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนเพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไปตามขั้นตอนการ
มอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศตามที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อํานาจฯ ทั้งน้ี เพ่ือให้คณะผู้แทนไทยในต่างประเทศมีการบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเหมาะสมกับสมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างรวดเร็วและมี
เอกภาพ และได้แจ้งรายช่ือของส่วนราชการในส่วนกลางบางแห่งที่ได้มีหนังสือมอบอํานาจให้แก่

                                                 
45 เอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
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หัวหน้าคณะผู้แทนแล้ว พร้อมทั้งคําสั่งมอบอํานาจจากส่วนราชการน้ันให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน และ
คําสั่งมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน 

3.2.2  สถานะล่าสุดของการมอบอํานาจของส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศ
ให้หัวหน้าคณะผู้แทน 

3.2.2.1  จากผลการศึกษาพบว่าในปัจจุบันสํานักงานในต่างประเทศที่สังกัด
กระทรวงทบวง กรมต่าง ๆ มีจํานวนทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน ดังรายละเอียดปรากฏตามตาราง 
ดังต่อไปน้ี46 
 
ตารางที่ 1  รายช่ือส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศและรายช่ือสํานักงานในต่างประเทศของ

ส่วนราชการน้ัน 
 

ลําดับท่ี 
กระทรวง/หน่วยงาน ตัวย่อ 

(ชื่อส่วนราชการใน
ประเทศ) 

ชื่อส่วนราชการในประเทศ ชื่อสํานักงานในต่างประเทศ 

สํานักนายกรัฐมนตรี 
1 สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานข่าวกรองแห่งชาติ สขช. 
2 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน 
สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนใน
ต่างประเทศ 

ก.พ. 

3 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน 

สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุน
ต่างประเทศ 

สกท. 
 

กระทรวงกลาโหม 
4 กองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร บก.ทท. 
5 กองทัพบก สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก ทบ. 
6 กองทัพเรือ สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ทร. 
7 กองทัพอากาศ สํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ทอ. 

กระทรวงการคลัง 
8 กรมศุลกากร สํานักงานท่ีปรึกษาศุลกากร กศก. 
9 

 
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ

การคลัง 
สศค. 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สํานักงานการท่องเที่ยวแห่ง 

ประเทศไทย 
ททท. 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
11 

 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานท่ีปรึกษาการเกษตร

ต่างประเทศ 
กษ. 

กระทรวงพาณิชย์ 
12 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ สํานักงานพาณชิย์ในต่างประเทศ สป.พณ. 

                                                 
46 เอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
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ลําดับท่ี 
กระทรวง/หน่วยงาน ตัวย่อ 

(ชื่อส่วนราชการใน
ประเทศ) 

ชื่อส่วนราชการในประเทศ ชื่อสํานักงานในต่างประเทศ 

13 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สํานักงานสง่เสริมการค้าใน
ต่างประเทศ 

กค. 

กระทรวงยุติธรรม 
14 

 
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

ป.ป.ส. 

กระทรวงแรงงาน 
15 กระทรวงแรงงาน สํานักงานแรงงาน รง. 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16 กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
สํานักงานท่ีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในต่างประเทศ 

วท. 

กระทรวงศึกษาธิการ 
17 กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะผู้แทนถาวรไทย

ประจําองค์การยูเนสโก 
ศธ. 

กระทรวงอุตสาหกรรม 
18 กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักงานท่ีปรึกษาด้านอุตสาหกรรม

ในต่างประเทศ 
อก. 

ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 
19 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สตช. 

หน่วยงานอิสระ 
20 

 
ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 

สํานักงานตัวแทนธนาคารแห่ง
ประเทศไทย 

ธปท. 

 
3.2.2.2  แม้กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือเวียนขอความร่วมมือจาก 

ส่วนราชการต่าง ๆ ให้ดําเนินการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนเพ่ือให้ถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอํานาจฯ แล้ว ตามหนังสือกระทรวงการต่างประเทศที่ กต 0200.3/ว 1248 ลงวันที่ 
10 กุมภาพันธ์ 2555 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แต่จากการสรุปสถานะการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้า
คณะผู้แทนที่รวบรวมโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
สถานะที่สุดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 255947 จากส่วนราชการ 20 แห่งที่มีสํานักงานในต่างประเทศ
ดังกล่าวตามตารางในข้อ 3.2.2.1 ปรากฏว่ามีเพียง 8 แห่ง ที่ได้ทําการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้า 
คณะผู้แทนแล้ว ดังมีรายละเอียดเก่ียวกับการมอบอํานาจของส่วนราชการทั้ง 8 แห่ง รวมทั้งอํานาจ
ใดบ้างที่ได้มอบให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนปรากฏตามภาคผนวก ก 

อย่างไรก็ตาม สําหรับกรณีการมอบอํานาจของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนน้ัน เมื่อกระทรวงต่างประเทศมีหนังสือเวียนขอให้ส่วนราชการที่มี
สํานักงานในต่างประเทศมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน ททท. ได้มี
                                                 
47 เอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
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หนังสือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ ทก 5201/1177 ลงวันที่ 26 มีนาคม 255548 แจ้งตอบ
กลับมาว่า ททท. เป็นรัฐวิสาหกิจจัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
และพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ผู้ว่าการ ททท. จึงไม่
สามารถมอบอํานาจทั้งปวงให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนสั่งและปฏิบัติราชการแทนตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ 
กระทรวงการต่างประเทศจึงได้มีหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ด่วน กต ที่ 0200.3/7788 ลงวันที่ 
12 กรกฎาคม พ.ศ. 255549 ซึ่งหารือปัญหาปลีกย่อยอ่ืน ๆ เก่ียวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ในต่างประเทศพร้อมทั้งหารือประเด็นการมอบอํานาจของ ททท. ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนไปด้วย 
ต่อมาสํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือ นร 0206/226 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 255550 แจ้งว่า
อนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหาร
ราชการแผ่นดินพิจารณาแล้ว เห็นว่า “โดยท่ีมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินฯ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กําหนดให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังน้ี ระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมาตรา 29 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอํานาจฯ กําหนดว่าเพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกในการบริการประชาชน 
คณะรัฐมนตรีจะมีมติให้คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนดําเนินการให้มีระเบียบว่า
ด้วยการมอบอํานาจให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยจะกําหนดให้ระเบียบ
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องกําหนดให้การใช้อํานาจของผู้มอบอํานาจในเขตจังหวัดใด ต้องสอดคล้องกับ
นโยบายแผนพัฒนาจังหวัดน้ันน้ันด้วยก็ได้ ซึ่งตามบทบัญญัติดังกล่าวจึงเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบ
อํานาจฯ น้ัน ใช้บังคับกับส่วนราชการเท่าน้ัน รัฐวิสาหกิจจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติดังกล่าว 
และโดยที่รัฐวิสาหกิจก็จะมีระเบียบหรือข้อบังคับเก่ียวกับการมอบอํานาจของแต่ละรัฐวิสาหกิจอยู่แล้ว 
ดังน้ัน การมอบอํานาจของแต่ละรัฐวิสาหกิจจึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามท่ีระเบียบหรือบทบัญญัติแต่ละ
รัฐวิสาหกิจ” จากการตอบข้อหารือของสํานักงาน ก.พ.ร. ดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมี
ฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจจึงไม่ต้องมอบอํานาจการปฏิบัติงานในต่างประเทศของสํานักงานท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแต่อย่างใด 

3.2.3  ปัญหาความไม่สอดคล้องกันในการมอบอํานาจของส่วนราชการที่มีสํานักงานใน
ต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ 

3.2.3.1  จากข้อมูลและรายละเอียดเก่ียวกับการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน
ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศของส่วนราชการทั้ง 8 แห่ง ซึ่งปรากฏตามภาคผนวก ก ดังกล่าว
มาแล้วในข้อ 3.2.2.2 น้ัน เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของคําสั่งมอบอํานาจของแต่ละส่วนราชการ 
ในข้อ 1 ถึงข้อ 8 ของภาคผนวก ก ก็ปรากฏว่ามีความแตกต่างไม่สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกัน และ

                                                 
48 เพ่ิงอ้าง. 
49 เอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
50 เพ่ิงอ้าง. 
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บางกรณีก็มีข้อมูลไม่ครบว่าได้มีการมอบอํานาจต่อจากหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงานใน
ต่างประเทศแล้วหรือไม่ 

เมื่อพิจารณาจากมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินฯ และมาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ประกอบกับหนังสือ
สํานักงาน ก.พ.ร. ตอบข้อหารือกระทรวงการต่างประเทศตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 
1206/53 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นได้ว่าคําว่า “อํานาจทั้งปวง” ที่หัวหน้าส่วนราชการที่มีภารกิจ
ประจําที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศจะต้องมอบให้แก่คณะผู้แทนนั้นจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
มาตรา 50/5 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ที่บัญญัติให้ “รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ 
ผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าอาจมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้โดยให้นําความ
ในมาตรา 38 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม” ดังน้ัน อํานาจที่หัวหน้าส่วนราชการที่มีสํานักงานใน
ต่างประเทศจะมอบให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนได้น้ันจะต้องเป็นอํานาจที่อยู่ภายใต้บังคับมาตรา 50/5 
ประกอบกับมาตรา 38 วรรคหนึ่งเท่าน้ัน ซึ่งก็จําเป็นต้องตามไปพิจารณามาตรา 38 วรรคหน่ึง  
ว่าอํานาจใดบ้างที่จะมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนได้ ซึ่งตามมาตรา 38 วรรคหน่ึงเห็นได้ว่า  
“ผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ซึ่งมีอํานาจในการส่ัง การอนุญาต หรือดําเนินการใด ๆ ตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดสามารถมอบอํานาจต่อไปให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน
ปฏิบัติราชการแทนได้ทั้งสิ้น เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี
กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมีการห้ามเร่ืองการมอบอํานาจไว้” ดังน้ัน ก่อนมอบ
อํานาจในการปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน ส่วนราชการที่มีสํานักงานใน
ต่างประเทศจึงมีหน้าที่ต้องตรวจสอบกฎหมายที่ตนมีอํานาจรักษาการอยู่เป็นรายฉบับก่อนว่าเรื่องที่ตน 
จะมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนนั้น จะต้อง 

1) เป็นการมอบอํานาจในเรื่องใด  
2) เป็นการมอบอํานาจตามกฎหมายฉบับใด  
3) อํานาจในเร่ืองที่มอบไปน้ันเป็นเรื่องที่มีกฎหมายกําหนดเรื่อง 

การมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  
4) อํานาจในเรื่องที่จะมอบไปน้ันเป็นเรื่องที่มีกฎหมายห้ามเรื่อง 

การมอบอํานาจไว้หรือไม่ 
3.2.3.2  จากการพิจารณาและวิเคราะห์คําสั่งมอบอํานาจของส่วนราชการทั้ง 8 แห่ง 

ที่มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแล้ว ซึ่งได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
(ดังปรากฏรายละเอียดในภาคผนวก ก) ก็ปรากฏว่ายังมีการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน 
ไม่สอดคล้องกัน พอสรุปได้ดังน้ี 

1) บางส่วนราชการมอบอํานาจเฉพาะการปฏิบัติงานภารกิจหลักของ
สํานักงานในต่างประเทศ แต่ไม่ได้มอบอํานาจในเรื่องการบริหารงานคลัง การบริหารงานพัสดุ และ
การบริหารงานบุคคล 
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2) ส่วนราชการโดยส่วนใหญ่มอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนเฉพาะใน
เรื่องสั่งและปฏิบัติราชการในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง และการบริหารงานพัสดุ 

3) บางส่วนราชการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจเฉพาะ
การดําเนินการทางวินัยแก่ลูกจ้างช่ัวคราวในต่างประเทศที่จ้างจากงบประมาณหมวดค่าจ้างช่ัวคราว
ของส่วนราชการที่มีสํานักงานอยู่ในต่างประเทศเท่าน้ัน 

4) บางส่วนราชการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนในการอนุมัติให้
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในงานและโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของสํานักงานใน
ต่างประเทศของส่วนราชการน้ันโดยจํากัดวงเงินอนุมัติไว้ หรือมอบอํานาจในการอนุมัติดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 โดยจํากัดวงเงินเอาไว้ทั้งจากวงเงิน
งบประมาณและวงเงินนอกงบประมาณ หรือมอบอํานาจให้อนุมัติจ่ายเงินยืมของทางราชการให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างโดยจํากัดวงเงินไว้ 

5) บางส่วนราชการได้มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนไว้สอดคล้อง
กับมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
มอบอํานาจฯ และสอดคล้องกับการตีความคําว่า “การมอบอํานาจทั้งปวง” ของสํานักงาน ก.พ.ร. 
มากท่ีสุด ซึ่งได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โปรดดูข้อ 6 ในหน้า 75 และคําสั่ง
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหน้า 77-78 ของภาคผนวก ก) 

โดยความเห็นของผู้เขียนเห็นว่าการมอบอํานาจของปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน และหัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจต่อไปให้แก่
หัวหน้าสํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวอย่างที่ดีของคําสั่งการมอบอํานาจทั้งปวง
ของส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งเป็นไปโดยครอบคลุมและ
ถูกต้องสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์และหลักการการมอบอํานาจตามหลักกฎหมายมาตรา 38 วรรคหน่ึง
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ 
ดังจะเห็นได้จาก  

1) การใช้ถ้อยคําในส่วนที่ 1 ของคําสั่งมอบอํานาจในการมอบอํานาจ
การปฏิบัติราชการตามภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ต้องกระทําการใน
ต่างประเทศ  

2) การนําถ้อยคําตามกฎหมายในมาตรา 38 วรรคหน่ึง มาระบุไว้ว่าเป็น
การมอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีถือปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด หรือ 
มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ซึ่งมิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงฯ โดยเฉพาะ 

3) เป็นการมอบอํานาจบริหารงานไม่เฉพาะแต่การบริหารงานคลัง  
การบริหารงานพัสดุ หรือการบริหารงานบุคคลเท่า น้ัน แต่ยังได้มอบอํานาจครอบคลุมถึง 
การบริหารงานท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ โดยให้ดําเนินการตลอดแล้วจบสิ้นกระบวนการ ขั้นตอน และ
วิธีการตามระเบียบของทางราชการ 

