
พระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ 

                    
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 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 

(๑๔) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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(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) ส านักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กระทรวงกลาโหม 

(๓) กระทรวงการคลัง 

(๔) กระทรวงการต่างประเทศ 

(๕) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

(๖) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(๖/๑)[๒] กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(๘) กระทรวงคมนาคม 

(๘/๑)[๓] กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

(๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๑๐)[๔] (ยกเลิก) 
(๑๑) กระทรวงพลังงาน 

(๑๒) กระทรวงพาณิชย์ 
(๑๓) กระทรวงมหาดไทย 

(๑๔) กระทรวงยุติธรรม 

(๑๕) กระทรวงแรงงาน 

(๑๖) กระทรวงวัฒนธรรม 

(๑๗)[๕] (ยกเลิก) 
(๑๘) กระทรวงศึกษาธิการ 

(๑๙) กระทรวงสาธารณสุข 

(๒๐) กระทรวงอุตสาหกรรม 

  
หมวด ๑ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
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มาตรา ๖[๖]  ส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงาน
บุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การส่งเสริมการลงทุน 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของส านักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือที่มิได้อยู่ภายในอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ 

  
มาตรา ๗  ส านักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(๒) กรมประชาสัมพันธ์ 
(๓) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
(๔) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
(๕) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(๖) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
(๗) ส านักงบประมาณ 

(๘) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(๙) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

(๑๐) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

(๑๑) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๑๒)[๗] ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(๑๓)[๘] ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(๑๔)[๙] ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
(๑๕)[๑๐] ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี

ปรองดอง 

  
หมวด ๒ 

กระทรวงกลาโหม 

                    
  

มาตรา ๘  กระทรวงกลาโหม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของ
ราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมหรือส่วน
ราชการที่สังกัดกระทรวงกลาโหม 

  

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn6
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn7
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn8
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn9
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn10


มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และ
ระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น 

  
หมวด ๓ 

กระทรวงการคลัง 

                    
  

มาตรา ๑๐  กระทรวงการคลัง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษีอากร การรัษฎากร 
กิจการหารายได้ที่รัฐมีอ านาจด าเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
อ่ืน การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอื่น
ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง 

  
มาตรา ๑๑  กระทรวงการคลัง มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมธนารักษ์ 
(๔) กรมบัญชีกลาง 

(๕) กรมศุลกากร 

(๖) กรมสรรพสามิต 

(๗) กรมสรรพากร 

(๘) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๙) ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

(๑๐) ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 

  
หมวด ๔ 

กระทรวงการต่างประเทศ 

                    
  

มาตรา ๑๒  กระทรวงการต่างประเทศ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศ และ
ราชการอ่ืนตามที่ได้มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการที่
สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 

  
มาตรา ๑๓  กระทรวงการต่างประเทศ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมการกงสุล 

(๓/๑)[๑๑] กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn11


(๔) กรมพิธีการทูต 

(๕) กรมยุโรป 

(๖)[๑๒] (ยกเลิก) 
(๗) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

(๘) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

(๙) กรมสารนิเทศ 

(๑๐) กรมองค์การระหว่างประเทศ 

(๑๑) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
(๑๒) กรมอาเซียน 

(๑๓) กรมเอเชียตะวันออก 

(๑๔) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

  
หมวด ๕ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

                    
  

มาตรา ๑๔  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมสนับสนุน
และพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอ่ืนตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา 

  
มาตรา ๑๕  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมพลศึกษา 

(๔) กรมการท่องเที่ยว 

[ค าว่า “กรมพลศึกษา” ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ
ส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓] 

[ค าว่า “กรมการท่องเที่ยว” ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อ
ส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓] 

  
หมวด ๖ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
                    

  
มาตรา ๑๖  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ

การพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและ
ความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
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ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

  
มาตรา ๑๗[๑๓]  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีส่วนราชการ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(๔) กรมกิจการผู้สูงอายุ 
(๕) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(๖) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(๗) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

  
หมวด ๖/๑ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม[๑๔] 

                   
  

มาตรา ๑๗/๑[๑๕]  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  
มาตรา ๑๗/๒[๑๖]  การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
หมวด ๗ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                    

  
มาตรา ๑๘[๑๗]  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการเกษตรกรรม การ

จัดหาแหล่งน้ าและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ 
รวมตลอดท้ังกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอ่ืนที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  
มาตรา ๑๙  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
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(๒/๑)[๑๘] กรมการข้าว 

(๓) กรมชลประทาน 

(๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(๕) กรมประมง 

(๖) กรมปศุสัตว์ 
(๖/๑)[๑๙] กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

(๗)[๒๐] (ยกเลิก) 
(๘) กรมพัฒนาที่ดิน 

(๙) กรมวิชาการเกษตร 

(๑๐) กรมส่งเสริมการเกษตร 

(๑๑) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(๑๑/๑)[๒๑] กรมหม่อนไหม 

(๑๒) ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(๑๓) ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
(๑๔) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

  
หมวด ๘ 

กระทรวงคมนาคม 

                    
  

มาตรา ๒๐  กระทรวงคมนาคม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการขนส่ง ธุรกิจการขนส่ง การ
วางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้
เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงคมนาคมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงคมนาคม 

  
มาตรา ๒๑  กระทรวงคมนาคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมเจ้าท่า 

(๔) กรมการขนส่งทางบก 

(๔/๑)[๒๒] กรมการขนส่งทางราง 

(๕)[๒๓] กรมท่าอากาศยาน 

(๖) กรมทางหลวง 

(๗) กรมทางหลวงชนบท 

(๘) ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

[ค าว่า “กรมเจ้าท่า” ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการ
ขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๕๒] 

  
หมวด ๘/๑ 
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กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม[๒๔] 

                   
  

มาตรา ๒๑/๑[๒๕]  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการ
วางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การอุตุนิยมวิทยา การสถิติ 
และราชการอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือ
ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  
มาตรา ๒๑/๒[๒๖]  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมอุตุนิยมวิทยา 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(๕) ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
  

หมวด ๙ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                    
  

มาตรา ๒๒[๒๗]  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการป่า
ไม้ การสงวน อนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
และราชการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
มาตรา ๒๓  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมควบคุมมลพิษ 

(๔) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(๕) กรมทรัพยากรธรณี 
(๖) กรมทรัพยากรน้ า 

(๗) กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

(๗/๑)[๒๘] กรมป่าไม้ 
(๘) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

(๙) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

(๑๐) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
หมวด ๑๐ 
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กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[๒๙] 

                    
  

มาตรา ๒๔[๓๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๕[๓๑]  (ยกเลิก) 
  

หมวด ๑๑ 

กระทรวงพลังงาน 

                    
  

มาตรา ๒๖  กระทรวงพลังงาน มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดหา พัฒนาและบริหารจัด
การพลังงาน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของกระทรวงพลังงานหรือส่วน
ราชการที่สังกัดกระทรวงพลังงาน 

  
มาตรา ๒๗  กระทรวงพลังงาน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
(๔) กรมธุรกิจพลังงาน 

(๕) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(๖) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

  
หมวด ๑๒ 

กระทรวงพาณิชย์ 
                    

  
มาตรา ๒๘  กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์หรือส่วนราชการที่
สังกัดกระทรวงพาณิชย์ 

  
มาตรา ๒๙  กระทรวงพาณิชย์ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมการค้าต่างประเทศ 

(๔) กรมการค้าภายใน 

(๕)[๓๒] (ยกเลิก) 
(๖) กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn29
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn30
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn31
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn32


(๗) กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

(๘) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(๙) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

(๑๐)[๓๓] ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

[ค าว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ” ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโดยผลของพระราช
กฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕] 

  
หมวด ๑๓ 

กระทรวงมหาดไทย 

                    
  

มาตรา ๓๐  กระทรวงมหาดไทย มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอ านวยความเป็นธรรมของสังคม การส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปกครองท้องที่ การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการ
อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงมหาดไทย 

  
มาตรา ๓๑  กระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมการปกครอง 

(๔) กรมการพัฒนาชุมชน 

(๕) กรมท่ีดิน 

(๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๗) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

(๘) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

  
หมวด ๑๔ 

กระทรวงยุติธรรม 

                    
  

มาตรา ๓๒  กระทรวงยุติธรรม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหารจัดการกระบวนการ
ยุติธรรม เสริมสร้างและอ านวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม 

  
มาตรา ๓๓  กระทรวงยุติธรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
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(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมคุมประพฤติ 
(๔) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

(๕) กรมบังคับคดี 
(๖) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

(๗) กรมราชทัณฑ์ 

(๘) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

(๙) ส านักงานกิจการยุติธรรม 

(๑๐) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี 
(๑๑) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

  
หมวด ๑๕ 

กระทรวงแรงงาน 

                    
  

มาตรา ๓๔  กระทรวงแรงงาน มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบริหารและคุ้มครองแรงงาน 
พัฒนาฝีมือแรงงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงแรงงานหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน 

  
มาตรา ๓๕  กระทรวงแรงงาน มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมการจัดหางาน 

(๔) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

(๕) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

(๖) ส านักงานประกันสังคม 

  
หมวด ๑๖ 

กระทรวงวัฒนธรรม 

                    
  

มาตรา ๓๖  กระทรวงวัฒนธรรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม และ
ราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมหรือส่วนราชการที่สังกัด
กระทรวงวัฒนธรรม 

  
มาตรา ๓๗  กระทรวงวัฒนธรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 



(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมการศาสนา 

(๔) กรมศิลปากร 

(๕)[๓๔] กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

(๖) ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

  
หมวด ๑๗[๓๕] 

(ยกเลิก) 
                    

  
มาตรา ๓๘[๓๖]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๓๙[๓๗]  (ยกเลิก) 
  

หมวด ๑๘ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

                    
  

มาตรา ๔๐[๓๘]  กระทรวงศึกษาธิการ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแล
การศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา เพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

  
มาตรา ๔๑  การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ

นั้น 

  
หมวด ๑๙ 

กระทรวงสาธารณสุข 

                    
  

มาตรา ๔๒  กระทรวงสาธารณสุข มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย การ
ป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

  
มาตรา ๔๓  กระทรวงสาธารณสุข มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
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(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมการแพทย์ 
(๔) กรมควบคุมโรค 

(๕) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

(๖) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
(๗) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

