
พระราชบัญญัติ
ปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม

พ.ศ. ๒๕๔๕
                                                                                                                                                      

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๒  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕

เปนปท่ี  ๕๗  ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 
ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและ     ยิน

ยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕”

                   มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา     
นุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓  ใหยกเลิก
(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



๒

(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
(๑๕) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๑๖) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๑๗) พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที ่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  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๕  ใหมีกระทรวง และสวนราชการที่มีฐานะเปนกระทรวง ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักนายกรัฐมนตรี
(๒) กระทรวงกลาโหม
(๓) กระทรวงการคลัง
(๔) กระทรวงการตางประเทศ
(๕) กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
(๖) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ



๓

           (๘) กระทรวงคมนาคม
(๙) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๑๐) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑๑) กระทรวงพลังงาน
(๑๒) กระทรวงพาณิชย
(๑๓) กระทรวงมหาดไทย
(๑๔) กระทรวงยุติธรรม
(๑๕) กระทรวงแรงงาน
(๑๖) กระทรวงวัฒนธรรม
(๑๗) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 (๑๘) กระทรวงศึกษาธิการ
(๑๙) กระทรวงสาธารณสุข
(๒๐) กระทรวงอุตสาหกรรม

หมวด ๑
สํ านักนายกรัฐมนตรี
                                       

มาตรา ๖  สํ านักนายกรัฐมนตรี มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายก     
รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผน    การ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบ
ราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจ หนาที่
ของสํ านักนายกรัฐมนตรีหรือสวนราชการที่สังกัดสํ านักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิไดอยูภายในอํ านาจ
หนาที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ  

มาตรา ๗  สํ านักนายกรัฐมนตรี มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี
(๒) กรมประชาสัมพันธ
(๓) สํ านักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค



๔

สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี
           (๔) สํ านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

(๕) สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๖) สํ านักขาวกรองแหงชาติ
(๗) สํ านักงบประมาณ
(๘) สํ านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
(๙) สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) สํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(๑๑) สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

หมวด ๒
กระทรวงกลาโหม

                                       

มาตรา ๘  กระทรวงกลาโหม มอํี านาจหนาที่เกีย่วกบัการปองกนัและรกัษาความมัน่คง
ของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชนแหงชาติ  
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของ
กระทรวงกลาโหมหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงกลาโหม

มาตรา ๙  การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมใหเปนไปตามกฎหมาย         
ขอบังคับ และระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น

หมวด ๓
กระทรวงการคลัง

                                       

มาตรา ๑๐  กระทรวงการคลัง มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผนดิน    
การประเมินราคาทรัพยสิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพยสินของแผนดิน 
ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายไดที่รัฐมีอํ านาจดํ าเนินการไดแตผูเดียวตามกฎหมายและไมอยู
ในอํ านาจหนาที่ของสวนราชการอื่น การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจ



๕

และหลักทรัพยของรัฐ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวง   
การคลังหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๑  กระทรวงการคลัง มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมธนารักษ
(๔) กรมบัญชีกลาง
(๕) กรมศุลกากร
(๖) กรมสรรพสามิต
(๗) กรมสรรพากร
(๘) สํ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(๙) สํ านักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(๑๐) สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง

หมวด ๔
กระทรวงการตางประเทศ

                                       

มาตรา ๑๒  กระทรวงการตางประเทศ มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับราชการตางประเทศ 
และราชการอื่นตามที่ไดมีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศหรือ  
สวนราชการที่สังกัดกระทรวงการตางประเทศ

มาตรา ๑๓  กระทรวงการตางประเทศ มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการกงสุล
(๔) กรมพิธีการทูต
(๕) กรมยุโรป
(๖) กรมวิเทศสหการ
(๗) กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ



๖

(๘) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(๙) กรมสารนิเทศ
(๑๐) กรมองคการระหวางประเทศ

           (๑๑) กรมอเมริกาและแปซิฟกใต
             (๑๒) กรมอาเซียน

(๑๓) กรมเอเชียตะวันออก
(๑๔) กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา

.

หมวด ๕
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา

                                       

มาตรา ๑๔  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การกีฬา การศึกษาดานกีฬา นันทนาการ และ
ราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หรือสวน
ราชการที่สังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

มาตรา ๑๕  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา  มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) สํ านักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
(๔) สํ านักงานพัฒนาการทองเที่ยว

หมวด ๖
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

                                       

มาตรา ๑๖  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีอํ านาจหนาที่
เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอืน่ตามที่มีกฎหมาย



๗

กํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือสวนราช
การที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย    

มาตรา ๑๗  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีสวนราชการ 
ดังตอไปนี้

(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
           (๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง

(๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
(๔) สํ านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
(๕) ส ํานกังานสงเสรมิสวสัดิภาพและพทิกัษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพกิาร และ ผู

สงูอายุ

หมวด ๗
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

                                       

มาตรา ๑๘  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม   
การปาไม การจัดหาแหลงนํ้ าและพัฒนาระบบการชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริม
และพัฒนาระบบสหกรณ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินคาเกษตรกรรม และราชการอื่นตามที่
มีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ

มาตรา ๑๙  กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมชลประทาน
(๔) กรมตรวจบัญชีสหกรณ
(๕) กรมประมง
(๖) กรมปศุสัตว
(๗) กรมปาไม
(๘) กรมพัฒนาที่ดิน
(๙) กรมวิชาการเกษตร



๘

(๑๐) กรมสงเสริมการเกษตร
(๑๑) กรมสงเสริมสหกรณ
(๑๒) สํ านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(๑๓) สํ านักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(๑๔) สํ านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมวด ๘
กระทรวงคมนาคม

                                       

มาตรา ๒๐  กระทรวงคมนาคม มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการขนสง ธุรกิจการขนสง
การวางแผนจราจร และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงคมนาคมหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง
คมนาคม

มาตรา ๒๑  กระทรวงคมนาคม มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี

 (๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการขนสงทางนํ้ าและพาณิชยนาวี
(๔) กรมการขนสงทางบก
(๕) กรมการขนสงทางอากาศ
(๖) กรมทางหลวง
(๗) กรมทางหลวงชนบท
(๘) สํ านักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร

หมวด ๙
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

                          

มาตรา ๒๒  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับ
การสงวน อนรัุกษ และฟนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม การจดัการการใชประโยชนอยางยัง่ยนื 



๙

และราชการอืน่ตามทีม่กีฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาทีข่องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมหรอืสวนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มาตรา ๒๓  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม มสีวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมควบคุมมลพิษ
(๔) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(๕) กรมทรัพยากรธรณี
(๖) กรมทรัพยากรนํ้ า
(๗) กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล
(๘) กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
(๙) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(๑๐) สํ านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

หมวด ๑๐
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                                       

มาตรา ๒๔  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มอํี านาจหนาที่เกีย่วกบั  
การวางแผน สงเสริม พัฒนา และดํ าเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     
การอุตุนิยมวิทยา และการสถิติ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือสวนราชการที่สงักดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

มาตรา ๒๕  กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มสีวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมไปรษณียโทรเลข
(๔) กรมอุตุนิยมวิทยา
(๕) สํ านักงานสถิติแหงชาติ



๑๐

หมวด ๑๑
กระทรวงพลังงาน

                                       

มาตรา ๒๖  กระทรวงพลังงาน มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดหา พัฒนา และ
บริหารจัดการพลงังาน และราชการอืน่ตามทีม่กีฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจและหนาทีข่องกระทรวง
พลงังานหรอืสวนราชการที่สังกัดกระทรวงพลังงาน

มาตรา ๒๗  กระทรวงพลังงาน มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
(๔) กรมธุรกิจพลังงาน
(๕) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
(๖) สํ านักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมวด ๑๒
กระทรวงพาณิชย

                                       

มาตรา ๒๘  กระทรวงพาณชิย มอํี านาจหนาทีเ่กีย่วกบัการคา ธรุกิจบริการทรพัยสนิ
ทางปญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงพาณิชยหรือ
สวนราชการที่สังกัดกระทรวงพาณิชย

มาตรา ๒๙  กระทรวงพาณิชย มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการคาตางประเทศ
(๔) กรมการคาภายใน
(๕) กรมการประกันภัย
(๖) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
(๗) กรมทรัพยสินทางปญญา



๑๑

(๘) กรมพัฒนาธุรกิจการคา
(๙) กรมสงเสริมการสงออก

หมวด ๑๓
กระทรวงมหาดไทย
                                       

มาตรา ๓๐  กระทรวงมหาดไทย มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการบํ าบัดทุกขบํ ารุงสุข   
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํ านวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและ
พฒันาการเมอืงการปกครอง การพฒันาการบรหิารราชการสวนภมูภิาค การปกครองทองที่ การสงเสริม
การปกครองทองถิ่นและพฒันาชมุชน การทะเบยีนราษฎร ความมัน่คงภายใน กิจการสาธารณภยั และ
การพฒันาเมอืง และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทย
หรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย

มาตรา ๓๑  กระทรวงมหาดไทย มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการปกครอง
(๔) กรมการพัฒนาชุมชน
(๕) กรมที่ดิน
(๖) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๗) กรมโยธาธิการและผังเมือง
(๘) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

หมวด ๑๔
กระทรวงยุติธรรม

                                       

มาตรา ๓๒  กระทรวงยติุธรรม มอํี านาจหนาที่เกีย่วกบัการบรหิารจดัการกระบวนการ
ยุติธรรม เสริมสรางและอํ านวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปน
อํ านาจหนาที่ของกระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม



๑๒

มาตรา ๓๓  กระทรวงยุติธรรม มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมคุมประพฤติ
(๔) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
(๕) กรมบังคับคดี
(๖) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
(๗) กรมราชทัณฑ
(๘) กรมสอบสวนคดีพิเศษ
(๙) สํ านักงานกิจการยุติธรรม
(๑๐) สถาบันนิติวิทยาศาสตร
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
(๑๑) สํ านักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

หมวด ๑๕
กระทรวงแรงงาน

                                       

มาตรา ๓๔  กระทรวงแรงงาน มอํี านาจหนาที่เกีย่วกบัการบรหิารและคุมครองแรงงาน  
พัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํ า และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปน
อํ านาจหนาที่ของกระทรวงแรงงานหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงาน

มาตรา ๓๕  กระทรวงแรงงาน มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการจัดหางาน
(๔) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
(๕) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
(๖) สํ านักงานประกันสังคม



๑๓

หมวด ๑๖
กระทรวงวัฒนธรรม
                                       

มาตรา ๓๖  กระทรวงวฒันธรรม มอํี านาจหนาทีเ่กีย่วกบัศิลปะ ศาสนา และวฒันธรรม   
และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาทีข่องกระทรวงวฒันธรรมหรอืสวนราชการที่
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม

มาตรา ๓๗  กระทรวงวัฒนธรรม มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการศาสนา
(๔) กรมศิลปากร
(๕) สํ านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ
(๖) สํ านักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย

หมวด ๑๗
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

                                       

มาตรา ๓๘  กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มอํี านาจหนาที่เกีย่วกบัการวางแผน 
สงเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปน
อํ านาจหนาที่ของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

มาตรา ๓๙  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมวิทยาศาสตรบริการ
(๔) สํ านักงานปรมาณูเพื่อสันติ



๑๔

หมวด ๑๘
กระทรวงศึกษาธิการ
                                       

มาตรา ๔๐  กระทรวงศกึษาธกิาร มอํี านาจหนาทีเ่กีย่วกบัการสงเสรมิและก ํากบัดูแล
การศึกษาทกุระดับและทกุประเภท กํ าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศกึษา สนบัสนนุทรัพยากร
เพื่อการศึกษา สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา 
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรา ๔๑  การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น

หมวด ๑๙
กระทรวงสาธารณสุข
                                       

มาตรา ๔๒  กระทรวงสาธารณสุข มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพ
อนามัย การปองกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชนและราชการอื่น
ตามที่มีกฎหมายกํ าหนดใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงสาธารณสุขหรือสวนราชการที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข

มาตรา ๔๓  กระทรวงสาธารณสุข มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมการแพทย
(๔) กรมควบคุมโรค
(๕) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
(๖) กรมวิทยาศาสตรการแพทย
(๗) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
(๘) กรมสุขภาพจิต
(๙) กรมอนามัย



