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สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕”

มาตรา ๒1[๑] พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การพัฒนาระบบสาธารณสุข” หมายความวา การศึกษา คนควา และวิจัยกิจการดานสาธารณสุข ในเชิงสห

วิทยาการ โดยสัมพันธกับศาสตรดานอื่น เชน สังคมศาสตร วิทยาศาสตร การแพทย เศรษฐศาสตร จิตวิทยา หรือพฤติกรรมศาสตร
เพื่อใหกิจการดานสาธารณสุขสามารถพัฒนาไปอยางมีระบบ 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 และผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินเจ็ดคน เปน
กรรมการ และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา ๕ คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสถาบันและโดยเฉพาะมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาแผนหลักและแผนการดําเนินงานของสถาบัน
(๒) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสถาบัน
(๓) กําหนดนโยบายและควบคุมดูแลการบริหารเงินกองทุน และพิจารณาจัดสรรทุนสําหรับกิจกรรมหลักตาง ๆ
(๔) อนุมัติแผนการเงินและงบประมาณประจําปของสถาบัน
(๕) ออกขอบังคับวาดวยการจัดแบงสวนงานของสถาบันและขอบังคับวาดวยการบริหารงานของสถาบัน
(๖) กําหนดจํานวน ตําแหนง ระยะเวลาจาง อัตราเงินเดือน คาจางและเงินอื่นของพนักงานและลูกจาง
(๗) ออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ แตงตั้ง การกําหนดตําแหนง การกําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาจาง การเลื่อน

เงินเดือนหรือคาจาง การออกจากงาน วินัย การลงโทษและการอุทธรณการลงโทษทางวินัย การรองทุกขของพนักงานและลูกจาง รวมทั้ง
การบริหารงานบุคคลโดยทั่วไป
(๘) ออกขอบังคับวาดวยคุณสมบัติและการคัดเลือกผูอํานวยการ การปฏิบัติงานของผูอํานวยการและการมอบให
ผูอื่นรักษาการแทนหรือปฏิบัติงานแทนผูอํานวยการ
(๙) ออกขอบังคับวาดวยสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่นแกพนักงานและลูกจาง

มาตรา ๖ ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งอยูในตําแหนงคราวละสองป
ในกรณีที่กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลว ยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนหรือเปน
กรรมการเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระดังกลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ใหกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งอีกได

มาตรา ๗ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๖ กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่ หรือหยอน
ความสามารถ
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๘ การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธาน
กรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๙ คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่
คณะกรรมการมอบหมายได
การประชุมคณะอนุกรรมการ ใหนําความในมาตรา ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๐ ใหประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ และอนุกรรมการ ไดรับเบี้ยประชุมและ
ประโยชนตอบแทนอื่นตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

มาตรา ๑๑ ใหจัดตั้งสถาบันขึ้น เรียกวา “สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” และใหสถาบันนี้เปนนิติบุคคล มี
วัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) สํารวจ ศึกษาและวิเคราะหทางวิชาการตาง ๆ เพื่อวางเปาหมาย นโยบาย และจัดทําแผนโครงการ และ
มาตรการตาง ๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ
(๒) ประสานงานกับหนวยงานดานนโยบายและแผนของรัฐบาล และหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดนโยบายการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งการนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดนโยบายและแผน
(๓) สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและสงเสริมความรวมมือการวิจัย
ระบบสาธารณสุขระหวางภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั้งดําเนินการวิจัยดานระบบสาธารณสุขที่มีความสําคัญตาม
นโยบายและไมมีสถาบันวิจัยหรือหนวยงานวิจัยอื่นดําเนินการ
(๔) สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจากตางประเทศ
ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการพัฒนาที่เกี่ยวของกับการเลือก การรับ และการถายทอดวิทยาการและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศ เพื่อใหไดวิทยาการและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
(๕) บริการขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความรูและผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแกหนวยงานของรัฐ เอกชน และ
สาธารณชน
(๖) บริหารกองทุนตามพระราชบัญญัตินี้

