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ค�ำน�ำ

นับจากการจดัตัง้กลุม่พฒันาระบบบรหิาร สำานกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 
ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 ภารกิจหลักด้านหนึ่งของ               
กลุม่พฒันาระบบบริหาร คือ การพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการและระบบงานของสำานกังาน
ปลดักระทรวงสาธารณสขุและกระทรวงสาธารณสขุ ซึง่ทีผ่่านมาหน่วยงานและส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้สอบถามเพื่อขอคำาแนะนำาในการดำาเนินการในการ            
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐมาโดยตลอด ตัวอย่าง เช่น การจำาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ 
แนวทางในการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชน แนวคิด 
ในการจดัต้ังหน่วยงานบรกิารรูปแบบพเิศษ โดยในแต่ละเรือ่งนัน้ กลุม่พฒันาระบบบรหิาร 
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการออกหนังสือเวียนแจ้งให้หน่วยงานและ             
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เพื่อประโยชน์สำาหรับหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
และผูส้นใจเกีย่วกบัการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรฐั กลุม่พฒันาระบบบรหิาร สำานกังาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำาคู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ของรฐั (ฉบบัปรบัปรงุ) ฉบบันีขึ้น้เพือ่รวบรวมแนวคดิ หลกัการ มตคิณะรฐัมนตร ีหนงัสอื
เวียนของสำานักงาน ก.พ.ร. และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดโครงสร้างหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การปรับปรุงหลักการจำาแนก
ประเภทหน่วยงานของรัฐในกำากับของฝ่ายบริหาร ส่วนที่ 2 การซักซ้อมความเข้าใจ             
เก่ียวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ และการทบทวนข้อเสนอให้จัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐตามแผนปฏิรูปประเทศ ส่วนที่ 3 องค์การมหาชน ส่วนท่ี 4 หน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ และส่วนที่ 5 การแบ่งส่วนราชการภายในกรม การจัดส่วนราชการในภูมิภาค             
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สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงาน
ของรัฐ (ฉบับปรับปรุง) ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและผู้อ่านไม่มากก็น้อย ทั้งนี้หากผู้อ่านมีข้อแนะนำาประการใด
โปรดติดต่อกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อท่ีจะได้
นำาข้อแนะนำาไปปรับปรุงการทำางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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1. ที่มำ 

1.1 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 ได้พิจารณา
เรื่องหลักการจำาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐแล้ว มีมติเห็นชอบตามมติ ก.พ.ร. 
ในการประชุมครั้งท่ี 1/2550 วันที่ 26 มกราคม 2550 และครั้งที่ 2/2550 เมื่อ
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่องหลักเกณฑ์การจำาแนกประเภท หน่วยงานของรัฐ 
ตามที่สำานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และสำานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำาหนังสือเวียนแจ้ง
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ “หลักการจำาแนกประเภทหน่วยงานของรฐั เพือ่ให้ส่วน
ราชการทราบและถอืปฏิบัตแิล้ว ปรากฏตามหนงัสอืสำานกังาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/
ว 12 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่องหลักการจำาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ

1.2 สำานักงาน ก.พ.ร. ได้ดำาเนินการปรับปรุงหลักการจำาแนกประเภท
หน่วยงานของรัฐ รวมถึงการจำาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นใหม่ และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนำาเสนอต่อ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (อ.ก.พ.ร.) เฉพาะกิจเก่ียวกับการกำาหนดหลักการจัดและพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการ ก.พ.ร. และนำาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2552 ได้พิจารณาเร่ืองการปรับปรุงหลักการจำาแนกประเภทหน่วยงาน
ของรัฐในกำากับของฝ่ายบริหารแล้วลงมติเห็นชอบกับหลักการตามที่ สำานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ พร้อมท้ังให้สำานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม สำานักงบประมาณ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นำาไปพิจารณาด้วย

1.3 อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกีย่วกบัการกำาหนดหลักการจัดและพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการในการประชุม ครั้งท่ี 6/2552 เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2552 

ส่วนที่ 1 

กำรปรับปรุงหลักกำรจ�ำแนกประเภท

หน่วยงำนของรัฐในก�ำกับของฝ่ำยบริหำร
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และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการประชุมครั้งที่ 10/2552 เมื่อ            
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2552 ได้พิจารณาปรับปรุงถ้อยคำาตามข้อสังเกตของ            
คณะรัฐมนตรีแล้ว และเห็นชอบให้สำานักงาน ก.พ.ร. จัดทำาหนังสือเวียนแจ้งมติ
คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักการจำาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐใน
กำากับของฝ่ายบริหาร เพื่อให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติ โดยให้รวมเนื้อหา
เก่ียวกับหลักการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐไว้ด้วย ตามหนังสือสำานักงาน ก.พ.ร.             
ที่ นร 1200/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการประเภท             
หน่วยงานของรัฐในกำากับของฝ่ายบริหาร