(๘) กรมสุขภาพจิต 

(๙) กรมอนามัย 

(๑๐) ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

[ค าว่า “กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” ได้เปลี่ยนชื่อจากเดิมโดยผลของ
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐] 

  
หมวด ๒๐ 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

                    
  

มาตรา ๔๔[๓๙]  กระทรวงอุตสาหกรรม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการ และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

  
มาตรา ๔๕  กระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 

(๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

(๔) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

(๕) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
(๖) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

(๗) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

(๘) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(๙)[๔๐] (ยกเลิก) 
วรรคสอง[๔๑] (ยกเลิก) 
  

หมวด ๒๑ 

ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

                    
  

มาตรา ๔๖  ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังต่อไปนี้ 
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(๑)[๔๒] (ยกเลิก) 
(๒)[๔๓] (ยกเลิก) 
(๓) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริม

พัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอ านาจหน้าที่ตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

(๔) ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริมี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(๕)[๔๔] (ยกเลิก) 
(๖)[๔๕] ส านักงานราชบัณฑิตยสภา มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ทาง

วิชาการ และอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

(๗) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และ
อ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

(๘)[๔๖] ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย 

(๙)[๔๗] ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และอ านาจหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมาย 

ส่วนราชการตามวรรคหนึ่งมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี[๔๘] 

วรรคสาม[๔๙] (ยกเลิก) 
  

บทเฉพาะกาล 

                    
  

มาตรา ๔๗  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระ
ผูกพันทั้งปวงของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอ่ืนที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ ไปเป็นของ
กระทรวง กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ โดยกิจการ อ านาจหน้าที่ 
ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระผูกพันของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการอ่ืนใดจะโอนไป
เป็นของส่วนราชการใด ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่ าวจะ
ก าหนดให้การก าหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้องก็ได้ 

  
มาตรา ๔๘  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกระทรวง ทบวง กรม และ

ส่วนราชการอ่ืนที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกระทรวง กรมหรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวจะก าหนดให้การก าหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของ
รัฐมนตรีที่เก่ียวข้องก็ได้ 
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มาตรา ๔๙  บรรดาอ านาจหน้าที่ที่มีบทกฎหมายก าหนดให้เป็นของส่วนราชการที่ถูกยุบเลิก
ตามมาตรา ๓ หรือของรัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการนั้น ให้โอนไปเป็นของส่วน
ราชการ หรือของรัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราช
กฤษฎีกา 

ในการโอนอ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตามกฎหมายใด หรือแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้อง
กับการโอนอ านาจหน้าที่และเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว ให้กระท าได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
โดยในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะก าหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาให้ส่วนราชการที่ถูกโอนอ านาจหน้าที่ไป 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการนั้น ยังคงมีอ านาจหน้าที่เดิมต่อไปเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารราชการให้มีความต่อเนื่องกันก็ได้ 

ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้มีผลเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมบรรดาบทกฎหมายในส่วนที่
เกี่ยวข้องด้วย 

  
มาตรา ๕๐  ให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของกระทรวงที่ถูกยุบเลิกตาม
มาตรา ๓ และรัฐมนตรีช่วยว่าการของกระทรวงดังกล่าว เป็นรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีช่วยว่าการท่ีเกี่ยวข้อง
ของกระทรวงตามมาตรา ๕ ตามล าดับ จนกว่าจะมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี
ใหม่ 

  
มาตรา ๕๑  ในระหว่างที่ยังมิได้จัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีส่วนราชการภายในกระทรวงตามท่ี
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมบัญญัติไว้ส าหรับ
กระทรวงศึกษาธิการ เว้นแต่ส่วนราชการใดของกระทรวงศึกษาธิการที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไว้ให้อยู่ใน
สังกัดของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนแล้ว 

ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ มีฐานะเป็นกรมอยู่ในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการ
จัดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

  



มาตรา ๕๒  ให้ทบวงมหาวิทยาลัยและส่วนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ 
ยังคงเป็นทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงและส่วนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยต่อไปและ
ให้มีรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย และข้าราชการในทบวงมหาวิทยาลัยและใน
ส่วนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย โดยมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายต่อไป  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการจัด
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 

  
มาตรา ๕๓  ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้โอนกิจการอ านาจหน้าที่ 

ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกรมวิเทศสหการและ
บรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ ไปเป็นของส่วนราชการหนึ่ง
ส่วนราชการใดของกระทรวงการต่างประเทศ หรือของผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการ
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจะก าหนดให้การ
ก าหนดรายละเอียดบางกรณีเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ได้ 

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งขึ้นใช้บังคับแล้ว ให้ถือว่ากรมวิเทศสหการเป็น
อันยุบเลิก 

  
มาตรา ๕๔[๕๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๕๕  ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลเสนอกฎหมาย

ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ให้สอดรับกับภารกิจของทหารตาม
รัฐธรรมนูญ 

  
มาตรา ๕๖  ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐบาลเสนอกฎหมายเพ่ือ

โอนภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่มิใช่ภารกิจหลักในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท าผิด ไปเป็นของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือลดภารกิจในพ้ืนที่
ตามล าดับความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและ
ปราบปรามผู้กระท าผิด 

  
มาตรา ๕๗[๕๑]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๕๘  ให้โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ งบประมาณ ข้าราชการและลูกจ้างของ

กรมไปรษณีย์โทรเลขตามบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ เสมือนส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นส านักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม และเมื่อมีการโอนแล้วให้ถือว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขเป็นอันยุบเลิก 

  
มาตรา ๕๙  ภายใต้บังคับวรรคสอง ให้กระทรวง กรม และส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มี

ฐานะเป็นกรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมยังคงมี

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn50
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn51


อ านาจหน้าที่และการจัดระเบียบราชการเช่นเดิมต่อไป เว้นแต่กระทรวงกลาโหม ส านักราชเลขาธิการ ส านัก
พระราชวัง ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ราชบัณฑิตยสถาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน และส านักงานอัยการสูงสุด ให้มีอ านาจหน้าที่และการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ใช้บังคับ
ส าหรับกระทรวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรมแห่งใดแล้ว ให้กระทรวง กรม
หรือส่วนราชการนั้น มีอ านาจหน้าที่และการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้นับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับเป็นต้นไป 

ในการจัดระเบียบราชการระยะแรก ถ้ากระทรวงใดสมควรมีกลุ่มภารกิจให้ตรากฎกระทรวง
ก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจใช้บังคับพร้อมกับพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง 

ในกรณีที่มีการจัดระเบียบราชการของกระทรวงใดเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ถ้า
กระทรวงนั้นมีต าแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นกรณีท่ีไม่สามารถย้ายไปด ารงต าแหน่งอ่ืนในกระทรวงนั้นหรือ
กระทรวงอ่ืนที่เหมาะสมได้ ให้ต าแหน่งรองปลัดกระทรวงและผู้ช่วยปลัดกระทรวงดังกล่าวยังคงมีต่อไปได้ แต่
ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๖๐  ให้รัฐบาลรายงานค่าใช้จ่ายประจ าและอัตราของข้าราชการและลูกจ้างของ

ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคเปรียบเทียบกับก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา เมื่อครบก าหนดหนึ่งปีและสองปีของการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 

รองนายกรัฐมนตรี 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระบบราชการนั้นเป็นกลไกส าคัญของ
ประเทศในอันที่จะผลักดันให้แนวทางการบริหารประเทศตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ 
รวมทั้งการด าเนินการตามแนวนโยบายของรัฐเกิดผลส าเร็จเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน
ส่วนรวม การจัดกลไกของระบบราชการจึงเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไป
ของสังคม ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการหลายครั้ง แต่ยังคงให้มีการปฏิบัติราชการ
ตามโครงสร้างการบริหารที่ไม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมซึ่งเป็นผลให้การท างานของข้าราชการเป็นไปด้วยความ
ล่าช้าเพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก และส่วนราชการต่าง ๆ มิได้ก าหนดเป้าหมายร่วมกันและจัด
กลไกการปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานเกิดความซ้ าซ้อนและกระทบต่อการ
ให้บริการแก่ประชาชน แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบราชการทั้งระบบ โดยการ
ปรับอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการข้ึนใหม่ และปรับปรุงการบริหารงานโดยการจัดส่วนราชการที่ปฏิบัติงาน
สัมพันธ์กันรวมไว้เป็นกลุ่มงานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส าคัญในการปรับระบบการท างานในรูปกลุ่มภารกิจ 



เพ่ือให้สามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกันให้สามารถ
ท างานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานที่ซ้ าซ้อนกัน 
เมื่อจัดส่วนราชการใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้แล้วจะมีผลท าให้แนวทางความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง 
ๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถปรับปรุงการท างานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพในระยะต่อไปได้  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
พระราชกฤษฎีกายุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕[๕๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยุบกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม และให้ความใน (๗) ของมาตรา ๑๖ 

แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นอันยกเลิกตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

  
มาตรา ๔  การด าเนินการเกี่ยวกับกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อ านาจหน้าที่ หนี้สิน และ

งบประมาณตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม ให้ด าเนินการตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมิให้น าความในมาตรา ๘ จัตวา วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับ 

  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่น
ความถี่และก ากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้โอน
บรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ อ านาจหน้าที่ หนี้ และงบประมาณของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม 
ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เว้นแต่กิจการไปรษณีย์และเงินงบประมาณ
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าซึ่งมีผู้ครองอยู่ ให้โอนไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม 
ย่อมท าให้กิจการและอ านาจหน้าที่ของกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม เป็นอันหมดไป โดยผลของ
บทบัญญัติดังกล่าวแล้ว เป็นการสมควรยุบเลิกกรมไปรษณีย์โทรเลข กระทรวงคมนาคม แต่โดยที่มาตรา ๒๓๐ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๘ จัตวา วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให้การยุบส่วนราชการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   จึงจ าเป็นต้องตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๖[๕๓] 

  
มาตรา ๓  ให้โอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรมป่าไม้มีอ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมท านุบ ารุงป่า 
และการด าเนินการเกี่ยวกับการป่าไม้ การท าไม้ การเก็บหาของป่า การใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้ และการอ่ืน
เกี่ยวกับป่าและอุตสาหกรรมป่าไม้  ทั้งนี้ เฉพาะที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช และอ านาจหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ 