๑๕

(๑๐) สํ านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

หมวด ๒๐
กระทรวงอุตสาหกรรม
                                       

มาตรา ๔๔  กระทรวงอุตสาหกรรม มอํี านาจหนาที่เกีย่วกับการสงเสรมิและพฒันา  
อุตสาหกรรม การสงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกํ าหนด
ใหเปนอํ านาจหนาที่ของกระทรวงอตุสาหกรรมหรอืสวนราชการทีส่งักดักระทรวงอตุสาหกรรม

มาตรา ๔๕  กระทรวงอุตสาหกรรม มีสวนราชการ ดังตอไปนี้
(๑) สํ านักงานรัฐมนตรี
(๒) สํ านักงานปลัดกระทรวง
(๓) กรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๔) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
(๕) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
(๖) สํ านักงานคณะกรรมการออยและนํ้ าตาลทราย
(๗) สํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(๘) สํ านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
สวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรี
(๙) สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

หมวด ๒๑
สวนราชการไมสังกัดสํ านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

                                       

มาตรา ๔๖  สวนราชการไมสงักดัส ํานกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวงมดัีงตอไปนี้
(๑) สํ านักราชเลขาธิการ มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค      

พระมหากษัตริย
(๒) สํ านักพระราชวัง มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจนดูแล

รักษาทรัพยสินและผลประโยชนของพระมหากษัตริย
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(๓) สํ านักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธ
ศาสนา สงเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ   
และอํ านาจหนาที่ตามที่กํ าหนดไวในกฎหมาย

(๔) สํ านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก    
พระราชดํ าริ มอํี านาจหนาที่เกีย่วกบัการประสานงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด ําร ิ ตามทีกํ่ าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา

(๕) สํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการวิจัยและ
อํ านาจหนาที่ตามที่กํ าหนดไวในกฎหมาย

(๖) ราชบัณฑิตยสถาน มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการคนควา วิจัย และเผยแพรทาง  
วิชาการ และอํ านาจหนาที่ตามที่กํ าหนดไวในกฎหมาย

(๗) สํ านักงานตํ ารวจแหงชาติ มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย 
และอํ านาจหนาที่ตามที่กํ าหนดไวในกฎหมาย

(๘) ส ํานกังานปองกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ มอํี านาจหนาทีเ่กีย่วกบัการดํ าเนนิการให
เปนไปตามมตขิองคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และ
อํ านาจหนาที่ตามที่กํ าหนดไวในกฎหมาย

(๙) สํ านักงานอัยการสูงสุด มีอํ านาจหนาที่เกี่ยวกับการดํ าเนินคดีอาญาทั้งปวง
ดํ าเนินคดีแพง และใหคํ าปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ และอํ านาจหนาที่ตาม
ที่กํ าหนดไวในกฎหมาย

สวนราชการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีฐานะเปนกรม
อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี

สวนราชการตามวรรคหนึ่ง (๘) และ (๙) มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับบัญชาของ  รัฐ
มนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม

บทเฉพาะกาล
                                       

มาตรา ๔๗  ใหโอนบรรดากิจการ อํ านาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ
และภาระผูกพันทั้งปวงของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการอื่นที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ ไป
เปนของกระทรวง กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ โดยกิจการ
อํ านาจหนาที ่ทรพัยสนิ งบประมาณ หนี ้สทิธ ิและภาระผกูพนัของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการอืน่



๑๗

ใดจะโอนไปเปนของสวนราชการใด ใหเปนไปตามทีกํ่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา ในพระราชกฤษฎกีา ดัง
กลาวจะกํ าหนดใหการกํ าหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของก็ได

มาตรา ๔๘  ใหโอนบรรดาขาราชการ ลกูจาง และอัตราก ําลงัของกระทรวง ทบวง กรม 
และสวนราชการอื่นที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ ไปเปนขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของกระทรวง 
กรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ตามที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา ใน
พระราชกฤษฎีกา ดังกลาวจะกํ าหนดใหการกํ าหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตามมติของคณะ
รัฐมนตรีหรือประกาศของรัฐมนตรีที่เกี่ยวของก็ได

