พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕
-------------------------ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ ตราพระราชบัญญั ติขึ้ นไว้โดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ. ๒๕๔๕”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ฯลฯ
หมวดที่ ๒๑
ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
-----------------------------------มาตรา ๔๖ ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงมีดังต่อไปนี้
(๑) สํานักราชเลขาธิการ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์
(๒) สํา นั ก พระราชวัง มีอํ านาจหน้ า ที่ เ กี่ ยวกั บ การจั ดการพระราชวั ง ตลอดจนดู แ ลรั ก ษา
ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์
(๓) สํ า นั ก งานพระพุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ มี อํ า นาจหน้ า ที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การพระพุ ท ธศาสนา
ส่งเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอํานาจหน้าที่ตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมาย
(๔) สํา นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอั นเนื่ องมาจากพระราชดํา ริ
มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
๑

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

๒
(๕) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และอํานาจหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(๖) ราชบัณฑิตยสถาน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ทางวิชาการและ
อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(๗) สํา นั กงานตํารวจแห่ งชาติ มีอํานาจหน้าที่ เกี่ ยวกั บการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย และ
อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(๘) สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินการให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และอํานาจ
หน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(๙) ยกเลิก๑
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) และ (๗) มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับ
บัญชาของนายกรัฐมนตรี
ส่ ว นราชการตามวรรคหนึ่ ง (๘) มี ฐ านะเป็ น กรม อยู่ ใ นบั ง คั บ บั ญ ชาของรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงยุติธรรม๒
ฯลฯ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ชวลิตร ยงใจยุทธ
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ระบบราชการนั้นเป็นกลไกสําคัญของ
ประเทศในอันที่จะผลักดันให้แนวทางการบริหารประเทศตามที่กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ
รวมทั้งการดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐเกิดผลสําเร็จเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวม
การจัดกลไกของระบบราชการจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม
ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการหลายครั้ง แต่ยังคงให้มีการปฏิบัติราชการตามโครงสร้าง
การบริหารที่ไม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมซึ่งเป็นผลให้การทํางานของข้าราชการเป็นไปด้วยความล่าช้าเพราะมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก และส่วนราชการต่าง ๆ มิได้กําหนดเป้าหมายร่วมกันและจัดกลไกการ
ปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลทําให้การปฏิบัติงานเกิดความซ้ําซ้อนและกระทบต่อการให้บริการแก่
๑

มาตรา ๔๖ (๙) ยกเลิ ก โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบั บ ที่ ๙)

พ.ศ. ๒๕๕๓
๒

มาตรา ๔๖ วรรคสอง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป รั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓

๓
ประชาชน แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จําเป็นต้องมี การปรั บ ปรุ ง ระบบราชการทั้ ง ระบบ โดยการปรั บ
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการขึ้นใหม่ และปรับปรุงการบริหารงานโดยการจัดส่วนราชการที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์
กันรวมไว้เป็นกลุ่มงานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญในการปรับระบบการทํางานในรูปกลุ่มภารกิจ เพื่อให้
สามารถกําหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกันให้สามารถทํางาน
ร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานที่ซ้ําซ้อนกัน เมื่อจัด
ส่วนราชการใหม่ให้สามารถปฏิบัติงานได้แล้วจะมีผลทําให้แนวทางความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ
มีเ ป้ าหมายที่ชั ดเจน ซึ่ ง จะสามารถปรับปรุงการทํา งานของข้ าราชการให้ มีป ระสิท ธิภ าพในระยะต่ อไปได้
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบั ญญัติฉบับนี้ คื อ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า บัญญัติให้องค์กรอัยการ
มีหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุด
เป็นผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๕๔/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓

