พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕
------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยค าแนะน าและยิ น ยอม
ของรัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัตินี้เ รีย กว่า “พระราชบัญ ญัติป รับ ปรุง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒ ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔
(๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔
(๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๕
(๘) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๖
(๙) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๖
(๑๐) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๓๗
(๑๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๑๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๓๘
๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๙๙ ก/หน้า ๑๔/๒ ตุลาคม ๒๕๔๕

(๑๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๑๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๑๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๑๗) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑๘) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑๙) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒๐) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒๑) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๒๒) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒๓) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๔๔
มาตรา ๔ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้
(๑) สานักนายกรัฐมนตรี
(๒) กระทรวงกลาโหม
(๓) กระทรวงการคลัง
(๔) กระทรวงการต่างประเทศ
(๕) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(๖) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๘) กระทรวงคมนาคม
(๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๑๐) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๑) กระทรวงพลังงาน
(๑๒) กระทรวงพาณิชย์
(๑๓) กระทรวงมหาดไทย
(๑๔) กระทรวงยุติธรรม
(๑๕) กระทรวงแรงงาน
(๑๖) กระทรวงวัฒนธรรม
(๑๗) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(๑๘) กระทรวงศึกษาธิการ
(๑๙) กระทรวงสาธารณสุข
(๒๐) กระทรวงอุตสาหกรรม

หมวด ๑
สานักนายกรัฐมนตรี
------------------๒
มาตรา ๖ สานักนายกรัฐมนตรี มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล
กฎหมายและการพัฒ นากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติราชการ การส่ งเสริมการลงทุน
การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักนายกรัฐมนตรี
หรือส่วนราชการที่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่ภายในอานาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ
มาตรา ๗ สานักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(๒) กรมประชาสัมพันธ์
(๓) สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(๔) สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(๕) สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๖) สานักข่าวกรองแห่งชาติ
(๗) สานักงบประมาณ
(๘) สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(๙) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(๑๑) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๑๒)๓ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(๑๓)๔ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

๒

มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
๓
มาตรา ๗ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
๔
มาตรา ๗ (๑๓) เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

หมวด ๒
กระทรวงกลาโหม
------------------มาตรา ๘ กระทรวงกลาโหม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคง
ของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุน
การพั ฒ นาประเทศ และราชการอื่ น ตามที่มี กฎหมายก าหนดให้ เ ป็ นอ านาจหน้า ที่ของกระทรวงกลาโหม
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงกลาโหม
มาตรา ๙ การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น
หมวด ๓
กระทรวงการคลัง
------------------มาตรา ๑๐ กระทรวงการคลัง มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน การประเมิน
ราคาทรั พ ย์ สิ น การบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ กิ จ การเกี่ ย วกั บ ที่ ร าชพั ส ดุ ทรั พ ย์ สิ น ของแผ่ น ดิ น ภาษี อ ากร
การรัษฎากร กิจการหารายได้ที่รัฐมีอานาจดาเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอานาจหน้าที่
ของส่วนราชการอื่น การบริหารหนี้ส าธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงการคลัง
มาตรา ๑๑ กระทรวงการคลัง มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมธนารักษ์
(๔) กรมบัญชีกลาง
(๕) กรมศุลกากร
(๖) กรมสรรพสามิต
(๗) กรมสรรพากร
(๘) สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(๙) สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(๑๐) สานักงานเศรษฐกิจการคลัง

หมวด ๔
กระทรวงการต่างประเทศ
------------------มาตรา ๑๒ กระทรวงการต่ า งประเทศ มี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ ราชการต่ า งประเทศ
และราชการอื่นตามที่ได้มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ
มาตรา ๑๓ กระทรวงการต่างประเทศ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการกงสุล
(๓/๑)๕ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
(๔) กรมพิธีการทูต
(๕) กรมยุโรป
(๖)๖ (ยกเลิก)
(๗) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(๘) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๙) กรมสารนิเทศ
(๑๐) กรมองค์การระหว่างประเทศ
(๑๑) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
(๑๒) กรมอาเซียน
(๑๓) กรมเอเชียตะวันออก
(๑๔) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
หมวด ๕
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา
------------------มาตรา ๑๔ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา
๕
๖

พ.ศ. ๒๕๔๗

มาตรา ๑๓ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๓ (๖) ยกเลิกโดยผลของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ

มาตรา ๑๕ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมพลศึกษา
(๔) สานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
หมวด ๖
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
------------------มาตรา ๑๖ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การพัฒ นาสัง คม การสร้า งความเป็น ธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพ
และความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรา ๑๗๗ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมกิจการเด็กและเยาวชน
(๔) กรมกิจการผู้สูงอายุ
(๕) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(๖) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๗) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
หมวด ๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
------------------๘
มาตรา ๑๘ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอานาจหน้า ที่เ กี่ย วกับ การเกษตรกรรม
การจั ดหาแหล่ งน้ าและพัฒ นาระบบชลประทาน ส่ งเสริมและพัฒ นาเกษตรกร ส่ งเสริมและพัฒ นาระบบ
สหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิ ตและสิ นค้าเกษตรกรรม และราชการอื่ นที่กฎหมายกาหนดให้ เป็น
อานาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๗

มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่า ไม้
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม และปรับ ปรุง อานาจหน้า ที่แ ละกิจ การของกรมทรัพ ยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่า ไม้
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
๘

มาตรา ๑๙ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๒/๑)๙ กรมการข้าว
(๓) กรมชลประทาน
(๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(๕) กรมประมง
(๖) กรมปศุสัตว์
(๖/๑)๑๐ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
(๗)๑๑ (ยกเลิก)
(๘) กรมพัฒนาที่ดิน
(๙) กรมวิชาการเกษตร
(๑๐) กรมส่งเสริมการเกษตร
(๑๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์
(๑๑/๑)๑๒ กรมหม่อนไหม
(๑๒) สานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๓) สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
(๑๔) สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
หมวด ๘
กระทรวงคมนาคม
------------------มาตรา ๒๐ กระทรวงคมนาคม มีอานาจหน้า ที่เ กี่ย วกับ การขนส่ง ธุร กิจ การขนส่ง
การวางแผนจราจร และการพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงคมนาคม
มาตรา ๒๑ กระทรวงคมนาคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมเจ้าท่า
๙

มาตรา ๑๙ (๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
มาตรา ๑๙ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑
มาตรา ๑๙ (๗) ยกเลิก โดยผลของพระราชกฤษฎีก าโอนกรมป่ า ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็ นกรมป่ าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๒
มาตรา ๑๙ (๑๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๐

(๔) กรมการขนส่งทางบก
(๕)๑๓ กรมท่าอากาศยาน
(๖) กรมทางหลวง
(๗) กรมทางหลวงชนบท
(๘) สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
หมวด ๙
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
------------------มาตรา ๒๒ ๑๔ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม มีอานาจหน้า ที่เ กี่ย วกับ
การป่าไม้ การสงวน อนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัด การการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน และราชการอื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๒๓ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมควบคุมมลพิษ
(๔) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
(๕) กรมทรัพยากรธรณี
(๖) กรมทรัพยากรน้า
(๗) กรมทรัพยากรน้าบาดาล
(๗/๑)๑๕ กรมป่าไม้
(๘) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(๙) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
(๑๐) สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๓

พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔

มาตรา ๒๑ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

มาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๕
มาตรา ๒๓ (๗/๑) เพิ่มโดยผลของพระราชกฤษฎีก าโอนกรมป่ า ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็ นกรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖

หมวด ๑๐
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
------------------มาตรา ๒๔ กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อ สาร มีอานาจหน้า ที่เ กี่ย วกับ
การวางแผน ส่ง เสริม พัฒ นา และด าเนิน กิจ การเกี ่ย วกับ เทคโนโลยีส ารสน เทศและการสื ่อ สาร
การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรา ๒๕ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓)๑๖ (ยกเลิก)
(๔) กรมอุตุนิยมวิทยา
(๕) สานักงานสถิติแห่งชาติ
หมวด ๑๑
กระทรวงพลังงาน
------------------มาตรา ๒๖ กระทรวงพลั ง งาน มี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การจั ด หา พั ฒ นาและบริ ห าร
จัดการพลั งงาน และราชการอื่น ตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจและหน้าที่ของกระทรวงพลั งงาน
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงพลังงาน
มาตรา ๒๗ กระทรวงพลังงาน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(๔) กรมธุรกิจพลังงาน
(๕) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(๖) สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

