
(ร่าง) 
พระราชบัญญัติ 

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

 
 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………. 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………. 

                     มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....” 

                   มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา                 
เป็นต้นไป       

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก (๑๑) ของมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็น (๙) ของมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง 
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม              
(ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

“(๑๐) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการด าเนินการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด และอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย” 

มาตรา ๕ ให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๖ ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ กองทุนป้องกันและปราบปราม            
ยาเสพติด สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 

ฉบับรับฟังความคิดเห็น 



 ๒ 

มาตรา ๗ บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และ
ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ และ
ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ แล้วแต่กรณี  

มาตรา ๘ ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ  

 

      นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

(ร่าง) 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

 
     

หลักการ 

 แก้ไขพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังต่อไปนี้ 
๑. ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นส่วน

ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (เพ่ิม (๑๐) ของมาตรา 
๔๖ และยกเลิก (๑๑) ของมาตรา ๓๓) 

๒. ก าหนดให้โอนบรรดาอ านาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม และของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ หรือของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 

๓. ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ กองทุนป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด สิทธิ หนี้  ภาระผูกพัน ข้าราชการ  พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 

๔. ก าหนดให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดที่อ้างถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และ
ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม ให้ถือว่าอ้างถึงส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ และ
ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ แล้วแต่กรณี  

 
เหตุผล 

โดยที่การจัดโครงสร้างการบริหารราชการของส่วนราชการที่รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศในปัจจุบันยังไม่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจและอ านาจหน้าที่ ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ระดับชาติ (Agenda) และระหว่างประเทศ ซึ่งรับผิดชอบต่อการด าเนินงานในภาพรวม ระดับ
มาตรการ (Function) ซึ่งรับผิดชอบงานแต่ละด้านตามภารกิจของกระทรวง กรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และระดับพ้ืนที่ (Area) ในการบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการและงบประมาณ รวมทั้ง 
การด าเนินงานให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่เป้าหมายต้องประสานการท างานร่วมกับภาคีทุกส่วนทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน  จึงสมควรปรับปรุง
โครงสร้าง บทบาท ภารกิจ อ านาจและหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม ไปเป็นส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งเป็นส่วน

 ฉบับรับฟังความคิดเห็น 



 ๔ 

ราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือให้มีความเหมาะสม
และสนองต่อการด าเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งด้านการพัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ การประสาน การก ากับดูแล การประเมินผลด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์และนโยบายยาเสพติดแห่งชาติ รวมถึงการสืบสวน จับกุม ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
เกี่ยวกับยาเสพติด จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

 

๒ 