4) การมอบอํานาจต่อไปของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ให้แก่
ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประจําสํานักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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ประจํากรุงบรัสเซลส์ ก็ปฏิบัติโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยการมอบอํานาจฯ (โปรดดูคําสั่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในหน้า 79 ของภาคผนวก ก)  

ผู้เขียนยังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่าการมอบอํานาจของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนสอดคล้องเป็นอย่างย่ิงกับแนวคิดการบริหารราชการใน
ต่างประเทศแบบบูรณาการซึ่งมุ่งให้มีความร่วมมือและทํางานร่วมกันระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนกับ
สํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีเอกภาพ โดยหัวหน้าคณะผู้แทนต้องมอบ
นโยบายการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการให้แก่ทั้งข้าราชการในสังกัดของกระทรวง
การต่างประเทศ และข้าราชการท่ีสังกัดส่วนราชการอ่ืนที่มีสํานักงานในต่างประเทศซึ่งมีสายการ
บริหารงานทีมประเทศไทยข้ึนตรงกับเอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ (แล้วแต่กรณี) และมีการ
ปฏิบัติงานเป็นทีมเดียวกันตามหลัก One Roof Policy ตลอดจนมีสายการบังคับบัญชาที่เป็นเอกภาพ
และสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุน
การปฏิบัติราชการของหัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศเพ่ือให้การบริหารราชการแบบบูรณาการใน
ต่างประเทศสามารถใช้อํานาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม
มาตรา 10 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ นอกจากน้ี ยังเป็นตัวอย่างที่ดีใน
การดําเนินการสอดคล้องกับ แนวความคิดทั่วไปว่าด้วยการมอบอํานาจหน้าที่ (Delegation of 
Authority) ในเรื่องหลักความสมบูรณ์ของความรับผิดชอบ และหลักความมีเอกภาพของการสั่งการ 
ตลอดจนแนวความคิดว่าด้วยการมอบอํานาจของฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครอง ซึ่งคําสั่ง 
มอบอํานาจของส่วนราชการอ่ืน ๆ ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนที่จะมีในอนาคตหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ควรใช้ตัวอย่างคําสั่งการมอบอํานาจน้ีเป็นแนวทางการยกร่างต่อไปและอาจปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
การตีความของสํานักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นเรื่อง “การมอบอํานาจทั้งปวง” ให้มากที่สุด 

3.2.3.3  แม้ขณะน้ีส่วนราชการทั้งสิ้น 8 แห่ง ได้มอบอํานาจให้แก่หัวหน้า 
คณะผู้แทนแล้ว  แต่ก็ปรากฏว่าส่วนราชการบางแห่งก็ ยังปฏิบั ติไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่
พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดินฯ ได้บัญญัติ กล่าวคือ ส่วนราชการหลายแห่งได้มี
คําสั่งมอบอํานาจและส่งคําสั่งมอบอํานาจไปยังหัวหน้าคณะผู้แทนที่กํากับดูแลสํานักงานในต่างประเทศ
ของส่วนราชการน้ันโดยตรง โดยไม่ได้แจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ ซึ่งในเรื่องการมอบอํานาจ
ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนนี้ กระทรวงการต่างประเทศในฐานะส่วนราชการต้นสังกัดของสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ จะต้องรับทราบและเห็นการมอบอํานาจในภาพรวมทั้งหมดเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพต่อไป และการที่ส่วนราชการ
ต้องแจ้งการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนให้กระทรวงการต่างประเทศทราบน้ี เป็นเรื่องที่ส่วนราชการ
ต้องตระหนักว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 50/6 ของพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ ซึ่งบัญญัติว่า “การท่ีกระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมี
คําสั่งที่เก่ียวข้องไปยังหัวหน้าคณะผู้แทนให้แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ” 

ดังน้ัน จึงถือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของส่วนราชการที่ต้องแจ้งโดยส่ง
หนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจน้ันให้แก่กระทรวงการต่างประเทศก่อน เพ่ือกระทรวงต่างประเทศจะได้
แจ้งต่อไปยังหัวหน้าคณะผู้แทน พร้อมทั้งดําเนินการยกร่างคําสั่งมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทน
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ให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศ ส่งไปให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนเพ่ือลงนามมอบอํานาจไปใน
คราวเดียวกัน 

3.2.3.4  โดยที่มาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ บัญญัติว่า 
“ในการมอบอํานาจให้ผู้มอบอํานาจดําเนินการดังต่อไปน้ี  

1)  วางหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจ  
2)  จัดให้มีระบบการตรวจสอบและรายงานผลการใช้อํานาจของผู้รับ

มอบอํานาจ 
3)  กํากับดูแลและแนะนําการใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจ  
4)  จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผู้บังคับบัญชา 
เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว หากผู้มอบอํานาจเห็นว่าผู้รับมอบอํานาจใช้

อํานาจที่รับมอบโดยไม่ถูกต้อง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้รับมอบอํานาจอาจมีคําสั่งแก้ไขการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ หรือให้ผู้รับมอบอํานาจหยุดปฏิบัติราชการไว้ก่อน และผู้มอบ
อํานาจเป็นผู้ใช้อํานาจน้ันโดยตรงก็ได้” 

หน้าที่ของผู้มอบอํานาจที่จะต้องดําเนินการตาม (1)-(4) ของมาตรา 7 ซึ่ง
เป็นหลักการทั่วไปของการมอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ นํามาบังคับใช้
กับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศตามมาตรา 27 ด้วย แต่โดยข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าทั้ง 8 ส่วนราชการที่ได้มอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแล้ว 
ยังไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ตามมาตรา 7 (1)-(4) มอบให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแต่อย่างใด ทั้งน้ี เข้าใจว่า 
ทุกส่วนราชการยังไม่ได้ตระหนักหรืออาจไม่ทราบว่าจะต้องดําเนินการตามมาตรา 7 (1)-(4) อย่างไรบ้าง 
โดยการดําเนินการดังกล่าวเป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่เป็นผู้มอบอํานาจ กระทรวงการต่างประเทศก็
ดําเนินการได้เพียงแจ้งให้ส่วนราชการน้ัน ๆ จัดทําหลักเกณฑ์ตามมาตรา 7 (1)-(4) มอบให้กระทรวง
การต่างประเทศในฐานะผู้รับมอบอํานาจต่อไป 

หากพิจารณาในด้านของส่วนราชการ (ผู้มอบอํานาจ) ก็ต้องเข้าใจ 
ส่วนราชการผู้มอบอํานาจเช่นกัน เน่ืองจากตามมาตรา 7 บัญญัติไว้ในลักษณะหลักเกณฑ์กว้าง ๆ และ
ไม่เคยมีตัวอย่างว่าหลักเกณฑ์ที่ผู้มอบอํานาจจะต้องวางน้ันต้องมีลักษณะอย่างไร ซึ่งก็สร้างความ
ยุ่งยากให้แก่ส่วนราชการผู้มอบอํานาจไม่น้อยว่าการดําเนินการตามมาตรา 7 (1)-(4) จะต้อง
ดําเนินการอย่างไรบ้าง เพียงใด และหากพิจารณาในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศ (ผู้รับมอบ
อํานาจ) ซึ่งจะต้องรับมอบอํานาจจากส่วนราชการต่าง ๆ หากแต่ละส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์
ตามมาตรา 7 แตกต่างไม่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน หัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งเป็นผู้รับมอบอํานาจก็
จะมีความยุ่งยากและสับสนในการต้องปฏิบัติตามมาตรา 7 ที่แต่ละส่วนราชการได้วางไว้เก่ียวกับการ
ใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจ นอกจากน้ี ยังมีปัญหาว่าหัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งมอบอํานาจต่อให้แก่
หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศจะต้องดําเนินการตามมาตรา 7 (1)-(4) ด้วยหรือไม่ 

ดังน้ัน เพ่ือแก้ปัญหาน้ี ผู้เขียนเห็นว่าสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นผู้รักษาการตาม 
พระราชกฤษฎีกาฯ และมีอํานาจหน้าที่ตามมาตรา 11 ของพระราชกฤษฎีกาฯ ในการกํากับดูแลและ
ติดตามการมอบอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ ตลอดจนมี
อํานาจหน้าที่ให้คําแนะนําให้ผู้มอบอํานาจดําเนินการปรับปรุง หรือแก้ไขการมอบอํานาจให้ถูกต้อง 
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อาจต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้คําแนะนําส่วนราชการต่าง ๆ ที่ต้องมอบอํานาจในการปฏิบัติ
ราชการแทนในต่างประเทศให้แก่คณะหัวหน้าผู้แทน รวมทั้งแนะนํากระทรวงการต่างประเทศ 
(หัวหน้าคณะผู้แทน) ทั้งในฐานะผู้รับมอบอํานาจจากส่วนราชการและในฐานะผู้มอบอํานาจต่อให้แก่
หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศ 

นอกจากน้ี กระทรวงการต่างประเทศโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารอาจมีบทบาทสําคัญ
ในการให้ข้อคิดเห็นและร่วมกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขของการใช้อํานาจของหัวหน้าคณะผู้แทน (ผู้รับ
มอบอํานาจ) ด้วย ทั้งน้ี เพ่ือให้หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ส่วนราชการต่าง ๆ กําหนดให้หัวหน้าคณะผู้แทน
ต้องปฏิบัติจะได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์และอํานวยความสะดวกต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินในต่างประเทศแบบบูรณาการของหัวหน้าคณะผู้แทนโดยรวมด้วย 

3.2.4  การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับ
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ 

ผู้เขียนเห็นว่าการศึกษาจากเอกสารที่ปรากฏอยู่เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอที่จะ
ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาว่าเหตุใดการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ซึ่งมีผลการใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2550 จนถึงขณะน้ี (เดือนกรกฎาคม 2559) จึงมีส่วนราชการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้า
คณะผู้แทนเพียง 8 หน่วยงาน ทั้ง ๆ ที่กระทรวงการต่างประเทศก็ได้เคยมีหนังสือเวียนขอความ
ร่วมมือส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้แต่งต้ังข้าราชการไปประจําการในต่างประเทศ ให้เร่งมีหนังสือมอบ
อํานาจที่จะต้องดําเนินการในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนมายังกระทรวงการต่างประเทศ 
เพ่ือที่กระทรวงการต่างประเทศจะได้ดําเนินการตามข้ันตอนการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนใน
ต่างประเทศตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไป 

3.2.4.1  สาเหตุที่ส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศยังไม่ได้มอบอํานาจ
ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนที่ได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ผู้เขียนได้ขอสัมภาษณ์ นางสาวอรวีณ์  ศุภวาทิน นักการทูตชํานาญการ 
และนางสาวอวัสดา  เอ่ียมแม้นศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งดูแลในเรื่องการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ในต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านดังกล่าวได้แจ้งให้ทราบว่าค่อนข้างยากเหมือนกันในการหา
เหตุผลที่แท้จริงว่าเหตุใดส่วนราชการหลาย ๆ แห่งที่มีสํานักงานในต่างประเทศยังไม่มอบอํานาจใน
การปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน แต่โดยความเห็นส่วนตัวพออนุมานถึง
เหตุผลของการที่ไม่ได้มีการมอบอํานาจได้ 3 ประการ ดังน้ี 

1) เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ อาจไม่ได้ตระหนักว่ามีมาตรา 27 
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ซึ่งระบุให้ส่วนราชการที่มีภารกิจในต่างประเทศมี
หน้าที่ต้องมอบอํานาจที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศน้ันให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน หรือ 

2) แม้ส่วนราชการน้ัน ๆ ทราบว่ามีมาตรา 27 แต่จากหนังสือเวียนของ
กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งขอความร่วมมือส่วนราชการมีหนังสือมอบอํานาจให้แก่หัวหน้า 
คณะผู้แทนน้ัน กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งความหมายของคําว่า “การมอบอํานาจทั้งปวง” 
ตามท่ีได้รับการตีความจากคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัย
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ปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน สํานักงาน ก.พ.ร. ว่าหมายถึง “การมอบอํานาจในการ
ปฏิบัติตามภารกิจประจําที่ส่วนราชการน้ันต้องดําเนินการในต่างประเทศในเร่ืองการส่ัง การอนุญาต  
การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดเรื่องการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือ มิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้” 
กล่าวคือ หากมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเรื่องการมอบ
อํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือห้ามการมอบอํานาจไว้ ส่วนราชการน้ันก็ไม่ต้องมอบอํานาจตามมาตรา 27 
ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน โดยส่วนราชการแต่ละแห่งจะต้องไปตรวจสอบกฎหมายท่ีตนรักษาการอยู่
เป็นรายฉบับก่อนว่า มีการกําหนดให้มีการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือมีการห้ามมอบอํานาจไว้
หรือไม่อย่างไร 

ดังน้ัน ผู้ให้สัมภาษณ์จึงเห็นว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่ส่วนราชการ 
บางแห่งที่มีสํานักงานในต่างประเทศได้ไปตรวจสอบกฎหมายท่ีส่วนราชการของตนมีหน้าที่ต้อง
รักษาการแล้ว พบว่ามีการกําหนดการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือได้มีการห้ามมอบอํานาจไว้ 
ส่วนราชการน้ันจึงไม่ได้มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน หรือ 

3) ส่วนราชการบางแห่งได้เคยมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนใน
ต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแล้ว แต่ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่นมีการจัดต้ังสํานักงานใน
ต่างประเทศขึ้นใหม่เพ่ิมเติม ก็ไม่ได้มีการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนอีก ซึ่งจากการท่ี
เจ้าหน้าที่ได้สอบถามไปยังส่วนราชการน้ันก็พบสาเหตุว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
เรื่องดังกล่าวของส่วนราชการน้ันและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานคนใหม่ก็ไม่ทราบว่ามีกฎหมายบัญญัติ
ว่าจะต้องมีการมอบอํานาจจึงไม่ได้ทําคําสั่งมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน 

3.2.4.2  ความเห็นของผู้เขียนถึงสาเหตุที่ทําให้การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ในต่างประเทศยังไม่ประสบผลเท่าที่ควร 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติ
เพ่ิมหมวด 7 ว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ ต้ังแต่มาตรา 50/1-มาตรา 50/6 โดยได้
บัญญัติให้อํานาจหัวหน้าคณะผู้แทนไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 50/4 ดังน้ี 

