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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
  
โดยท่ีเปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทํา

หนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
  
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕” 
  
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การพัฒนาระบบสาธารณสุข” หมายความวา การศึกษา คนควา และวิจัยกิจการดานสาธารณสุข ในเชิงสหวิทยาการ 

โดยสัมพันธกับศาสตรดานอื่น เชน สังคมศาสตร วิทยาศาสตร การแพทย เศรษฐศาสตร จิตวิทยา หรือพฤติกรรมศาสตร เพื่อใหกิจการดาน
สาธารณสุขสามารถพัฒนาไปอยางมีระบบ และสามารถแกไขปญหาสาธารณสุขอยางมีประสิทธิภาพ 

“กองทุน” หมายความวา กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
“กรรมการ” หมายความวา กรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
“ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๔ ใหมีคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปน

ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี* ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอีกไมเกินเจ็ดคน เปนกรรมการ และ
ใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ 

  
มาตรา ๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของสถาบันและโดยเฉพาะมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 
(๑) พิจารณาแผนหลักและแผนการดําเนินงานของสถาบัน 
(๒) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน 
(๓) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินกองทุน และพิจารณาจัดสรรทุนสําหรับกิจกรรมหลักตาง ๆ 
(๔) อนุมัติแผนการเงินและงบประมาณประจําปของสถาบัน 



(๕) ออกขอบังคับวาดวยการจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบังคับวาดวยการบริหารงานของสถาบัน 
(๖) กําหนดจํานวน ตําแหนง ระยะเวลาจาง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินอื่นของพนักงานและลูกจาง 
(๗) ออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ แตงต้ัง การกําหนดตําแหนง การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง การเล่ือนเงินเดือน

หรือคาจาง การออกจากงาน วินัย การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษทางวินัย การรองทุกขของพนักงานและลูกจาง รวมท้ังการบริหารงาน
บุคคลโดยท่ัวไป 

(๘) ออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและการคัดเลือกผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการและการมอบใหผูอื่น
รักษาการแทนหรือปฏิบัติงานแทนผูอํานวยการ 

(๙) ออกขอบังคับวาดวยสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกพนักงานและลูกจาง 
  
มาตรา ๖ ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ในกรณีที่กรรมการซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงต้ังกรรมการ

เพิ่มขึ้นในระหวางท่ีกรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปนกรรมการเพิ่มขึ้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระน้ันอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาท่ี 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงต้ังอีกได 
  
มาตรา ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาท่ี หรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาท หรือ

ความผิดลหุโทษ 
  
มาตรา ๘ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึง

จะเปนองคประชุม 
ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการ

เปนประธานในท่ีประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหที่ประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง

หนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
  
มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามท่ี

คณะกรรมการมอบหมายได 
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๑๐ ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ไดรับเบ้ียประชุมและประโยชน

ตอบแทนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  



มาตรา ๑๑ ใหจัดต้ังสถาบันขึ้น เรียกวา “สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” และใหสถาบันนี้เปนนิติบุคคล มีวัตถุประสงค
ดังตอไปน้ี 

(๑) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการตาง ๆ เพื่อวางเปาหมาย นโยบาย และจัดทําแผนโครงการ และมาตรการตาง 
ๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ 

(๒) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและแผนของรัฐบาล และหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ 
เพื่อกําหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมท้ังการนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายและแผน 

(๓) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและสงเสริมความรวมมือการวิจัยระบบ
สาธารณสุขระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมท้ังดําเนินการวิจัยดานระบบสาธารณสุขท่ีมีความสําคัญตามนโยบาย
และไมมีสถาบันวิจัยหรือหนวยงานวิจัยอื่นดําเนินการ 

(๔) สนับสนุนการเพ่ิมสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากตางประเทศ 
ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ เพื่อใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม 

(๕) บริการขอมูลขาวสารเก่ียวกับความรูและผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแกหนวยงานของรัฐ เอกชน และ
สาธารณชน 

(๖) บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) กระทําการอื่นใดตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของสถาบันหรือตามท่ีคณะกรรมการกําหนด 
  
มาตรา ๑๒ ใหสถาบันมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๑๑ และอํานาจเชนวาน้ีให

รวมถึง 
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซื้อ วาจาง รับจาง จัดหา ขาย จําหนาย เชา ใหเชา 

เชาซ้ือ ใหเชาซ้ือ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับทรัพยสินทั้งในและนอกราชอาณาจักร 
ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 

(๒) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศ ในกิจการท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
ระบบสาธารณสุข 

(๓) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
(๔) เขารวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประโยชนแกการพัฒนาระบบ

สาธารณสุข 
(๕) กูหรือยืมเงิน ภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(๖) ใหกูหรือใหยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน เพื่อประโยชนแกการพัฒนาระบบสาธารณสุข 
(๗) วาจางหรือมอบใหบุคคลใดประกอบกิจการสวนใดสวนหนึ่งของสถาบัน 
(๘) กระทําการอยางอื่นบรรดาท่ีเก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสถาบัน 
  
มาตรา ๑๓ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการแตงต้ังดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
คุณสมบัติของผูอํานวยการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
  
มาตรา ๑๔ ใหผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตไมเกินสองวาระติดตอกัน 
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการใหออกดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
  
มาตรา ๑๕ ผูอํานวยการมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 



(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีของสถาบัน และตามนโยบาย ขอบังคับ 
ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ 