2. สรุปสำระส�ำคัญ

ก.พ.ร. พจิารณากำาหนดหลกัเกณฑ์ในการพจิารณาการเป็นหน่วยงานของรฐั 
และหลักการจำาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำากับของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้าง
รูปแบบองค์กรประเภทต่างๆ ให้เหมาะสมกับการดำาเนินบทบาทภารกิจของ            
ภาครัฐที่มีความแตกต่างกันหลากหลายตามภารกิจแต่ละประเภทได้ และสามารถ
กำาหนดกระบวนการบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับประเภทภารกิจ เพื่อให้
เกดิการทำางานอย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวามคล่องตัวในการบริหารงานมากกว่า
รูปแบบองค์การท่ีเป็นหน่วยราชการ การจำาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำากับ
ของฝ่ายบริหาร 

1. หน่วยงานของรัฐในกำากับของฝ่ายบริหารที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 
สามารถแยกพิจารณาได้ 4 ประเภทคือ

1) ส่วนราชการ 
2) รัฐวิสาหกิจ 
3) องค์การมหาชน 
4) หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถจำาแนกเป็น 3 ประเภท คือ

(1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ 
(2) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
(3) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
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  2. หน่วยงานที่ใช้อำานาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ                       
เป็นหน่วยงานทีไ่ม่เข้าตามหลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ใช้อำานาจรัฐหรือ
เป็นกลไกของรัฐในการจัดทำาบริการสาธารณะ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ สภาวิขาชีพ สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการนติิบุคคลเฉพาะ
กจิ (หนงัสอืสำานกังาน ก.พ.ร. ที ่นร 1200/ว 1 ลงวนัที ่4 มกราคม 2553 เรื่อง การ
ปรับปรุงหลักการจำาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำากับของฝ่ายบริหาร)

3. กำรน�ำหลักกำรไปใช้ประโยชน์

เพื่อให้เกิดประโยชน์จากแนวทางดังกล่าว สำานักงาน ก.พ.ร. ได้ศึกษา 
รวบรวม และจำาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกฎหมายมิได้จำาแนกประเภท
ไว้อย่างชัดเจน เสนอต่อ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการกำาหนดหลักการจัดและ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการ และ อ.ก.พ.ร. ได้มีมติจำาแนกประเภท หน่วยงาน
ของรัฐตามที่ปรากฏในตารางรายช่ือหน่วยงานของรัฐต่างๆ คือ

1) รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทส่วนราชการ ซ่ึงมีฐานะเป็นกรม/
เทียบเท่ากรม จำานวน 188 แห่ง 

2) รายช่ือหน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจ จำานวน 52 แห่ง
3) รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราช

บัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จำานวน 35 แห่ง
4) รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราช

บัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานในกำากับ) จำานวน 24 แห่ง 
5) รายช่ือหน่วยงานของรัฐประเภทหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็น

อิสระ จำานวน 7 แห่ง 
6) รายช่ือมหาวิทยาลัยของรัฐ จำานวน 72 แห่ง 
7) รายช่ือมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ จำานวน 26 แห่ง 
8) รายช่ือหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ จำานวน 2 แห่ง 
9) รายช่ือสถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ จำานวน           

11 แห่ง
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4. หนังสือเวียนส�ำนักงำน ก.พ.ร. ที่เกี่ยวข้อง
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5. หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำกำรเป็นหน่วยงำนของรัฐ

 การจัดทำาบริการสาธารณะ รัฐจะมีทางเลือกในการให้บริการใน 2 รูป
แบบหลัก คือ การจัดทำาบริการสาธารณะโดยรัฐ และการจัดทำาบริการสาธารณะ
ของเอกชน ซึ่งการจัดทำาบริการสาธารณะโดยรัฐ ส่วนใหญ่นั้นจะจัดทำาโดยใช้
องค์กรภายในกำากับของฝ่ายบริหาร ในการจัดทำาประเด็นที่เป็นปัญหาข้อถกเถียง
คือ สถานะขององค์กรต่างๆ ในกำากับของฝ่ายบริหารว่าเป็น “หน่วยงานของรัฐ” 
หรือไม่