“มาตรา 50/4 หัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจและหน้าที่ดังน้ี 
(1)  บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2)  บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมมอบหมาย 

หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
(3)  บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มิใช่

บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประจําอยู่ในประเทศที่ตนมีอํานาจหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือ
การสั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(4)  รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติราชการของ
บุคคลตาม (3) เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเก่ียวกับการ
แต่งต้ังและการเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
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นอกจากมาตรา 50/4 แล้ว ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50/251 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ โดยข้อ 16 ได้กําหนดขยายอํานาจหน้าที่ของหัวหน้า
คณะผู้แทนตามมาตรา 50/4 ให้รวมถึงอํานาจและหน้าที่อ่ืน ๆ ด้วย ดังน้ี 

ข้อ 16 ระบุว่า “อํานาจและหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนตามมาตรา 
50/4 ให้รวมถึงอํานาจและหน้าที่ดังต่อไปน้ีด้วย 

(1)  ให้คําแนะนําหรือว่ากล่าวตักเตือนข้าราชการประจําการใน
ต่างประเทศที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

(2)  ส่งตัวกลับ ในกรณีข้าราชการประจําการในต่างประเทศ หรือบุคคล
ในครอบครัว หรือผู้ติดตามของข้าราชการประจําการในต่างประเทศกระทําละเมิดกฎหมายท้องถิ่น 
หรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมีความประพฤติที่อาจกระทบต่อช่ือเสียงและศักด์ิศรีของคณะผู้แทน 

(3)  พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการประจําการใน
ต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทน้ันตามที่ได้รับมอบอํานาจจาก 
ส่วนราชการเจ้าสังกัด 

(4)  ในกรณีข้าราชการประจําการในต่างประเทศผู้ใดกระทําผิดวินัยซึ่ง
เป็นกรณีที่เกินขอบอํานาจที่ได้รับมอบอํานาจตาม (3) ให้รายงานการกระทําผิดวินัยของข้าราชการ 
ผู้น้ันให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป เมื่อส่วนราชการเจ้าสังกัดดําเนินการไปแล้ว
ได้ผลประการใดให้แจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบ 

นอกจากน้ี ยังได้ระบุให้อํานาจหัวหน้าคณะผู้แทนในข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 
19 และ ข้อ 20 ดังน้ี  

ข้อ 17 วรรคหนึ่งระบุว่า “ในการปฏิบัติราชการที่เป็นเรื่องสําคัญของหัวหน้า
หน่วยงาน52 ให้เสนอต่อหัวหน้าคณะผู้แทนในฐานะผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ…” 

ข้อ 17 วรรคท้ายระบุว่า “ในการพิจารณาเก่ียวกับการเลื่อนเงินเดือน
หรือเลื่อนขั้นของหัวหน้าหน่วยงานและข้าราชการประจําการในต่างประเทศของแต่ละส่วนราชการ
ประจําสถานทําการให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรับฟังการประเมินผลของหัวหน้าคณะผู้แทนประกอบด้วย..” 

ซึ่งข้อน้ีเป็นลักษณะ dual of command หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด
ต้องฟังการประเมินผลของหัวหน้าคณะผู้แทนด้วย และหากการประเมินของหัวหน้าส่วนราชการ 
ไม่สอดคล้องกับที่หัวหน้าคณะผู้แทนประเมิน หัวหน้าส่วนราชการก็จะมีคําตอบที่อธิบายได้ด้วย 

                                                 
51 มาตรา 50/2 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 บัญญัติว่า “หัวหัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบ
อํานาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด” 
52 ตามข้อ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 คําว่า “หัวหน้า
หน่วยงาน” หมายความถึงหัวหน้าหน่วยงานของแต่ละส่วนราชการประจําสถานทําการ และระบุคํานิยามของ 
“สถานทําการ” ว่าหมายความรวมถึง สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล และ 
ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศจึงเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนและปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกันกับสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ รวมตลอดท้ังสํานักงานคณะผู้แทนถาวรหรือคณะผู้แทนไทย 
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ข้อ 18 ระบุว่า “หัวหน้าหน่วยงานต้องเข้าร่วมประชุมตามที่หัวหน้า 
คณะผู้แทนเรียกประชุมเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติราชการ ปรึกษาในเร่ืองการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ร่วมกัน ประสานงาน แก้ปัญหา และหารือข้อราชการทั่วไป และให้หัวหน้าคณะผู้แทนรายงานผลการ
ประชุมและความคืบหน้าเก่ียวกับการปฏิบัติราชการไปยังกระทรวงการต่างประเทศ 

    ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานผู้ใดไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ให้
รายงานเหตุผลความจําเป็นให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบ” 

ข้อ 19 ระบุว่า “หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมดูแลให้ข้าราชการใน
หน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของรัฐผู้รับตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ และธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติทางการทูตและกงสุล” 

ข้อ 20 ระบุว่า “ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ตามท่ีได้รับมอบอํานาจจากหัวหน้าคณะผู้แทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
ให้หัวหน้าคณะผู้แทนรายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการเจ้าสังกัดของหัวหน้า
หน่วยงานผู้น้ันพิจารณาโดยไม่ชักช้า เพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมหรือดําเนินการอ่ืนใด
ตามควรแก่กรณี” 

ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา 50/4 ประกอบกับอํานาจที่ได้มอบให้แก่หัวหน้า
คณะผู้แทนตามข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับน้ี 
เป็นอํานาจที่หัวหน้าคณะผู้แทนมีอย่างเต็มที่และเพียงพอในการบังคับบัญชาและให้คุณให้โทษแก่
บุคคลในคณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยข้าราชการท่ีสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ และข้าราชการของ
ส่วนราชการอ่ืนที่มีสํานักงานอยู่ในต่างประเทศด้วย และเป็นหลักประกันที่ดีเพียงพอที่จะทําให้การ
บริหารราชการในต่างประเทศของหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ดังน้ัน ผู้เขียนจึงเห็นว่าเมื่อหัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจตามที่กฎหมายและระเบียบฯ 
ให้ไว้อย่างเพียงพอแล้ว การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศซึ่งเป็นเพียงกลไกส่วนหน่ึงที่
จะเป็นหลักประกันการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการของหัวหน้าคณะผู้แทนก็ควรจะ
เป็นไปอย่างราบร่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ แต่เหตุผลที่ทําให้การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน
ในต่างประเทศทั้งในช่วงที่ส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะ
ผู้แทน และในช่วงที่หัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจที่ได้รับมอบอํานาจต่อไปให้หัวหน้าสํานักงานใน
ต่างประเทศยังไม่ราบรื่นและไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่บัญญัติไว้น้ัน เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหารและผู้เขียนเห็นพ้องกันว่า ในส่วนของกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะผู้แทนบาง
ท่านอาจยังไม่ได้ตระหนักเพียงพอว่าตนมีอํานาจในการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการ
โดยมีเครื่องมือตามกฎหมาย (ซึ่งได้แก่มาตรา 50/4 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับน้ี) ได้ให้อํานาจ
แก่หัวหน้าคณะผู้แทนเพียงพอในการบริหารราชการในต่างประเทศให้บรรลุวัตถุประสงค์จึงอาจยังไม่เห็น
หรือไม่ตระหนักในประเด็นปัญหาในการมอบอํานาจอย่างเด่นชัด  

นอกจากน้ี ผู้เขียนยังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า แม้ว่าจะมีกฎหมายและระเบียบที่
เก่ียวข้องที่เป็นหลักประกันในการบริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แล้ว แต่ในข้อเท็จจริงกระทรวงการต่างประเทศก็ยังไม่มีอํานาจสั่งใครได้ ทั้งน้ี อาจเน่ืองจาก
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วัฒนธรรมหรือปทัสถาน (norms) ในการทํางานของแต่ละส่วนราชการแตกต่างกันไป หรือแม้แต่จะ
อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน แต่หน่วยงานต่าง ๆ ในส่วนราชการเดียวกันน้ันก็มีวัฒนธรรมหรือปทัสถาน
ในการทํางานไม่เหมือนกันเช่นกัน ตลอดจนในบริบทของสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมท่ีพยายามหลีกเลี่ยง
การเผชิญหน้าโดยมุ่งการแก้ปัญหาด้วยการประนีประนอมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ปัญหาการมอบ
อํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศก็เช่นกัน แม้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ มีผล
ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรแล้ว และได้วางกรอบการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน
ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศไว้ชัดเจนแล้วแต่ก็ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร ดังน้ัน แทนที่จะมีหนังสือ
แจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศให้ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีสํานักงานในต่างประเทศต้องมอบอํานาจ
ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนตามพระราชกฤษฎีกามอบอํานาจ ฯ ก็อาจต้องมีการริเริ่มให้ความรู้เจ้าหน้าที่
ของแต่ละส่วนราชการถึงความสําคัญของการมอบอํานาจตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ โดยอาจเป็นการ
จัดสัมมนาให้ความรู้ให้แก่ทั้งส่วนราชการ (ผู้มอบอํานาจ) และกระทรวงการต่างประเทศ (ผู้รับมอบ
อํานาจ) รวมท้ังสํานักงาน ก.พ.ร. อาจเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความรู้และตอบคําถามปัญหาในทาง
ปฏิบัติให้แก่ทั้งผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ซึ่งการสร้างความรู้ (knowledge) และความ
ตระหนักรู้ (awareness) จะนําไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติในเรื่องการหวงกันอํานาจของแต่ละ 
ส่วนราชการ รวมท้ังจะส่งผลให้ลดความระแวงต่อกัน อันจะทําให้มีความร่วมมือกันทํางานเพ่ือ
ประโยชน์ของประเทศในโดยรวม โดยเฉพาะนโยบายการต่างประเทศที่เป็นเอกภาพเดียวกัน 

นอกจากน้ี บทบาทของหัวหน้าคณะผู้แทนก็มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงในการสร้าง
วัฒนธรรมการทํางานให้ลูกทีมซึ่งประกอบด้วยข้าราชการจากส่วนราชการอ่ืนด้วย ให้มีความไว้เน้ือ
เช่ือใจ เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา หากหัวหน้าคณะผู้แทนไม่เป็นที่ไว้วางใจหรือไม่เป็นที่
ยอมรับจากหัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการอ่ืน ก็ยากที่จะทําให้การมอบอํานาจให้
ปฏิบัติราชการสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจได้ 

3.2.5  ปัญหาในช่วงการมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงาน 
ในต่างประเทศ (กรณีศึกษาสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ) 

กระทรวงพาณิชย์ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศตามหนังสือ
กระทรวงพาณิชย์ ที่ พณ. 0901.2/376 ลงวันที่ 26 มกราคม 255953 เรื่อง ขอแจ้งการมอบหมาย
อํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ โดยหนังสือฉบับดังกล่าวได้แจ้งว่า “เพ่ือให้การปฏิบัติราชการในต่างประเทศของ
กระทรวงพาณิชย์เป็นไปตามมาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ กระทรวง
พาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดทําคําสั่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 
16/2559 สั่ง ณ วันที่ 22 มกราคม 2559 เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้าผู้แทนในต่างประเทศส่ังและ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสําหรับสํานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ54 จํานวน 52 แห่ง และสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศปฏิบัติภารกิจโดย

                                                 
53 เอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
54 “สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ” เป็นชื่อของสํานักงานในต่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 
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ประจําการในสถานเอกอัครราชทูตไทยและสํานักงานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศจํานวน 8 แห่ง 
รวม 60 แห่ง จึงขอให้พิจารณาดําเนินการเรื่องการมอบอํานาจให้อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)  
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) และนักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการ
พิเศษ (แล้วแต่กรณี) ซึ่งสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่ประจําการใน
ต่างประเทศทั้ง 60 แห่ง และเมื่อดําเนินการเรียบร้อยแล้วให้แจ้งกระทรวงพาณิชย์ให้ทราบต่อไปด้วย” 

โดยในคําสั่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ 16/2559 ดังกล่าวมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปน้ี 

1) อ้างเหตุผลการมอบอํานาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศให้แก่
หัวหน้าคณะผู้แทนว่า เพ่ือให้การบริหารราชการของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ จํานวน 
52 แห่ ง  และสํ า นักงานส่ ง เส ริมการค้ า ในต่างประเทศปฏิบั ติภาร กิจโดยประจํ าการใน 
สถานเอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ จํานวน 8 แห่ง รวม 60 แห่ง สังกัด
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวย่ิงขึ้น 

2) อ้างบทอาศัยอํานาจในการออกคําสั่ง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 38 
มาตรา 39 มาตรา 40 และมาตรา 50/5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารราชการในต่างประเทศฯ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการการพัสดุฯ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 
2541 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารการเบิกจ่ายเงินเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการสําหรับข้าราชการซึ่งรับราชการประจําในต่างประเทศ พ.ศ. 2553 

3) อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจึงมอบอํานาจเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล การบริหารการคลัง และการบริหารงานพัสดุ ให้หัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศที่
มีสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศต้ังอยู่ หรือที่มีสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศต้ังอยู่
ในเขตอาณา สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในเรื่องการ
บริหารงานคลัง การบริหารงานบุคล และการบริหารงานพัสดุ 

4) คําสั่งมอบอํานาจให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  
เมื่อได้รับคําสั่งมอบอํานาจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฉบับดังกล่าวแล้ว 

ต่อมากระทรวงต่างประเทศได้ยกร่างแบบคําสั่งของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในเรื่อง 
การมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
มีสาระสําคัญดังน้ี 

1) อ้างความเป็นมาของการทําคําสั่งมอบอํานาจว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศได้มีคําสั่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ 16/2559 ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 เรื่อง 
มอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศ และเพ่ือให้การบริหารราชการของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ซึ่งสังกัด 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวย่ิงขึ้น 
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2) อ้างบทอาศัยอํานาจในการออกคําสั่งมอบอํานาจต่อให้แก่หัวหน้าสํานักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 50/5 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 27 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ  