(๒) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสถาบันทุกตําแหนง 
(๓) บรรจุ แตงต้ัง เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจางตลอดจนใหพนักงานหรือ

ลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งน้ี ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการดําเนินงานของสถาบัน โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับ ระเบียบหรือมติของคณะกรรมการ 
  
มาตรา ๑๖ ในกิจการท่ีเก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบัน และเพื่อการนี้ ผูอํานวยการจะมอบ

อํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 
ขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานท่ีคณะกรรมการวางขึ้นนั้น ถามีขอความจํากัดอํานาจผูอํานวยการในการทํานิติกรรม

ไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศขอบังคับที่มีขอความเชนวาน้ันในราชกิจจานุเบกษา 
  
มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนของผูอํานวยการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
  
มาตรา ๑๘ ใหจัดต้ังกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสถาบัน เรียกวา “กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข” เพื่อเปนทุน

หมุนเวียนและใชจายสําหรับการดําเนินงานของสถาบัน ประกอบดวย 
(๑) เงินทุนประเดิมท่ีรัฐบาลจัดสรรให 
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณแผนดินประจําป 
(๓) เงินอุดหนุนจากตางประเทศ รวมท้ังองคกรระหวางประเทศ 
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน 
(๕) ดอกผลหรือรายไดของกองทุน รวมท้ังผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและคาตอบแทนการใหใชหรือการ

โอนสิทธิบัตร 
(๖) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน 
  
มาตรา ๑๙ รายไดของกองทุนและของสถาบันใหนําสงเขากองทุนโดยไมตองสงกระทรวงการคลัง 
  
มาตรา ๒๐ ใหสถาบันวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการแยกตามประเภทงานสวนที่สําคัญ มีสมุด

บัญชีรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหน้ีสินที่แสดงกิจการท่ีเปนอยูตามความจริงและตามท่ีควร ตามประเภทงานพรอมดวยขอความอัน
เปนที่มาของรายการน้ัน ๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา 

  
มาตรา ๒๑ ใหสถาบันจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน สงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอยยี่สิบวัน

นับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป 
ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสถาบันทุกรอบป แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ

คณะกรรมการ 
  
มาตรา ๒๒ ทุก ๆ ป ใหสถาบันจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอรัฐมนตรีโดยแสดงงบดุล บัญชี

ทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตอง พรอมท้ังรายงานของผูสอบบัญชีรวมท้ังแสดงผลงานของสถาบันในปที่ลวงมาดวย 
ใหรัฐมนตรีเสนอรายงานประจําปตามวรรคหนึ่งตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
  
มาตรา ๒๓ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาท่ี กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ รวมท้ังเงินงบประมาณของสํานักงานปลัดกระทรวง 

กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในสวนที่เก่ียวกับราชการของฝายศึกษาวิจัย กองระบาดวิทยา และงานเศรษฐศาสตรสาธารณสุข ฝายเทคนิคการ
วางแผนและบริหารแผนงานโครงการสาธารณสุข กองแผนงานสาธารณสุข ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไปเปนของสถาบัน 



ขาราชการหรือลูกจางผูใดของกระทรวงสาธารณสุข ถาสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของ
สถาบัน และไดแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจบรรจุและแตงต้ังภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหโอนขาราชการหรือลูกจางผูนั้นไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แตทั้งน้ีตามท่ีรัฐมนตรีและสถาบันจะไดตกลงกัน 

ใหขาราชการหรือลูกจางท่ีโอนไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณีไดรับเงินเดือนหรือคาจาง รวมท้ัง
สิทธิและประโยชนตาง ๆ เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอนจนกวาจะไดบรรจุและแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสถาบัน แตจะแตงต้ังให
ไดรับเงินเดือนหรือคาจางตํ่ากวาเงินเดือนหรือคาจางท่ีไดรับอยูเดิมไมได 

การโอนขาราชการตามมาตราน้ี ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวาดวย
บําเหน็จบํานาญขาราชการ 

การโอนลูกจางตามมาตราน้ี ใหถือวาเปนการใหออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือทางราชการเลิกจางโดย
ไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง 

เพื่อประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จหรือบํานาญตามขอบังคับของสถาบัน ขาราชการหรือ
ลูกจางผูใดท่ีโอนไปตามมาตราน้ี ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะท่ีเปนขาราชการหรือลูกจางกอนที่มีการโอนเปนเวลา
ทํางานของพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ 

การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคหก จะตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่โอน สําหรับกรณีของ
ขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเปนหลักฐาน
ยื่นตอผูวาจางเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 

  
มาตรา ๒๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อานันท ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตรี 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีสมควรจัดต้ังสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขขึ้นเพื่อทําการศึกษา คนควา 
และวิจัยการพัฒนากิจการดานสาธารณสุขอยางมีระบบ เพื่อใหการดําเนินงานสาธารณสุขเปนไปโดยถูกตอง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับ
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  
มาตรา ๑๑๗ ในพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคําวา “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม” เปน “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติ
ใหจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวน
ราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ให
สอดคลองกับอํานาจหนาท่ีที่โอนไปดวย ฉะน้ัน เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึง
สมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพื่อใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไป
คนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเปนของ



หนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปล่ียนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ี
ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาท่ี และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมท้ังตัดสวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 