 ก.พ.ร. จึงได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ

 1. ความสัมพันธ์กับรัฐ 
  1) การจัดตั้ง 

 พิจารณาถึงที่มาของการจัดต้ัง เช่น กฎหมายท่ีใช้ในการจัดต้ัง 
หากจัดตั้งโดยกฎหมายมหาชน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราช
กำาหนด ถอืว่ามคีวามสมัพนัธ์กบัรฐัสงู แต่หากจดัตัง้โดยการจดทะเบยีนบรษิทัจำากดั 
หรือบริษัทมหาชน ถือว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐน้อย

  2) รูปแบบ 
 พิจารณาถึงประเภทของหน่วยงานที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง 

เช่น กำาหนดว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ กำาหนดว่าเป็นนิติบุคคลท่ีมิใช่ส่วนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจในกำากับของกระทรวงจะถือว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐ แต่หากกำาหนด
ว่าเป็นนิติบุคคลเท่านั้น จะถือว่าไม่มีความสัมพันธ์กับรัฐ

  3) การแต่งตั้งบุคลากรระดับสูง 
 พิจารณาว่ารัฐมีอำานาจหรือบทบาทในการแต่งตั้งคณะกรรมการ

และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ อย่างไร หรือไม่มีอำานาจแต่อย่างใด เช่น 
คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารสูงสุดต้องผ่านการสรรหา
ตามระเบียบกฎหมายใด

  4) การกำากับดูแลของรัฐ 
 พิจารณาว่ารัฐมีบทบาทในการกำากับดูแลการดำาเนินกิจการของ

หน่วยงานนั้นหรือไม่ อย่างไร เช่น อำานาจในการกำากับดูแลตามกฎหมาย การดำารง
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ตำาแหน่งในคณะกรรมการ กำาหนดนโยบายการ อนุมัติโครงการ อำานาจยับยั้งของ
รัฐมนตรี อำานาจวินิจฉัยชี้ขาดของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

 2. กิจกรรม 
 พิจารณาถึงกิจกรรมของหน่วยงานนั้นเป็นบริการสาธารณะหรือไม่ และ

เป็นบริการสาธารณะประเภทใด
 3. งบประมาณรายได้ของหน่วยงาน การคำ้าประกันหนี้ 

 พิจารณาถึงแหล่งท่ีมาของงบประมาณและหรือรายได้หลักของหน่วยงาน
ว่ามาจากแหล่งใด เป็นเงินงบประมาณของรัฐ หรือเป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับ
จากการดำาเนนิกจิกรรม หรอืเป็นการสมทบเงนิเข้ากองทนุ เป็นต้น รวมทัง้พจิารณา
ว่ารัฐคำ้าประกันหนี้ของหน่วยงานนั้นหรือไม่ โดยยึดพระราชบัญญัติการบริหาร
หน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2544 เป็นหลักในการพิจารณา

 4. สถานะของบุคลากร 
 พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงานมีสถานะอย่างไร เป็นข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายใดหรือไม่ หรือเป็นลูกจ้าง
พนักงานที่ใช้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงาน

 5. วิธีการและระบบกฎหมายที่ใช้ในการทำากิจกรรม 
 พิจารณาถึงการดำาเนินกิจกรรมหลักของหน่วยงานว่า หน่วยงานต้องใช้

อำานาจรัฐบังคับฝ่ายเดียวเป็นหลักในการทำางานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งหน่วยงาน หรือใช้รูปแบบของสัญญาระหว่างหน่วยงาน

 6. ความเป็นเจ้าของ และอำานาจในการบริหารจัดการ 
 พิจารณาจากท่ีมาของการจัดตั้ง เงินทุนประเดิม สัดส่วนของรัฐในการ 

ถือหุ้น อำานาจตัดสินใจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนในการครอบงำากิจการ

6. กำรจ�ำแนกประเภทหน่วยงำนของรัฐในก�ำกับของฝ่ำย
บริหำร

  การจัดทำาบริการสาธารณะที่อยู่ในอำานาจหน้าที่ของรัฐ รัฐจะจัดทำาโดย
ใช้องค์กรภายในกำากับของฝ่ายบริหาร จัดทำาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนที่
มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้ 4 ประเภท คือ ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ โดยหน่วยงาน
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แต่ละรูปแบบมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้

	 1.	ส่วนราชการ 
 หลักการ
 1) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง (Ad-

ministrative Public Service) ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ เช่น การรักษาความ
สงบเรียบร้อย การป้องกันประเทศ การออกกฎระเบียบ อนุมัติ อนุญาตตาม
กฎหมาย รวมทั้งงานนโยบายต่างๆ เช่น การกำาหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายการ
พัฒนาประเทศ