๑๖

มาตรา ๒๕ (๓) ยกเลิกโดยผลตามนัยของพระราชกฤษฎีกายุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

หมวด ๑๒
กระทรวงพาณิชย์
------------------มาตรา ๒๘ กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงพาณิชย์
มาตรา ๒๙ กระทรวงพาณิชย์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการค้าต่างประเทศ
(๔) กรมการค้าภายใน
(๕)๑๗ (ยกเลิก)
(๖) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(๗) กรมทรัพย์สินทางปัญญา
(๘) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
(๙) กรมส่งเสริมการส่งออก
(๑๐)๑๘ สานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
หมวด ๑๓
กระทรวงมหาดไทย
------------------มาตรา ๓๐ กระทรวงมหาดไทย มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบาบัดทุกข์บารุงสุข การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอานวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมือง
การปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่น
ตามที ่ม ีก ฎหมายก าหนดให้เ ป็น อ า นาจหน้า ที ่ข องกระทรวงมหาดไทยหรือ ส่ว นราชการที ่ส ัง กัด
กระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๓๑ กระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการปกครอง
๑๗
๑๘

มาตรา ๒๙ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๙ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

(๔) กรมการพัฒนาชุมชน
(๕) กรมที่ดิน
(๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๗) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(๘) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หมวด ๑๔
กระทรวงยุตธิ รรม
------------------มาตรา ๓๒ กระทรวงยุ ติธ รรม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริห ารจัดการกระบวนการ
ยุติธรรม เสริมสร้างและอานวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม
มาตรา ๓๓ กระทรวงยุติธรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมคุมประพฤติ
(๔) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
(๕) กรมบังคับคดี
(๖) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
(๗) กรมราชทัณฑ์
(๘) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๙) สานักงานกิจการยุติธรรม
(๑๐) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี
(๑๑) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หมวด ๑๕
กระทรวงแรงงาน
------------------มาตรา ๓๔ กระทรวงแรงงาน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารและคุ้มครองแรงงาน
พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของกระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน

มาตรา ๓๕ กระทรวงแรงงาน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการจัดหางาน
(๔) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
(๕) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
(๖) สานักงานประกันสังคม
หมวด ๑๖
กระทรวงวัฒนธรรม
------------------มาตรา ๓๖ กระทรวงวัฒนธรรม มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม
มาตรา ๓๗ กระทรวงวัฒนธรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการศาสนา
(๔) กรมศิลปากร
(๕)๑๙ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
(๖) สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
หมวด ๑๗
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
------------------มาตรา ๓๘ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน
ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรา ๓๙ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง

๑๙

มาตรา ๓๗ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓

(๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(๔) สานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
หมวด ๑๘
กระทรวงศึกษาธิการ
------------------มาตรา ๔๐ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกับ การส่ ง เสริ ม และก ากั บ ดู แ ล
การศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อการศึกษาส่งเสริ มและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้ง
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนดให้ เป็น
อานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๔๑ การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
หมวด ๑๙
กระทรวงสาธารณสุข
------------------มาตรา ๔๒ กระทรวงสาธารณสุข มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย
การป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟื้นฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มาตรา ๔๓ กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการแพทย์
(๔) กรมควบคุมโรค
(๕) กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
(๖) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(๗) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๘) กรมสุขภาพจิต
(๙) กรมอนามัย
(๑๐) สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมวด ๒๐
กระทรวงอุตสาหกรรม
------------------๒๐
มาตรา ๔๔ กระทรวงอุ ต สาหกรรม มี อ านาจหน้ า ที่ เ กี่ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
อุต สาหกรรม การพัฒ นาผู้ป ระกอบการ และราชการอื่น ตามที่มีก ฎหมายกาหนดให้เ ป็น อานาจหน้า ที่
ของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
มาตรา ๔๕ กระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) สานักงานรัฐมนตรี
(๒) สานักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๔) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
(๕) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
(๖) สานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย
(๗) สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(๘) สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
วรรคสอง๒๑ (ยกเลิก)
(๙)๒๒ (ยกเลิก)
หมวด ๒๑
ส่วนราชการไม่สงั กัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
------------------มาตรา ๔๖ ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังต่อไปนี้
(๑) สานักราชเลขาธิการ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์
(๒) สานักพระราชวัง มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจนดู แลรักษา
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์
(๓) ส านั กงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติ มี อานาจหน้าที่เ กี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา
ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอานาจหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
๒๐

มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อ ง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
๒๑
มาตรา ๔๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
๒๒
มาตรา ๔๕ (๙) ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

(๔) สานักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
(๕) สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และอานาจหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
(๖) ราชบัณฑิตยสถาน มีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ทางวิชาการ
และอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
(๗) สานัก งานตารวจแห่ง ชาติ มีอานาจหน้า ที่เ กี่ย วกับ การรัก ษาความสงบเรีย บร้อ ย
และอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
(๘)๒๓ สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
(๙)๒๔ สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอานาจหน้าที่
เกี่ ย วกั บ การด าเนิ น การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ และอ านาจหน้ า ที่ ต ามที่ ก าหนดไว้
ในกฎหมาย
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี๒๕
วรรคสาม๒๖ (ยกเลิก)
บทเฉพาะกาล
------------------มาตรา ๔๗ ให้ โ อนบรรดากิ จการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิ น งบประมาณ หนี้ สิ ทธิ และ
ภาระผู กพันทั้งปวงของกระทรวง ทบวง กรม และส่ว นราชการอื่น ที่ถูกยุบเลิ กตามมาตรา ๓ ไปเป็นของ
กระทรวง กรมหรือส่วนราชการที่เรีย กชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ โดยกิจการ อานาจหน้าที่
ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอื่นใดจะโอนไป
เป็นของส่วนราชการใด ให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกาหนดให้
การกาหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้
มาตรา ๔๘ ให้โ อนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของกระทรวง ทบวง กรม
และส่วนราชการอื่นที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของกระทรวง กรม
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดั ง กล่ า วจะก าหนดให้ ก ารก าหนดรายละเอี ย ดบางกรณี เ ป็ น ไปตามมติ ข องคณะรั ฐ มนตรี ห รื อ ประกาศ
ของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้

๒๓

มาตรา ๔๖ (๘) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๖ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๕
มาตรา ๔๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๖
มาตรา ๔๖ วรรคสาม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒๔

มาตรา ๔๙ บรรดาอานาจหน้าที่ที่มีบทกฎหมายกาหนดให้เป็นของส่วนราชการที่ถูกยุบเลิก
ตามมาตรา ๓ หรือ ของรัฐ มนตรี ผู้ดารงตาแหน่ง หรือ ผู้ซึ่ง ปฏิบัติห น้า ที่ใ นส่ว นราชการนั้น ให้โ อนไป
เป็นของส่วนราชการ หรือของรัฐมนตรี ผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่นตามที่กาหนด
ในพระราชกฤษฎีกา
ในการโอนอ านาจหน้ า ที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ถ้ า จ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นแปลงองค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการตามกฎหมายใด หรือแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้อง
กับการโอนอานาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ให้กระทาได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกาหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาให้ส่วนราชการที่ถูกโอนอานาจหน้าที่ไป
รัฐมนตรีผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการนั้น ยังคงมีอานาจหน้าที่เดิมต่อไปเพื่อประโยชน์
ในการบริหารราชการให้มีความต่อเนื่องกันก็ได้
ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมบรรดาบทกฎหมายในส่วน
ที่เกี่ยวข้องด้วย
มาตรา ๕๐ ให้ รั ฐ มนตรี ประจาส านักนายกรัฐ มนตรี รั ฐ มนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละสิ่ งแวดล้ อม รัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงศึก ษาธิการ
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรมของกระทรวงที่ ถู ก ยุ บ เลิ ก
ตามมาตรา ๓ และรั ฐ มนตรี ช่ว ยว่า การของกระทรวงดัง กล่ า ว เป็น รัฐ มนตรีป ระจ าส านัก นายกรั ฐ มนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรม และรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การ
ที่เกี่ย วข้องของกระทรวงตามมาตรา ๕ ตามลาดับ จนกว่าจะมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ
แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่
มาตรา ๕๑ ในระหว่างที่ยัง มิได้จั ดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให้ เป็นไปตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารมี ส่ วนราชการภายในกระทรวงตามที่
พระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บั ญ ญั ติ ไ ว้ ส าหรั บ
กระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่ส่วนราชการใดของกระทรวงศึ กษาธิการที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้ให้อยู่ใน
สังกัดของกระทรวง ทบวง กรมอื่นแล้ว