  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน 

ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและอัตราก าลังของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นของกรมป่าไม้ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ที่เป็นของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม
ป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แล้วแต่กรณี 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถือว่าอ้างถึงกรม
ป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และขา้ราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๖  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีอ านาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ สงวน 

คุ้มครอง ฟ้ืนฟู ดูแลรักษา ส่งเสริมและท านุบ ารุงทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การจัดให้ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ และกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ 
และการด าเนินการอ่ืนใด  ทั้งนี้ ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า และ
อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ในเขตพ้ืนที่ป่าต้นน้ าล าธาร และเขตพ้ืนที่ป่าที่เตรียมการจัดให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้กรมป่าไม้มอบอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ป่าไม้ กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยเลื่อยโซ่ยนต์ และกฎหมายว่าด้วยสวนป่า ให้กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการได้ด้วย 
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มาตรา ๗  ให้ ก.พ.ร. ตรวจสอบภารกิจและอ านาจหน้าที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากเห็นว่ามีภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ใดของหน่วยงานใดมิได้เป็นไปตามมาตรา 
๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖ ให้ด าเนินการแบ่งแยกและด าเนินการให้ถูกต้องตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดใน
มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๖  ทั้งนี้ ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใช้บังคับ 

ในการโอนภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้โอนหรือจัดแบ่งทรัพย์สิน งบประมาณ 
หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและอัตราก าลังให้สอดคล้องกันด้วย 

  
มาตรา ๘  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน 

ข้าราชการ ลูกจ้าง ต าแหน่งและอัตราก าลังของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ไปเป็นของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

  
มาตรา ๙  เมื่อได้ด าเนินการตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แล้ว ให้บรรดาอ านาจหน้าที่ในส่วน

ที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรีของส่วน
ราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่โอนมา
ดังกล่าว โอนไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอน หรือของรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการที่โอนมาดังกล่าว ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และข้าราชการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่รับโอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๑  ในวาระเริ่มแรก ให้กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี

ส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอนุโลม 
จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ขึ้นใหม่ 

  
มาตรา ๑๒  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้กรมป่าไม้เป็นส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาการบริหาร ทั้งในด้านนโยบาย 
วิชาการ บุคลากร และการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเป็นเหตุให้ระบบการบริหารงานและการบังคับใช้กฎหมาย



ขาดประสิทธิภาพ  ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ
ตามกลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและนโยบายของรัฐบาล สมควรโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พร้อมทั้งบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง 
ต าแหน่งและอัตราก าลัง ไปเป็นกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสมควรที่จะ
ได้ปรับปรุงอ านาจหน้าที่และกิจการของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รวมทั้งโอน
อ านาจหน้าที่และกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ
อ่างทอง ไปเป็นของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีขอบเขตที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้ สมควรแก้ไขการใช้
อ านาจของรัฐมนตรีและการใช้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้สอดคล้องกับการด าเนินการดังกล่าว
ด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

  
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗[๕๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยุบกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ และจัดตั้งเป็นส านักงานความ

ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยเป็นส่วนราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ตามมาตรา ๑๘ วรรค
สี่ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และให้มีผู้อ านวยการซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ 

  
มาตรา ๔  ให้ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศมีภาระหน้าที่ในการ

ปฏิบัติราชการที่เก่ียวกับการบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วิชาการ 
ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย การเผยแพร่ และการฝึกอบรม โดยร่วมมือกับต่างประเทศหรือองค์กรต่างประเทศ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

เพ่ือให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผน ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ด าเนินโครงการ ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

(๒) บริหารการให้ความชว่ยเหลอืแก่ต่างประเทศตามนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล 

(๓) ร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีในภูมิภาคต่าง ๆ 
รวมทั้งด าเนินงานตามข้อผูกพันภายใต้ความตกลงความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

(๔) บริหารความร่วมมือด้านทุนกับต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาบุคลากรจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและองค์กรต่าง ๆ 

(๕) ประสานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn54


(๖) บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานการพัฒนา 

(๗) กระท าการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 

  
มาตรา ๕  การบริหารราชการ การบริหารงานบุคคล การด าเนินการเกี่ยวกับการงบประมาณ

และทรัพย์สิน การจัดท านิติกรรมสัญญา การด าเนินคดี หรือการด าเนินการอ่ืนใดของส านักงานความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับอธิบดีโดยให้กระท าในนามของ
ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ทั้งนี้ โดยอยู่
ภายใต้การก ากับการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

  
มาตรา ๖  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้สิน สิทธิ ภาระ

ผูกพันข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศไปเป็นของส านักงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือส่วนราชการอ่ืน
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๗  บรรดาอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใดของกรมวิเทศสหการ หรือของอธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในกรมวิเทศสหการ ให้โอนไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๘  บรรดาบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งใดที่อ้าง

ถึงกรมวิเทศสหการ หรืออธิบดีกรมวิเทศสหการ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ ให้ถือว่าอ้างถึง
ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือ
ผู้อ านวยการส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เว้นแต่มีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ หรือข้อบังคับก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๙  ให้ความใน (๖) ของมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอันยกเลิกโดยผลของบทบัญญัติแห่งมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 

  
มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนดให้โอนกิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ 
สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ และ
บรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมวิเทศสหการ กระทรวงการต่างประเทศ 
ไปเป็นของส่วนราชการหนึ่งส่วนราชการใดของกระทรวงการต่างประเทศ หรือของผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่ง



ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการดังกล่าว แล้วแต่กรณี ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ 
โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่ากรมวิเทศสหการเป็นอันยุบเลิก แต่เนื่องจากกระทรวงการ
ต่างประเทศยังมีภารกิจด้านให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลซึ่งมิได้
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในกระทรวงการต่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องมีหน่วยงานหลักเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ในการนี้สมควรจัดตั้งส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศขึ้นเป็น
ส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมในกระทรวงการต่างประเทศ และให้มีผู้อ านวยการซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยยุบกรมวิเทศสหการมาจัดตั้ง
เป็นส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี ้
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙[๕๕] 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากข้าวเป็นพืชที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อเศรษฐกิจไทย แต่ปัจจุบันหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องข้าวมีอยู่หลายหน่วยงานและกระจัดกระจาย
อยู่ตามส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงสมควรให้มีการจัดตั้งกรมการข้าวขึ้นมีฐานะ
เป็นส่วนราชการระดับกรมเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าวโดยเฉพาะ ให้ครอบคลุมถึงการปรับปรุง
พัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตต่อพ้ืนที่และคุณภาพสูงขึ้น การพัฒนาพันธุ์ การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ การ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบรับรองมาตรฐาน การส่งเสริมและเผยแพร่เพ่ือพัฒนาชาวนา การแปรรูป และการ
จัดการอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าข้าว รวมทั้งการตลาดและการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยว
กับข้าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐[๕๖] 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัติให้จัดตั้งคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือท าหน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยแทนกรมการ
ประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ และให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ เงินของกองทุน
เพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัย เงินของกองทุนเพ่ือการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิต เงินของกองทุนทดแทน
ผู้ประสบภัย หนี้ สิทธ ิและภาระผูกพันของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับงานประกัน
วินาศภัย งานประกันชีวิต และงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และให้โอนการด าเนินคดีและการด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการหรือ
ลูกจ้างและเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าและเงินต่าง ๆ  ที่จ่ายควบกับเงินเดือนซึ่งมีผู้ครอง
อยู่ ให้โอนไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ กรณีจึงมีความจ าเป็นต้องยกเลิกความใน (๕) 
ของมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐[๕๗] 
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มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระ
ผูกพันทั้งปวง ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง และ
อัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการใน
ส านักนายกรัฐมนตรี และเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ท าหน้าที่รับผิดชอบ
งานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือ ก.พ.ร. ก าหนด ในการนี้ สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 
๗ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๐[๕๘] 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้ต้องยุบเลิกกรมทางหลวงชนบทภายใน
ห้าปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวใช้บังคับ โดยให้โอนกิจการอ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ 
สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกรมทางหลวงชนบท และบรรดาอ านาจหน้าที่ของผู้
ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมทางหลวงชนบท ไปเป็นของกรมทางหลวงหรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือ
ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมทางหลวง หรือไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี ซึ่งการยุบเลิกจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินภารกิจใน
การก าหนดมาตรฐาน การควบคุมในทางวิชาการ และการพัฒนางานทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นใน
ภาพรวม  ดังนั้น สมควรยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวเพ่ือให้ยังคงมีกรมทางหลวงชนบทเพ่ือด าเนินภารกิจ
ต่อไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ และผู้สูงอายุ เป็นส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ พ.ศ. 
๒๕๕๒[๕๙] 
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มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คน

พิการ และผู้สูงอายุ เป็นส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ 
  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์รักษาการ

ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ บัญญัติให้โอนงบประมาณและบุคลากร
ของส านักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ สังกัดส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการ และผู้สูงอายุ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษาไปเป็นของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ สมควร
เปลี่ยนชื่อส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ เป็น
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เพ่ือให้สอดคล้องกับอ านาจ
หน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒[๖๐] 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๕๔ แห่งกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม บัญญัติให้กรมทางหลวงชนบทต้องยุบเลิกไปภายใน ๑๐ ปี นับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่เนื่องจากภารกิจปัจจุบันที่กรมทางหลวงชนบทด าเนินการอยู่มีความส าคัญ และ
จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง และการกระจายความเจริญสู่ชนบท ซึ่งเป็น
นโยบายหลักของทุกรัฐบาล โดยกรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่หลักในการก าหนดมาตรฐานทางการก่อสร้าง และ
การบ ารุงรักษาทางทั้งทางหลวงชนบทและทางหลวงท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่น (อปท.) ควบคุมในทางวิชาการงานทางฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้ังระดับผู้ปฏิบัติและระดับผู้บริหารของ 
อปท. ทั่วประเทศ ก ากับและตรวจตราให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการตามที่ก าหนดไว้วิจัยและพัฒนา
งานทาง เพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานทางหลวงชนบทและงานทางหลวงท้องถิ่น ให้ค าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือในด้านวิชาการแก่ อปท. นอกจากนั้นกฎหมายทางหลวงได้ก าหนดให้กรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่
เพ่ิมข้ึนจากเดิม และมีสาระส าคัญ ๒ ด้าน คือ ด้านก ากับตรวจตราและควบคุมทางหลวง และด้านควบคุม รักษา 
ขยายและสงวนเขตทาง จึงมีความจ าเป็นต้องมีกรมทางหลวงชนบทไว้รับผิดชอบภารกิจดังกล่าว ซึ่งมี
ความส าคัญต่อระบบการคมนาคมขนส่งทางบกของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า พ.ศ. ๒๕๕๒[๖๑] 

