
กฎกระทรวง 

ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ 

พ.ศ. ๒๕๔๕1[๑]  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ วรรคสาม และวรรคหก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

หมวด ๑ 

การจัดกลุ่มภารกิจในกระทรวง 
   

 

ข้อ ๑  ให้มีการจัดกลุ่มภารกิจในกระทรวงตามท่ีก าหนดในหมวดนี้ 
 

ข้อ ๒  ส านักนายกรัฐมนตรี 
ไม่มี 

 

ข้อ ๓  กระทรวงกลาโหม 

ไม่มี (การจัดระเบียบราชการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม) 

 

ข้อ ๔  กระทรวงการคลัง มีกลุ่มภารกิจดังนี้ 
(ก) กลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 

๑. กรมธนารักษ ์

๒. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(ข) กลุ่มภารกิจด้านรายได ้

                                                 
1[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๓ ก (เล่มที่ ๓)/หน้า ๑๖๙/๙ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



๑. กรมศุลกากร 

๒. กรมสรรพสามิต 

๓. กรมสรรพากร 

(ค) กลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน 

๑. กรมบัญชีกลาง 

๒. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

 

ข้อ ๕2[๒]  กระทรวงการต่างประเทศ มีกลุ่มภารกิจดังนี้ 
(ก) กลุ่มภารกิจความสัมพันธ์ทวิภาคี 

๑. กรมยุโรป 

๒. กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
๓. กรมเอเชียตะวันออก 

๔. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

(ข) กลุ่มภารกิจความร่วมมือระหว่างประเทศ 

๑. กรมวิเทศสหการ 

๒. กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

๓. กรมองค์การระหว่างประเทศ 

๔. กรมอาเซียน 

(ค) กลุ่มภารกิจส่งเสริมกิจการต่างประเทศ 

๑. กรมการกงสุล 

๒. กรมพิธีการทูต 

๓. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

๔. กรมสารนิเทศ 

 

ข้อ ๖  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

ไม่มี 

 

ข้อ ๗  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ไม่มี 

                                                 
2[๒] ข้อ ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 

ข้อ ๘  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกลุ่มภารกิจดังนี้ 
(ก)3[๓] กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต 

๑. กรมการข้าว 

๒. กรมประมง 

๓. กรมปศุสัตว์ 
๔. กรมวิชาการเกษตร 

(ข) กลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต 

๑. กรมชลประทาน 

๒. กรมพัฒนาที่ดิน 

๓  ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

(ค) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ 
๑. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
๒. กรมส่งเสริมการเกษตร 

๓. กรมส่งเสริมสหกรณ ์

 

ข้อ ๙  กระทรวงคมนาคม มีกลุ่มภารกิจดังนี้ 
(ก) กลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานด้านทางหลวง 

๑. กรมทางหลวง 

๒. กรมทางหลวงชนบท 

(ข) กลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง 

๑. กรมการขนส่งทางบก 

๒. กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวี 
๓. กรมการขนส่งทางอากาศ 

 

ข้อ ๑๐  กระทรวงทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกลุ่มภารกิจดังนี้ 
(ก)4[๔] กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

                                                 
3[๓] ข้อ ๘ (ก) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
4[๔] ข้อ ๑๐ (ก) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



๒. กรมทรัพยากรธรณี 
๓. กรมป่าไม ้

๔. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

(ข) กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรน้ าในแผ่นดิน 

๑. กรมทรัพยากรน้ า 

๒. กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

(ค) กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม 

๑. กรมควบคุมมลพิษ 

๒. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

ข้อ ๑๑  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ไม่มี 

 

ข้อ ๑๒  กระทรวงพลังงาน 

ไม่มี 

 

ข้อ ๑๓  กระทรวงพาณิชย์ มีกลุ่มภารกิจดังนี้ 
(ก) กลุ่มภารกิจด้านการค้าภายในประเทศ 

๑. กรมการค้าภายใน 

๒. กรมการประกันภัย 

๓. กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

๔. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

(ข) กลุ่มภารกิจด้านการค้าต่างประเทศ 

๑. กรมการค้าต่างประเทศ 

๒. กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

๓. กรมส่งเสริมการส่งออก 

 