ให้สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ มีฐานะเป็นกรมอยู่ในสังกัดสานักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
จัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา ๕๒ ให้ ท บวงมหาวิ ท ยาลั ย และส่ ว นราชการที่ สั ง กั ด ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓
ยังคงเป็นทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทีย บเท่ากระทรวงและส่วนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยต่อไป
และให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และข้าราชการในทบวงมหาวิทยาลัย
และในส่วนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
มาตรา ๕๓ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โอนกิจการอานาจหน้าที่
ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของกรมวิเทศสหการและ
บรรดาอานาจหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ ไปเป็นของส่วนราชการหนึ่ง
ส่วนราชการใดของกระทรวงการต่างประเทศ หรือของผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะกาหนดให้
การกาหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้
เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งขึ้นใช้บังคับแล้ว ให้ ถือว่ากรมวิเทศสหการ
เป็นอันยุบเลิก
มาตรา ๕๔๒๗ (ยกเลิก)
มาตรา ๕๕ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลเสนอกฎหมาย
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ระเบี ย บราชการกระทรวงกลาโหม ให้ ส อดรั บ กั บ ภารกิ จ ของทหาร
ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๖ ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลเสนอกฎหมาย
เพื่อโอนภารกิจของสานักงานตารวจแห่งชาติที่มิใช่ภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน
และปราบปรามผู้กระทาผิด ไปเป็นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง และเพื่อลดภารกิจ
ในพื้นที่ตามลาดับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกัน
และปราบปรามผู้กระทาผิด
มาตรา ๕๗ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลเสนอกฎหมาย
จัดตั้งสานักงานส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และกรมสารวจและทาแผนที่พลเรือน ขึ้นในกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

๒๗

มาตรา ๕๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๕๘ ให้ โ อนกิจ การ ทรัพ ย์สิ น สิ ทธิ หน้า ที่ งบประมาณ ข้ าราชการและลู กจ้ า ง
ของกรมไปรษณี ย์ โ ทรเลขตามบทบั ญ ญั ติ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยองค์ ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละก ากั บ กิ จ การ
วิ ท ยุ ก ระจายเสี ย ง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ แ ละกิ จ การโทรคมนาคมไปเป็ น ของส านั ก งานคณะกรรมการกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เสมือนสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และเมื่อมีการโอนแล้วให้ถือว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นอันยุบเลิก
มาตรา ๕๙ ภายใต้บังคับวรรคสอง ให้กระทรวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ที่มี ฐ านะเป็ น กรมตามพระราชบั ญ ญั ติป รั บปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่ แก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม
ยังคงมีอานาจหน้าที่และการจัดระเบียบราชการเช่นเดิมต่อไป เว้นแต่กระทรวงกลาโหม สานักราชเลขาธิการ
ส านั กพระราชวั ง ส านั ก งานคณะกรรมการพิเ ศษเพื่ อประสานงานโครงการอันเนื่อ งมาจากพระราชดาริ
ส านั กงานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ ราชบั ณฑิ ต ยสถาน ส านั ก งานตารวจแห่ งชาติ ส านั ก งานป้อ งกั น
และปราบปรามการฟอกเงิน และส านั กงานอัยการสู งสุ ด ให้ มีอานาจหน้า ที่และการจัดระเบียบราชการ
ตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ใช้บังคับสาหรับ
กระทรวง กรม หรือ ส่ว นราชการที่เ รีย กชื่อ อย่า งอื่น ที่มีฐ านะเป็น กรมแห่ง ใดแล้ว ให้ก ระทรวง กรม
หรือ ส่ว นราชการนั้น มีอานาจหน้า ที่แ ละการจัด ระเบีย บราชการตามพระราชบัญ ญัตินี้นับ แต่ว ัน ที่
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป
ในการจัดระเบียบราชการระยะแรก ถ้ากระทรวงใดสมควรมีกลุ่มภารกิจให้ตรากฎกระทรวง
กาหนดให้มีกลุ่มภารกิจใช้บังคับพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง
ในกรณี ที่ มี ก ารจั ด ระเบี ย บราชการของกระทรวงใดเป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ล้ ว
ถ้ากระทรวงนั้นมีตาแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกินกว่าจานวนที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นกรณีที่ไม่สามารถย้ายไปดารงตาแหน่งอื่นในกระทรวงนั้น
หรือกระทรวงอื่นที่เหมาะสมได้ ให้ตาแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวงดังกล่าวยังคงมีต่อไปได้
แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๖๐ ให้ รั ฐ บาลรายงานค่ า ใช้ จ่ า ยประจ าและอั ต ราของข้ า ราชการและลู ก จ้ า ง
ของราชการส่ว นกลางและราชการส่ว นภูม ิภ าคเปรีย บเทีย บกับ ก่อ นพระราชบัญ ญัต ินี ้ใ ช้บ ัง คับ
ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อครบกาหนดหนึ่งปีและสองปีของการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระบบราชการนั้นเป็นกลไกสาคัญ
ของประเทศในอันที่จะผลักดันให้แนวทางการบริหารประเทศตามที่กาหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ต่าง ๆ รวมทั้งการดาเนินการตามแนวนโยบายของรัฐเกิดผลสาเร็จเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
ส่วนรวม การจัดกลไกของระบบราชการจึงเป็นเรื่องสาคัญที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไป
ของสังคม ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการหลายครั้ง แต่ ยังคงให้มีการปฏิบัติราชการ
ตามโครงสร้างการบริหารที่ไม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมซึ่งเป็นผลให้การทางานของข้าราชการเป็นไปด้วยความ
ล่ าช้าเพราะมีขั้น ตอนการปฏิบั ติงานค่อนข้างมาก และส่ ว นราชการต่ าง ๆ มิได้กาหนดเป้าหมายร่ว มกั น
และจัดกลไกการปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลทาให้การปฏิบัติงานเกิดความซ้าซ้อนและกระทบ
ต่อการให้บริการแก่ประชาชน แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จาเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบราชการทั้งระบบ
โดยการปรั บ อานาจหน้ าที่ของส่ ว นราชการขึ้นใหม่ และปรับปรุงการบริห ารงานโดยการจัดส่ ว นราชการ
ที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กัน รวมไว้เป็นกลุ่มงานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สาคัญในการปรับระบบการทางาน
ในรู ป กลุ่ มภารกิ จ เพื่อให้ ส ามารถกาหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบั ติงานของส่ ว นราชการที่มีความ
เกี่ยวข้องกันให้สามารถทางานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นการลดค่าใช้ จ่าย
ในส่ ว นงานที่ ซ้ าซ้ อ นกั น เมื่ อ จั ด ส่ ว นราชการใหม่ ใ ห้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้ แ ล้ ว จะมี ผ ลท าให้ แ นวทาง
ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถปรับปรุงการทางานของข้าราชการ
ให้มีประสิทธิภาพในระยะต่อไปได้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกฤษฎีกายุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕๒๘
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม และให้ความใน (๗) ของมาตรา ๑๖
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอันยกเลิกตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ
องค์ก รจัด สรรคลื่น ความถี่แ ละกากับ กิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔ การดาเนินการเกี่ยวกับกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อานาจหน้าที่ หนี้สิน และงบประมาณ
ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ให้ดาเนินการตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมิให้นาความในมาตรา ๘ จัตวา วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับ
๒๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๗ ก/หน้า ๑/๑๘ มกราคม ๒๕๔๕

มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คื อ โดยที่พระราชบัญญั ติองค์ก รจัดสรร
คลื่น ความถี่แ ละกากับ กิจ การวิท ยุก ระจายเสีย ง วิท ยุโ ทรทัศ น์ และกิจ การโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓
บัญญัติให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อานาจหน้าที่ หนี้ และงบประมาณของกรมไปรษณีย์โทรเลข
กระทรวงคมนาคม ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เว้นแต่กิจการไปรษณีย์
และเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจาซึ่งมีผู้ครองอยู่ ให้โอนไปเป็นของสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงคมนาคม ย่อมทาให้กิจการและอานาจหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม เป็นอันหมดไป
โดยผลของบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว เป็นการสมควรยุบเลิกกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม แต่โดยที่
มาตรา ๒๓๐ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๘ จัตวา วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ง แก้ไ ขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญ ญัติร ะเบีย บบริห าร
ราชการแผ่น ดิน (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญ ญัติใ ห้ก ารยุบ ส่ว นราชการให้ต ราเป็น พระราชกฤษฎีก า
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖๒๙
มาตรา ๓ ให้ โ อนกรมป่ า ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่า ไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้มีอานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมทานุบารุงป่า
และการดาเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การทาไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอื่น
เกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้ ทั้งนี้ เฉพาะที่ไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช และอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
มาตรา ๔ ให้โอนบรรดากิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน
ข้าราชการ ลูกจ้าง ตาแหน่งและอัตรากาลังของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นของกรมป่าไม้
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๕ ให้ โ อนบรรดาอานาจหน้ าที่ ที่เ กี่ยวกับ การปฏิ บัติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ที่เป็นของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น อานาจหน้ า ที่ข องกรมป่า ไม้ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี
๒๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๙๓ ก/หน้า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖

บรรดาบทบัญ ญัต ิแ ห่ง กฎหมาย กฎ ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ประกาศ ค าสั ่ง หรือ มติ
ของคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถือว่า
อ้างถึงกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ง แวดล้อ ม และข้า ราชการหรือ พนัก งานเจ้า หน้า ที่ข องกรมป่า ไม้ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน
คุ้มครอง ฟื้นฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและทานุบารุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การจัดให้ใช้ประโยชน์
ทรั พยากรธรรมชาติอย่ างยั่ งยื น การดาเนิ นการตามกฎหมายว่าด้ว ยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้ว ยป่าสงวน
แห่งชาติ และการดาเนินการอื่นใด ทั้งนี้ ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
และอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ในเขตพื้น ที่ป่ า ต้น น้ าล าธาร และเขตพื้นที่ป่ าที่เตรี ยมการจัดให้ เ ป็นเขตอุทยานแห่ งชาติ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้กรมป่า ไม้มอบอานาจหน้าที่ในการดาเนินการตามกฎหมาย
ว่าด้วยป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้ว ยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายว่าด้วยสวนป่า
ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดาเนินการได้ด้วย
มาตรา ๗ ให้ ก.พ.ร. ตรวจสอบภารกิจและอานาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ตว์ป่ า และพัน ธุ์พืช หากเห็น ว่ามีภ ารกิจหรืออานาจหน้าที่ใดของหน่ว ยงานใดมิได้เป็นไปตาม
มาตรา ๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖ ให้ดาเนินการแบ่งแยกและดาเนินการให้ถูกต้องตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด
ในมาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๖ ทั้ ง นี้ ให้ ด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ
ในการโอนภารกิจหรืออานาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้โอนหรือจัดแบ่งทรัพย์สิน งบประมาณ
หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ตาแหน่งและอัตรากาลังให้สอดคล้องกันด้วย
มาตรา ๘ ให้โอนบรรดากิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง ต าแหน่ ง และอั ต ราก าลั ง ของกรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มาตรา ๙ เมื่อได้ดาเนิ น การตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แล้ ว ให้ บรรดาอานาจหน้าที่
ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ของส่วนราชการที่โ อนมา หรื อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่ว นราชการ
ที่โอนมาดังกล่าว โอนไปเป็นอานาจหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอน หรือของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี

บรรดาบทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ มติ ข อง
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการที่โอนมาดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี
มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีส่ ว นราชการตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการกรมป่ า ไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕
โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ขึ้นใหม่
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎี ก าโอนกิ จ การบริ ห ารและอานาจหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กาหนดให้กรมป่าไม้
เป็ นส่ วนราชการในสั งกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืช
เป็นส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้าน
นโยบาย วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้
กฎหมายขาดประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการ
บูรณาการตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พร้ อมทั้งบรรดากิจ การ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิ น งบประมาณ หนี้ สิ ทธิ ภาระผู กพัน
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง ตาแหน่ ง และอั ต รากาลั ง ไปเป็ น กรมป่ า ไม้ สั ง กั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสมควรที่จะได้ปรับปรุงอานาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งโอนอานาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่ว น
ที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อให้การ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบ
อย่ า งชั ด เจน นอกจากนี้ สมควรแก้ไ ขการใช้อ านาจของรั ฐ มนตรี และการใช้อ านาจหน้า ที่ ตามกฎหมา ย
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับการดาเนินการดังกล่าวด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗๓๐
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยุบ กรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ และจัด ตั้งเป็นสานักงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเป็นส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๘
วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบีย บบริห ารราชการแผ่น ดิน (ฉบับ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้มีผู ้อานวยการซึ่ง มีฐ านะเป็น อธิบ ดี
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานัก งานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ
มาตรา ๔ ให้ ส านั กงานความร่ วมมื อเพื่ อการพั ฒนาระหว่างประเทศมีภาระหน้าที่ ในการ
ปฏิบัติราชการที่เกี่ยวกับการบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ
ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย การเผยแพร่ และการฝึ กอบรม โดยร่วมมือกับต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามภาระหน้ าที่ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ส านั ก งานความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นา
ระหว่างประเทศมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จั ด ท าแผน ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ น โยบาย ด าเนิ น โครงการ ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดาเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(๒) บริหารการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล
(๓) ร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภ าคีในภูมิภ าคต่าง ๆ
รวมทั้งดาเนินงานตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(๔) บริ ห ารความร่ ว มมื อ ด้ า นทุ น กั บ ต่ า งประเทศเพื่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรจากภาครั ฐ
ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ
(๕) ประสานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
(๖) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานการพัฒนา
(๗) กระทาการอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
มาตรา ๕ การบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล การดาเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ
และทรัพย์สิน การจัดทานิติกรรมสัญญา การดาเนินคดี หรือการดาเนินการอื่นใดของสานั กงานความร่วมมือ
เพื่ อการพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ ให้ ผู้ อ านวยการมี อานาจหน้ า ที่เ ช่น เดีย วกั บ อธิ บดี โ ดยให้ ก ระทาในนาม
ของสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้
โดยอยู่ภายใต้การกากับการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๓๐

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๖๓ ก/หน้า ๑/๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๗