  
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
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มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า 

  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อกรมการ
ขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี เป็นกรมเจ้าท่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และเป็น
การระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนามหน่วยงาน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒[๖๒] 

  
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน 

  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่ง
ทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจด้านการบิน ซึ่งครอบคลุมทั้งการ
ขนส่งทางอากาศและการเดินอากาศ และเป็นการสอดคล้องกับแนวทางในการก าหนดชื่อหน่วยงานลักษณะ
เดียวกันในต่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒[๖๓] 

  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวกับราชการของส านักงานปลัดกระทรวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และบรรดาอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไปเป็นของกรมหม่อนไหมหรือของเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง 

รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ไปเป็นของกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  
มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากหม่อนไหมเป็นผลิตผลเกษตรกรรม
ขั้นต้นที่น าไปสู่สินค้าแปรรูป และนวัตกรรมในหลายรูปแบบ ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับเอกลักษณ์ภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมการด ารงชีพแบบวิถีชาวไทย อันจ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์ คุ้มครอง สืบทอด และจรรโลงให้คงอยู่กับ
สังคมไทย กับท้ังต้องส่งเสริมให้สังคมได้เห็นคุณค่าและหวงแหนสิ่งที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนต้องมีการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้เกิดนวัตกรรมและการแปรรูปจากผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นไปสู่สินค้า ตามความต้องการของ
ตลาดอย่างมีมาตรฐานและปลอดภัย ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ไหมไทยและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมให้แพร่หลาย
ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นในปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว สมควรจัดตั้งกรมหม่อนไหมขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๓[๖๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว 

ให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นอธิบดีกรมการ
ท่องเที่ยว และรองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว 

  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชกฤษฎีกา

นี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อส านักงาน
พัฒนาการท่องเที่ยว เป็นกรมการท่องเที่ยว และเปลี่ยนชื่อต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและต าแหน่งรอง
หัวหน้าสว่นราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓[๖๕] 

  
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา 

ให้เปลี่ยนชื่อต าแหน่งของผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นอธิบดี
กรมพลศึกษา และรองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นรองอธิบดีกรมพลศึกษา 
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มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
นี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อส านักงาน
พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา และเปลี่ยนชื่อต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและต าแหน่ง
รองหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓[๖๖] 

  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 

และเงินงบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม  ไปเป็นของกรม
ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

  
มาตรา ๕  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีใด อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ถือว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นอ้างถึงกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๖  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรยุบเลิกส านักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และเปลี่ยนเป็นกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
วัฒนธรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓[๖๗] 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
องค์กรอัยการเป็นองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการ
ที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยมีอัยการสูงสุดเป็น
ผู้บังคับบัญชา  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕[๖๘] 

  
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
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มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริม
การส่งออก เป็นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมการส่งออกและการส่งเสริมการน าเข้าปัจจัยการผลิตและสินค้าที่จ าเป็นต่อการ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๖[๖๙] 

  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะส านัก
ฝนหลวงและการบินเกษตร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะส านักฝนหลวงและการบินเกษตรไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมฝน
หลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะ
ส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ไปเป็นของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  
มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ถือว่าอ้างถึงกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นบริการ
สาธารณะในการท าฝนเพื่อเพ่ิมปริมาณน้ าในพ้ืนที่เกษตรกรรม ป่าไม้ และเขื่อนหรือพ้ืนที่เก็บกักน้ า อันเป็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและภัยธรรมชาติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งภารกิจดังกล่าวรวมถึงการก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในชั้นบรรยากาศ การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการของประเทศ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการท าฝนและ
การดัดแปรสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการให้บริการด้านการ
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บินและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนในภารกิจด้านการเกษตรและอ่ืน ๆ โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารจัดการ
และความรับผิดชอบของส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ สมควรยกฐานะส านักฝนหลวงและการบินเกษตร ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยจัดตั้งเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการการปฏิบัติการฝนหลวงเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีความคล่องตัวในการบูรณาการ
ภารกิจร่วมกับส่วนราชการอ่ืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๖[๗๐] 

  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ เงิน กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และภาระผูกพันทั้งปวง รวมถึงข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร ของส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการเพ่ือแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็น
สาธารณะ ตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐยังไม่เพียงพอ อันจ าเป็นต้องก าหนดให้ส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมีอ านาจในการตรวจสอบการได้รับสิทธิประโยชน์ ให้
ค าแนะน าและช่วยเหลือคนพิการให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวก สวัสดิการ
และความช่วยเหลืออ่ืน  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว สมควรยกฐานะ
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเป็นกรมในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน[๗๑] 

  
ข้อ ๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เป็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกระทรวง
อุตสาหกรรม และอ านาจหน้าที่ท่ีเป็นของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักนายกรัฐมนตรี และของข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ส านักนายกรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 
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ข้อ ๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส านักนายกรัฐมนตรี 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘[๗๒] 

  
มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกระทรวงการต่างประเทศ 
ในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพันข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของกระทรวงการต่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับส านักงานความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ ไปเป็นของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 

  
มาตรา ๗  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและ
ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ ให้ถือว่าอ้างถึงกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและข้าราชการ 
พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากภารกิจความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศโดยการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมและ
พัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งประเทศอ่ืน ๆ ซึ่งจะน าไปสู่การขยายความร่วมมือในด้านต่าง 
ๆ และการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความใกล้ชิดระหว่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศสามารถปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว 
สมควรยกฐานะส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขึ้นเป็นกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยให้เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลรับผิดชอบงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๘[๗๓] 

  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์และของ
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ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย ์
ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
แล้วแต่กรณี 

(๑) ส านักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 

(๒) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เฉพาะงานเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าของ
ประเทศและงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 

  
มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๔ ไปเป็นของส านักงานนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

  
มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการตามมาตรา ๔ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วน
ราชการตามมาตรา ๔ ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์หรือ
ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ 
แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยต้องพ่ึงพาการส่งออก ท าให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของโลกท่ีส าคัญ
ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทย รวมทั้งยังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สมควรให้มีการจัดตั้งส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าข้ึนมีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรมใน
กระทรวงพาณิชย์ เพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักท่ีก าหนดนโยบายทิศทางการค้าของประเทศ ตลอดจน
เสนอแนะและจัดท านโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศให้
เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘[๗๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  
มาตรา ๕  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๓๙  ให้ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต และราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นภาคีสมาชิก ราชบัณฑิต หรือราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๔๐  ให้คณะกรรมการต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสถานซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่พระ

ราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นคณะกรรมการของส านักงานราชบัณฑิตยสภาตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๔๑  ให้ผู้ด ารงต าแหน่งนายกราชบัณฑิตยสถาน อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน ประธาน

ส านักและเลขานุการส านัก อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นนายกราชบัณฑิตย
สภา อุปนายกราชบัณฑิตยสภา ประธานส านักและเลขานุการส านัก ตามพระราชบัญญัตินี้ต่อไปจนครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้ผู้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถานซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นรองเลขาธิการราชบัณฑิตยสภาตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๔๒  บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ระเบียบการ ประกาศ และค าสั่งที่ได้ออกตาม

พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ยังคงใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยน
ชื่อ “ราชบัณฑิตยสถาน” เป็น “ราชบัณฑิตยสภา” อันเป็นชื่อเดิมที่ใช้เรียกสืบมานับแต่เมื่อพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาขึ้นเม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๖๙ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติยศใน
โอกาส ๑๒๐ ปี พระบรมราชสมภพ รวมทั้งปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภาและการบริหารงาน
วิชาการของราชบัณฑิตยสภาให้แพร่หลายแก่วงวิชาการของประเทศและประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ประกอบ
กับให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสมาชิกราชบัณฑิตยสภาเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สมาชิกราชบัณฑิตยสภาและ
ก าหนดให้รายได้ที่ราชบัณฑิตยสภาได้รับจากการให้บริการทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษาอบรม
สามารถน าไปใช้จ่ายในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส านักงานราชบัณฑิตยสภาโดยไม่ต้องน าส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินเพ่ือให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานวิชาการมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๕๘[๗๕] 

  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เฉพาะ 

(๑) ส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑ - ๑๒ 

(๒) งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
  
มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๔ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  
มาตรา ๖  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี 

(๑) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะ 

(ก) กองบริหารกองทุน เฉพาะงานเกี่ยวกับกองทุนคุ้มครองเด็ก 

(ข) งานตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก 

(๒) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 

(ก) ส านักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

(ข) ส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก เฉพาะงานตามกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก 

(ค) สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน 

(ง) ศูนย์อ านวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญ
ธรรม 

(จ) งานตามกฎหมายว่าด้วยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม 

(๓) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ 

(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

(ข) ส านักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก 

(ค) ส านักส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน 

(ง) งานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
(จ) งานตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 

  
มาตรา ๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๖ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  



มาตรา ๘  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และบคุลากรของกองทุนคุ้มครองเด็กใน
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองเด็ก ไปเป็นของกองทุนคุ้มครองเด็กในกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

  
มาตรา ๙  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 

(ก) ส านักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
(ข) สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 

(๒) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ 

(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
(ข) ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ 
(ค) งานตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ 

  
มาตรา ๑๐  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๙ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  
มาตรา ๑๑  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ เฉพาะกองกลาง หน่วยตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ไปเป็นของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ  ทั้งนี้ ตามที่ อ.ก.พ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก าหนด โดยค านึงถึงความสมัครใจของบุคคลที่จะถูกโอนประกอบกับประโยชน์ของทางราชการด้วย 

  
มาตรา ๑๒  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และบุคลากรของกองทุนผู้สูงอายุใน

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้สูงอายุ 
ไปเป็นของกองทุนผู้สูงอายุในกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  
มาตรา ๑๓  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการ



พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 

(ก) ส านักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับสตรี 
(ข) ส านักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก ยกเว้นงานตามกฎหมายว่าด้วย