ข้อ ๑๔  กระทรวงมหาดไทย มีกลุ่มภารกิจดังนี้ 
(ก) กลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน 

๑. กรมการปกครอง 

๒. กรมท่ีดิน 



(ข) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

๑. กรมการพัฒนาชุมชน 

๒. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(ค) กลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 

๑. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๒. กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

ข้อ ๑๕  กระทรวงยุติธรรม มีกลุ่มภารกิจดังนี้ 
(ก) กลุ่มภารกิจด้านอ านวยความยุติธรรม 

๑. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๒. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
(ข)5[๕] กลุ่มภารกิจด้านบริหารความยุติธรรม 

๑. กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

๒. กรมบังคับคด ี

(ค)6[๖] กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย 

๑. กรมคุมประพฤต ิ

๒. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

๓. กรมราชทัณฑ์ 

 

ข้อ ๑๖7[๗]  กระทรวงแรงงาน มีกลุ่มภารกิจดังนี้ 
(ก) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๑. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

๒. กรมการจัดหางาน 

(ข) กลุ่มภารกิจด้านประกันความมั่นคงในการท างาน 

๑. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

๒. ส านักงานประกันสังคม 

 

                                                 
5[๕] ข้อ ๑๕ (ข) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
6[๖] ข้อ ๑๕ (ค) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
7[๗] ข้อ ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



ข้อ ๑๗  กระทรวงวัฒนธรรม 

ไม่มี 

 

ข้อ ๑๘  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ไม่มี 

 

ข้อ ๑๙  กระทรวงศึกษาธิการ 

ไม่มี (การจัดระเบียบราชการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 

 

ข้อ ๒๐  กระทรวงสาธารณสุข มีกลุ่มภารกิจดังนี้ 
(ก) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์ 

๑. กรมการแพทย ์

๒. กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

๓. กรมสุขภาพจิต 

(ข) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข 

๑. กรมควบคุมโรค 

๒. กรมอนามัย 

(ค) กลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริหารสุขภาพ 

๑. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
๒. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

๓. ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 

ข้อ ๒๑8[๘]  กระทรวงอุตสาหกรรม มีกลุ่มภารกิจดังนี้ 
(ก) กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

๑. ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย 

๒. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

(ข) กลุ่มภารกิจด้านก ากับตรวจสอบกระบวนการผลิต 

๑. กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

                                                 
8[๘] ข้อ ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๒. กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
(ค) กลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ 

๑. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

๒. ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 

หมวด ๒ 

การบังคับบัญชา 
   

 

ข้อ ๒๒9[๙]  ให้กลุ่มภารกิจของส่วนราชการตามหมวด ๑ ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี 
เว้นแต่กลุ่มภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ ให้ปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงาน
โดยตรงต่อรัฐมนตรีอีกทางหนึ่งด้วย 

 

หมวด ๓ 

การรายงาน 
   

 

ข้อ ๒๓  “งาน” ในหมวดนี้ หมายความว่า งานตามแผนงานหรือโครงการใดที่มีมูลค่าตาม
จ านวนที่รัฐมนตรีและปลัดกระทรวงร่วมกันก าหนด 

 

ข้อ ๒๔  ให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจรายงานต่อปลัดกระทรวงในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) การก าหนดงานใดขึ้นใหม่โดยมิใช่เป็นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ให้รายงาน

เมื่อได้ก าหนดขอบเขตและก าหนดเวลาของงานนั้นชัดเจนแล้ว 

(๒) เมื่อได้เริ่มลงมือปฏิบัติงานใดให้รายงานการเริ่มต้นท างาน 

(๓) ในกรณีมีเหตุอ่ืนอันส าคัญอันอาจท าให้เป้าหมายของงานเปลี่ยนไปไม่ว่าจะท าให้เสร็จเร็ว
ขึ้นหรือช้าลง หรือไม่อาจส าเร็จได้ก็ตาม ให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจรายงานเหตุดังกล่าวและผลที่อาจเกิดขึ้น 