มาตรา ๖ ให้โอนบรรดากิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิน สิทธิ ภาระ
ผูกพันข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศไปเป็นของสานักงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการอื่น
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๗ บรรดาอานาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งใดของกรมวิเทศสหการ หรือของอธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในกรมวิเ ทศสหการ ให้โ อนไปเป็น ของสานัก งานปลัด กระทรวงการต่า งประเทศ หรือ ปลัด กระทรวง
การต่างประเทศ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในสานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘ บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งใด
ที่อ้างถึงกรมวิเทศสหการ หรืออธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ ให้ถือว่าอ้างถึง
ส านั ก งานความร่ ว มมื อ เพื่อ การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ หรื อ
ผู้ อ านวยการส านั ก งานความร่ ว มมื อเพื่อ การพั ฒ นาระหว่ างประเทศ หรื อผู้ ซึ่ง ปฏิ บัติ ห น้า ที่ใ นส านั กงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่มีกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับกาหนดเป็นอย่างอื่น
มาตรา ๙ ให้ค วามใน (๖) ของมาตรา ๑๓ แห่ง พระราชบัญ ญัติป รับ ปรุง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอันยกเลิกโดยผลของบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้กาหนดให้โอนกิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้
สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ และ
บรรดาอานาจหน้าที่ของผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ
ไปเป็ น ของส่ ว นราชการหนึ่ ง ส่ ว นราชการใดของกระทรวงการต่ า งประเทศ หรื อ ของผู้ ด ารงต าแหน่ ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการดังกล่าว แล้วแต่กรณี ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าว
ใช้บังคับ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่ากรมวิเทศสหการเป็นอันยุบเลิก แต่เนื่องจากกระทรวง
การต่างประเทศยังมีภารกิจ ด้านให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ซึ่งมิได้อยู่ในอานาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกระทรวงการต่างประเทศ จึงจาเป็นต้องมีหน่วยงานหลัก
เพื่ อ ปฏิบั ติ ห น้ า ที่ ดั งกล่ า ว ในการนี้ ส มควรจั ด ตั้ งส านั ก งานความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ
ขึ้น เป็ น ส่ ว นราชการซึ่ งไม่ มีฐ านะเป็ น กรมในกระทรวงการต่ างประเทศ และให้ มี ผู้ อ านวยการซึ่ง มี ฐ านะ
เป็ น อธิ บ ดี เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาข้ า ราชการและรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการ โดยยุ บ
กรมวิเทศสหการมาจั ดตั้งเป็ น สานั กงานความร่ว มมือเพื่อการพัฒ นาระหว่างประเทศ จึงจาเป็ นต้องตรา
พระราชกฤษฎีกานี้

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙๓๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้าวเป็นพืชที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ต่อเศรษฐกิจไทย แต่ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องข้า วมีอยู่หลายหน่วยงานและกระจัดกระจาย
อยู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสมควรให้มีการจัดตั้งกรมการข้าวขึ้นมีฐานะ
เป็นส่ว นราชการระดับกรมเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะ ให้ครอบคลุมถึงการปรับปรุง
พัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตต่อพื้น ที่ และคุณภาพสู งขึ้น การพัฒนาพันธุ์ การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การส่งเสริมและเผยแพร่เพื่อพัฒนาชาวนา การแปรรูป
และการจัดการอื่น ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว รวมทั้งการตลาดและการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เกี่ยวกับข้าว จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๒
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คือ โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ คณะกรรมการ
กากับ และส่ งเสริ มการประกอบธุร กิจ ประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติให้ จัดตั้งคณะกรรมการกากั บ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
แทนกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ และให้โอนบรรดากิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ
เงิ น ของกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย เงิ น ของกองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต
เงิน ของกองทุน ทดแทนผู้ป ระสบภัย หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิช ย์
ในส่ ว นที่เกี่ย วกับ งานประกัน วิน าศภัย งานประกันชีวิต และงานคุ้มครองผู้ ประสบภัยจากรถ ไปเป็นของ
ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย และให้ โ อนการด าเนิ น คดี
และการดาเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือลูกจ้างและเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา
และเงินต่าง ๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือนซึ่งมีผู้ครองอยู่ ให้โอนไปเป็นของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พาณิชย์ กรณีจึงมีความจาเป็นต้องยกเลิกความใน (๕) ของมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการกากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๓
มาตรา ๔ ให้โอนบรรดากิจการ อานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระ
ผูกพันทั้งปวง ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๕)

๓๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๒๖ ก/หน้า ๔/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้า ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐
๓๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้า ๑๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐
๓๒

พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบราชการตามพระราชบัญญัติร ะเบียบบริห ารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติร ะเบีย บบริห ารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้า ง
และอัตรากาลั งของส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรว ง
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการ
ในสานักนายกรัฐมนตรี และเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่รับผิดชอบ
งานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. กาหนด ในการนี้ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗
แห่ งพระราชบัญญัติป รับ ปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อให้ สอดคล้ องกับบทบัญญัติดังกล่ าว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐๓๔
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ต ิ ฉ บั บ นี ้ คื อ โดยที ่ บ ทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๕๔
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้ต้องยุบเลิกกรมทางหลวงชนบท
ภายในห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ โดยให้โอนกิจการอานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ
หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของกรมทางหลวงชนบท และบรรดาอานาจหน้าที่
ของผู้ดารงตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมทางหลวงชนบท ไปเป็นของกรมทางหลวงหรือผู้ดารงตาแหน่ง
หรื อ ผู้ ซึ่ งปฏิบั ติห น้ าที่ ในกรมทางหลวง หรื อไปเป็น ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น หรือ ผู้ ด ารงต าแหน่ ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ซึ่งการยุบเลิกจะส่งผลกระทบต่อการดาเนิน
ภารกิจในการกาหนดมาตรฐาน การควบคุมในทางวิชาการ และการพัฒนางานทางหลวงชนบทและทางหลวง
ท้องถิ่นในภาพรวม ดังนั้น สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวเพื่อให้ยังคงมีกรมทางหลวงชนบทเพื่อดาเนิน
ภารกิจต่อไป จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒๓๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ แห่ งกฎหมายว่าด้ว ย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม บัญญัติให้กรมทางหลวงชนบทต้องยุบเลิกไปภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บั งคับ แต่เนื่ องจากภารกิจปัจจุบันที่กรมทางหลวงชนบทดาเนินการอยู่มีความส าคัญ
๓๔
๓๕

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๐ ก/หน้า ๒๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๘ ก/หน้า ๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

และจ าเป็ น อย่ า งยิ่ งต่อ การพั ฒ นาโครงสร้ างพื้น ฐานด้ านทางหลวง และการกระจายความเจริญ สู่ ช นบท
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของทุกรัฐ บาล โดยกรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่หลักในการกาหนดมาตรฐานทางการ
ก่อสร้าง และการบารุงรักษาทางทั้งทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น (อปท.) ควบคุมในทางวิชาการงานทางฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหาร
ของ อปท. ทั่ ว ประเทศ ก ากั บ และตรวจตราให้ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานและหลั ก วิ ช าการตามที่ ก าหนดไว้
วิจัยและพัฒนางานทาง เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานทางหลวงชนบทและงานทางหลวงท้องถิ่น ให้คาปรึกษา
และให้ความช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่ อปท. นอกจากนั้นกฎหมายทางหลวงได้กาหนดให้กรมทางหลวง
ชนบทมีห น้าที่เพิ่มขึ้น จากเดิม และมีส าระสาคั ญ ๒ ด้า น คือ ด้านกากับตรวจตราและควบคุมทางหลวง
และด้านควบคุม รักษา ขยายและสงวนเขตทาง จึงมีความจาเป็นต้องมีกรมทางหลวงชนบทไว้รับผิดชอบ
ภารกิ จ ดั ง กล่ า ว ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ ระบบการคมนาคมขนส่ ง ทางบกของประเทศ จึ ง จ าเป็ น ต้ อ งตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๕๒๓๖
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรเปลี่ ย นชื่ อ
กรมการขนส่งทางน้าและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
และเป็น การระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามหน่วยงาน จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒๓๗
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