การคุ้มครองเด็ก 

(ค) สถานสงเคราะห์สตรีและสถานสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้าประเวณี 

(ง) งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี 
(๒) ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

  
มาตรา ๑๔  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๓ ไปเป็นของกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  
มาตรา ๑๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี 

(๑) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะ 

(ก) กองบริหารกองทุน เฉพาะงานเกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

(ข) ส านักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เฉพาะกลุ่มการพัฒนา
ระบบสวัสดิการสังคมและกลุ่มการส่งเสริมและประสานเครือข่าย 

(ค) งานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

(๒) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เฉพาะ 

(ก) กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย เฉพาะงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส 

(ข) ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้ด้อยโอกาส 

  
มาตรา ๑๖  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๕ ไปเป็นของกรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  
มาตรา ๑๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และบคุลากรของกองทุนส่งเสริมการจัด

สวัสดิการสังคมในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ไปเป็นของกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 



  
มาตรา ๑๘  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรม
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แล้วแต่กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เฉพาะ 

(ก) ส านักบริการสวัสดิการสังคม เฉพาะงานเกี่ยวกับคนพิการ 

(ข) สถานสงเคราะห์คนพิการและศูนย์ฟ้ืนฟูอาชีพคนพิการ 

(๒) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
  
มาตรา ๑๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  
มาตรา ๒๐  ให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ และอ านาจหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน

ราชการและลูกจ้างของส่วนราชการตามกฎหมายดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

(๑) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตาม
พระราชบัญญัติจัดการฝึกและอบรมเด็กบางจ าพวก พุทธศักราช ๒๔๗๙ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี 

(๒) ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตาม
พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน หรืออธิบดี
กรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี 

(๔) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้อ านวยการ
ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. ๒๕๓๙ ไปเป็นของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอธิบดีกรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี 

(๕) ผู้อ านวยการส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ตามพระราชบัญญัติการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(๖) ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(ก) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุและ
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุไปเป็นของกรม
กิจการเด็กและเยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี 



(ข) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายตามมาตรา ๗ ไปเป็นของรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(ค) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามมาตรา ๘ 
และมาตรา ๖๘ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(ง) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามมาตรา ๓๔ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน 

(จ) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวง
มอบหมายตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๕ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 

(๗) ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(ก) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุยกเว้น
มาตรา ๑๐ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ไปเป็นของอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ 

(ข) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ
พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๔ วรรคสอง ไปเป็นของผู้อ านวยการส านักในกรม
กิจการผู้สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(ค) ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๐ ไปเป็นของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

(ง) ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของ
ผู้อ านวยการส านักในกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

(๘) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ไปเป็นของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

(๙) ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และ
ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน แล้วแต่กรณี 

(๑๐) ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และผู้อ านวยการส านักงาน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ไปเป็นของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรืออธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ แล้วแต่กรณี 

(๑๑) ในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(ก) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมสวัสดิ
ภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ตามมาตรา ๑๕ ไปเป็นของรองปลัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมาย หรืออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน 
แล้วแต่กรณี 

(ข) อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตามมาตรา ๒๙ ไปเป็นของปลัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

  



มาตรา ๒๑  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่
โอนมา ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่รับ
โอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๒๒  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการจัดโครงสร้างส่วนราชการของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ผ่านมา ได้แยกงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้าน
การปฏิบัติในแต่ละกลุ่มเป้าหมายออกจากกัน ท าให้เกิดปัญหาความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน และส่งผลกระทบ
ต่อการให้บริการกับประชาชน จึงสมควรปรับปรุงการจัดโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ใหม่ โดยรวมงานด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติ ของกลุ่มเป้าหมาย
เดียวกันให้อยู่ในส่วนราชการเดียวกัน เพ่ือให้สามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการท างานที่ซ้ าซ้อน รวมทั้งเป็นการประหยัด
ทรัพยากรภาครัฐมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘[๗๖] 

  
มาตรา ๒  พระราชก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระ

ผูกพัน ในส่วนที่เป็นงานเกี่ยวกับท่าอากาศยานและส านักพัฒนาท่าอากาศยาน กรมการบินพลเรือน ไปเป็นของ
กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม 

ให้โอนบรรดาข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตราก าลังของกรมการบินพลเรือน 
กระทรวงคมนาคม เฉพาะงานเกี่ยวกับท่าอากาศยานและส านักพัฒนาท่าอากาศยานและข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการอ่ืนของกรมการบินพลเรือนที่มิได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของ ส านักงานการ
บินพลเรือนแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ไปเป็นของ กรมท่าอากาศ
ยาน กระทรวงคมนาคม 

ในกรณีที่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่โอนมาตามวรรคสอง มีจ านวนเกินจ าเป็น 
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ ใน
ส่วนราชการอ่ืนในกระทรวงคมนาคมได้ โดยให้โอนอัตราก าลังและเงินงบประมาณท่ีเกี่ยวกับข้าราชการ ลูกจ้าง 
และพนักงานราชการดังกล่าวไปด้วย 

  
มาตรา ๕  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะงาน เกี่ยวกับท่าอากาศ
ยานและส านักพัฒนาท่าอากาศยาน และของเจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะงาน
เกี่ยวกับท่าอากาศยานและส านักพัฒนาท่าอากาศยาน ไปเป็นอ านาจหน้าที่ ของกรมท่าอากาศยาน กระทรวง
คมนาคม หรือของเจ้าหน้าที่ของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม แล้วแต่กรณี 

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn76


  
มาตรา ๖  ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ และภาระ

ผูกพัน รวมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และอัตราก าลังของส านักมาตรฐานการบิน กรมการบินพล
เรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบิน
และสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม 

ข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการของกรมการบินพลเรือนผู้ใดที่มิได้ถูกโอนไปตาม
วรรคหนึ่ง หากประสงค์จะโอนไป ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อปลัดกระทรวงคมนาคมภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ พระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ และให้ปลัดกระทรวงคมนาคมตรวจสอบความรู้ความสามารถและความ
เหมาะสม แล้วประกาศรายชื่อผู้ที่สมควรโอนไป โดยให้ผู้มีชื่ออยู่ในประกาศดังกล่าวโอนไปตามวรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๗  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 

ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีของส านักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบิน และสอบสวนอากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุ และของเจ้าหน้าที่ของส านักมาตรฐานการบิน กรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวกับงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบ
อุบัติเหตุไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม หรือของเจ้าหน้าที่ของส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชก าหนดนี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชก าหนดฉบับนี้ คือ โดยที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
ได้ตรวจสอบพบข้อบกพร่องในด้านโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ของกรมการบินพลเรือน โดยเฉพาะการแบ่งแยก 
อ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและหน่วยงานผู้ให้บริการ  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล จึงต้องปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ ใน
กรมการบินพลเรือนเสียใหม่ โดยแยกงานการก ากับดูแลออกเป็นส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
และงานเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบภัย งานนิรภัยการบิน และสอบสวนหาสาเหตุ
ของ อุบัติเหตุอากาศยานให้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม รวมทั้งเปลี่ยน
ชื่อ กรมการบินพลเรือนเป็นกรมท่าอากาศยาน เพ่ือให้สอดคล้องกับงานในหน้าที่หลักที่ปรับปรุงใหม่นี้ด้วย  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชก าหนดนี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.๒๕๕๘[๗๗] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานในส านักงานและขึ้นตรงต่อ
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นายกรัฐมนตรี โดยสมควรก าหนดให้ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นส่วนราชการที่อยู่ใน
บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙[๗๘] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

  
มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวง
ยุติธรรม และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ เพ่ือก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการไม่สังกัดส านกันายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง และก าหนดให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส านักงานและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี สมควรก าหนดให้ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙[๗๙] 

  

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn78
http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn79


มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป 

  
มาตรา ๘  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๘ ไปเป็นของส านักงานรัฐมนตรี 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  
มาตรา ๑๐  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยกเว้นส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจ
หน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี 

(๑) ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
(๒) ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ 
(๓) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๔) ส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๕) ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  
มาตรา ๑๑  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ ไปเป็นของส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  
มาตรา ๑๒  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคบั ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม แล้วแต่กรณี 

  



มาตรา ๑๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๒ ไปเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  
มาตรา ๑๔  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการในส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังต่อไปนี้ ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม หรือของ
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี 

(๑) ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ 
(๒) ส านักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(๓) ส านักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(๔) ส านักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  
มาตรา ๑๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๔ ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

  
มาตรา ๑๖  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๖ ไปเป็นของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  
มาตรา ๑๘  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เฉพาะศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ไป
เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย หรือของข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี 

  



มาตรา ๑๙  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส่วนราชการตามมาตรา ๑๘ ไปเป็นของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

  
มาตรา ๒๐  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการที่โอนมา และข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการที่
โอนมา ให้ถือว่าอ้างถึงส่วนราชการที่รับโอน และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการที่รับ
โอนดังกล่าว แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๒๑  ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ไปเป็นอ านาจหนา้ที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี
ใดที่อ้างถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ถือว่าอ้างถึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

  
มาตรา ๒๒  ในวาระเริ่มแรก 

(๑) ให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๔๕ 
โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ขึ้นใหม่ 

(๒) ให้กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 
๒๕๕๒ โดยอนุโลม จนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นใหม่ 

(๓) ให้ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มีส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 
๒๕๕๑ โดยอนุโลม จนกวา่จะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขึ้นใหม่ 

  
มาตรา ๒๓  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ด้านดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ฐานความรู้ และขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจต่างมีความต้องการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ แต่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีขอบเขตอ านาจหน้าที่จ ากัดเฉพาะเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงเรื่องการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 



เพ่ือรองรับการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเป็น
หลัก ซึ่งจ าเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐท าหน้าที่บูรณาการกลไกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ โดยเน้นให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปมีบทบาทในทุกภาคส่วน  ดังนั้น เพ่ือให้มีกระทรวงที่มีอ านาจหน้าที่
ครอบคลุมถึงเรื่องดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จึงต้องด าเนินการปรับโครงสร้างกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีขอบเขตอ านาจหน้าที่มากขึ้น และเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. ๒๕๖๐[๘๐] 