3) ระบุให้เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่/ผู้อํานวยการใหญ่สํานักงานการค้าและ
เศรษฐกิจไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง 
และการบริหารงานพัสดุ สําหรับภารกิจใน [ประเทศหรือเมืองในเขตภารกิจที่สํานักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศต้ังอยู่] ให้แก่อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)/อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์)/
กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์)/ผู้อํานวยการ/นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษ [การเรียกช่ือหัวหน้า
สํานักงานขึ้นอยู่กับตําแหน่งของหัวหน้าสํานักงานในแต่ละสํานักงาน]ประจําสํานักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ ณ (ช่ือเมือง)/สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศปฏิบัติภารกิจโดยประจําการใน
สถานเอกอัครราชทูต ณ (ช่ือเมืองหลวงของประเทศนั้น)/สถานกงสุลใหญ่ ณ (ช่ือเมืองที่สถานกงสุล
ใหญ่ต้ังอยู่) โดยให้มีขอบเขตและรายละเอียดของเรื่องและภารกิจที่มอบอํานาจให้เป็นไปตามคําสั่ง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ที่ 16/2559 เรื่อง มอบหมายให้หัวหน้าคณะผู้แทนใน
ต่างประเทศสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสั่ง ณ วันที่ 22 
มกราคม 2559] 

อย่างไรก็ตาม เมื่อยกร่างคําสั่งมอบอํานาจของหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้า
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศแล้วปรากฏว่าการจัดทําคําสั่งมอบอํานาจต่อไปไม่ได้ง่ายและ
สะดวกเพราะมีข้อเท็จจริงเพ่ิมขึ้นมาว่าเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ที่กํากับดูแลสํานักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศบางแห่งไม่สอดคล้องกับเขตภารกิจบางเขตภารกิจของสํานักงานส่งเสริมการค้า
ในต่างประเทศ กล่าวคือ เขตกงสุลของบางสถานกงสุลใหญ่ซึ่งจะมอบอํานาจต่อไปน้ันไม่ครอบคลุม
เขตภารกิจของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทั้งหมดโดยยังมีเขตภารกิจของสํานักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศบางเมืองที่ไม่อยู่ในการกํากับดูแลของสถานกงสุลใหญ่และไม่ได้อยู่ใน
เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่น้ัน จึงมีปัญหาว่าจะให้ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจในการมอบอํานาจต่อให้แก่
หัวหน้าสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สําหรับการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานการค้าใน
ต่างประเทศในเมืองน้ัน 

ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเก่ียวกับอํานาจของผู้มอบอํานาจ กล่าวคือ หัวหน้า
คณะผู้แทนที่จะสามารถมอบอํานาจต่อให้แก่อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)/อัครราชทูตที่ปรึกษา 
(ฝ่ายการพาณิชย์)/กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์)/ผู้อํานวยการ/นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษของ
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศตามคําสั่งมอบอํานาจฉบับน้ี จะต้องเป็นเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ 
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ มีเขตอาณาหรือเขตกงสุล (แล้วแต่กรณี) สอดคล้องกับ 
เขตภารกิจของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศน้ันด้วย ดังน้ัน ในกรณีที่สํานักงานส่งเสริม
การค้าในต่างประเทศมีเขตภารกิจไม่สอดคล้องกับเขตอาณาหรือเขตกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต/ 
สถานกงสุลใหญ่จึงอาจแก้ปัญหาโดยมีทางเลือก 2 แนวทางหรือดําเนินการผสมผสานกัน กล่าวคือ 

1) แนวทางที่ 1 ในกรณีที่สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศมีเขตภารกิจ
ภายใต้เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต/เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่มากกว่าหน่ึงแห่ง สํานักงาน
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ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศจะต้องได้รับมอบอํานาจจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ 
ทุกแห่งที่เก่ียวข้องที่มีเขตอาณาหรือเขตกงสุลครอบคลุม ซึ่งผู้มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบ (ได้แก่กลุ่ม 
พัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง) อาจจัดทําตารางว่าสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่
แต่ละแห่งจะต้องจัดทําคําสั่งมอบอํานาจให้แก่สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศแห่งใดบ้าง  
เพ่ือช่วยให้การจัดทําคําสั่งของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่มีความชัดเจนย่ิงขึ้น หรือ 

2) แนวทางที่ 2 ในกรณีที่สํานักงานส่งเสริมการค้าในประเทศอยู่ภายใต้ทั้ง  
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศเดียวกัน อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน หรืออินเดีย 
อาจพิจารณามอบหมายให้เอกอัครราชทูตประจําประเทศน้ันในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้มอบ
อํานาจให้แก่หัวหน้าสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทุกแห่งในประเทศนั้นก็ได้ เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเน่ืองจากสถานเอกอัครราชทูตมีเขตอาณา
ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม อาจต้องคํานึงความเก่ียวพันและและสายการบังคับบัญชา
และการปฏิบัติราชการระหว่างสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ กับสํานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศประกอบด้วย อาทิเช่น 

ก.  แทนที่เอกอัครราชทูตที่ประจําในประเทศนั้นมอบอํานาจให้แก่หัวหน้า
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศทุกแห่งก็อาจให้สถานกงสุลใหญ่ที่มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแล
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศน้ันมอบอํานาจต่อให้แก่หัวหน้าสํานักงานส่งเสริมการค้าใน
ต่างประเทศเฉพาะการปฏิบัติราชการของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในเมืองที่ตนมี 
เขตภารกิจและสถานกงสุลใหญ่มีเขตกงสุลครอบคลุมไปถึง ส่วนในเมืองที่อยู่ในเขตภารกิจของ
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ครอบคลุมไปไม่ถึงก็อาจ
แก้ปัญหาให้เอกอัครราชทูตที่มีเขตอาณาครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วมอบอํานาจต่อในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในเมืองที่เหลืออยู่ (เมืองที่สถานกงสุลใหญ่น้ันมี
เขตภารกิจครอบคลุมไปไม่ถึง) ให้แก่หัวหน้าสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศน้ัน หรือ 

ข.  กรณีสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศมีเขตภารกิจคร่อมอยู่ใน 
เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ต้ังแต่ 2 แห่งขึ้นไป อาทิเช่น 

ข (1) สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิงมี  
เขตภารกิจครอบคลุมมณฑลยูนนาน มณฑลชิงไห่ เขตปกครองตนเองทิเบต และเขตปกครองตนเอง  
ซินเจียง 

ข (2) สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหนานหนิง  
มีเขตภารกิจครอบคลุมมณฑลกว่างซี มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลหูนาน  

ข (3) ในขณะที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง มีเขตกงสุลครอบคลุม
มณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลหูหนาน และ  

ข (4) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มีเขตกงสุลครอบคลุมเฉพาะ
มณฑลกว่างซี 

จากข้อเท็จจริงตาม ข (1)-ข (4) จะเห็นถึงความแตกต่างกันในเขตกงสุล
ของสถานกงสุลใหญ่ในแต่ละแห่งและเขตภารกิจของสํานักงานการค้าในต่างประเทศในแต่ละแห่ง 
แนวทางแก้ปัญหาทั้งในทางบริหารและทางกฎหมายในกรณีน้ีก็อาจทําได้ ดังน้ี 
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(1) ให้กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง มีหนังสือมอบอํานาจต่อให้แก่กงสุล 
(ฝ่ายการพาณิชย์) ประจําสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง สําหรับภารกิจของ
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง ที่ต้องปฏิบัติในมณฑลยูนนาน  

(2) ให้กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง มีหนังสือมอบอํานาจต่อให้แก่
นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษประจําสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหนานหนิง 
สําหรับภารกิจของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหนานหนิง ที่ต้องปฏิบัติในมณฑล
กว่างซี 

(3) ให้กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง มีหนังสือมอบอํานาจต่อให้แก่
นักวิชาการพาณิชย์ชํานาญการพิเศษประจําสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหนานหนิง อีก
หน่ึงฉบับ สําหรับภารกิจของสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครหนานหนิง ที่ต้องปฏิบัติ
ในมณฑลกุ้ยโจวและมณฑลหูหนานซึ่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงมีเขตกงสุลครอบคลุมอยู่ และ 

(4) ให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง มีหนังสือมอบอํานาจต่อให้แก่กงสุล 
(ฝ่ายการพาณิชย์) ประจําสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง สําหรับภารกิจของ
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง ที่ต้องปฏิบัติในมณฑลชิงไห่ เขตปกครอง
ตนเองทิเบต และเขตปกครองซินเจียง ทั้งน้ี เน่ืองจากไม่มีสถานกงสุลใหญ่ใดมีเขตกงสุลครอบคลุม
มณฑลและเขตปกครองตนเองดังกล่าวจึงต้องให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง ซึ่งมีเขตอาณา
ครอบคลุมทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นผู้มอบอํานาจ 

ค.  กรณีสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศมีเขตภารกิจที่อยู่ในเขตกงสุล
ของสถานกงสุลใหญ่ 1 แห่ง และมีเขตภารกิจในบางเมืองไม่อยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่เลย 
อาทิเช่น 

ค (1) สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกวางโจว มีเขตภารกิจ
ครอบคลุมมณฑลกว่างตง มณฑลไห่หนาน และมณฑลหูเป่ย  

ค (2) ในขณะที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว มีเขตกงสุลเฉพาะ
ครอบคลุมมณฑลกว่างตงและมณฑลไห่หนาน  

แนวทางแก้ปัญหาในกรณีน้ีก็อาจดําเนินการ ดังน้ี 
(1) ให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจวมีหนังสือมอบอํานาจต่อให้แก่

กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) ประจําสํานักงานการค้าในต่างประเทศ ณ นครกวางโจว สําหรับภารกิจของ
สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกวางโจว ที่ต้องปฏิบัติในมณฑลกว่างตงและมณฑลไห่หนาน 

(2) สําหรับมณฑลหูเป่ยน้ันไม่ปรากฏว่ามีสถานกงสุลใหญ่ใดใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีเขตกงสุลครอบคลุมดูแลอยู่ ดังน้ัน ก็ต้องให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง 
ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทั่วทั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีหนังสือมอบอํานาจต่อให้แก่กงสุล (ฝ่ายการ
พาณิชย์) ประจําสํานักงานการค้าในต่างประเทศ ณ นครกวางโจว สําหรับภารกิจของสํานักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกวางโจว ที่ต้องปฏิบัติในมณฑลหูเป่ย เป็นต้น 

จากตัวอย่างปัญหาที่ยกมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าเมื่อหัวหน้าคณะผู้แทนได้รับมอบ
อํานาจจากส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศแล้ว การมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทน
ให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ ค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร ในกรณีที่ 
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เขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต/เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ไม่ได้สอดคล้องกับเขตภารกิจของ
สํานักงานในต่างประเทศน้ัน ๆ ทั้งน้ี เพราะโดยหลักกฎหมายว่าด้วยการมอบอํานาจดังกล่าวมาแล้วใน 
บทที่ 2 ผู้มอบอํานาจจะมอบอํานาจใดให้แก่ผู้รับมอบอํานาจ ผู้มอบอํานาจจะต้องมีอํานาจนั้นก่อน 
ในกรณีหากหัวหน้าคณะผู้แทน เช่น กงสุลใหญ่ซึ่งแม้มีอํานาจกํากับดูแลภารกิจของสํานักงานใน
ต่างประเทศของส่วนราชการน้ันและแม้สํานักงานในต่างประเทศน้ันมีสถานที่ทําการต้ังอยู่ภายใน
สถานกงสุลใหญ่น้ันตามหลัก One Roof Policy แต่หากมีเมืองใดที่อยู่ในเขตภารกิจของสํานักงานใน
ต่างประเทศไม่อยู่ในเขตกงสุลที่สถานกงสุลใหญ่น้ันมีอํานาจดูแล กงสุลใหญ่ผู้น้ันก็ไม่มีอํานาจมอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการของสํานักงานในต่างประเทศในเมืองน้ัน ๆ ได้ จึงต้องให้กงสุลใหญ่ของ 
สถานกงสุลใหญ่แห่งอ่ืนที่มีเขตกงสุลครอบคุลมดูแลเมืองน้ันเป็นผู้มอบอํานาจ หรือหากไม่มีกงสุลใหญ่
ของสถานกงสุลใหญ่ใดเลยที่มีเขตภารกิจครอบคลุมเมืองน้ัน ก็จําเป็นต้องให้เอกอัครราชทูตซึ่งกํากับ
ดูแลสถานเอกอัครราชทูตซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทั้งประเทศน้ันเป็นผู้มอบอํานาจให้หัวหน้า
สํานักงานในต่างประเทศสําหรับการปฏิบัติภารกิจของสํานักงานในต่างประเทศในเมืองน้ัน 

ดังน้ัน จึงเป็นภารกิจที่ค่อนข้างหนักของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่จะต้องจัดทํา
ตารางการมอบอํานาจสําหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่มีเขตอาณา/เขตกงสุล 
(แล้วแต่กรณี) ให้สอดคล้องกับเขตภารกิจของสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ 
มอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทน 

ดังที่ได้กล่าวถึงปัญหาทั้งหลายเก่ียวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนใน
ต่างประเทศตามมาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ทั้งในช่วงของการมอบอํานาจ
ของส่วนราชการที่มีสํานักงานอยู่ในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนและในช่วงการมอบอํานาจ
ต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ จะเห็นได้ว่ามี
ปัญหาอีกหลายประการท่ียังรอการแก้ไขให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าว
จะสําเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการอ่ืนในฐานะผู้มอบอํานาจ และกระทรวงการ
ต่างประเทศ (รวมท้ังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่) ในฐานะผู้รับมอบอํานาจ รวมทั้งส่วน
ราชการที่ทําหน้าที่เป็นผู้ดูแลและกํากับ (regulator) ให้การมอบอํานาจเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกําหนด และการบริหารราชการในต่างประเทศแบบ
บูรณาการจะบรรลุผลไม่ได้หากยังขาดการปฏิบัติให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายในช่วง “การมอบ
อํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ” 

 



 

 

 
บทท่ี 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

การศึกษาส่วนบุคคลในเรื่องการมอบอํานาจของส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศ
ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนสั่งและปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศนี้ ได้บรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา 
ดังน้ี 

