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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบรางพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํ านาจหนาท่ี

ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
พ.ศ. ….

หลักการ

ใหมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยการโอนกิจการบริหารและอํ านาจหนาท่ีของ
สวนราชการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

เหตุผล

โดยที่ไดมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ใหยุบเลิกกระทรวง ทบวง กรมที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเดิมท้ังหมด แลวจัดตั้งขึ้นใหม และมีการ
โอนภารกิจจากกระทรวง ทบวง กรมเดิมไปอยูในกระทรวง ทบวง กรมใหม ตามที่กํ าหนดใน
พระราชบัญญัติดังกลาว รวมทั้งมีการกํ าหนดภารกิจของกระทรวงตามกฎหมายใหม  นอกจากนี้
ไดมีการกํ าหนดชื่อหนวยงานขึ้นใหมตามภารกิจใหมสํ าหรับภารกิจท่ีรับโอนมาอีกดวย ซ่ึงพระราช
บัญญัตินี้ไดกํ าหนดใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นเพื่อกํ าหนดรายละเอียดการโอนบรรดากิจการ
อํ านาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลัง
ของสวนราชการในกระทรวง ทบวง กรมเดิมท่ีถูกยุบเลิกไปเปนของกระทรวง ทบวง กรมใหม
และพระราชบัญญัติดังกลาวยังบัญญัติใหมีการกํ าหนดเงื่อนไขใหผูมีอํ านาจหนาท่ีเดิมสามารถ
ปฏิบัติงานตอไปได เพื่อใหงานตอเนื่องมิใหเกิดความเสียหายแกประชาชน  จึงจํ าเปนตอง
ตราพระราชกฤษฎีกานี้  เพื่อกํ าหนดการดังกลาวใหเปนไปตามความประสงคของกฎหมาย



ราง
พระราชกฤษฎีกา

โอนกิจการบริหารและอํ านาจหนาท่ีของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕

พ.ศ. ….

      …………………………………………………………
         ใหไว ณ วันท่ี ……………………………..………….……………… พ.ศ. ….

          เปนปท่ี .. ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรโอนกิจการบริหารและอํ านาจหนาท่ีของสวนราชการ
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร
และอํ านาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ….”

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓  ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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รฐัมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
วัฒนธรรม รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

หมวด ๑
การโอนกิจการบริหาร

มาตรา ๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํ านาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้
สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของสวนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม มาเปนของสวนราชการตามพระราช
บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามที่บัญญัติในหมวดนี้

สวนท่ี ๑
สํ านักนายกรัฐมนตรี

มาตรา ๕  ใหโอนบรรดากิจการ อํ านาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ
ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของสวนราชการในสํ านักนายกรัฐมนตรีดังตอไปนี้
มาเปนของสวนราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในสํ านักนายกรัฐมนตรี

(๑) สํ านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยกเวน
      (ก) กองกฎหมายและระเบียบ
      (ข) ศูนยบริการประชาชน
      (ค) สํ านักงานคณะกรรมการทรัพยากรนํ้ าแหงชาติ
      (ง) สํ านักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
(๒) สํ านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(๓) สํ านักขาวกรองแหงชาติ
(๔) สํ านักงบประมาณ ยกเวนงานที่เกี่ยวกับการกํ าหนดตํ าแหนงลูกจางประจํ า

และลูกจางชั่วคราว
(๕) สํ านักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ
(๖) สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) สํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
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(๘) สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยกเวน
งานคณะกรรมการนโยบายและฟนฟูทะเลไทย

(๙) สํ านักงานปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี ยกเวน
      (ก) สํ านักงานกลางชวยเหลือเกษตรกรและแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดิน

ของรัฐ
      (ข) สํ านักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ
      (ค) สํ านักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ
      (ง) สํ านักกฎหมายและระเบียบกลาง เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานระเบียบพัสดุ
      (จ) สํ านักนโยบายและแผน เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานประสานนโยบายและแผน

งานโรคเอดส
(๑๐) กรมประชาสัมพันธ  ยกเวนงานสงเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร ในสํ านัก

พัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ
(๑๑) สํ านักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

มาตรา ๖  ใหโอนบรรดากิจการ อํ านาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้
สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของสํ านักนายกรัฐมนตรี ในสวนของสํ านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เฉพาะท่ีเกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํ านักงานปลัด
สํ านักนายกรัฐมนตรี

(๑) กองกฎหมายและระเบียบ
(๒) ศูนยบริการประชาชน
(๓) สํ านักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
กรณีตาม (๑) ใหโอนบางสวนตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ

มาตรา ๗  ใหโอนกิจการและอํ านาจหนาท่ีของสํ านักนายกรัฐมนตรีในสวน
ของสํ านักงบประมาณ เฉพาะงานที่เกี่ยวกับการกํ าหนดตํ าแหนงลูกจางประจํ าและลูกจางชั่วคราว
มาเปนของสํ านักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน

สวนท่ี ๒
กระทรวงการคลัง

มาตรา ๘  ใหโอนบรรดากิจการ อํ านาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ
ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของสวนราชการในกระทรวงการคลังดังตอไปนี้
มาเปนของสวนราชการที่มีชื่ออยางเดียวกันในกระทรวงการคลัง
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(๑) สํ านักงานปลัดกระทรวง ยกเวนงบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน
ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลัง เฉพาะท่ีใชปฏิบัติงานของสํ านักบริหารหนี้สาธารณะ
ท่ีโอนไปเปนของสํ านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง และสํ านักรัฐวิสาหกิจ
และหลักทรัพยของรัฐ ท่ีโอนไปเปนของสํ านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง

(๒) กรมธนารักษ
(๓) กรมบัญชีกลาง ยกเวน
      (ก) สํ านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ
      (ข) สํ านักการเงินการคลัง เฉพาะ
            ๑. กลุมวิเคราะหหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะท่ีเกี่ยวกับ

งานเงินกูในประเทศและหนี้เงินกูตางประเทศ
            ๒. สวนหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานเงินกู

ในประเทศและหนี้เงินกูตางประเทศ
(๔) กรมศุลกากร
(๕) กรมสรรพสามิต
(๖) กรมสรรพากร
(๗) สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง ยกเวน
       (ก) กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานนโยบาย

ปองปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจการเงิน
       (ข) กองนโยบายเงินกู
       (ค) ศูนยขอมูลและประมวลผล

มาตรา ๙  ใหโอนบรรดากิจการ อํ านาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้
สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของกระทรวงการคลัง ในสวนของสํ านักงาน
เลขานุการรัฐมนตรี มาเปนของสํ านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๐  ใหโอนบรรดากิจการ อํ านาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้
สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของกระทรวงการคลัง ในสวนของสํ านักงาน
เศรษฐกิจการคลัง เฉพาะท่ีเกี่ยวกับสวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํ านักงานปลัดกระทรวง
การคลัง

(๑) กองนโยบายการเงินและสถาบันการเงิน เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานนโยบาย
ปองปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจการเงิน

(๒) ศูนยขอมูลและประมวลผล
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มาตรา ๑๑  ใหโอนบรรดากิจการ อํ านาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ
ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของกระทรวงมหาดไทย ในสวนของกรมที่ดิน
เฉพาะท่ีเกี่ยวกับสํ านักประเมินราคาทรัพยสิน มาเปนของกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๒  ใหโอนบรรดากิจการ อํ านาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ
ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของสํ านักนายกรัฐมนตรี ในสวนของสํ านักงาน
ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานระเบียบพัสดุ ในสํ านักกฎหมายและระเบียบกลาง
มาเปนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๓  ใหโอนงบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง
และอัตรากํ าลังของกระทรวงการคลัง ในสวนของสํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เฉพาะท่ีใช
ปฏิบัติงานของสํ านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ มาเปนของสํ านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๔  ใหโอนบรรดากิจการ อํ านาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้
สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของกระทรวงการคลัง ในสวนของ
กรมบัญชีกลาง เฉพาะท่ีเกี่ยวกับสํ านักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ มาเปนของสํ านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

มาตรา ๑๕  ใหโอนงบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง
และอัตรากํ าลังของกระทรวงการคลัง ในสวนของสํ านักงานปลัดกระทรวงการคลัง เฉพาะท่ีใช
ปฏิบัติงานของสํ านักบริหารหนี้สาธารณะ มาเปนของสํ านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวง
การคลัง

มาตรา ๑๖  ใหโอนบรรดากิจการ อํ านาจหนาท่ี ทรัพยสิน งบประมาณ หนี้
สิทธิ ภาระผูกพัน ขาราชการ ลูกจาง และอัตรากํ าลังของกระทรวงการคลัง เฉพาะท่ีเกี่ยวกับ
สวนราชการดังตอไปนี้  มาเปนของสํ านักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

(๑) กรมบัญชีกลาง ในสวนของสํ านักการเงินการคลัง เฉพาะ
      (ก) กลุมวิเคราะหหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานเงินกู

ในประเทศและหนี้เงินกูตางประเทศ
      (ข) สวนหนี้สาธารณะและเงินคงคลัง เฉพาะท่ีเกี่ยวกับงานเงินกูในประเทศ

และหนี้เงินกูตางประเทศ
(๒) สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในสวนของกองนโยบายเงินกู



๖

สวนท่ี ๓ กระทรวงการตางประเทศ…
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