มาตรา ๔๙  บรรดาอํ านาจหนาที่ที่มีบทกฎหมายกํ าหนดใหเปนของสวนราชการที่
ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ หรือของรัฐมนตรี ผูดํ ารงตํ าแหนง หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการนั้น    
ใหโอนไปเปนของสวนราชการ หรอืของรฐัมนตร ี ผูดํ ารงตํ าแหนงหรอืผูซึง่ปฏบัิติหนาที่ในสวนราชการอื่น
ตามที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา

ในการโอนอํ านาจหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ถาจํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงองคประกอบของ       
คณะกรรมการตามกฎหมายใด หรอืแกไขเพิม่เติมบทบัญญติัของกฎหมายในสวนทีเ่กีย่วของ เพือ่ให สอด
คลองกับการโอนอํ านาจหนาที่และเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว ใหกระทํ าไดโดยการตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกา โดยในพระราชกฤษฎกีาดังกลาวจะก ําหนดเงือ่นไขหรอืเงือ่นเวลาใหสวนราชการที่ถูกโอน
อํ านาจหนาที่ไป รัฐมนตรผีูดํ ารงตํ าแหนงหรอืผูซึง่ปฏบัิติหนาทีใ่นสวนราชการนัน้ ยังคงมอํี านาจหนาที่
เดิมตอไป เพือ่ประโยชนในการบริหารราชการใหมีความตอเนื่องกันก็ได

ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาตามมาตรานี้มผีลเปนการแกไขเพิ่มเติมบรรดาบทกฎหมาย
ในสวนที่เกี่ยวของดวย

มาตรา ๕๐  ใหรัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
กลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย   รัฐ
มนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรวีาการกระทรวงยติุธรรม รัฐมนตรวีาการกระทรวงแรงงานและส
วัสดิการสังคม รัฐมนตรี วาการกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศกึษาธิการ รัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสขุ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมของ
กระทรวงที่ถูกยุบเลิกตามมาตรา ๓ และรัฐมนตรีชวยวาการของกระทรวงดังกลาว เปนรัฐมนตรี
ประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง      รัฐ
มนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ รัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงคมนาคม รัฐมนตรวีาการกระทรวงพาณชิย รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา
การกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม และรัฐมนตรีชวยวาการที่เกี่ยวของของกระทรวงตามมาตรา ๕ ตามลํ าดับ    
จนกวาจะมีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ังรัฐมนตรีใหม

มาตรา ๕๑  ในระหวางที่ยังมิไดจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ใหกระทรวงศึกษาธิการมีสวนราชการภายในกระทรวงตามที่
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และทีแ่กไขเพิ่มเติมบัญญติัไวส ําหรบั
กระทรวงศกึษาธิการ เวนแตสวนราชการใดของกระทรวงศึกษาธิการที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติไวให
อยูในสังกัดของกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนแลว

ให สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔  มีฐานะเปนกรมอยูในสังกัดสํ านักนายกรัฐมนตรีตามพระราช
บัญญติันี ้ทัง้นี ้จนกวาจะมกีารจดัระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิารตามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาติ

มาตรา ๕๒  ใหทบวงมหาวิทยาลัยและสวนราชการที่สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แกไขเพิ่มเติม ซึ่งถูกยกเลิกโดย
มาตรา ๓ ยังคงเปนทบวงมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวงและสวนราชการที่สังกัดทบวง
มหาวทิยาลยัตอไป และใหมรัีฐมนตรีวาการทบวงมหาวทิยาลยั ปลดัทบวงมหาวทิยาลยั และขาราชการ
ในทบวงมหาวิทยาลัย และในสวนราชการทีส่งักดัทบวงมหาวทิยาลยั โดยมอํี านาจหนาทีต่ามกฎหมาย
ตอไป ทัง้นี ้จนกวาจะมกีารจดัระเบยีบราชการกระทรวงศกึษาธกิารตามกฎหมายวาดวยการศกึษาแหงชาติ

