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พระราชกฤษฎีกา
แบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม
พ.ศ. ๒๕๕๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
เปนปที่ ๖๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๓
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่
ของสวนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหแบงสวนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม
ดังตอไปนี้
(๑) สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด
(๒) กรมกําลังพลทหาร
(๓) กรมขาวทหาร
(๔) กรมยุทธการทหาร
(๕) กรมสงกําลังบํารุงทหาร
(๖) กรมกิจการพลเรือนทหาร
(๗) กรมการสื่อสารทหาร
(๘) สํานักงานปลัดบัญชีทหาร
(๙) หนวยบัญชาการทหารพัฒนา
(๑๐) ศูนยรักษาความปลอดภัย
(๑๑) ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล
(๑๒) กรมสารบรรณทหาร
(๑๓) กรมการเงินทหาร
(๑๔) กรมแผนที่ทหาร
(๑๕) กรมยุทธบริการทหาร
(๑๖) กรมกิจการชายแดนทหาร
(๑๗) สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
มาตรา ๔ สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัม พัน ธ
การตรวจสอบภายใน การตรวจสอบและสืบสวนประสิทธิภาพการบริหารราชการ การระวังปองกัน
การรักษาความปลอดภัยภายในสํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด กิจการแพทย การคดีแ ละนิติกรรม
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของสวนราชการใดในกองบัญชาการกองทัพไทย
โดยเฉพาะ มีผูบัญชาการทหารสูงสุดเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๕ กรมกํ าลังพลทหาร มี หนาที่ พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน
อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการในดานกําลังพลของกองทัพไทย มีเจากรมกําลังพลทหาร
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
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มาตรา ๖ กรมขาวทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับนโยบาย วางแผน
อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการในดานการขาวกรอง การตอตานขาวกรอง และ
การรักษาความปลอดภัยภายในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งดําเนินการวิเทศสัมพันธของกองทัพไทย
มีเจากรมขาวทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๗ กรมยุทธการทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน
อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการในดานยุทธการของกองทัพไทย รวมทั้งการปฏิบัติการ
เพื่อสันติภาพของกองทัพไทย มีเจากรมยุทธการทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๘ กรมสงกําลังบํารุงทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน
อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการดานการสงกําลังบํารุงของกองบัญชาการกองทัพไทย
รวมทั้งการสงกําลังบํารุงรวมของกองทัพไทย มีเจากรมสงกําลังบํารุงทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๙ กรมกิจการพลเรือนทหาร มีหนาที่พิจ ารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับนโยบาย
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการดานกิจการพลเรือนของกองทัพไทย
รวมทั้ ง ดํ า เนิน งานในหนา ที่ ข องสํ า นัก งานเลขานุ ก ารคณะกรรมการปฏิบั ติ ก ารจิ ต วิท ยาแห ง ชาติ
มีเจากรมกิจการพลเรือนทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๐ กรมการสื่อสารทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน
อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชา การสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส การสงครามอิเล็กทรอนิกส การสารสนเทศทางการทหาร และการสงกําลังบํารุงสิ่งอุปกรณ
สายสื่อสารใหกับกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งเปน ศูน ยกลางทางดานวิทยาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย มีเจากรมการสื่อสารทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๑ สํานักงานปลัดบัญชีทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับนโยบาย
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแ ล และดําเนิน การในดานการปลัดบัญชีสายวิทยาการ
ดานปลัดบัญชี และการบริหารทรัพยากรของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งการพัฒนาระบบราชการ
ในภาพรวมของกองทัพไทย มีปลัดบัญชีทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๒ หนวยบัญชาการทหารพัฒนา มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน และดําเนินการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ
สนับสนุนภารกิจของรัฐในการพัฒนาชาติ การปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ และการชวยเหลือ
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ประชาชน ตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๓ ศูนยรักษาความปลอดภัย มีหนาที่ปฏิบัติการขาวกรองและตอตานการขาวกรอง
ทางทหาร การขาวกรองทางการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อความมั่นคง
ของชาติ การรักษาความปลอดภัยภายในกองบัญชาการกองทัพไทย การดําเนินการฝกศึกษาดานการขาวกรอง
และปฏิบัติภารกิจอื่น ใดตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งสนับสนุนงานดานการรักษาความปลอดภัย
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของสําหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินี พระรัชทายาท ผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค พระบรมวงศานุวงศ ผูแทนพระองค และพระราชอาคัน ตุกะ ตลอดจนบุคคลสําคัญ
มีผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัยเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๔ ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก ารต อ ต า นการก อ การร า ยสากล มี ห น า ที่ ว างแผน อํ า นวยการ
ประสานงาน และดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการกอการรายสากล รวมทั้งควบคุม
ทางยุทธการตอหนวยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ และชุดปฏิบัติการพิเศษ
อื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย มีผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากลเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ
มาตรา ๑๕ กรมสารบรรณทหาร มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการกําลังพล
พิธี ก าร และการฝ ก ศึ กษาในสายวิท ยาการเหลา ทหารสารบรรณของกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
มีเจากรมสารบรรณทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๖ กรมการเงินทหาร มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารการเงิน การบัญชี และ
การฝกศึกษาในสายวิทยาการเหลาทหารการเงินของกองบัญชาการกองทัพไทย มีเจากรมการเงินทหาร
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๗ กรมแผนที่ทหาร มีหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจทางพื้นดินและทางอากาศ
เพื่อจัดทําและผลิตแผนที่และภูมิสารสนเทศ สําหรับใชในการรักษาความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ
ดําเนินการเกี่ยวกับงานยีออเดซี่และยีออฟสิกส และการฝกศึกษาในสายวิทยาการเหลาทหารแผนที่ของ
กองทัพไทย มีเจากรมแผนที่ทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๘ กรมยุทธบริการทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน และดําเนินการสนับสนุนการสงกําลังบํารุงและการบริการในดานการพลาธิการ การขนสง
การยุทธโยธา การสวัสดิการ การกีฬาทหารของกองทัพไทยและระหวางประเทศ การสารวัตรทหาร
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การดุริยางค การจัดกองทหารเกียรติยศ และการรักษาความปลอดภัยภายในกองบัญชาการกองทัพไทย
มีเจากรมยุทธบริการทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๑๙ กรมกิจการชายแดนทหาร มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงของชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน
มีเจากรมกิจการชายแดนทหารเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๐ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย
วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา การประศาสนวิทยาการ
ดานความมั่นคงแหงชาติ การวิจัยทางยุทธศาสตร การเผยแพรวิทยาการทางทหาร การประวัติศาสตร
โบราณคดี และพิพิธภัณฑทหาร การดําเนินงานอนุสรณสถานแหงชาติ และสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ของกองทัพไทย มีผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๒๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
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๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการ
และกําหนดหนาที่ของสวนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ใหเหมาะสม
กับสภาพงานและสอดคลองกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงจําเปน
ตองตราพระราชกฤษฎีกานี้