1) ได้รวบรวมหลักเกณฑ์ของกฎหมายแม่บท (ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินฯ) และกฎหมายลําดับรอง (ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ) 
ตลอดจนระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในที่ต่าง ๆ ซึ่งยากแก่การค้นคว้าในเวลาอัน
สั้นของผู้ปฏิบัติงานมารวบรวมไว้ในที่เดียวกัน อันเป็นการสะดวกต่อส่วนราชการที่เก่ียวข้องและ
เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการน้ัน ๆ ในการค้นคว้าและศึกษาเพ่ิมเติม นอกจากน้ี ยังเป็นการกระตุ้นเตือน
ให้ส่วนราชการที่เป็นผู้มอบอํานาจและส่วนราชการที่เป็นผู้รับมอบอํานาจ รวมถึงเจ้าหน้าที่เก่ียวข้อง
เก่ียวกับเรื่องน้ีในส่วนราชการต่าง ๆ ได้ทราบว่าได้มีกฎหมายบัญญัติให้ส่วนราชการทั้งปวงที่มี
สํานักงานในต่างประเทศมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องมอบอํานาจทั้งปวงในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ันให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน อีกทั้งการศึกษาในเรื่องน้ียังได้
อธิบายและวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องดังกล่าวเพ่ือให้ผู้อ่านได้เข้าใจดีย่ิงขึ้น
ว่าผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจมีอํานาจหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับการมอบอํานาจอย่างไรบ้าง  
มีระเบียบวิธีการปฏิบัติในการมอบอํานาจอย่างไร เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและเมื่อ
มีการมอบอํานาจแล้วผลการมอบอํานาจเป็นอย่างไร ตลอดจนถ้อยคําใดที่กฎหมายกําหนดไว้ 
ยังไม่ชัดเจนก็ได้นําคําอธิบายขยายความโดยหน่วยงานที่มีอํานาจในการตีความมาระบุไว้ให้ศึกษาทํา
ความเข้าใจ 

2) ได้ช้ีให้เห็นถึงปัญหาเก่ียวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศว่า 
แม้จะมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ซึ่งมีผลใช้บังคับมาต้ังแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2550 เหตุใดส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีสํานักงานในต่างประเทศยังมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน
เพียง 8 แห่ง ปัญหาที่แท้จริงเกิดจากอะไร ซึ่งจากการศึกษาเอกสารราชการที่ปรากฏอยู่ก็ไม่พบถึง
สาเหตุที่แท้จริง ผู้เขียนได้ศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือหาสาเหตุที่แท้จริงโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ซึ่งเห็นว่า 
มีสาเหตุสําคัญ 3 ประการที่ส่วนราชการอ่ืน ๆ ยังไม่ได้มอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนใน
ต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน กล่าวคือ (1) ความไม่ตระหนักรู้ของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนของส่วนราชการต่าง ๆ ว่ามีมาตรา 27 
ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ บังคับให้ส่วนราชการน้ัน ๆ ต้องมอบอํานาจในการ
ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน (2) ส่วนราชการน้ัน ๆ อาจตรวจสอบ
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กฎหมายที่ตนรักษาการแล้ว พบว่ามีกฎหมายกําหนดการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือได้มี 
การห้ามมอบอํานาจไว้ ส่วนราชการนั้นจึงไม่ได้ทําการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน หรือ  
(3) ส่วนราชการบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบคนใหม่ 
ไม่ทราบว่ามีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ต้องปฏิบัติ อันทําให้ไม่มีความต่อเน่ืองในการทํา
คําสั่งมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน 

3) แม้ส่วนราชการบางแห่งได้มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแล้วแต่ก็ไม่ได้มอบอํานาจ
ทั้งปวงให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนในการปฏิบัติราชการตามภารกิจปกติของส่วนราชการน้ันที่ต้อง
ดําเนินการในต่างประเทศในเรื่องการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการ
ดําเนินการอ่ืนตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดไว้ เว้นแต่มี
กฎหมาย กฎ คําสั่ง ระเบียบปฏิบัติราชการกําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือห้าม 
การมอบอํานาจไว้ (ตาม ก.พ.ร. ได้ตีความและให้แนวทางไว้) หลายส่วนราชการมอบอํานาจให้แก่
หัวหน้าคณะผู้แทนเฉพาะเร่ืองการบริหารงานคลัง การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานพัสดุ 
บางส่วนราชการได้มอบอํานาจให้ในเรื่องการบริหารงานคลัง การเบิกจ่ายงบประมาณโดยจํากัดวงเงิน
ไว้ว่าหัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจอนุมัติได้ไม่เกินวงเงินเท่าใดหรือจํากัดการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ซึ่งให้อนุมัติได้ไม่เกินวงเงินครั้งละเท่าใด เป็น
ต้น 

การมอบอํานาจโดยจํากัดในลักษณะน้ีเห็นได้ว่าไม่สอดคล้องกับกับวัตถุประสงค์ 
ที่แท้จริงและหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ที่มุ่งประสงค์ให้มีการมอบอํานาจทั้งปวงที่สํานักงานในต่างประเทศน้ันต้อง
ปฏิบัติตามภารกิจประจําให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งเป็นหัวหน้าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในคณะ
ผู้แทนรวมทั้งเป็นหัวหน้าทีมประเทศไทย ทั้งน้ี เพ่ือให้หัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจอย่างเต็มที่ในฐานะทูต 
CEO ในการบริหารการปฏิบัติราชการของทีมประเทศไทยให้มีเอกภาพ ทั้งเอกภาพในแผนยุทธศาสตร์
ร่วมกัน (Unified Work Plan) เอกภาพของโครงสร้างสํานักงาน (Unified Structure) และเอกภาพ
ในการบังคับบัญชา (Unified Command) อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีซึ่งปรากฏตามมาตรา 10 วรรคสองของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯซึ่งบัญญัติให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของหัวหน้า
คณะผู้แทนในต่างประเทศเพื่อให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในต่างประเทศสามารถใช้อํานาจ
ตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจําเป็นและการบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4) ส่วนราชการที่ได้มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การมอบอํานาจตามมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ซึ่งกําหนดหน้าที่ให้ 
ผู้มอบอํานาจต้องปฏิบัติตามที่ระบุในมาตรา 7 (1)-(4) ในเรื่องการกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้
อํานาจของหัวหน้าคณะผู้แทนผู้รับมอบอํานาจ จัดให้มีระบบการตรวจสอบและรายงานผลการใช้
อํานาจของหัวหน้าคณะผู้แทนผู้รับมอบอํานาจ กํากับดูแลและแนะนําการใช้อํานาจของหัวหน้า 
คณะผู้แทนผู้รับมอบอํานาจ ตลอดจนจัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผู้บังคับบัญชา 

5) ส่วนราชการบางแห่งยังปฏิบัติไม่ถูกขั้นตอนการมอบอํานาจตามที่มาตรา 50/6 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ บัญญัติไว้ กล่าวคือ เมื่อส่วนราชการได้มีคําสั่ง 
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มอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนแล้วก็ได้ส่งคําสั่งมอบอํานาจน้ันไปให้
หัวหน้าคณะผู้แทนที่มีอํานาจหน้าที่กํากับสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ันโดยตรง  
โดยไม่ได้แจ้งการมอบอํานาจนั้นผ่านกระทรวงการต่างประเทศซึ่งทําให้กระทรวงการต่างประเทศใน
ฐานะส่วนราชการต้นสังกัดและเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงของหัวหน้าคณะผู้แทนไม่ทราบและไม่เห็น
ภาพรวมของการมอบอํานาจทั้งหลายของส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งโดยหลักการแล้วกระทรวง 
การต่างประเทศจะต้องทราบการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในต่างประเทศทั้งหมด ทั้งในส่วน
ของส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศและสํานักงานในต่างประเทศที่สังกัดส่วนราชการ
อ่ืน ทั้งน้ี เพ่ือตอบสนองต่อแนวคิด วัตถุประสงค์ และการปฏิบัติราชการของการบริหารราชการใน
ต่างประเทศแบบบูรณาการโดยตรง ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรา 50/6 เป็นหน้าที่ตามกฎหมายของ 
ผู้มอบอํานาจที่จะต้องปฏิบัติตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ บัญญัติไว้โดย
เคร่งครัด และการไม่ปฏิบัติตามก็จะส่งผลเชิงลบในการควบคุมดูแลการบริหารราชการในต่างประเทศ
แบบบูรณาการในภาพรวม 

6) ปัญหาในช่วงการมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงาน  
ในต่างประเทศยังเป็นปัญหาสําคัญปัญหาหน่ึงที่จะต้องแก้ไข หากเขตอาณา/เขตกงสุลของ  
สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ (แล้วแต่กรณี) สอดคล้องตรงกันกับเขตภารกิจของ
สํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ การมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนก็ย่อมทําได้
ง่ ายและสะดวก  แต่ในความเป็นจริ งแล้ ว โดยส่ วนใหญ่ปรากฏว่า เขตอาณา/ เขตกงสุล  
ของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ไม่ได้สอดคล้องตรงกันกับเขตภารกิจ
ของสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ จึงเป็นงานที่ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลาที่
กระทรวงการต่างประเทศต้องทําการศึกษาเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและเขตกงสุลของ
สถานกงสุลใหญ่ว่าครอบคลุมเมืองใดบ้าง โดยศึกษาเทียบเคียงกับเขตภารกิจของสํานักงานใน
ต่างประเทศของแต่ละส่วนราชการที่มอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศให้แก่
เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญ่ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนด้วยว่ามีเขตภารกิจครอบคลุมเมืองใดบ้างใน
ประเทศน้ัน ๆ และเพ่ือให้เกิดความสะดวกก็อาจต้องจัดทําตารางเทียบเคียงระหว่างเขตอาณา  
เขตกงสุล และเขตภารกิจ และพิจารณาถึงความใกล้ชิดของสายการบังคับบัญชาและความเหมาะสม
ว่าจะให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองใด มอบอํานาจต่อให้แก่หัวหน้าสํานักงาน
ในต่างประเทศที่มีเขตภารกิจครอบคลุมเมืองใด และในกรณีที่ในประเทศน้ันไม่มีสถานกงสุลใหญ่ใดมี
เขตกงสุลครอบคลุมเมืองบางเมืองที่สํานักงานในต่างประเทศน้ันมีเขตภารกิจครอบคลุมอยู่ก็อาจ
จําเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาให้เอกอัครราชทูตที่มีอํานาจดูแลสถานเอกอัครราชทูตซึ่งมีเขตอาณา
ครอบคลุมทั้งประเทศของประเทศน้ันมอบอํานาจต่อให้หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศในการปฏิบัติ
ราชการในเมืองที่เหลืออยู่น้ัน  

7) การมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ ไม่รวมถึง
รัฐวิสาหกิจ เน่ืองจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การมอบอํานาจฯ ใช้บังคับกับส่วนราชการเท่าน้ัน รัฐวิสาหกิจไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายดังกล่าว 
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4.2  ข้อเสนอแนะ 
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  มีความจํ า เ ป็น ต้องส ร้างความตระหนักรู้ ถึ งความสํ าคัญของการที่ 
ส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศต้องมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ
ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนและต้องให้ส่วนราชการต่าง ๆ เหล่าน้ันรับทราบด้วยว่าการมอบอํานาจให้
ปฏิบัติราชการในต่างประเทศเป็น “หน้าที่” ของส่วนราชการน้ันจะต้องดําเนินการตามกฎหมาย  
ทั้งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ 
   สําหรับวิธีการสร้างความตระหนักรู้ดังกล่าวตามวรรคก่อน ก็อาจจัดทําใน
ลักษณะการจัดประชุมส่วนราชการที่เก่ียวข้องทั้งหมดรวมท้ังกระทรวงการต่างประเทศ หรือการจัด
สัมมนาโดยเชิญเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําคําสั่งมอบอํานาจน้ัน ๆ เข้าร่วมประชุมหรือ
สัมมนาและให้ความรู้ด้านกฎหมายทั้งกฎหมายแม่บทและกฎหมายลําดับรองตลอดจนระเบียบต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องว่ามีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการมอบอํานาจอะไรบ้าง และส่วนราชการน้ัน ๆ 
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างไรบ้าง และนําผลที่ได้จากการประชุม
หรือสัมมนานั้นไปถ่ายทอดให้กับผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจในส่วนราชการของตนต่อไป 
   นอกจากน้ี  ในการประชุมหรือสัมมนา  อาจขอให้สํา นักงาน  ก .พ .ร .  
(ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบอํานาจของผู้ดํารง
ตําแหน่งต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ รวมทั้งมีอํานาจแนะนํา
ให้ผู้มอบอํานาจดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขการมอบอํานาจให้ถูกต้อง) เป็นหน่วยงานกลางในการ
ประสานช้ีแจงให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้ทราบถึงความจําเป็นและหน้าที่ของตนที่จะต้องดําเนินการ
มอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ โดยกระทรวงการต่างประเทศอาจร่วมกับ 
สํานักงาน ก.พ.ร. จัดประชุมและเชิญส่วนราชการทั้งหมดที่เก่ียวข้องเข้าร่วม ทั้งน้ี เน่ืองจากจะให้
กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการตามลําพังก็ค่อนข้างลําบาก เน่ืองจากกระทรวงการต่างประเทศ
ไม่มีอํานาจบังคับบัญชาการดําเนินการมอบอํานาจของส่วนราชการอ่ืน ๆ  

2)  หลังจากประชุมหรือสัมมนาแล้วกลุ่มพัฒนาระบบบริหารอาจมีโทรเลขเวียนผล
การประชุมหรือสัมมนา กฎหมายที่เก่ียวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
ในต่างประเทศ พร้อมทั้งอาจจัดทําแผนผังสรุปขั้นตอนเก่ียวกับการรับมอบอํานาจและการมอบอํานาจ
ต่อให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่รับทราบและศึกษาเพ่ือจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติ อาทิเช่น หากมีส่วนราชการใดส่งคําสั่งมอบอํานาจในการปฏิบัติราชการ
ในต่างประเทศของสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการนั้นให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนโดยตรง 
หัวหน้าคณะผู้แทนซึ่งทราบขั้นตอนของกฎหมาย (ตามมาตรา 50/6 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินฯ) แล้ว ก็จะได้ไม่รับคําสั่งมอบอํานาจน้ัน โดยจะต้องแจ้งส่วนราชการน้ันให้ส่ง
คําสั่งมอบอํานาจน้ันผ่านกระทรวงการต่างประเทศก่อน เป็นต้น 