(๔) ในกรณีที่เหตุส าคัญตาม (๓) เป็นอุปสรรคต่องาน เมื่อได้ริเริ่มใช้มาตรการใดเพ่ือแก้ไข
อุปสรรค ให้รายงานการด าเนินการ และถ้ามาตรการนั้นไม่อาจบรรลุผล ต้องเปลี่ยนไปใช้มาตรการใหม่ให้
หัวหน้ากลุ่มภารกิจรายงานการริเริ่มใช้มาตรการใหม่ด้วย 

                                                 
9[๙] ข้อ ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



(๕) กรณีท่ีเหตุส าคัญตาม (๓) ยุติลงแล้ว ให้รายงานการยุติและประเมินผลที่จะตามมา 

(๖) กรณีท่ีงานใดเสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการปฏิบัติ การใช้จ่ายงบประมาณบุคลากรและ
ทรัพย์สิน พร้อมกับประเมินผลงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

(๗) การรายงานความก้าวหน้าของงานตามที่ปลัดกระทรวงและหัวหน้ากลุ่มภารกิจตกลงกัน
หรือตามท่ีรัฐมนตรีมีค าสั่ง 

 

ข้อ ๒๕  แบบรายงานและก าหนดเวลาการรายงานให้เป็นไปตามท่ีปลัดกระทรวงและหัวหน้า
กลุ่มภารกิจตกลงกันหรือตามท่ีรัฐมนตรีมีค าสั่ง 

 

ข้อ ๒๖  ปลัดกระทรวงอาจก าหนดให้ไม่ต้องรายงานเมื่อใดก็ได้ 
 

ข้อ ๒๗  รัฐมนตรีอาจมีค าสั่งให้มีการรายงานเรื่องใดเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดในข้อ ๒๔ ก็ได้ 
 

หมวด ๔ 

ข้อจ ากัดอ านาจของผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
   

 

ข้อ ๒๘10[๑๐]  อ านาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๙ ขึ้นไป ให้ยังคงเป็นอ านาจ
ของปลัดกระทรวง แต่ก่อนด าเนินการให้ปลัดกระทรวงหารือกับหัวหน้ากลุ่มภารกิจทุกกลุ่มภารกิจก่อน 

การใช้อ านาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจในการสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๙ 
ขึ้นไป ให้กระท าได้เมื่อหารือกับปลัดกระทรวงแล้ว 

ในกรณีที่รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และหัวหน้ากลุ่มภารกิจเห็นว่าเพ่ือประโยชน์แห่ง
ประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพในการบริหารราชการ จะตกลงร่วมกันให้อ านาจหน้าที่บางประการของ
ปลัดกระทรวงที่โอนไปเป็นของหัวหน้ากลุ่มภารกิจตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๔๕ ยังคงเป็นอ านาจหน้าที่ของปลัดกระทรวงต่อไปก็ได้ โดยให้ท าเป็นหนังสือข้อตกลงร่วมกัน ในกรณี
เช่นนั้นให้อ านาจหน้าที่ดังกล่าวยังคงเป็นของปลัดกระทรวงต่อไป 

 
 
 

                                                 
10[๑๐] ข้อ ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 

หมวด ๕ 

การปฏิบัติราชการแทน11[๑๑] 
   

 

ข้อ ๒๙  ในกรณีที่รัฐมนตรีจะมอบอ านาจให้ปลัดกระทรวงปฏิบัติราชการแทน ถ้าเป็น
ราชการหรือภารกิจของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจใด จะมอบอ านาจให้หัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้นปฏิบัติราชการ
แทนก็ได ้

 

ข้อ ๓๐  หัวหน้ากลุ่มภารกิจซึ่งได้รับมอบอ านาจตามข้อ ๒๙ อาจมอบอ านาจต่อให้อธิบดี
หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า ซึ่งอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดได้ 

 

หมวด ๖ 

การรักษาราชการแทน12[๑๒] 
   

 

ข้อ ๓๑  ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มภารกิจ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ 
ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวงหรือผู้ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่า หรืออธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าในกลุ่มภารกิจนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ในกรณีที่ไม่มีรองปลัดกระทรวง อธิบดี หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าตามวรรคหนึ่งหรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่าในกลุ่มภารกิจนั้นเป็นผู้รักษาราชการแทน 