๓๖
๓๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๗ ก/หน้า ๑/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๗ ก/หน้า ๔/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชกฤษฎีก าฉบับ นี้ คือ โดยที่เ ป็น การสมควรเปลี ่ย นชื่อ
กรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจด้านการบิน
ซึ่งครอบคลุมทั้งการขนส่งทางอากาศและการเดินอากาศ และเป็นการสอดคล้องกับแนวทางในการกาหนด
ชื่อหน่วยงานลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒๓๘
มาตรา ๔ ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วกั บ ราชการของส านั ก งานปลั ด กระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบรรดาอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ไปเป็นของกรมหม่อนไหมหรือของเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง
รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลู กจ้าง และอัตรากาลังของส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ไปเป็นของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากหม่อนไหมเป็นผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นต้นที่นาไปสู่สินค้าแปรรูป และนวัตกรรมในหลายรูปแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับเอกลักษณ์ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมการดารงชีพแบบวิถีชาวไทย อันจาเป็นต้องมีการอนุรักษ์ คุ้มครอง สืบทอด และจรรโลงให้คงอยู่
กับสั งคมไทย กับ ทั้งต้องส่ งเสริมให้สังคมได้เห็ นคุณค่าและหวงแหนสิ่ งที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนต้องมีการวิจัย
และพัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการแปรรูปจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นไปสู่สินค้า ตามความต้องการ
ของตลาดอย่ า งมี ม าตรฐานและปลอดภั ย ซึ่ ง จะเป็ น การเผยแพร่ ไ หมไทยและผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากหม่ อ นไหม
ให้แพร่หลายทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เพิ่มขึ้ นในปัจจุบันได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว สมควรจัดตั้งกรมหม่อนไหมขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓๓๙
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บั งคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
๓๘
๓๙

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๙๒ ก/หน้า ๑/๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๒ ก/หน้า ๔/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓

มาตรา ๓ ให้เปลี่ยนชื่อสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา
ให้เปลี่ยนชื่อตาแหน่งของผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นอธิบดี
กรมพลศึกษา และรองผู้อานวยการสานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นรองอธิบดีกรมพลศึกษา
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชกฤษฎี ก าฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ เ ป็ น การสมควรเปลี่ ย นชื่ อ
สานักงานพัฒ นาการกีฬาและนั นทนาการ เป็นกรมพลศึกษา และเปลี่ยนชื่อตาแหน่งหั วหน้าส่วนราชการ
และตาแหน่งรองหัว หน้ าส่ว นราชการ เพื่อให้ สอดคล้ องกั บการปฏิบัติภารกิจของส่ว นราชการ จึงจาเป็น
ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓๔๐
มาตรา ๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิ ทธิ หนี้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
และเงิน งบประมาณของสานัก งานคณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ง ชาติ กระทรวงวัฒ นธรรม ไปเป็น ของ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
มาตรา ๕ บทบัญ ญัต ิแ ห่ง กฎหมาย กฎ ข้อ บัง คับ ระเบีย บ ประกาศ ค าสั ่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใด อ้างถึงสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ถือว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยุบเลิ กส านักงาน
คณะกรรมการวัฒ นธรรมแห่ ง ชาติ และเปลี่ ยนเป็ น กรมส่ งเสริ มวั ฒ นธรรม เพื่อ ทาหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบงาน
ด้านวัฒนธรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓๔๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า บัญญัติให้ องค์กรอัยการ
มีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุด
เป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๔๐
๔๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๕๘ ก/หน้า ๑/๒๓ กันยายน ๒๕๕๓
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๕๔/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖๔๒
มาตรา ๔ ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เฉพาะสานักฝนหลวงและการบินเกษตร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลู กจ้างของสานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะสานักฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นอานาจหน้าที่
ของกรมฝนหลวงและการบิน เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนัก งานราชการ ลูก จ้า ง และอัต รากาลัง ของสานัก งานปลัด กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เฉพาะสานัก ฝนหลวงและการบิน เกษตร ไปเป็น ของกรมฝนหลวงและการบิน เกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
มาตรา ๖ บรรดาบทบั ญญัติแห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ ง หรือ
มติคณะรั ฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านั กฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้า งของสานักฝนหลวงและการบินเกษตร สานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถือว่าอ้างถึงกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นบริการ
สาธารณะในการทาฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้าในพื้นที่เกษตรกรรม ป่าไม้ และเขื่อนหรือพื้นที่เก็บกักน้า อันเป็นการ
ป้องกัน และแก้ไขปั ญหาภัยแล้ ง และภัย ธรรมชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภารกิจดังกล่ าวรวมถึงการกาหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้าในชั้นบรรยากาศ การมีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารจั ดการทรั พยากรน้ าแบบบู รณาการของประเทศ รวมทั้งการวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีการทาฝน
และการดัดแปรสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการ
ด้านการบินและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนในภารกิจด้านการเกษตรและอื่น ๆ โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการและความรับผิดชอบของสานักฝนหลวงและการบินเกษตร สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ สมควรยกฐานะสานักฝนหลวงและการบินเกษตร สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยจัดตั้งเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การ
บริหารจัดการการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความคล่องตัวในการ
บูรณาการภารกิจร่วมกับส่วนราชการอื่น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๔๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๘ ก/หน้า ๑๘/๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖๔๓
มาตรา ๔ ให้ โ อนบรรดากิ จการ เงิ น กองทุน ส่ งเสริ ม และพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิ ต คนพิก าร
ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ของสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ตามพระราชบั ญญัติส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของส านักงานส่ งเสริม
และพัฒ นาคุณ ภาพชีว ิต คนพิก ารแห่ ง ชาติ กระทรวงการพัฒ นาสัง คมและความมั ่น คงของมนุษ ย์
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่อ งจากมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต คนพิ ก ารเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาในการเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ ากสิ่ ง อ านวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐยังไม่เพียงพอ อันจาเป็นต้องกาหนดให้
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีอานาจในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์
ให้คาแนะนาและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอานวยความสะดวก สวัสดิการ
และความช่วยเหลืออื่น ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการของสานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่ งชาติสามารถปฏิบัติตามภารกิจ ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและมีความคล่ องตัว สมควรยกฐานะ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่ อ ง การแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมายว่ า ด้ ว ย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ๔๔
ข้อ ๕ ให้โอนบรรดาอานาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ ป็ น ของส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การ ลงทุ น กระทรวง
อุตสาหกรรม และอานาจหน้าที่ที่เป็น ของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักนายกรัฐมนตรี และของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สานักนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี
ข้อ ๖ ให้ โ อนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย์สิ น งบประมาณ สิ ท ธิ หนี้ ภาระผู กพั น ข้ าราชการ
พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า ง และอั ต ราก าลั ง ของส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น กระทรวง
อุตสาหกรรม ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สานักนายกรัฐมนตรี

๔๓
๔๔

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนที่ ๓๐ ก/หน้า ๑๘/๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน้า ๖/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๕
มาตรา ๕ ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับสานั กงาน
ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกระทรวง
การต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไปเป็นอานาจหน้าที่
ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันข้าราชการ
พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า ง และอั ต ราก าลั ง ของกระทรวงการต่ า งประเทศ ในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ส านั ก งาน
ความร่ ว มมื อ เพื่ อ การพั ฒ นาระหว่ า งประเทศ ไปเป็ น ของกรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ
มาตรา ๗ บรรดาบทบั ญญัติแห่ งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่า งประเทศ
และข้าราชการ พนั กงานราชการ หรือลู กจ้างของสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ ให้ ถือว่ าอ้างถึ งกรมความร่ว มมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากภารกิจความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศโดยการให้ ความช่ว ยเหลื อแก่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายของรัฐ บาลในการส่ งเสริม
และพัฒนาความสั มพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะนาไปสู่การขยายความร่วมมือ
ในด้านต่าง ๆ และการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงาน
ความร่ ว มมือเพื่อการพัฒ นาระหว่า งประเทศสามารถปฏิบัติต ามภารกิจที่ เพิ่ มขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
และมี ค วามคล่ องตั ว สมควรยกฐานะส านั ก งานความร่ ว มมื อ เพื่ อการพั ฒ นาระหว่า งประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ ขึ้นเป็นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยให้เป็นหน่วยงานหลัก
ในการดูแลรับผิดชอบงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๖
มาตรา ๔ ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
๔๕
๔๖

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๙/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๔ ก/หน้า ๑๒/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