(๗) กระทําการอืน่ ใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ของสถาบันหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๒ ใหสถาบันมีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวัตถุประสงคตามมาตรา ๑๑ และอํานาจเชน
วานี้ใหรวมถึง
(๑) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสิทธิครอบครอง หรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆ สราง ซือ้ วาจาง รับจาง จัดหา ขาย จําหนาย
เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปลี่ยน โอน รับโอน หรือดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินทั้งในและ
นอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
(๒) ทําความตกลงและรวมมือกับองคการหรือหนวยงานในประเทศและตางประเทศ ในกิจการที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบสาธารณสุข
(๓) จัดใหมีและใหทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบสาธารณสุข
(๔) เขารวมกิจการกับบุคคลอื่นหรือถือหุนในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อประโยชนแกการพัฒนา
ระบบสาธารณสุข
(๕) กูหรือยืมเงิน ภายในและภายนอกราชอาณาจักร
(๖) ใหกูหรือใหยืมเงิน โดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสิน เพื่อประโยชนแกการพัฒนาระบบสาธารณสุข
(๗) วาจางหรือมอบใหบุคคลใดประกอบกิจการสวนใดสวนหนึ่งของสถาบัน
(๘) กระทําการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของสถาบัน

มาตรา ๑๓ ใหสถาบันมีผูอํานวยการคนหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการแตงตั้งดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
คุณสมบัติของผูอํานวยการใหเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด

มาตรา ๑๔ ใหผูอํานวยการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระ
ติดตอกัน
นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว ผูอํานวยการพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการใหออกดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๕ ผูอํานวยการมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) บริหารกิจการของสถาบันใหเปนไปตามวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของสถาบัน และตามนโยบาย
ขอบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการ
(๒) บังคับบัญชาพนักงานและลูกจางของสถาบันทุกตําแหนง
(๓) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจางตลอดจนใหพนักงาน
หรือลูกจางออกจากตําแหนง ทั้งนี้ ตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานของสถาบัน โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับ ระเบียบหรือมติของ
คณะกรรมการ

มาตรา ๑๖ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ใหผูอํานวยการเปนผูแทนของสถาบัน และเพื่อการนี้
ผูอํานวยการจะมอบอํานาจใหบุคคลใดปฏิบัติงานเฉพาะอยางแทนก็ได แตตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด
ขอบังคับวาดวยระเบียบปฏิบัติงานที่คณะกรรมการวางขึน้ นั้น ถามีขอความจํากัดอํานาจผูอํานวยการในการทํานิติ
กรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศขอบังคับที่มีขอความเชนวานั้นในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๗ ใหคณะกรรมการเปนผูกําหนดอัตราเงินเดือนของผูอํานวยการดวยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

มาตรา ๑๘ ใหจัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในสถาบัน เรียกวา “กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข” เพื่อ
เปนทุนหมุนเวียนและใชจายสําหรับการดําเนินงานของสถาบัน ประกอบดวย
(๑) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให
(๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรใหจากงบประมาณแผนดินประจําป
(๓) เงินอุดหนุนจากตางประเทศ รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ
(๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูมอบใหเพื่อสมทบกองทุน
(๕) ดอกผลหรือรายไดของกองทุน รวมทั้งผลประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาและคาตอบแทนการใหใชหรือ
การโอนสิทธิบัตร
(๖) เงินและทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของกองทุน

มาตรา ๑๙ รายไดของกองทุนและของสถาบันใหนําสงเขากองทุนโดยไมตองสงกระทรวงการคลัง

มาตรา ๒๐ ใหสถาบันวางและถือไวซงึ่ ระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการแยกตามประเภทงานสวนที่สําคัญ มี
สมุดบัญชีรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหนี้สินที่แสดงกิจการที่เปนอยูตามความจริงและตามที่ควร ตามประเภทงานพรอมดวย
ขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจํา

มาตรา ๒๑ ใหสถาบันจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน สงผูสอบบัญชีตรวจสอบภายในหนึ่งรอย
ยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปบัญชีทุกป
ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีของสถาบันทุกรอบป แลวทํารายงานผลการสอบบัญชีเสนอตอ
คณะกรรมการ

มาตรา ๒๒ ทุก ๆ ป ใหสถาบันจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะกรรมการเพื่อเสนอรัฐมนตรีโดยแสดงงบดุล
บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนที่ผูสอบบัญชีรับรองวาถูกตอง พรอมทั้งรายงานของผูสอบบัญชีรวมทั้งแสดงผลงานของสถาบันในปที่
ลวงมาดวย
ใหรัฐมนตรีเสนอรายงานประจําปตามวรรคหนึ่งตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

มาตรา ๒๓ ใหโอนบรรดาอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้ รวมทั้งเงินงบประมาณของสํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับราชการของฝายศึกษาวิจัย กองระบาดวิทยา และงานเศรษฐศาสตร
สาธารณสุข ฝายเทคนิคการวางแผนและบริหารแผนงานโครงการสาธารณสุข กองแผนงานสาธารณสุข ที่มีอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ไปเปนของสถาบัน

ขาราชการหรือลูกจางผูใ ดของกระทรวงสาธารณสุข ถาสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานเปนพนักงานหรือลูกจางของ
สถาบัน และไดแจงความจํานงเปนหนังสือตอผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหโอนขาราชการหรือลูกจางผูนั้นไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แตทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีและสถาบันจะไดตกลงกัน
ใหขาราชการหรือลูกจางที่โอนไปเปนพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณีไดรับเงินเดือนหรือคาจาง
รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไปพลางกอนจนกวาจะไดบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถาบัน แตจะ
แตงตั้งใหไดรับเงินเดือนหรือคาจางต่ํากวาเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได
การโอนขาราชการตามมาตรานี้ ใหถือวาเปนการใหออกจากราชการเพราะเลิกหรือยุบตําแหนงตามกฎหมายวา

ดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ
การโอนลูกจางตามมาตรานี้ ใหถือวาเปนการใหออกจากงานเพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือทางราชการเลิก
จางโดยไมมีความผิด และใหไดรับบําเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยบําเหน็จลูกจาง
เพื่อประโยชนในการนับเวลาการทํางานสําหรับคํานวณบําเหน็จหรือบํานาญตามขอบังคับของสถาบัน ขาราชการ
หรือลูกจางผูใดที่โอนไปตามมาตรานี้ ประสงคจะใหนับเวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางกอนที่มีการโอน
เปนเวลาทํางานของพนักงานหรือลูกจางของสถาบัน แลวแตกรณี ก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยแสดงความจํานงวาไมขอรับบําเหน็จหรือ
บํานาญ
การไมขอรับบําเหน็จหรือบํานาญตามวรรคหก จะตองกระทําภายในสามสิบวันนับแตวันที่โอน สําหรับกรณีของ
ขาราชการใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ สําหรับกรณีของลูกจางใหกระทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อเปน
หลักฐานยื่นตอผูวาจางเพื่อสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ

มาตรา ๒๔ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัตใิ หสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาทีข่ องสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕2[๒]

มาตรา ๑๑๗ ในพระราชบัญญัติสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหแกไขคําวา “ปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม” เปน “ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยทีพ่ ระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได
บัญญัตใิ หจดั ตั้งสวนราชการขึน้ ใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวน
ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นัน้ แลว และเนือ่ งจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัตใิ หโอน
อํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมี
การแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาทีท่ ี่โอนไปดวย ฉะนัน้ เพือ่ อนุวัตใิ หเปนไปตามหลักการที่ปรากฏใน

พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ เพือ่ ให
ผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาทีว่ าตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของ
สวนราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนัน้ ไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลีย่ นชื่อ
สวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัตหิ นาที่ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการ
ในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจทีม่ ีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบ
เลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาวจึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกา นี้