  
มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็น

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

  
มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ ซึ่งครอบคลุมทั้งการคุ้มครอง การอนุรักษ์  การส่งเสริม การ
พัฒนาและการสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านไทย และการแพทย์ทางเลือกอ่ืน 
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และปลอดภัย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราช
กฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐[๘๑] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๖  เมื่อพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว ให้ยกเลิก 

(๑) มาตรา ๔๖ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

(๒) ลักษณะ ๕ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ และมาตรา ๑๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

(๓) มาตรา ๑๐ (๓) และ (๔) มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔/๑ และมาตรา ๔๒ (๖) (๗) และ (๘) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn80
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มาตรา ๗  เมื่อพระราชกฤษฎีกาใช้บังคับแล้ว 

(๑) ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน และเงินงบประมาณ ของส านัก
ราชเลขาธิการและส านักพระราชวังตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ที่มีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้
โอนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส านักราชเลขาธิการและส านัก
พระราชวัง ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นข้าราชการในพระองค์ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ
ผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการในพระองค์ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(๒) ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ และทรัพย์สิน ของกรมราชองครักษ์ 
กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราช
กฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนอัตราก าลัง
พล และข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในกรมราชองครักษ์ กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อน
วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นอัตราก าลังพล และข้าราชการในพระองค์หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วน
ราชการในพระองค์ ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ส่วนเงินงบประมาณ สิทธิ และหนี้สินของกรมราช
องครักษ์ กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ให้โอนไปเป็นของส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม เพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการในพระองค์ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
เว้นแต่จะมีพระราชวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน 

(๓) ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของหน่วยบัญชาการถวาย
ความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามท่ี
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนอัตราก าลังพล และข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานอื่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้
บังคับ ไปเป็นอัตราก าลังพล และข้าราชการในพระองค์หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในส่วนราชการในพระองค์ตามที่
ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

(๔) ให้โอนบรรดากิจการ อ านาจหน้าที่ ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สิน ของส านักงานนายต ารวจ
ราชส านักประจ า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยต ารวจแห่งชาติ ที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราช
กฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้โอนต าแหน่ง
และอัตราเงินเดือนของข้าราชการต ารวจในส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่
มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ ไปเป็นต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการในพระองค์
ในส่วนราชการในพระองค์ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎกีา 

  
มาตรา ๘  เพ่ือประโยชน์ในการได้รับบ าเหน็จบ านาญ ให้ถือว่าข้าราชการในพระองค์เป็น

ข้าราชการตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ แล้วแต่กรณี แต่การพ้นจากราชการให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย  ทั้งนี้ เว้นแต่พระราชกฤษฎีกา
จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

การรับบ าเหน็จบ านาญ การรับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของ
ข้าราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

  



มาตรา ๙  ในวาระเริ่มแรก การใดที่ส านักราชเลขาธิการ ส านักพระราชวัง และกรมราช
องครักษ์ หรือหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม และส านักงาน
นายต ารวจราชส านักประจ า ส านักงานต ารวจแห่งชาติ อยู่ในระหว่างการด าเนินการหรือเคยด าเนินการได้ตาม
กฎหมาย เมื่อได้โอนมาเป็นของส่วนราชการในพระองค์ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงด าเนินการต่อไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น เว้นแต่จะมีพระราชวินิจฉัยหรือมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้ด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๐  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ส านักราชเลขาธิการ ส านักพระราชวัง 
และกรมราชองครักษ์และหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม เป็นส่วน
ราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับราชการในพระองค์และพระราชกรณียกิจขององค์พระมหากษัตริย์และพระ
บรมวงศานุวงศ์ ซึ่งต้องถวายงานตามโบราณราชประเพณีและพระราชอัธยาศัย  การปฏิบัติราชการจึง
แตกต่างจากส่วนราชการของฝ่ายบริหารทั่วไป กรณีจึงสมควรก าหนดฐานะของส่วนราชการดังกล่าวขึ้นใหม่ 
ให้เป็นส่วนราชการในพระองค์โดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ มีการจัดระเบียบราชการและ
การบริหารงานบุคคลเป็นการเฉพาะให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย เพ่ือให้การบริหารราชการในพระองค์
เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของราชการในพระองค์ และสอดคล้องกับบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ[๘๒] 

  
ข้อ ๓  ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชา

ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยมีส่วนราชการ หน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และเป็นฝ่ายบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงาน โครงการ 
ฝ่ายงบประมาณบริหารจัดการ และฝ่ายติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือประโยชน์
ในการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นฉุกเฉิน ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีอ านาจจัดตั้ง
ศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว และมีอ านาจในการขอเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติหน้าที่
ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ให้มีผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างในส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึน
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

  
ข้อ ๔  ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือน ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และส่วนราชการที่เก่ียวข้องร่วมกันพิจารณาเพ่ือโอน
หน่วยงานในระดับต่ ากว่ากรมจากส่วนราชการต่าง ๆ ไปเป็นของส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
และก าหนดหรือปรับปรุงต าแหน่งข้าราชการ ตลอดจนจัดสรรอัตราก าลังให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าแห่งชาติให้เหมาะสมตามความจ าเป็นแก่ภารกิจ 
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ข้อ ๕  ในระยะเริ่มแรก ให้ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติประสานงานกับกรม

ทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการด าเนินการของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติตามกฎหมายและค าสั่งที่เก่ียวข้อง และให้ผู้อ านวยการส านักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ตามค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๘๕/๒๕๕๘ ลงวันที ่๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนกว่านายกรัฐมนตรี
จะมีค าสั่งเป็นประการอ่ืน 

  
ข้อ ๖  ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติเปลี่ยนแปลงค าสั่งนี้ได้ 
  
ข้อ ๗  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสรรภารกิจและบุคลากรของส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ[๘๓]

 

  
ข้อ ๑  ให้เปลี่ยนชื่อส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ตามค าสั่งหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ลงวันที่ 
๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

ให้ผู้อ านวยการส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติตามค าสั่งในวรรคหนึ่ง เป็น
เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

  
ข้อ ๒  ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของกรมชลประทาน และกรม

ทรัพยากรน้ า ตามบัญชีรายชื่อที่นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายประกาศ
ก าหนดมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานในส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีก าหนดเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ไปรายงานตัวต่อเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งแล้ว ข้าราชการและพนักงานราชการที่มาปฏิบัติราชการ 
หรือปฏิบัติงานผู้ใดประสงค์จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการ หรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ในอัตรา
ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือต่อเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติภายในสามสิบวันก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าว เว้นแต่เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ
เห็นสมควรจะแต่งตั้งข้าราชการหรือท าสัญญาจ้างพนักงานราชการก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งก็
ได้ 

ให้เลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติแต่งตั้งข้าราชการหรือท าสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานตามวรรคสอง และได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนดเป็นข้าราชการ หรือพนักงาน
ราชการในกรอบอัตราก าลังของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

ในกรณีที่ข้าราชการหรือพนักงานราชการที่มาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานผู้ใดไม่ประสงค์
จะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการในกรอบอัตราก าลังของส านักงาน
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ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ หรือไม่ได้รับการคัดเลือกตามวรรคสาม ให้ข้าราชการหรือพนักงานราชการผู้นั้นกลับไป
ปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานในส่วนราชการต้นสังกัดเดิม ในชื่อต าแหน่งในสายงานเดิม หรือต าแหน่งที่ไม่ต่ า
กว่าเดิม 

ให้การไปรายงานตัวและการส่งมอบงานของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า
ที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ 

  
ข้อ ๓  ให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าที่มาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงาน

ในส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติยังคงได้รับเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าจ้าง ค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนเช่นเดิมจากส่วนราชการต้นสังกัดเดิม และให้ส่วนราชการต้นสังกัดเดิมงดการย้าย
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าดังกล่าว เว้นแต่การย้ายเพ่ือเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น 

  
ข้อ ๔  ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกรมชลประทาน และของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการในกรมชลประทาน ดังต่อไปนี้ ไปเป็นหน้าที่ และอ านาจ
ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 

(๑) ส านักบริหารโครงการเฉพาะงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการพัฒนา
แหล่งน้ าเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และงานวิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล
การด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

(๒) ส านักบริหารจัดการน้ าและอุทกวิทยาเฉพาะงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์และเสนอแนะ
นโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ าในระดับข้ามลุ่มน้ า และงานเฝ้าระวัง วิเคราะห์ พยากรณ์ ก ากับ 
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมของประเทศ 

  
ข้อ ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน และให้โอน

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และอัตราก าลังของส่วนราชการตามข้อ ๔ และส่วนราชการอื่นใน
กรมชลประทาน จ านวน ๕๖ อัตรา ตามท่ีอธิบดีกรมชลประทานก าหนดไปเป็นของส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ 

  
ข้อ ๖  ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ า และของข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของส่วนราชการในกรมทรัพยากรน้ า ดังต่อไปนี้ ไปเป็นหน้าที่ และอ านาจ
ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ าของส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 

(๑) ศูนย์ป้องกันวิกฤตน้ า เฉพาะงานเกี่ยวกับงานศึกษา วิเคราะห์ และการก าหนดพื้นที่เสี่ยง
ภัยเกี่ยวกับน้ าในภาพรวมของประเทศ และงานเสนอแนะแผนแม่บทและมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
วิกฤตน้ า 

(๒) ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ า เฉพาะงานเกี่ยวกับฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ งานเสนอแนะนโยบาย แผนแม่บท และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า



ในภาพรวมของประเทศงานเสนอแนะแนวทาง กรอบแผนงาน และมาตรการในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
จัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ รวมทั้งงานติดตามและประเมินผลการด าเนินการ ตามนโยบาย และแผน
แม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศ 

(๓) ส านักบริหารจัดการน้ า เฉพาะงานเกี่ยวกับการก าหนดกรอบ หลักเกณฑ์ เทคโนโลยี และ
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับข้ามลุ่มน้ า การสนับสนุนและให้ค าปรึกษาแนะน้ า แก่
คณะกรรมการลุ่มน้ า หน่วยงานของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ในระดับข้ามลุ่มน้ า 

(๔) ส านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เฉพาะงานเกี่ยวกับการประสานความ
ร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

(๕) ส านักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา เฉพาะงานเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย เทคโนโลยี เกีย่วกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในภาพรวมของประเทศ และการวิเคราะห์ปริมาณน้ า การวางแผนและ
พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในภาพรวมของประเทศ 

  
ข้อ ๗  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผรกพัน และให้โอน

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และอัตราก าลังของส่วนราชการตามข้อ ๖ และส่วนราชการ
อ่ืนในกรมทรัพยากรน้ า จ านวน ๑๐๒ อัตรา ตามท่ีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ าก าหนดไปเป็นของส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

  
ข้อ ๘  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือ มติ

คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส่วนราชการตามข้อ ๔ และข้อ ๖ และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ า
ของส่วนราชการตามข้อ ๔ และข้อ ๖ ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ หรือข้าราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจ้างประจ าของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 

  
ข้อ ๙  ในระยะเริ่มแรก ให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติส าหรับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ รวมทั้งภารกิจของส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

  
ข้อ ๑๐  ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ

ด าเนินการก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ ารวมจ านวน ๒๔๖ อัตรา ให้
สอดคล้องกับโครงสร้างส่วนราชการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสามสิบวัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติมีผลใช้บังคับ โดยกรอบอัตราก าลังมา
จากการตัดโอนอัตราข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และอัตราก าลังจากกรมชลประทาน และกรม
ทรัพยากรน้ า และเป็นอัตราข้าราชการตั้งใหม่ จ านวน ๘๗ อัตรา 

  
ข้อ ๑๑  ในระหว่างที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติยังไม่มีคณะอนุกรรมการสามัญประจ า

กระทรวงหรือคณะอนุกรรมการสามัญประจ ากรม ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนให้การ
ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งในส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และข้าราชการที่มาปฏิบัติ



ราชการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตามข้อ ๒ วรรคสาม ให้ด ารงต าแหน่ง ประเภท ระดับ และสายงาน
ต่าง ๆ ในส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก าหนด 

  
ข้อ ๑๒  ให้นายส าเริง  แสงภู่วงค์ พ้นจากต าแหน่งรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

และให้ด ารงต าแหน่งรองเลขาธิการส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่เลขาธิการ
ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติมอบหมาย 

ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้
เป็นไปตามข้อนี้ 

ให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งข้าราชการ
ตามวรรคหนึ่ง ให้ด ารงต าแหน่งตามกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ให้ข้าราชการตามวรรคหนึ่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม และไปช่วยราชการในต าแหน่งใหม่ตั้งแต่
วันถัดจากวันที่ค าสั่งนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง 

  
ข้อ ๑๓  ให้กรมเจ้าท่ากรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริม การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ส านักงาน
พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้ าด าเนินการสนับสนุนและอ านวยความสะดวก ในการให้ข้อมูลและเชื่อมต่อข้อมูล
ด้านทรัพยากรน้ าตามที่ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติก าหนด โดยมอบหมายให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากร
น้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและเชื่อมต่อข้อมูลให้กับส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติในระยะแรก 

  
ข้อ ๑๔  ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติเปลี่ยนแปลงค าสั่งนี้ได้ 
  
ข้อ ๑๕  ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินการตามค าสั่งนี้ให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ วินิจฉัยค าวินิจฉัยของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้เป็นที่สุด 

ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณหรือการปฏิบัติภารกิจของกรมชลประทานและกรม
ทรัพยากรน้ าที่โอนไปเป็นของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ตามค าสั่งนี้ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ า
แห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัย 

  
ข้อ ๑๖  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง กลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง[๘๔] 

  

http://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=640802&ext=htm#_ftn84


ข้อ ๘  ให้ส านักงานเป็นส่วนราชการรูปแบบเฉพาะเทียบเท่ากรมท่ีไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรีกระทรวง หรือทบวงอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี โดยวิธีการปฏิบัติราชการและ
การบริหารงาน การบริหารบุคคล การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงานหน้าที่และอ านาจของส่วนงานและ
อัตราก าลัง ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ให้การงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการจัดการทรัพย์สินของส านักงานเป็นไป
ตามข้อบังคับของส านักงาน 

ให้มีผู้อ านวยการส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดองซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในส านักงาน และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

  
ข้อ ๙  ให้ส านักงานเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่า

ด้วยเงินคงคลัง 

  
ข้อ ๑๐  นายกรัฐมนตรีอาจสั่งให้ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในส่วน

ราชการหรือหน่วยงานของรัฐไปช่วยปฏิบัติงานในส านักงานโดยมีก าหนดเวลาตามที่ตกลงกับผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานของรัฐก็ได้และให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือองค์กรอ่ืนที่มีอ านาจหน้าที่ท านองเดียวกันของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐนั้นจัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่จัดส่งบุคคลดังกล่าวไปปฏิบัติ
หน้าที่ยังส านักงานมีอัตราก าลังแทนตามความจ าเป็นแต่ไม่เกินจ านวนอัตราก าลังที่จัดส่งไป 

ให้บุคคลที่ได้รับค าสั่งให้ไปปฏิบัติงานในส านักงานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่งในอัตราที่ได้รับอยู่เดิมต่อไป ส าหรับสิทธิประโยชน์อื่นให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

  
ข้อ ๑๑  ให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอแนะมาตรการและแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหา และติดตามความก้าวหน้าใน

การด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตามข้อ ๑๒ โดยมุ่งเน้นภารกิจเชิงบูรณาการและ
ปฏิบัติการเพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศนโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒) บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทและแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

(๓) ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างานตามข้อ ๑๒ รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

(๔) รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ 

(๕) จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป
ประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ 

(๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

  



ข้อ ๑๒  นอกจากหน้าที่และอ านาจตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้ส านักงานรับผิดชอบในงานธุรการงาน
ทางวิชาการ และเป็นฝ่ายเลขานุการให้แก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
เตรียมการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ และคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ มกร าคม 
๒๕๖๐ 

(๒) คณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล (กขร.) ตาม
ค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๑๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ 

(๓) คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) รวม ๕ คณะตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

(๔) คณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) ตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที่ ๑๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

(๕) คณะกรรมการด าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๓๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

(๖) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๘/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ 

(๗) คณะกรรมการอ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ตามค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรีที่ ๒๒๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

(๘) คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ าจังหวัด (คสป.) 
ตามค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

(๙) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตาม
นโยบาย THAILAND 4.0 ตามค าสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

(๑๐) คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

(๑๑) คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ให้ส านักงานท าหน้าที่ประสานงาน ติดตามและรายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่งต่อคณะกรรมการตามข้อ ๑๓ เป็นประจ าทุกเดือน 

เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง นายกรัฐมนตรีอาจมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานอ่ืนอีกได้ 
รวมทั้งมีอ านาจยกเลิก ยุบรวม เปลี่ยนชื่อ และปรับปรุงองค์ประกอบหรือหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานตามวรรคหนึ่งได้ 

  
ข้อ ๑๓  ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ

สามัคคีปรองดอง ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ และรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีจ านวนไม่เกินสามคน ปลัดกระทรวงกลาโหม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 



เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อ านวยการส านักงบประมาณและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากภาคเอกชนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจ านวนไม่เกินสามคน เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งข้าราชการใน
ส านักงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

  
ข้อ ๑๔  ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนและบูรณาการการปฏิรูปประเทศตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง 

(๒) เร่งรัด ขับเคลื่อนก ากับดูแล และประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการและคณะท างานตามข้อ ๑๒ เพ่ือให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูป
ประเทศนโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
บรรลุเป้าหมายและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓) ก ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานของส านักงานให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ 
และข้อ ๑๒ 

(๔) แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย 

(๕) ด าเนินการอ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
ข้อ ๑๕  การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ รวมทั้งวาระการด ารงต าแหน่ง

และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
  
ข้อ ๑๖  เมื่อครบก าหนดห้าปีนับแต่วันที่ค าสั่งนี้ใช้บังคับให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติพิจารณาความจ าเป็นและเหมาะสมเก่ียวกับบทบาทหน้าที่และ
อ านาจของส านักงาน  ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นควรให้ส านักงานยุติบทบาทการ
ด าเนินการ ให้ความในข้อ ๗ ถึงข้อ ๑๕ เป็นอันสิ้นสุดลง และให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เสนอแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับการโอนบุคลากร ทรัพย์สินและหนี้ สินของส านักงานไปยังหน่วยงานใดต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเป็นประการใดให้ด าเนินการไปตามนั้น 

  
ข้อ ๑๗  การโอนและการรับโอนตามข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔ และข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ค าสั่งนี้ มีผลใช้บังคับ 

  
ข้อ ๑๘  ให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรือนส านักงบประมาณ และกระทรวงการคลัง สนับสนุนการด าเนินการตามค าสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยในกรณีที่มีปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินการให้เสนอนายกรัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

  
ข้อ ๑๙  ในกรณีท่ีเห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติเปลี่ยนแปลงค าสั่งนี้ได้ 



  
ข้อ ๒๐  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒[๘๕] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๔  ให้โอนบรรดาหน้าที่และอ านาจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวง
คมนาคม เฉพาะส านักงานโครงการพัฒนาระบบราง และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม เฉพาะส านักงานโครงการพัฒนาระบบราง 
ไปเป็นหน้าที่และอ านาจของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๕  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวง
คมนาคม เฉพาะส านักงานโครงการพัฒนาระบบราง ไปเป็นของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม 

  
มาตรา ๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านักงานโครงการพัฒนาระบบราง ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานโครงการพัฒนาระบบราง 
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ให้ถือว่าอ้างถึงกรมการขนส่งทางราง 
กระทรวงคมนาคม และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม 
แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการขนส่งทางรางมีบทบาทส าคัญกับ
การเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ แต่โดยที่การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางของประเทศ
ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และยังไม่มีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลให้ระบบขนส่งทางรางทั้ง
ประเทศมีมาตรฐานเดียวกัน  ดังนั้น เพ่ือให้การเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและการก ากับดูแล
เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางรางของประเทศให้สามารถแข่งขันและ
เชื่อมต่อกับการขนส่งรูปแบบอ่ืนและประเทศเพ่ือนบ้านได้ สมควรยกฐานะส านักงานโครงการพัฒนาระบบราง
ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม โดยจัดตั้งเป็นกรมการขนส่งทางรางขึ้นใน
กระทรวงคมนาคม เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการขนส่งทางรางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒[๘๖] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๙  ในวาระเริ่มแรก ให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีส่วน

ราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี โดยให้ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น

ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.๒๕๔๕ ไปพลาง
ก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง โดยให้ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๔๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(๓) กรมวิทยาศาสตร์บริการ โดยให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๔๕ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

(๔) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ โดยให้ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วน
ราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 
๒๕๖๑ ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

(๕) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วน
ราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(๖) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยให้ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติซึ่งเป็น
ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง เป็นส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต ิ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการแบ่งส่วน
ราชการใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ให้ส่วนราชการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติของคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไป
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พลางก่อน จนกว่าจะมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ขึ้นใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๐  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 

พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์
บริการ และส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเป็นของส่วนราชการที่ระบุไว้ใน
มาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ระบุไว้ในมาตรา ๙ (๕) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๑  คดีท่ีส่วนราชการซึ่งโอนกิจการตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ ไปเป็นของส่วน

ราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้ บรรดาซึ่งได้ฟ้องต่อศาลไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ส่วนราชการตาม
มาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้เข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทน  ในการนี้ ให้ส่วน
ราชการดังกล่าวด าเนินกระบวนพิจารณาไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด และให้ถือว่าผู้รับมอบอ านาจให้ด าเนินคดีแทน
ส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๓ ในคดีนั้น ๆ  เป็นผู้รับมอบอ านาจจากสว่นราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) 
(๓) (๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

ในกรณีที่ศาลได้มีค าพิพากษาคดีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนราชการตามมาตรา ๙ (๑) (๒) (๓) 
(๔) (๕) และ (๖) ตามพระราชบัญญัตินี้ เข้าสวมสิทธิเป็นเจ้าหนี้ตามค าพิพากษาหรือลูกหนี้ตามค าพิพากษานั้น 

  
มาตรา ๑๒  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาที่ใช้บังคับอยู่ในวนัก่อน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้
รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในบัญชี ๑ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายและพระราชกฤษฎีกาท่ีใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้
รักษาการร่วม หากเป็นกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการ
หรือเป็นผู้รักษาการร่วม 

บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เพ่ิมรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้รักษาการร่วม  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในบัญชี ๒ 
ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

  



มาตรา ๑๓  ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ สิทธิ หนี ้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติที่ระบุไว้ในมาตรา ๙ (๖) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

บทบัญญัติมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๒ และมาตรา ๔ วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในสว่นที่ก าหนดให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้
รักษาการ ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้
รักษาการ 

  
มาตรา ๑๔  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการหรืออยู่ในก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในส่วนที่ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รักษาการหรือเป็นผู้
รักษาการร่วม ให้เปลี่ยนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้
รักษาการหรือเป็นผู้รักษาการร่วม 

ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่งเพ่ือให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงผู้รักษา
การตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในบัญชี ๓ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

  
มาตรา ๑๕  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติ

ของคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี” หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ถือว่าบทบัญญัติ
นั้นอ้างถึง “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๑๖  บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติ

ของคณะรัฐมนตรีใดที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ อ้างถึง “กระทรวงศึกษาธิการ” 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” หรือผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการ หากเก่ียวกับการอุดมศึกษาหรือการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ถือว่าบทบัญญัตินั้นอ้างถึง “กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม” “ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 



ให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสภาหรือคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
โอนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปเป็นส่วนราชการตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่และการเปลี่ยนแปลงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ตามท่ี
ก าหนดในบัญชี ๔ ท้ายพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับแก่สถาบันการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

  
มาตรา ๑๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดในอนาคต สมควรจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมขึ้น เพื่อให้มีการบูรณาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่นเข้าด้วยกัน และให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจัยในทิศทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน และนโยบายในการพัฒนา
ประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

พิมพ์มาดา/เพ่ิมเติม 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 

  
นุสรา/ตรวจ 

๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

  
ชญานิศ/พิไลภรณ์/จัดท า 

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๑๙/ตอนท่ี ๙๙ ก/หน้า ๑๔/๒ ตลุาคม ๒๕๔๕ 
[๒] มาตรา ๕ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๓] มาตรา ๕ (๘/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๔] มาตรา ๕ (๑๐) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๕] มาตรา ๕ (๑๗) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๖] มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ ๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง การจดัตั้ง

ส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 
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[๗] มาตรา ๗ (๑๒) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๘] มาตรา ๗ (๑๓) เพิ่มโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข

เพิ่มเตมิกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุน 
[๙] มาตรา ๗ (๑๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง การ

จัดสรรภารกิจและบุคลากรของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาต ิ
[๑๐] มาตรา ๗ (๑๕) เพิ่มโดยค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง กลไกในการ

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
[๑๑] มาตรา ๑๓ (๓/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๑๒] มาตรา ๑๓ (๖) ยกเลิกโดยผลของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานความร่วมมือเพื่อการพฒันา

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
[๑๓] มาตรา ๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
[๑๔] หมวด ๖/๑ กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม มาตรา ๑๗/๑ ถึง มาตรา ๑๗/

๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๕] มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๖] มาตรา ๑๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๑๗] มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไป

เป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๑๘] มาตรา ๑๙ (๒/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
[๑๙] มาตรา ๑๙ (๖/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. 

๒๕๕๖ 
[๒๐] มาตรา ๑๙ (๗) ยกเลิกโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น

กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรบัปรุงอ านาจหน้าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมป่าไม ้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๒๑] มาตรา ๑๙ (๑๑/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๕๒ 

[๒๒] มาตรา ๒๑ (๔/๑) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๒๓] มาตรา ๒๑ (๕) แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๒๔] หมวด ๘/๑ กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มาตรา ๒๑/๑ ถึง มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๕] มาตรา ๒๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๖] มาตรา ๒๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๒๗] มาตรา ๒๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไป

เป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงอ านาจหน้าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๔๖ 

[๒๘] มาตรา ๒๓ (๗/๑) เพิ่มโดยผลของพระราชกฤษฎีกาโอนกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปเป็น
กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปรบัปรุงอ านาจหน้าท่ีและกิจการของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง กรมป่าไม ้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
๒๕๔๖ 
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[๒๙] หมวด ๑๐ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรา ๒๔ ถึง มาตรา ๒๕ ยกเลกิโดย
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

[๓๐] มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๓๑] มาตรา ๒๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๓๒] มาตรา ๒๙ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๓๓] มาตรา ๒๙ (๑๐) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  ๑๓) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
[๓๔] มาตรา ๓๗ (๕) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. 

๒๕๕๓ 
[๓๕] หมวด ๑๗ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรา ๓๘ ถึง มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๓๖] มาตรา ๓๘ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๓๗] มาตรา ๓๙ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๓๘] มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
[๓๙] มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิม่เตมิโดยประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุน 
[๔๐] มาตรา ๔๕ (๙) ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไข

เพิ่มเตมิกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุน 
[๔๑] มาตรา ๔๕ วรรคสอง ยกเลิกโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐๐/๒๕๕๗ เรื่อง การ

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการลงทุน 
[๔๒] มาตรา ๔๖ (๑) ยกเลิกโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการในพระองค ์ พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๔๓] มาตรา ๔๖ (๒) ยกเลิกโดยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการในพระองค ์ พ.ศ. 

๒๕๖๐ 
[๔๔] มาตรา ๔๖ (๕) ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
[๔๕] ค าว่า “ราชบัณฑติยสถาน” ได้เปลีย่นเป็น “ส านักงานราชบัณฑิตยสภา” แล้ว โดยผลของมาตรา ๔ 

แห่งพระราชบัญญัตริาชบัณฑติยสภา พ ศ. ๒๕๕๘ 
[๔๖] มาตรา ๔๖ (๘) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
[๔๗] มาตรา ๔๖ (๙) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๔๘] มาตรา ๔๖ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๔๙] มาตรา ๔๖ วรรคสาม ยกเลกิโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ๑๕) พ.ศ. 

๒๕๕๘ 
[๕๐] มาตรา ๕๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่  ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
[๕๑] มาตรา ๕๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๗) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
[๕๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๗ ก/หน้า ๑/๑๘ มกราคม ๒๕๔๕ 
[๕๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๙๓ ก/หน้า ๖/๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ 
[๕๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๖๓ ก/หน้า ๑/๑๘ ตลุาคม ๒๕๔๗ 
[๕๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนท่ี ๒๖ ก/หน้า ๔/๑๕ มีนาคม ๒๕๔๙ 
[๕๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๔๙ ก/หน้า ๑/๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๐ 
[๕๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๕ ก/หน้า ๑๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ 
[๕๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๑๐๐ ก/หน้า ๒๑/๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ 
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[๕๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน้า ๑/๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
[๖๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๔๘ ก/หน้า ๑/๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
[๖๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๗ ก/หน้า ๑/๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
[๖๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๘๗ ก/หน้า ๔/๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
[๖๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนท่ี ๙๒ ก/หน้า ๑/๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
[๖๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๕๒ ก/หน้า ๑/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
[๖๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๕๒ ก/หน้า ๔/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
[๖๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๕๘ ก/หน้า ๑/๒๓ กันยายน ๒๕๕๓ 
[๖๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนท่ี ๗๕ ก/หน้า ๕๔/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
[๖๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนท่ี ๙๐ ก/หน้า ๑๑/๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ 
[๖๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๘ ก/หน้า ๑๘/๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ 
[๗๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนท่ี ๓๐ ก/หน้า ๑๘/๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 
[๗๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๓ ง/หน้า ๖/๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
[๗๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๔ ก/หน้า ๙/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
[๗๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๔ ก/หน้า ๑๒/๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ 
[๗๔] ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๐ ก/หน้า ๑/๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 
[๗๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๕ ก/หน้า ๔๙/๕ มีนาคม ๒๕๕๘ 
[๗๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๙๕ ง/หน้า ๒๘/๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
[๗๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๑๐๔ ก/หน้า ๕๑/๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
[๗๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๓๘ ก/หน้า ๔๙/๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
[๗๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนท่ี ๘๐ ก/หน้า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ 
[๘๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๒๑ ก/หน้า ๓๘/๑๘ กมุภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
[๘๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๔๘ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
[๘๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๒๖๑ ง/หน้า ๑๖/๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
[๘๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๑๕ ง/หน้า ๒๔/๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 
[๘๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕/ตอนพิเศษ ๒๙๙ ง/หน้า ๓๖/๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
[๘๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๔๙ ก/หน้า ๙/๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ 
[๘๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๕๗ ก/หน้า ๑/๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
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