และของข้าราชการ พนั กงานราชการ และลูกจ้างของส่ว นราชการในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พาณิชย์ ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอานาจหน้าที่ของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือ
ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
แล้วแต่กรณี
(๑) สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
(๒) กองยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนงาน เฉพาะงานเกี่ ย วกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารค้ า
ของประเทศและงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์กาหนด
มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า ง และอัต รากาลั งของส่ ว นราชการตามมาตรา ๔ ไปเป็ นของส านั กงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
มาตรา ๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรื อ
มติค ณะรัฐ มนตรีใ ดที่อ้า งถึง ส่ว นราชการตามมาตรา ๔ และข้า ราชการ พนัก งานราชการ หรือ ลูก จ้า ง
ของส่วนราชการตามมาตรา ๔ ให้ถือว่าอ้างถึงสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
หรือข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติฉ บับ นี้ คือ เนื่อ งจากโครงสร้า งทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยต้องพึ่งพาการส่งออก ทาให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
ของโลกที่สาคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางการค้าของไทย รวมทั้งยังเป็นการรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนสมควรให้มีการจัดตั้งสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าขึ้นมี ฐานะเป็นส่วนราชการ
ระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์ เพื่อทาหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักที่กาหนดนโยบายทิศทางการค้าของประเทศ
ตลอดจนเสนอแนะและจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ
ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๗
มาตรา ๔ ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ และของข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งของกรมพั ฒ นาสั ง คม
และสวัส ดิการ กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปเป็นอานาจหน้าที่ของส านักงาน
๔๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๕ ก/หน้า ๔๙/๕ มีนาคม ๒๕๕๘

ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะ
(๑) สานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๒
(๒) งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของส่วนราชการตามมาตรา ๔ ไปเป็นของสานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรา ๖ ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพั ฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอานาจหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนา
สั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ หรื อ ของข้า ราชการ พนั กงานราชการ และลู ก จ้างของกรมกิ จการเด็ ก
และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี
(๑) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะ
(ก) กองบริหารกองทุน เฉพาะงานเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองเด็ก
(ข) งานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
(๒) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ
(ก) สานักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
(ข) สานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก เฉพาะงานตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก
(ค) สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน
(ง) ศูนย์อานวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(จ) งานตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
(๓) สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ
(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
(ข) สานักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก
(ค) สานักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน
(ง) งานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
(จ) งานตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก
มาตรา ๗ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของส่วนราชการตามมาตรา ๖ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มาตรา ๘ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และบุคลากรของกองทุนคุ้มครองเด็ก
ในส านั ก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่น คงของมนุษ ย์ ตามกฎหมายว่ าด้ ว ย
การคุ้มครองเด็ก ไปเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กในกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
มาตรา ๙ ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอานาจหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ หรื อ ของข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งของกรมกิ จ การผู้ สู ง อายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี
(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ
(ก) สานักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
(ข) สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
(๒) สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ
(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
(ข) สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ
(ค) งานตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ
มาตรา ๑๐ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนั กงานราชการ ลูกจ้ าง และอัตรากาลั งของส่ ว นราชการตามมาตรา ๙ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สู งอายุ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรา ๑๑ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส
และผู้สูงอายุ เฉพาะกองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไปเป็นของกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์กาหนด โดยคานึงถึงความสมัครใจของบุคคลที่จะถูกโอนประกอบกับประโยชน์ของทางราชการด้วย
มาตรา ๑๒ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และบุคลากรของกองทุนผู้สูงอายุ
ในส านั กงานส่ งเสริมสวัสดิภ าพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ สู งอายุ ตามกฎหมายว่าด้ว ย
ผู้ สู ง อายุ ไปเป็ น ของกองทุ น ผู้ สู งอายุ ใ นกรมกิ จการผู้ สู งอายุ กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คง
ของมนุษย์
มาตรา ๑๓ ให้ โ อนบรรดาอานาจหน้า ที่เ กี่ยวกับการปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอานาจหน้าที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี
(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ
(ก) สานักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับสตรี
(ข) สานักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ยกเว้นงานตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก
(ค) สถานสงเคราะห์ ส ตรี และสถานสงเคราะห์ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้าประเวณี
(ง) งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
(๒) สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
มาตรา ๑๔ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนัก งานราชการ ลูก จ้า ง และอัต รากาลัง ของส่ว นราชการตามมาตรา ๑๓ ไปเป็น ของกรมกิจ การสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรา ๑๕ ให้ โ อนบรรดาอานาจหน้า ที่เ กี่ยวกับการปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุ ษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอานาจหน้าที่ของกรมพัฒ นาสั งคมและสวัส ดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี
(๑) สานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะ
(ก) กองบริหารกองทุน เฉพาะงานเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(ข) สานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะกลุ่มการพัฒนา
ระบบสวัสดิการสังคมและกลุ่มการส่งเสริมและประสานเครือข่าย
(ค) งานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
(๒) สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ
(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส
(ข) สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส
มาตรา ๑๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนัก งานราชการ ลูก จ้าง และอั ตรากาลัง ของส่ว นราชการตามมาตรา ๑๕ ไปเป็นของกรมพัฒ นาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรา ๑๗ ให้โ อนบรรดากิจการ ทรัพย์สิ น สิทธิ หนี้ และบุคลากรของกองทุนส่งเสริม
การจั ดสวัสดิการสั งคมในส านั กงานปลั ดกระทรวง กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์

ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรา ๑๘ ให้ โ อนบรรดาอานาจหน้า ที่เ กี่ยวกับการปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชี วิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลู กจ้ าง
ของกรมส่ งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษ ย์
แล้วแต่กรณี
(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ
(ก) สานักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับคนพิการ
(ข) สถานสงเคราะห์คนพิการและศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ
(๒) สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
มาตรา ๑๙ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากาลังของส่ว นราชการตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรา ๒๐ ให้โ อนอานาจหน้า ที่ข องส่ว นราชการ และอานาจหน้า ที่ข องข้า ราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ไปเป็นอานาจหน้าที่ ของส่วนราชการ
หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติ
จัดการฝึกและอบรมเด็กบางจาพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชนหรืออธิบดี
กรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี
(๒) ผู้ อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
(๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามพระราชบัญญัติ
การรั บเด็กเป็นบุ ตรบุ ญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการ
เด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี
(๔) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้อานวยการ
สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เ ด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ า ประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไปเป็ น ของกรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว อธิ บ ดี
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี
(๕) ผู้ อ านวยการส านั ก งานกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(๖) ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
(ก) ส านั กงานส่ งเสริ มสวัส ดิภ าพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ ด้อยโอกาส และผู้ สู งอายุ
และผู้อานวยการสานักงานส่งเสริม สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุไปเป็นของ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี
(ข) รองปลั ดกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่ นคงของมนุษ ย์ ซึ่งปลั ดกระทรวง
มอบหมายตามมาตรา ๗ ไปเป็นของรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(ค) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามมาตรา ๘
และมาตรา ๖๘ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
(ง) กรมพัฒ นาสัง คมและสวัส ดิก าร ตามมาตรา ๓๔ ไปเป็น ของกรมกิจ การเด็ก
และเยาวชน
(จ) รองปลั ดกระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลั ดกระทรวง
มอบหมายตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๕ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
(๗) ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
(ก) สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุยกเว้น
มาตรา ๑๐ ไปเป็น ของกรมกิจ การผู้สูงอายุ และผู้ อานวยการสานักงานส่ งเสริมสวัส ดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
(ข) ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์
เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๔ วรรคสอง ไปเป็นของผู้อานวยการสานักในกรมกิจการ
ผู้สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(ค) สานักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๐ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ
(ง) ผู ้อานวยการสานัก ส่ง เสริม และพิทัก ษ์ผู ้ส ูง อายุ ตามมาตรา ๑๘ ไปเป็น ของ
ผู้อานวยการสานักในกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย
(๘) สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๙) สานัก งานส่ ง เสริม สวัส ดิภ าพและพิทัก ษ์เ ด็ก เยาวชน ผู้ด้อ ยโอกาส และผู้สูง อายุ
และผู ้อานวยการส านัก งานส่ง เสริม สวัส ดิภ าพและพิทัก ษ์เ ด็ก เยาวชน ผู ้ด้อ ยโอกาส และผู ้ส ูง อายุ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี
(๑๐) สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และผู้อานวยการสานักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็น ของกรมส่งเสริ มและพัฒ นาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรืออธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ แล้วแต่กรณี