3)  ตามมาตรา 11 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ บัญญัติให้ 
ก.พ.ร. มีอํานาจกํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ และยังมีอํานาจกําหนดให้ส่วนราชการรายงาน
ข้อมูลเก่ียวกับการมอบอํานาจให้ ก.พ.ร. รับทราบ ดังน้ัน โดยอาศัยอํานาจที่พระราชกฤษฎีกาฯ  
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ได้มอบให้แก่ ก.พ.ร. ดังกล่าว ก.พ.ร. จึงควรเป็นหน่วยงานกลางในการกระตุ้น ติดตาม และทวงถาม
ให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ที่มีสํานักงานในต่างประเทศเร่งส่งหนังสือหรือคําสั่งมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทน
ในต่างประเทศของสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน 

4)  ดังได้กล่าวมาแล้วในข้อ 3.2.4.2 ของบทที่ 3 ว่า แม้มาตรา 50/4 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 20 ของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศฯ ได้บัญญัติและกําหนดอํานาจ
ให้หัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจค่อนข้างเต็มที่และเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบริหารราชการใน
ต่างประเทศแบบบูรณาการ รวมท้ังมีเอกภาพในการสั่งการและมีอํานาจให้คุณให้โทษแก่บุคคลใน
คณะผู้แทน แต่หัวหน้าคณะผู้แทนบางท่านอาจยังไม่ทราบหรือยังไม่ได้ตระหนักถึงอํานาจที่ตนมีอยู่
ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวได้ให้ไว้ 
จึงยังไม่ได้ใช้อํานาจที่ได้รับมอบมาจากส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศอย่างเต็มที่ หรือยัง
ไม่ได้ใช้อํานาจกํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติราชการของสํานักงานในต่างประเทศ รวมทั้งของ
หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด 
   ดังน้ัน เพ่ือเป็นการเพ่ิมความตระหนักรู้ของหัวหน้าคณะผู้แทนถึงอํานาจตาม
กฎหมายที่ตนมีอยู่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศจึง
อาจมีหนังสือหรือโทรเลขเวียนเน้นยํ้าให้หัวหน้าคณะผู้แทนได้ทราบว่าตนมีอํานาจอย่างเต็มที่ใน การ
บริหารราชการในต่างประเทศแบบบูรณาการโดยช้ีแจงให้ทราบว่ามีอํานาจอะไรบ้าง โดยอาจแนบ
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นไปด้วย เพ่ือที่หัวหน้าคณะผู้แทนจะได้ตระหนักรู้ถึง
อํานาจที่ตนมีอยู่ และกล้าใช้อํานาจที่ตนมีตามกฎหมายและระเบียบมากย่ิงขึ้น 
   นอกจากน้ี ในช่วงการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจําปีก็อาจจัด
ให้มีการบรรยายให้เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ทราบถึงอํานาจของตนในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน
ดังกล่าวข้างต้นด้วยก็จะเป็นช่องทางหน่ึงที่สร้างความมั่นใจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนในการใช้อํานาจ
ของตนซึ่งรวมทั้งในเรื่องการมอบอํานาจต่อและติดตามกํากับดูแลงานที่ตนได้มอบอํานาจต่อไปให้
หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศด้วย 

5)  เพ่ือให้การบริหารราชการในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ข้อ 13 และ 
ข้อ 14 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 ได้
บัญญัติให้มีการจัดต้ัง “คณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ” และกําหนดอํานาจของคณะ
กรรมการบริหารราชการในต่างประเทศไว้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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   1) ข้อ 1355 กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ
ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ และหัวหน้า 
ส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่เป็นกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศเป็นกรรมการเลขานุการ และในกรณีที่จําเป็นและมีเรื่องเก่ียวข้องกับส่วนราชการอ่ืน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็สามารถเชิญหัวหน้าส่วนราชการน้ันเข้าร่วมเป็นกรรมการ
เพ่ือพิจารณาเรื่องน้ัน ๆ ได้” 
   2)  ข้อ 1456 กําหนดให้คณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศมีอํานาจ 
“…(3) อํานวยการให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งเสนอแนะ
และพิจารณาแก้ไขปัญหาในการบริหารราชการในต่างประเทศให้แก่ส่ วนราชการหรือ 
คณะผู้แทน…” 
   จากการพิจารณาและวิเคราะห์ข้อ 13 และข้อ 14 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีฉบับน้ี ผู้เขียนเห็นว่าน่าจะเป็นช่องทางสําคัญอีกช่องทางหน่ึงที่จะแก้ปัญหาเก่ียวกับ
การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศท่ีดํารงอยู่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ากรรมการส่วนใหญ่
ในคณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศต่างก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีสํานักงานอยู่ใน
ต่างประเทศ และแม้หัวหน้าส่วนราชการอ่ืนที่ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตําแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

                                                 
55 ข้อ 13 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 กําหนดว่า “ให้
จัดต้ังคณะกรรมการขึ้น คณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ” ประกอบด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ เป็นกรรมการ โดยมีปลดักระทรวงการต่างประเทศ
เป็นกรรมการและเลขานุการ และรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศซ่ึงปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
   นอกจากนี้ในกรณีจําเป็นและเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนราชการอ่ืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะ
เชิญปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรเข้าร่วมเป็นกรรมการเพ่ือพิจารณาใน
เร่ืองนั้นได้” 
56 ข้อ 14 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 กําหนดว่า 
“คณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศมีอํานาจหน้าท่ี 
   (1) เป็นศูนย์กลางในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการในต่างประเทศของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ให้มีความเป็นเอกภาพ 
   (2) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการในต่างประเทศ 
   (3) อํานวยการให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมท้ังเสนอแนะและพิจารณา
แก้ไขปัญหาในการบริหารราชการในต่างประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือคณะผู้แทน 
   (4) ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการวางระเบียบหรือวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารราชการในต่างประเทศ 
   (5) เชิญบุคคลจากส่วนราชการและองค์การเอกชนมาชี้แจงให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการตาม
ระเบียบนี้ 
   (6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในระเบียบนี้ หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย” 



67 

 

ราชการในต่างประเทศ แต่หากเป็นกรณีจําเป็นและเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับส่วนราชการอ่ืนน้ัน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีอํานาจเชิญปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนที่
เก่ียวข้องน้ันเข้าร่วมเป็นกรรมการเพ่ือพิจารณาในเรื่องน้ันได้ 
   นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงอํานาจของคณะกรรมการบริหารราชการใน
ต่างประเทศ หน่ึงในอํานาจของคณะกรรมการฯ ที่ระบุไว้ในข้อ 14 (3) ก็คือ “อํานาจในการ
อํานวยการให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมทั้งเสนอแนะและ
พิจารณาแก้ไขปัญหาในการบริหารราชการในต่างประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือคณะผู้แทน” 
   ดังน้ัน โดยอาศัยข้อ 14 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับน้ี กระทรวงการ
ต่างประเทศจึงอาจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ และนําปัญหา
ดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีอํานาจที่
จะเชิญปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนทั้งหมดที่มีสํานักงานอยู่ในต่างประเทศมาแจ้งปัญหา
ที่เกิดขึ้นเพ่ือช่วยกันในการพิจารณาแก้ปัญหาการมอบอํานาจซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาในการบริหาร
ราชการในต่างประเทศตามท่ีระบุไว้ในข้อ 14 (3) ผู้เขียนเช่ือว่าการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ราชการในต่างประเทศซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับสูงที่เป็นผู้ใช้อํานาจสูงสุดของส่วน
ราชการน้ันเข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการ จะช่วยให้การแก้ปัญหาเร่ืองการมอบอํานาจของส่วน
ราชการให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นไปได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายบัญญัติไว้และรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น อย่างไรก็ดี หน่วยงานปฏิบัติที่ทํางานสนับสนุนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ซึ่งทําหน้าที่ใน
ฐานะเลขานุการคณะกรรมการ) จะต้องกําหนดประเด็นที่จะหารือในคณะกรรมการฯ ให้ชัดเจนเพ่ือให้
มติของคณะกรรมการฯ ที่จะออกมาสามารถตอบโจทย์ปัญหาเร่ืองการมอบอํานาจดังกล่าวและมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาได้มากที่สุด 

6)  สํานักงาน ก.พ.ร. อาจนําเรื่องการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนของส่วน
ราชการให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน เป็นหน่ึงในตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator-KPI) ของการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีสํานักงานในต่างประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นการกระตุ้นส่วน
ราชการให้เร่งดําเนินการมอบอํานาจเร็วขึ้น 

4.2.2 ข้อเสนอแนะทางกฎหมาย 
1) โดยที่ถ้อยคําในมาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ซึ่ง

บัญญัติให้ “ส่วนราชการที่มีภารกิจต้องดําเนินการในต่างประเทศต้องมอบอํานาจทั้งปวงที่จะต้อง
ดําเนินการในต่างประเทศให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน” ซึ่งคําว่า “มอบอํานาจทั้งปวง” มีความเห็นที่
ค่อนข้างต่างกัน แต่อย่างไรก็ตาม สํานักงาน ก.พ.ร. ก็ได้ตีความเป็นที่สุดแล้วว่าหมายถึง “การมอบ
อํานาจการปฏิบัติราชการตามภารกิจประจําของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการในต่างประเทศใน
เรื่องการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดซึ่งไม่มีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือมิได้ห้าม
เรื่องการมอบหมายอํานาจไว้”  

แต่อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนก็
ยังคงมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนในเรื่องต่าง ๆ ไม่สอดคล้องตรงกัน จึงเห็นว่าอาจมีการ
พิจารณาแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ในส่วนของคําว่า “มอบอํานาจทั้งปวง” ให้
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ชัดเจนย่ิงขึ้นว่าการมอบอํานาจอะไรบ้างที่ส่วนราชการมีหน้าที่ต้องมอบให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน โดย
จะต้องมอบอํานาจทั้งหมดให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน หรือจะจํากัดเรื่องการมอบอํานาจไว้ได้แค่ไหน
เพียงใด โดยอาจจํากัดในลักษณะของ area based กล่าวคือ กําหนดประเภทของของงานที่ 
ส่วนราชการจะต้องมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนให้ชัดเจนว่าเป็นงานในลักษณะใดบ้าง ทั้งน้ี เพ่ือ
ส่วนราชการทั้งหลายจะได้ทราบหน้าที่ของตนอย่างชัดแจ้งว่ากฎหมายบังคับให้ต้องมอบอํานาจทั้งปวง 
ของตนที่มีอยู่โดยไม่มีเง่ือนไขหรือส่วนราชการน้ันมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการมอบอํานาจในเรื่องใดได้มากน้อย
เพียงใด 

2) สํานักงาน ก.พ.ร. อาจพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ 
มอบอํานาจฯ กําหนดหน้าที่ของส่วนราชการที่มีสํานักงานในต่างประเทศต้องจัดทําคําสั่งเร่ืองการ
มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน โดยเมื่อได้มีคําสั่งมอบอํานาจแล้วส่วนราชการน้ันต้องประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ทั้งน้ี เพ่ือให้สามารถติดตามสถานะการมอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนได้ว่า 
ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ดําเนินการมอบอํานาจไปแล้วหรือไม่ประการใด 

3) เพ่ือให้การดําเนินการมอบอํานาจของส่วนราชการให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน
ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมาตรา 7 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ สํานักงาน 
ก.พ.ร. ควรเข้ามาช่วยให้คําแนะนําส่วนราชการที่ต้องมอบอํานาจว่าการดําเนินการตามมาตรา 7 (1)-
(4) ต้องจัดทําและมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ควรมีแบบ (format) และรายละเอียดที่ส่วนราชการต่าง ๆ 
สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางหลักเกณฑ์ให้หัวหน้าคณะผู้แทนต้องปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองน้ีกระทรวงการต่างประเทศจะต้องมีส่วนร่วมในการให้
ข้อคิดเห็นด้วยเน่ืองจากหัวหน้าคณะผู้แทนจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการ 
มอบอํานาจที่ส่วนราชการต่าง ๆ วางไว้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวควรเป็นหลักเกณฑ์ที่คล้ายคลึงกันและ
เป็นไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติได้ง่ายและสะดวกขึ้น 

นอกจากน้ี ยังมีประเด็นที่ยังไม่ชัดเจนว่าในช่วงหัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจ
ต่อให้แก่หัวหน้าสํานักงานในต่างประเทศ ในการมอบอํานาจต่อดังกล่าวหัวหน้าคณะผู้แทนจะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา 7 ด้วยหรือไม่ หรือเป็นเพียงเฉพาะหน้าที่ของส่วนราชการ
ที่เป็นผู้มอบอํานาจให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนเท่าน้ันที่จะต้องดําเนินการตามมาตรา 7 เก่ียวกับประเด็น
ปัญหานี้กระทรวงการต่างประเทศอาจมีหนังสือหารือไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือความชัดเจนเพ่ือที่
หัวหน้าคณะผู้แทนจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามท่ีกฎหมายบัญญัติเช่นกัน 

4.2.3 ข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน 
1) ปัญหาในช่วงการมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนให้แก่หัวหน้าสํานักงาน

ในต่างประเทศ ซึ่งเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต เขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ และเขตภารกิจ
ของสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกันน้ัน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
อาจประสานกับส่วนราชการแต่ละส่วนราชการเพ่ือพิจารณาปรับเขตภารกิจของสํานักงานใน
ต่างประเทศน้ัน ๆ ให้สอดคล้องกับเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตและเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ 
(แล้วแต่กรณี) ให้มากที่สุด 

ในกรณีที่ไม่อาจปรับเขตภารกิจของสํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตหรือเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ได้ก็เป็น
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ภาระหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารท่ีจะต้องจัดทําตารางเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต 
ตารางเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ และตารางเขตภารกิจของสํานักงานในต่างประเทศของ 
ส่วนราชการน้ัน ๆ และนํามาพิจารณาเทียบเคียงกันว่าจะให้กงสุลใหญ่หรือเอกอัครราชทูตใด 
มอบอํานาจต่อในการปฏิบัติราชการในต่างประเทศให้แก่สํานักงานในต่างประเทศน้ัน ซึ่งการ 
มอบอํานาจของกงสุลใหญ่อาจต้องมีกงสุลใหญ่มากกว่า 2 ท่านของสถานกงสุลใหญ่มากกว่า 2 แห่ง
มอบอํานาจต่อให้แก่สํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ันก็ได้ ทั้งน้ี ขึ้นอยู่กับว่าเขตภารกิจ
ของสํานักงานในต่างประเทศน้ันอยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ใดบ้าง หรืออาจจะพิจารณาให้
เอกอัครราชทูตซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมทั่วประเทศอยู่แล้วมอบอํานาจไปครั้งเดียวเลยก็ได้ อย่างไรก็ตาม 
การจัดทําคําสั่ งมอบอํานาจต่อของหัวหน้าคณะผู้แทนอาจต้องคํานึงถึงความเก่ียวพันและ 
สายการบังคับบัญชาและการปฏิบัติราชการระหว่างสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่กับ
สํานักงานในต่างประเทศของส่วนราชการน้ัน ๆ ประกอบด้วย ดังได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 