ให้ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
11[๑๑] หมวด ๕ การปฏิบัติราชการแทน เพิ่มโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
12[๑๒] หมวด ๖ การรักษาราชการแทน เพิ่มโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 



 

หมวด ๗ 

การอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง13[๑๓] 
   

 

ข้อ ๓๒  ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๔ และ ๔๕ แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ถ้ากฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก าหนดให้ปลัดกระทรวงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจพิจารณาอุทธรณ์ ในกระทรวงที่มีการแบ่งกลุ่มภารกิจให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ให้เป็นอ านาจของ
ปลัดกระทรวง 

(๒) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองเป็นอธิบดี หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าใน
กลุ่มภารกิจ ให้เป็นอ านาจของหัวหน้ากลุ่มภารกิจนั้น 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

                                                 
13[๑๓] หมวด ๗ การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง เพิ่มโดยกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๖ 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้สามารถจัดให้มีกลุ่มภารกิจและก าหนดวิธีการปฏิบัติราชการของกลุ่ม
ภารกิจได้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีข้ันตอนที่สั้นลงและรวดเร็วยิ่งขึ้น สมควรจัดให้มีกลุ่มภารกิจในกระทรวง
ต่างๆ ตามความเหมาะสม จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖14[๑๔] 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากเป็นการสมควรก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจ
ในกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน และโดยที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการในบางเรื่องของหัวหน้ากลุ่มภารกิจเป็นที่ชัดเจน เช่น การปฏิบัติ
ราชการแทน การรักษาราชการแทน หรือการปฏิบัติราชกรในกรณีอ่ืนที่จะเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการของ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผล จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๖15[๑๕] 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้
โอนไปเป็นกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท าให้ภารกิจของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สมควรแก้ไขเพ่ิมเติม
กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ พ.ศ. ๒๕๔๕ เสียใหม่ เพ่ือให้การก าหนดภารกิจสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่
ของแต่ละกระทรวง จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๗16[๑๖] 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีอ านาจหน้าที่ใน
การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การส่งเสริมการลงทุน และการพัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งภารกิจส าคัญ
ประการหนึ่ง ได้แก่ การพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง แต่เนื่องด้วยการจัดกลุ่มภารกิจของกระทรวง

                                                 
14[๑๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน้า ๑๐/๓ ตุลาคม ๒๕๔๖ 
15[๑๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนท่ี ๑๑๕ ก/หน้า ๑๐/๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
16[๑๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๕ ก/หน้า ๔/๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ 



อุตสาหกรรมในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามภารกิจดังกล่าว สมควรก าหนดกลุ่ม
ภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมใหม่จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘17[๑๗] 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กระทรวงยุติธรรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ 
การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม เสริมสร้างและอ านวยความยุติธรรมในสังคม แต่เนื่องด้วยการจัดกลุ่ม
ภารกิจของกระทรวงยุติธรรมในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามภารกิจของส่วน
ราชการ ที่อยู่ภายในกลุ่มภารกิจ สมควรปรับปรุงส่วนราชการภายในกลุ่มภารกิจของกระทรวงยุติธรรมใหม่
เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกัน รวมทั้งเปลี่ยนชื่อกลุ่มภารกิจให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของกระทรวง
ยุติธรรมด้วย จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๐18[๑๘] 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการจัดตั้งกรมการข้าวขึ้นในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องข้าว โดยการปรับปรุงพัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตต่อพ้ืนที่
และคุณภาพสูงขึ้น การพัฒนาพันธุ์ การอนุรักษ์และคุ้มครองพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์การตรวจสอบรับรอง
มาตรฐาน และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับข้าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการผลิตสมควรก าหนดให้
กรมการข้าวเป็นส่วนราชการในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงจ าเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้ 

                                                 
17[๑๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนท่ี ๑๖ ก/หน้า ๑๖/๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ 
18[๑๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๕๗ ก/หน้า ๑/๒๑ กันยายน ๒๕๕๐ 