(๑๑) ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
(ก) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๕ ไปเป็นของรองปลัดกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี
(ข) อธิบ ดีกรมพัฒ นาสั งคมและสวัส ดิการ ตามมาตรา ๒๙ ไปเป็นของปลั ดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มาตรา ๒๑ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ที่โอนมา ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ
ที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๒ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
ของกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ผ่ านมา ได้แยกงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ
และด้ า นการปฏิบั ติ ใ นแต่ ล ะกลุ่ มเป้ า หมายออกจากกั น ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาความซ้าซ้ อ นในการปฏิ บั ติ ง าน
และส่งผลกระทบต่อการให้บริการกับประชาชน จึงสมควรปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ โดยรวมงานด้านนโยบาย ด้า นวิชาการ และด้านการปฏิบัติ
ของกลุ่ ม เป้ า หมายเดี ย วกั น ให้ อ ยู่ ใ นส่ ว นราชการเดี ย วกั น เพื่ อ ให้ ส ามารถก าหนดเป้ า หมายและทิ ศ ทาง
การปฏิบัติงานของส่ว นราชการให้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ และลดการทางานที่ซ้าซ้อน
รวมทั้งเป็นการประหยัดทรัพยากรภาครัฐมากยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘๔๘
มาตรา ๒ พระราชกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๔ ให้ โ อนบรรดากิ จ การ อ านาจหน้ า ที่ ทรั พ ย์ สิ น งบประมาณ หนี้ สิ ท ธิ และ
ภาระผูกพัน ในส่วนที่เป็นงานเกี่ยวกับท่าอากาศยานและสานักพัฒนาท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน
ไปเป็นของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม
ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตรากาลังของกรมการบินพลเรือน
กระทรวงคมนาคม เฉพาะงานเกี่ยวกับท่าอากาศยานและสานักพัฒนาท่าอากาศยานและข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการอื่นของกรมการบินพลเรือนที่มิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ สานักงาน
การบิน พลเรือ นแห่ง ประเทศไทยตามกฎหมายว่า ด้ว ยการบิน พลเรือ นแห่ง ประเทศไทย ไปเป็น ของ
กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม
ในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่โอนมาตามวรรคสอง มีจานวนเกินจาเป็น
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอานาจสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่
๔๘

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๙๕ ง/หน้า ๒๘/๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ในส่วนราชการอื่นในกระทรวงคมนาคมได้ โดยให้โอนอัตรากาลังและเงินงบประมาณที่เกี่ยวกับข้ าราชการ
ลูกจ้าง และพนักงานราชการดังกล่าวไปด้วย
มาตรา ๕ ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ
ระเบี ย บ ประกาศ คาสั่ ง หรื อ มติ คณะรั ฐ มนตรี ของกรมการบิน พลเรื อน กระทรวงคมนาคม เฉพาะงาน
เกี่ยวกับท่าอากาศยานและสานักพัฒนาท่าอากาศยาน และของเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน กระทรวง
คมนาคม เฉพาะงานเกี ่ย วกับ ท่า อากาศยานและส านัก พัฒ นาท่า อากาศยาน ไปเป็น อ านาจหน้า ที่
ของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม หรือของเจ้าหน้าที่ของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม
แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖ ให้ โ อนบรรดากิ จ การ อ านาจหน้ า ที่ ทรั พ ย์ สิ น งบประมาณ หนี้ สิ ท ธิ และ
ภาระผู ก พั น รวมทั้ ง ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการ และอั ต ราก าลั ง ของส านั ก มาตรฐานการบิ น
กรมการบิ น พลเรื อ น กระทรวงคมนาคม เฉพาะในส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ งานค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ อากาศยาน
และงานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ไปเป็ นของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
คมนาคม
ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง หรื อ พนั ก งานราชการของกรมการบิ น พลเรื อ นผู้ ใ ดที่ มิ ไ ด้ ถู ก โอนไป
ตามวรรคหนึ่ง หากประสงค์จะโอนไป ให้แสดงความจานงเป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงคมนาคมภายในสามสิบวัน
นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชก าหนดนี้ ใ ช้ บั ง คั บ และให้ ป ลั ด กระทรวงคมนาคมตรวจสอบความรู้ ค วามสามารถ
และความเหมาะสม แล้วประกาศรายชื่อผู้ที่สมควรโอนไป โดยให้ผู้มีชื่ออยู่ในประกาศดังกล่าวโอนไปตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗ ให้ โ อนบรรดาอ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ
ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีของสานั กมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน กระทรวง
คมนาคม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบิน และสอบสวน
อากาศยานประสบอุบัติเหตุ และของเจ้าหน้าที่ของสานักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน กระทรวง
คมนาคม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานค้นหาและช่ วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบินและสอบสวน
อากาศยานประสบอุ บั ติ เ หตุ ไปเป็ น อ านาจหน้ าที่ ข องส านัก งานปลั ด กระทรวง กระทรวงคมนาคม หรื อ
ของเจ้าหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม แล้วแต่กรณี
มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกาหนดนี้
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชก าหนดฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ อ งค์ ก ารการบิ น พลเรื อ น
ระหว่างประเทศ ได้ตรวจสอบพบข้อบกพร่องในด้านโครงสร้างและอานาจหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน
โดยเฉพาะการแบ่งแยก อานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลและหน่วยงานผู้ให้บริการ ดังนั้น
เพือ่ ให้การปฏิบัติงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงต้องปรับปรุงโครงสร้าง
ของส่วนราชการ ในกรมการบินพลเรือนเสียใหม่ โดยแยกงานการกากับดูแลออกเป็น สานักงานการบินพลเรือน
แห่ งประเทศไทย และงานเกี่ยวกับการค้นหาและช่ วยเหลื อกรณีอากาศยานประสบภัย งานนิรภัยการบิ น
และสอบสวนหาสาเหตุของ อุบัติเหตุอากาศยานให้อยู่ในอานาจหน้าที่ของสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

คมนาคม รวมทั้งเปลี่ยนชื่อ กรมการบินพลเรือนเป็นกรมท่าอากาศยาน เพื่อให้สอดคล้องกับงานในหน้าที่หลัก
ที่ปรับปรุงใหม่นี้ด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชกาหนดนี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๔๙
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ คื อ เนื่ อ งจากได้ มี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ กาหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในสานักงาน
และขึ้ น ตรงต่ อ นายกรั ฐ มนตรี โดยสมควรก าหนดให้ ส านั ก งานป้ อ งกั น และปราบปรามการฟอกเงิ น
เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙๕๐
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๔ ให้ โ อนบรรดาอานาจหน้ าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ กระทรวงยุ ติ ธ รรม ไปเป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ
พนั กงานราชการ ลู กจ้ าง และอัตรากาลังของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
มาตรา ๖ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือ
มติคณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวง
ยุติธรรม และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจ ริ ต ในภาครั ฐ กระทรวงยุ ติธ รรม ให้ ถือ ว่าอ้างถึง ส านักงานคณะกรรมการป้อ งกันและปราบปราม
การทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ และข้ าราชการ พนั กงานราชการ หรือลู กจ้า งของส านั กงานคณะกรรมการป้ องกั น
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๗ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
๔๙
๕๐

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๑๐๔ ก/หน้า ๕๑/๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนที่ ๓๘ ก/หน้า ๔๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริ หารในการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อกาหนดให้สานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นส่ ว นราชการไม่สั งกัดส านักนายกรัฐ มนตรี
กระทรวง หรือทบวง และกาหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เป็ น ผู้ บั งคับ บัญชาข้าราชการและเจ้ าหน้ าที่ในส านักงานและขึ้นตรงต่อนายกรัฐ มนตรี สมควรกาหนดให้
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

