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พระราชบัญญัติ 
ปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  (ฉบับที่  ๔) 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

เปนปที่  ๖๒  ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน  (๑๒)  ของมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
“(๑๒) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ” 
มาตรา ๔ ใหโอนบรรดากิจการ  อํานาจหนาที่  ทรัพยสิน  งบประมาณ  สิทธิ  หนี้  และ

ภาระผูกพันทั้งปวง  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
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บริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๕ ใหโอนบรรดาขาราชการ  ลูกจาง  และอตัรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ไปเปนขาราชการ  ลูกจาง  และ
อัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  
ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖ ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยท่ีพระราชบัญญัติระเบียบ 
บริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๕๐  กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เปนสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี  และเปนสวนราชการที่อยูในบังคับบัญชาขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 
ทําหนาท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ  ก.พ.ร.  และหนาท่ีอ่ืนตามที่กฎหมายหรือ  ก.พ.ร.  กําหนด  ในการนี้  
สมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  เพ่ือให
สอดคลองกับบทบัญญัติดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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