2) ควรนําคําสั่งมอบอํานาจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และคําสั่งมอบอํานาจต่อของเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 
ให้แก่หัวหน้าสํานักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์  
ซึ่งใช้ถ้อยคําครอบคลุมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์และหลักเกณฑ์การมอบอํานาจตามกฎหมายและ
สอดคล้องกับการตีความของ ก.พ.ร. มาเป็นตัวอย่างและปรับใช้ในการทําหนังสือมอบอํานาจตาม
มาตรา 27 ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจฯ ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีสํานักงานใน
ต่างประเทศต่อไป (โปรดดูข้อ 6 ของภาคผนวก ก) 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดเก่ียวกับคําสั่งมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผูแ้ทนสั่งและปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
แทนส่วนราชการที่มีสาํนักงานในต่างประเทศ จํานวน 8 แห่ง (สถานะในวันที่ 6 มิถุนายน 2559)57 

 
1.  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้มีคําสั่งที่ นร. 1007.4/1011 ลงวันที่ 8 

ตุลาคม พ.ศ. 2547 มอบอํานาจในการควบคุมดูแลจัดการศึกษาของนักเรียนฝ่ายพลเรือนใน
ต่างประเทศ ในส่วนที่เก่ียวกับการมอบอํานาจให้สํานักงานดูแลนักเรียนฝ่ายพลเรือนในต่างประเทศ 
ให้แก่ (1) เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (2) เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (3) เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงปารีส (4) เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน (5) เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น และ  
(6) เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา  

2.  กรมศุลกากรได้มีคําสั่งที่ 0503/6247 ลงวันที่ 4 เมษายน 2551 มอบอํานาจให้หัวหน้า
คณะผู้แทนในต่างประเทศ (ซึ่งได้แก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และ
กงสุลใหญ่ ณ เมืองกวางโจว) สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากรในการปฏิบัติราชการ  
ในเร่ืองการบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง และการบริหารงานพัสดุของสํานักงานที่ปรึกษา
ศุลกากรประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ สํานักงานที่ปรึกษาศุลกากรประจําสถานกงสุลใหญ่ 
ณ เมืองฮ่องกง และสํานักงานที่ปรึกษาศุลกากรประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว (ตามลําดับ) 
และต่อมาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง และสถานกงสุลใหญ่  
ณ นครกวางโจว ก็ได้มอบอํานาจต่อไปให้แก่หัวหน้าสํานักงานที่ปรึกษาศุลกากร ดังน้ี 

ก.  คําสั่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่ 4/2556 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนได้มอบอํานาจต่อที่ได้รับจาก 
กรมศุลกากรให้แก่ผู้ช่วยทูตฝ่ายศุลกากร สํานักงานที่ปรึกษาศุลกากรประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงบรัสเซลส์ ในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง และการบริหารงานพัสดุ 

ข.  คําสั่งสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ที่ 6.1/2554 ลงวันที่ 9 เมษายน 2554 
กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนได้มอบอํานาจให้แก่กงสุล (ฝ่ายศุลกากร) 
สํานักงานที่ปรึกษาศุลกากรประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ในเรื่องการบริหารงานบุคคล  
การบริหารงานคลัง และการบริหารงานพัสดุ 

ค.  คําสั่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ที่ 12/2551 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 
กงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนได้มอบอํานาจให้แก่สารวัตรศุลกากร 8 
สํานักงานที่ปรึกษาศุลกากรประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ในเรื่องการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานคลัง และการบริหารงานพัสดุ 

3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 
515/2555 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 มอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทน ประกอบด้วย 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 

                                                 
57 เอกสารภายในของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ 
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เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว สั่งและปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง และการ
บริหารงานพัสดุ และต่อมาเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ดังกล่าว ได้มอบอํานาจต่อให้ผู้ช่วยทูต 
ฝ่ายเกษตร และกงสุลฝ่ายเกษตร (แล้วแต่กรณี) อาทิ 

ก.  คําสั่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่ 11/2555 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 
2555 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจให้แก่ผู้ช่วยทูต 
ฝ่ายเกษตรประจําสํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจําสภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ในเรื่อง 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง และการบริหารงานพัสดุ 

ข.  คําสั่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาที่ 19/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายการเกษตร 
ในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง และการบริหารงานพัสดุ 

ค.  คําสั่งสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจวที่ 11/2555 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 
กงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจให้แก่กงสุลฝ่ายการเกษตรประจํา
สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจําสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว ในเร่ืองการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานคลัง และการบริหารงานพัสดุ 

4.  กรมส่งเสริมการส่งออก58 ได้มีคําสั่งที่ 187/2552 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2552  
มอบอํานาจให้กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงเฟิร์ต สหพันธรัฐสาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ลงนามเปิดบัญชีช่ือ 
“Royal Thai Consulate-General (Commercial Section)” 

ต่อมากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กรมส่งเสริมการส่งออกเดิม) ได้มีคําสั่ง
เพ่ิมเติมโดยคําสั่งที่ 16/2559 วันที่ 22 มกราคม 2559 มอบอํานาจเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานคลัง และการบริหารงานพัสดุ ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศที่มีสํานักงาน
ส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ59 ต้ังอยู่หรือที่มีสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศอยู่ในเขตอํานาจ 
สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

5.  กระทรวงแรงงานได้มีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ 951/2557 ลงวันที่ 22 
กันยายน 2557 มอบอํานาจให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงแรงงานในเรื่องต่อไปน้ี 

ก.  อนุมัติดําเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายตามแผนงาน โดยงาน
และโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 400,000 บาท และอนุมัติดําเนินการ
และอนุมัติเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 200,000 บาท 

                                                 
58 กรมส่งเสริมการส่งออกได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศ” โดยการเปลี่ยนชื่อท่ีมีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่วันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ “กรมส่งเสริมการส่งออก” เป็น “กรมการ
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 19 กันยายน พ.ศ. 2555 และมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
59 สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ” เป็นชื่อของสํานักงานในต่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง
ประเทศ 
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ข.  อนุมัติดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับพัสดุ ซื้อหรือจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 
4,000,000 บาทและจากเงินงบประมาณภายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท กับให้มีอํานาจ
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทํา แลกเปลี่ยน การเช่า การยืม การควบคุมและการจําหน่าย 

ค.  แต่งต้ังข้าราชการในสังกัดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและแต่งต้ังข้าราชการหรือ
ลูกจ้างเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือปฏิบัติงานพัสดุ 

ง.  แต่งต้ังข้าราชการในสังกัดเพ่ือปฏิบัติหน้าที่การเงินและการบัญชี 
จ.  อนุมัติจ่ายเงินยืมของทางราชการให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างภายในวงเงินครั้งละ

ไม่เกิน 100,000 บาท 
ฉ.  อนุมัติดําเนินการและเบิกจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ

ในต่างประเทศ 
ช.  อนุมัติให้ดําเนินการและเบิกจ่ายเงินจัดซื้อของขวัญหรือของที่ระลึก 
ซ.  อนุมัติให้ลูกจ้างในสังกัดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

6.  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีคําสั่งที่ 55/2555 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 
มอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในต่างประเทศประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ 
และประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ดังน้ี 

ก.  งานตามภารกิจของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ 
ข.  การส่ัง  การอนุญาต  การอนุมั ติ หรือการปฏิบัติราชการที่ปลัดกระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะถือปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งใด 
หรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดซึ่งมิได้กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงโดยเฉพาะ  

ค.  การบริหารงานทั่วไป การเงิน การคลัง การพัสดุ งานบุคลากร และอ่ืน ๆ โดยให้
ดําเนินการจนแล้วเสร็จจบสิ้นกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบของทางราชการ 

ต่อมาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้มีคําสั่งที่ 18/2555 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2555 เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลล์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนมอบอํานาจที่ได้รับจาก
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ผู้ช่วยทูตฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัติ 
ราชการแทน 

7.  กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่ 128/2555  
ลงวันที่ 11 เมษายน 2555 โดยปลัดกระทรวงกระทรวงอุตสาหกรรมมอบอํานาจให้แก่เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงโตเกียว และเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรมในเรื่องการบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง และการบริหารงานพัสดุ และต่อมา 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาได้มีคําสั่งที่ 28/2555 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2555 เอกอัครราชทูต 
ณ กรุงเวียนนา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนได้มอบอํานาจให้ผู้ช่วยทูตฝ่ายอุตสาหกรรม (อัครราชทูตที่
ปรึกษา) ประจําสํานักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศปฏิบัติราชการแทนในเร่ืองการ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง การบริหารงานพัสดุ  
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8.  สํานักงานตํารวจแห่งชาติได้มีคําสั่ งที่ 490/2557 ลงวันที่ 9 กันยายน 2557  
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าส่วนราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติมอบอํานาจที่
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลัง และการบริหารงานพัสดุ ให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทน
ในต่างประเทศประจําราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
สั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ 
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ภาคผนวก ข 
กฎหมายและระเบยีบทีเ่ก่ียวข้องกับการมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผูแ้ทนสั่งและปฏิบัติราชการ  

ในต่างประเทศแทนส่วนราชการที่มีสาํนกังานในต่างประเทศ 
 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 3/1  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ  
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ต้องคํานึงถึงหลักการตามวรรคหน่ึง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน  
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของ
แต่ละภารกิจ 

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการ
ปฏิบัติก็ได้  

มาตรา 38  อํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการ
ดําเนินการอ่ืนที่ผู้ดํารงตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน 
หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้กําหนดเร่ืองการมอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่อง
การมอบอํานาจไว้ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันอาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกัน 
หรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอาจกําหนดให้มีการมอบอํานาจในเรื่องใด
เรื่องหน่ึงตลอดจนการมอบอํานาจให้ทํานิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและดําเนินคดี หรือกําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการหรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจหรือที่ผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายที่
บัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาตหรือที่บัญญัติผู้มีอํานาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นน้ันให้ 
ผู้ ดํารงตําแหน่งซึ่งมี อํานาจตามกฎหมายดังกล่าวมีอํานาจมอบอํานาจให้ข้าราชการซึ่งเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามท่ีเห็นสมควร หรือตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ในกรณี
มอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจมอบอํานาจได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขที่ผู้มอบอํานาจกําหนด 
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ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน
จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดรายช่ือกฎหมายท่ีผู้ดํารงตําแหน่งซึ่งมีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าว
อาจมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้  

การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือ 
มาตรา 39  เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้น 

โดยผู้มอบอํานาจจะกําหนดให้ผู้รับมอบอํานาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน
ต่อไป โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์เง่ือนไขในการใช้อํานาจน้ันไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ แต่ในกรณีการมอบ
อํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด คณะรัฐมนตรีจะกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องรับมอบ
อํานาจต่อไปให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องในจังหวัดก็ได้  

มาตรา 40  ในการมอบอํานาจ ให้ผู้มอบอํานาจพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่ง
ของผู้รับมอบอํานาจ และผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอํานาจตามวัตถุประสงค์ของ
การมอบอํานาจดังกล่าว 

เมื่อได้มอบอํานาจแล้ว ผู้มอบอํานาจมีหน้าที่กํากับดูแลและติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ และให้มีอํานาจแนะนําหรือแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อํานาจได้ 

หมวด 7 การบริหารราชการในต่างประเทศ 
มาตรา 50/1 ในหมวดน้ี  

“คณะผู้แทน” หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการ
ฝ่ายทหารประจําการในต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต  
สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล ส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเรียกช่ือ
เป็นอย่างอ่ืน และปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ และคณะผู้แทน
ถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ  

“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบ
พิธีการกงสุล ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า 
ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจํา
องค์การระหว่างประเทศ  

“รองหัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน 
ในกรณีของคณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การระหว่างประเทศ ให้หมายความว่า ข้าราชการสังกัด
ส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในลักษณะเดียวกัน 

มาตรา 50/2  ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ
ในต่างประเทศ และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน และจะให้มีรองหัวหน้า 
คณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนก็ได้  
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การสั่ง และการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต่อบุคคลใน 
คณะผู้แทน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หัวหน้าคณะผู้แทนอาจมอบอํานาจให้บุคคลในคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทน
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา 50/4 หัวหน้าคณะผู้แทนมีอํานาจและหน้าที่ดังน้ี 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย 

หรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มิใช่บุคคล

ในคณะผู้แทนซึ่งประจําอยู่ในประเทศที่ตนมีอํานาจหน้าที่ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการ
สั่งการของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 

(4) รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเก่ียวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล
ตาม (3) เพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการต้นสังกัดเก่ียวกับการแต่งต้ัง
และการเลื่อนขั้นเงินเดือน  

มาตรา 50/5 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่า อาจมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะผู้แทน
ปฏิบัติราชการแทนได้ ในการน้ีให้นําความในมาตรา 38 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงโดยชอบแล้ว ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่
ต้องรับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบอํานาจน้ันให้แก่ผู้อ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่เป็นการมอบอํานาจต่อไป
ให้บุคคลในคณะผู้แทนตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

เมื่อได้มีการมอบอํานาจแล้ว หัวหน้าคณะผู้แทนมีหน้าที่กํากับ ติดตามผลการ
ปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอํานาจ และให้มีอํานาจแนะนําและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบ
อํานาจได้ 

มาตรา 50/6 การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําสั่งใดที่เก่ียวข้องไปยัง
หัวหน้าคณะผู้แทน ให้แจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศ 

 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 

มาตรา 3 ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
“มอบอํานาจ” หมายความว่า การท่ีผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือ

ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใด เว้น
แต่การอนุญาตตามมาตรา 38 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ได้
มอบอํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืนใดตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเร่ืองน้ัน ให้แก่ผู้ดํารง
ตําแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน 
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“ผู้มอบอํานาจ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ที่จะพึงปฏิบัติหรือ
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ในการสั่ง  
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใด 

“ผู้รับมอบอํานาจ” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ดํารง
ตําแหน่งที่มีอํานาจหน้าที่ดังกล่าว 

หมวด 1 บททั่วไป 
มาตรา 5  การมอบอํานาจต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 

(1) การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
(2) ความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
(3) การกระจายอํานาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม 
(4) ไม่เป็นการเพ่ิมขั้นตอนหรือระยะเวลาในการใช้อํานาจ และไม่ต้องผ่าน 

การพิจารณาของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจําเป็น 
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง ผู้มอบอํานาจ

อาจวางแนวทางหรือกําหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติราชการเพ่ิมเติมในเรื่องการมอบอํานาจโดยไม่ขัด
หรือแย้งกับพระราชกฤษฎีกาน้ี เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจหรือลักษณะของงานที่ต้องมีการใช้อํานาจ
ที่มอบอํานาจไปน้ันก็ได้ 

มาตรา 6  ในการมอบอํานาจ ผู้มอบอํานาจอาจมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงที่อยู่ใน
อํานาจหน้าที่การปฏิบัติราชการของผู้มอบอํานาจ เพ่ือให้ผู้รับมอบอํานาจปฏิบัติราชการแทนในเรื่อง
น้ันทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจตามมาตรา 5 และ
คํานึงถึงขีดความสามารถ ความรับผิดชอบ และความเหมาะสมตามสภาพของตําแหน่ง อํานาจ หน้าที่ 
และความรับผิดชอบของผู้รับมอบอํานาจและผู้มอบอํานาจ เว้นแต่เป็นเร่ืองใดตามกรณีดังต่อไปน้ี  
ผู้มอบอํานาจอาจไม่มอบอํานาจในเรื่องดังกล่าวก็ได้ 

(1) เป็นเรื่องที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอํานาจเฉพาะหรือเป็นเรื่องที่โดยสภาพ
ไม่อาจมอบอํานาจได้ 

(2) เป็นเรื่องที่เก่ียวกับนโยบายสําคัญ 
(3) เป็นเรื่องที่มีความจําเป็นต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 
(4) เป็นเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเกิดความไม่เป็นธรรมแก่

ประชาชนได้ 
การมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงให้รวมถึงการมอบอํานาจในการทํานิติกรรม

สัญญาฟ้องคดีและดําเนินคดีด้วย 
ในกรณีที่การดําเนินการในเรื่องใดที่พระราชกฤษฎีกาน้ีกําหนดให้ต้องมีการมอบ

อํานาจให้ดําเนินการมอบอํานาจตามน้ัน โดยจะยกความในมาตราน้ีขึ้นอ้างเพ่ือไม่มอบอํานาจไม่ได้ 
มาตรา 7  ในการมอบอํานาจ ให้ผู้มอบอํานาจดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

(1) วางหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจ 
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(2) จัดให้มีระบบการตรวจสอบและการรายงานผลการใช้อํานาจของผู้รับมอบ
อํานาจ 

(3) กํากับดูแล และแนะนําการใช้อํานาจของผู้รับมอบอํานาจ 
(4) จัดทําบัญชีการมอบอํานาจเสนอผู้บังคับบัญชา 
เมื่อมีการมอบอํานาจแล้ว หากผู้มอบอํานาจเห็นว่าผู้รับมอบอํานาจใช้อํานาจที่

รับมอบโดยไม่ถูกต้องหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้มอบอํานาจอาจมีคําสั่งแก้ไขการปฏิบัติ
ราชการของผู้รับมอบอํานาจหรือให้ผู้รับมอบอํานาจหยุดการปฏิบัติราชการไว้ก่อน และผู้มอบอํานาจ
เป็นผู้ใช้อํานาจน้ันโดยตรงก็ได้ 

มาตรา 8  การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือ โดยระบุรายละเอียดเก่ียวกับการมอบอํานาจ
ให้ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจในเรื่อง ดังต่อไปน้ี  

(1) ช่ือหรือตําแหน่งของผู้มอบอํานาจ 
(2) ช่ือหรือตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ  
(3) อํานาจที่มอบ รวมทั้งอาจกําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้อํานาจด้วยก็ได้ 

มาตรา 9  การมอบอํานาจย่อมมีผลตราบเท่าที่ยังไม่มีการเพิกถอนหรือสิ้นผลลงโดยเง่ือนเวลา
หรือโดยเหตุอ่ืน 

มาตรา 10  ในการปฏิบัติราชการแทน ผู้รับมอบอํานาจอาจดําเนินการใด ๆ เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจน้ันตามที่เห็นสมควร แต่ต้องใช้อํานาจที่รับมอบให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่มีการมอบอํานาจหรือตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้อํานาจในเรื่องน้ัน 
รวมทั้งต้องจัดทํารายงานผลการใช้อํานาจดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ผู้มอบอํานาจกําหนด 

มาตรา 11  ให้ ก.พ.ร. มีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการมอบอํานาจของ 
ผู้ดํารงตําแหน่งใด ๆ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาน้ี อํานาจหน้าที่เช่นว่าน้ีให้รวมถึง 

(1) แนะนําให้ผู้มอบอํานาจดําเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขการมอบอํานาจ  
ให้ถูกต้อง 

(2) กําหนดให้ส่วนราชการรายงานข้อมูลเก่ียวกับการมอบอํานาจให้ทราบตาม 
ที่เห็นสมควร 

ในกรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ให้ ก.พ.ร. เป็นผู้มี
อํานาจวินิจฉัย คําวินิจฉัยของ ก.พ.ร. ให้เป็นที่สุด   

ในกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือประโยชน์แก่การปฏิบัติราชการเร่ืองใดที่ไม่อาจใช้
หลักเกณฑ์การมอบอํานาจตามพระราชกฤษฎีกาน้ีได้ ให้ ก.พ.ร. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการมอบอํานาจการปฏิบัติราชการในเรื่องน้ันไว้เป็นการเฉพาะ 

หมวด 6 การมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนในต่างประเทศ 
มาตรา 27  ส่วนราชการใดมีภารกิจที่ต้องดําเนินการในต่างประเทศ ให้หัวหน้าส่วนราชการ

น้ันมอบอํานาจทั้งปวงที่จะต้องดําเนินการในต่างประเทศน้ันให้แก่หัวหน้าคณะผู้แทนและให้หัวหน้า
คณะผู้แทนมอบอํานาจให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนหรือบุคคลในคณะผู้แทน 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 6  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย 

ดังต่อไปน้ี 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 

มาตรา 10  ในกรณีที่ภารกิจใดมีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจที่
ใกล้เคียงหรือต่อเน่ืองกัน ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องน้ันกําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิด 
การบริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกัน โดยมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

ให้ส่วนราชการมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
หัวหน้าคณะผู้แทนในต่างประเทศ เพ่ือให้การบริหารราชการแบบบูรณาการในจังหวัดหรือใน
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี สามารถใช้อํานาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจําเป็นและบริหาร
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 

ข้อ 13  เพ่ือให้การบริหารราชการในต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ให้มีคณะกรรมการ
คณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศ” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นกรรมการ 

ให้ปลัดกระทรวงการ ต่างประ เทศเป็นกรรมการและเลขานุการ  และ  
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ในกรณีจําเป็นและเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับส่วนราชการอ่ืน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศจะเชิญปลัดกระทรวงหรือหัวหน้าส่วนราชการอ่ืนที่เก่ียวข้องตามท่ีเห็นสมควรเข้าร่วม
เป็นกรรมการเพ่ือพิจารณาในเรื่องน้ันก็ได้ 

ข้อ 14  คณะกรรมการบริหารราชการในต่างประเทศมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
(1) เป็นศูนย์กลางในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการใน

ต่างประเทศของส่วนราชการต่าง ๆ ให้มีความเป็นเอกภาพ 
(2) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหาร

ราชการในต่างประเทศ 
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(3) อํานวยการให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ 
รวมทั้งเสนอแนะและพิจารณาแก้ไขปัญหาในการบริหารราชการในต่างประเทศให้แก่ส่วนราชการหรือ
คณะผู้แทน 

(4) ให้ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศในการวางระเบียบหรือวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารราชการในต่างประเทศ 

(5) เชิญบุคคลจากส่วนราชการและองค์การเอกชนมาช้ีแจง ให้ข้อคิดเห็นหรือ
ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินการตามระเบียบน้ี   

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกําหนดในระเบียบน้ี หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข้อ 16  อํานาจและหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทนตามมาตรา 50/4 ให้รวมถึงอํานาจและ

หน้าที่ดังต่อไปน้ีด้วย 
(1) ให้คําแนะนําหรือว่ากล่าวตักเตือนข้าราชการประจําการในต่างประเทศที่มี

พฤติกรรมไม่เหมาะสม 
(2) ส่งตัวกลับ ในกรณีข้าราชการประจําการในต่างประเทศหรือบุคคลในครอบครัว 

หรือผู้ติดตามของข้าราชการประจําการในต่างประเทศกระทําละเมิดกฎหมายท้องถิ่น หรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศ หรือมีความประพฤติที่อาจกระทบถึงช่ือเสียงและศักด์ิศรีของคณะผู้แทน 

(3) พิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยกับข้าราชการประจําการใน
ต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทน้ันตามที่ได้รับมอบอํานาจจาก 
ส่วนราชการเจ้าสังกัด 

(4) ในกรณีข้าราชการประจําการในต่างประเทศผู้ใดกระทําผิดวินัย ซึ่งเป็นกรณีที่
เกินขอบอํานาจที่ได้รับมอบตาม (3) ให้รายงานการกระทําผิดวินัยของข้าราชการผู้น้ันให้ส่วนราชการ
เจ้าสังกัดทราบเพ่ือดําเนินการต่อไป เมื่อส่วนราชการเจ้าสังกัดดําเนินการไปแล้วได้ผลประการใดให้
แจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบ 

(5) สั่งให้ข้าราชการประจําการในต่างประเทศซึ่งปฏิบัติราชการอยู่ในคณะผู้แทน
ปฏิบัติหน้าที่ภายในประเทศอันเป็นที่ต้ังของสถานทําการหรือในประเทศที่อยู่ในเขตอาณาของ 
สถานทําการ การสั่งการดังกล่าวสําหรับผู้ซึ่งมิได้สังกัดกระทรวงการต่างประเทศให้สั่งได้เฉพาะเพ่ือ
การปฏิบัติหน้าที่ภายในเขตอาณาของหน่วยงานของส่วนราชการน้ัน 

ข้อ 17  ในการปฏิบัติราชการที่เป็นเรื่องสําคัญของหัวหน้าหน่วยงาน ให้เสนอต่อหัวหน้า
คณะผู้แทนในฐานะผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือพิจารณาสั่งการ 

การเดินทางมาราชการในประเทศไทย หรือไปราชการในเขตอาณา หรือไปราชการ
ในประเทศอ่ืนนอกเขตอาณาของข้าราชการประจําการในต่างประเทศของแต่ละส่วนราชการประจํา
สถานทําการ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง รวมทั้งระเบียบภายในของแต่ละ 
ส่วนราชการน้ัน แต่ต้องแจ้งให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบทุกคร้ัง 

ในการพิจารณาเก่ียวกับการเล่ือนเงินเดือนหรือเลื่อนขั้นของหัวหน้าหน่วยงานและ
ข้าราชการประจําการในต่างประเทศของแต่ละส่วนราชการประจําสถานทําการ ให้ส่วนราชการ 
เจ้าสังกัดรับฟังการประเมินผลของหัวหน้าคณะผู้แทนประกอบด้วย 
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ข้อ 18  หัวหน้าหน่วยงานต้องเข้าร่วมประชุมตามที่หัวหน้าคณะผู้แทนเรียกประชุมเพ่ือ
รายงานผลการปฏิบัติราชการ ปรึกษาในเรื่องการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ร่วมกัน ประสานงาน แก้ไข
ปัญหา และหารือข้อราชการท่ัวไป และให้หัวหน้าคณะผู้แทนรายงานผลการประชุมและความคืบหน้า
เก่ียวกับการปฏิบัติราชการไปยังกระทรวงการต่างประเทศ 

ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานผู้ใดไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ให้รายงานเหตุผลความ
จําเป็นให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบ 

ข้อ 19  หัวหน้าหน่วยงานต้องควบคุมดูแลให้ข้าราชการในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของรัฐผู้รับ กฎหมายระหว่างประเทศ และธรรมเนียม
ประเพณีปฏิบัติทางการทูตและกงสุล 

ข้อ 20 ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบอํานาจ
จากหัวหน้าคณะผู้แทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ให้หัวหน้าคณะผู้แทน
รายงานข้อเท็จจริงให้ผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการเจ้าสังกัดของหัวหน้าหน่วยงานผู้น้ันพิจารณาโดย
ไม่ชักช้า เพ่ือดําเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมหรือดําเนินการอ่ืนใดตามควรแก่กรณี 

 
  



88 

 

ประวตัิผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายศรายุทธ  เทียนก่ิงแก้ว 
 
ประวัติการศึกษา – ประถมศึกษา โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกุล มูลนิธิ 
 – มัธยมศึกษา โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
 – อุดมศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  
      จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
 – เนติบัณฑิตไทย 
 – Master of Laws (LL.M.), University of Washington, U.S.A 

โดยทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2541 เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
พ.ศ. 2543 เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
พ.ศ. 2547 เจ้าหน้าที่การทูต 6 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการปลัดกระทรวง  

สํานักงานปลัดกระทรวง 
พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
พ.ศ. 2551 นักการทูตชํานาญการ กองสนธิสัญญา กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
พ.ศ. 2554 นักการทูตชํานาญการ (ที่ปรึกษา) กองกฎหมาย  

กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย 
พ.ศ. 2557 นักการทูตชํานาญการพิเศษ กองกฎหมาย  

กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย 
 

การฝึกอบรม Certificate of Diploma, Rhodes Academy of Ocean Law 
and Policy, Greece 

 
ตําแหน่งปัจจุบัน นักการทูตชํานาญการพิเศษ กองกฎหมาย  
 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
  
 