มาตรา ๕๓  ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหโอนกิจการ
อํ านาจหนาที่ ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของกรม
วิเทศสหการ และบรรดาอ ํานาจหนาทีข่องผูดํ ารงตํ าแหนงหรอืผูซึง่ปฏบัิติหนาทีใ่นกรมวเิทศสหการ ไปเปน
ของสวนราชการหนึ่งสวนราชการใดของกระทรวงการตางประเทศ หรอืของผูดํ ารงตํ าแหนงหรอื  ผูซึง่ปฏบัิติ
หนาทีใ่นสวนราชการดงักลาว แลวแตกรณ ีทัง้นี ้ตามทีกํ่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา ในพระราชกฤษฎีกาดัง
กลาวจะกํ าหนดใหการกํ าหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของก็ได

เมือ่มกีารตราพระราชกฤษฎกีาตามวรรคหนึง่ขึน้ใชบังคับแลว ใหถือวากรมวเิทศสหการ
เปนอันยุบเลิก
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มาตรา ๕๔  ภายในหาปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหโอนกิจการ
อํ านาจหนาที ่ทรพัยสนิ งบประมาณ หนี ้สทิธ ิภาระผกูพนั ขาราชการ ลกูจาง และอัตราก ําลงัของ  กรม
ทางหลวงชนบท และบรรดาอํ านาจหนาที่ของผูดํ ารงตํ าแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรมทางหลวง
ชนบท ไปเปนของกรมทางหลวง หรือผูดํ ารงตํ าแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในกรมทางหลวง หรือไปเปน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ ผูดํ ารงตํ าแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในองคกร ปกครองสวน
ทองถิ่น แลวแตกรณ ีทัง้นี ้ตามทีกํ่ าหนดในพระราชกฤษฎกีา ในพระราชกฤษฎกีาดังกลาวจะก ําหนดใหการ
กํ าหนดรายละเอียดบางกรณีเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรีหรือประกาศของ     รัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ก็ได

เมือ่มกีารตราพระราชกฤษฎกีาตามวรรคหนึง่ขึน้ใชบังคับแลว ใหถือวากรมทางหลวง
ชนบทเปนอันยุบเลิก

มาตรา ๕๕ ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรัฐบาลเสนอ
กฎหมายปรับปรุงกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ใหสอดรับกับภารกิจของ
ทหารตามรฐัธรรมนูญ

มาตรา ๕๖ ภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหรัฐบาลเสนอ
กฎหมายเพือ่โอนภารกจิของส ํานกังานต ํารวจแหงชาติที่มิใชภารกิจหลกัในการรกัษาความสงบเรยีบรอย
และการปองกนัและปราบปรามผูกระท ําผดิ ไปเปนของสวนราชการหรอืหนวยงานของรัฐอ่ืนที่เกี่ยวของ 
และเพือ่ลดภารกจิในพืน้ทีต่ามล ําดับความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการรักษาความสงบ
เรียบรอยและการปองกันและปราบปรามผูกระทํ าผิด

มาตรา  ๕๗  ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหรัฐบาลเสนอ
กฎหมายจัดต้ังสํ านักงานสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํ านักงานวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกรมสํ ารวจและทํ าแผนที่พลเรือนขึ้นในกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

มาตรา ๕๘  ใหโอนกจิการ ทรพัยสนิ สทิธ ิหนาที ่งบประมาณ ขาราชการและลกูจาง
ของกรมไปรษณยีโทรเลข ตามบทบัญญติักฎหมายวาดวยองคกรจดัสรรคลืน่ความถีแ่ละก ํากบักิจการวทิยุ
กระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคมไปเปนของส ํานกังานคณะกรรมการกจิการ  โทร
คมนาคมแหงชาตเิสมอืนส ํานกังานปลดักระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเปนส ํานกังานปลดั
กระทรวงคมนาคม และเมือ่มกีารโอนแลวใหถือวากรมไปรษณยีโทรเลขเปนอันยบุเลิก



๒๐

มาตรา ๕๙  ภายใตบังคับวรรคสอง ใหกระทรวง กรม และสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกรมตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่  แก
ไขเพิ่มเติม ยังคงมีอํ านาจหนาที่และการจัดระเบียบราชการเชนเดิมตอไป เวนแตกระทรวงกลาโหม 
ส ํานกัราชเลขาธกิาร ส ํานกัพระราชวงั ส ํานกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดํ าริ สํ านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ราชบัณฑิตยสถาน สํ านักงานตํ ารวจแหง
ชาติ สํ านักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสํ านักงานอัยการสูงสุด ใหมีอํ านาจหนาที่
และการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

เมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ ใช
บังคับสํ าหรับกระทรวง กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มีฐานะเปนกรม แหงใดแลว ให
กระทรวง กรม หรือสวนราชการนั้น มีอํ านาจหนาที่และการจัดระเบียบราชการตามพระราชบัญญัตินี้
นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาดังกลาวใชบังคับเปนตนไป

ในการจัดระเบียบราชการระยะแรก ถากระทรวงใดสมควรมีกลุมภารกิจ ใหตรา    
กฎกระทรวงกํ าหนดใหมีกลุมภารกิจใชบังคับพรอมกับพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสอง

ในกรณีที่มีการจัดระเบียบราชการของกระทรวงใดเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้แลว 
ถากระทรวงนั้นมีตํ าแหนงรองปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวงเกินกวาจํ านวนที่กํ าหนดไวใน
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และเปนกรณีที่ไมสามารถยายไปดํ ารงตํ าแหนงอ่ืนใน
กระทรวงนั้นหรือกระทรวงอื่นที่เหมาะสมได ใหตํ าแหนงรองปลัดกระทรวงและผูชวยปลัดกระทรวง ดัง
กลาวยังคงมีตอไปได แตตองไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๖๐  ใหรัฐบาลรายงานคาใชจายประจ ําและอตัราของขาราชการและลกูจาง
ของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคเปรียบเทียบกับกอนพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตอสภา
ผูแทนราษฎรและวุฒิสภา เมื่อครบกํ าหนดหนึ่งปและสองปของการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
    พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
       รองนายกรัฐมนตรี



๒๑

หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระบบราชการนั้นเปนกลไกสํ าคัญ
ของประเทศในอันที่จะผลักดันใหแนวทางการบริหารประเทศตามที่กํ าหนดไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ตางๆ รวมทัง้การด ําเนนิการตามแนวนโยบายของรฐัเกดิผลส ําเรจ็เปนประโยชนแกประเทศชาติและประชาชน
สวนรวม การจัดกลไกของระบบราชการจึงเปนเรื่องสํ าคัญที่จะตองปรับตัวใหสอดคลองกับสภาพความ เปน
ไปของสังคม ซึ่งที่ผานมาแมวาจะมีการปรับปรุงการแบงสวนราชการหลายครั้ง แตยังคงใหมีการปฏิบัติราช
การตามโครงสรางการบริหารที่ไมแตกตางจากรูปแบบเดิม ซึ่งเปนผลใหการทํ างานของขาราชการเปนไป
ดวยความลาชาเพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานคอนขางมาก และสวนราชการตางๆ มิไดกํ าหนดเปาหมาย
รวมกันและจัดกลไกการปฏิบัติงานใหมีความสัมพันธกัน จึงเปนผลทํ าใหการปฏิบัติงานเกิดความซํ้ าซอนและ
กระทบตอการใหบรกิารแกประชาชน แนวทางแกไขปญหาในเรือ่งนีจ้ ําเปนตองมีการปรบัปรงุระบบราชการทั้ง
ระบบ โดยการปรับอํ านาจหนาที่ของสวนราชการขึ้นใหม และปรับปรุงการบริหารงานโดยการจัดสวนราช
การที่ปฏิบัติงานสัมพันธกันรวมไวเปนกลุมงานเดียวกัน ซึง่จะเปนพื้นฐานที่สํ าคัญในการปรับระบบ การ
ทํ างานในรูปกลุมภารกิจ เพื่อใหสามารถกํ าหนดเปาหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของสวนราชการที่มี
ความเกีย่วของกนัใหสามารถท ํางานรวมกนัไดอยางมีเอกภาพ และเกดิประสทิธภิาพ รวมทัง้จะเปนการลดคาใช
จายในสวนงานทีซ่ํ ้าซอนกนั เม่ือจดัสวนราชการใหมใหสามารถปฏิบัติงานไดแลวจะมีผลทํ าใหแนวทางความ
รบัผดิชอบของสวนราชการตางๆ มีเปาหมายทีช่ดัเจน ซึง่จะสามารถปรบัปรงุการท ํางานของขาราชการใหมีประ
สทิธิภาพในระยะตอไปได จงึจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙ ตอนที่ ๙๙ ก ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๕
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