 2) ให้บริการเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งกำาไร
 3) ความสัมพันธ์กับรัฐ 

  (1) รัฐจัดตั้ง 
  (2) รัฐปกครองบังคับบัญชา 
  (3) ใช้งบประมาณแผ่นดิน 
  (4) ใช้อำานาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการดำาเนินกิจกรรม 
  (5) บุคลากรมีสถานะเป็นข้าราชการ
  (6) รัฐต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกระทำาของหน่วยงาน 

การขอจัดตั้งส่วนราชการ1

1) ในการร่างกฎหมายเพื่อใช้บังคับในเรื่องใดก็ตาม ไม่ควรมีข้อกำาหนด
ในรายละเอียดให้มีการจัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังกรมหรือ
สำานัก/กอง

2) หากจะมีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ให้ส่วนราชการดำาเนินการ ดังนี้
   (1) กรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม ให้กระทรวงดำาเนินการ

ขอจัดต้ังส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ท้ังนี้ ให้นำาเรื่องการขอจัดตั้ง     

---------------------------------------------
1 โปรดดูรายละเอียดใน หนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ

เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ และหนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เร่ือง การ

มอบอำานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
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ส่วนราชการเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง 
และ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนำาเสนอคณะรัฐมนตรี

(2) กรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับตำ่ากว่ากรมจะต้องดำาเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

(3) เพื่อประโยชน์ในการกลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดตั้ง          
ส่วนราชการ ให้กระทรวงที่ประสงค์จะขอจัดตั้งส่วนราชการ จัดทำารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาตามแบบคำาชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ

	 2.	รัฐวิสาหกิจ
 หลักการ
  1) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและ               

พาณิชยกรรม (Industrialand Commercial Public Services) ซึ่งผลิตและ        
จำาหน่ายสินค้าหรือบริการ ท่ีมีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะ และงาน
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรืองานของรัฐบางด้านที่มีความสำาคัญต่อความมั่นคง
และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือการดำาเนินกิจกรรมมีผลกระทบ            
ต่อคุณภาพชีวิตของประขาชนที่รัฐยังจำาเป็นต้องควบคุมและดำาเนินการแต่ผู้เดียว 
หรือเป็นงานที่ภาคเอกชนยังไม่พร้อมที่จะลงทุนดำาเนินการ หรือเป็นกิจการท่ีรัฐ
จำาเป็นต้องแทรกแซงตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม หรือให้บริการแก่
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้งานให้บริการนั้นได้มาตรฐานทั้งในเรื่องคุณภาพ 
ปริมาณ ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ

  2) มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจาก
การดำาเนินงานเชิงพาณิชย์ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์มุ่งกำาไรสูงสุด (Maximization 
of Profit) เช่นที่เอกชนกระทำากันโดยทั่วไป แต่หากมีความจำาเป็นต้องรับเงิน              
งบประมาณสนบัสนนุเป็นครัง้คราวหรอืบางส่วน ในกรณนีีร้ฐักค็วรจดัสรรงบประมาณ
ให้ในรูปของเงินอุดหนุน ซึ่งควรจะแยกจากการเก็บค่าบริการตามปกติของ             
รัฐวิสาหกิจน้ันๆ ให้ชัดเจน

 3) เป็นนิติบุคคล 
 4) ความสัมพันธ์กับรัฐ 

  (1) รัฐจัดตั้ง 
  (2) ทุนเกินครึ่งเป็นของรัฐ
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(3) รัฐมีอำานาจกำากับดูแลตามที่กฎหมายกำาหนด (เช่น ผ่านการแต่งตั้ง
ถอดถอนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การอนุมัติงบประมาณ การให้
นโยบาย ฯลฯ)

(4) การลงทนุต้องขอความเหน็ชอบจากรฐัและรายได้ต้องส่งคนืรฐั 
(5) บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(6) วิธีดำาเนินการไม่ใช้อำานาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา ไม่ใช้            

กฎระเบียบของทางราชการในการบริหารการเงิน การบริหารงาน และการบริหาร
บุคคล ยกเว้นรัฐวิสาหกิจท่ีต้องใช้อำานาจของรัฐ เช่น เวนคืน ปักเสา พาดสาย            
ต้องจัดตั้งโดยมีพระราชบัญญัติรองรับ

การจัดประเภทของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง
1) จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน เป็นต้น
2) จดัตัง้โดยพระราชกำาหนด เช่น บรรษทัตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยั บริษทั

บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำากัด เป็นต้น
3) จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วย

การจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น

4) จัดตั้งโดยระเบียบ หรือข้อบังคับ เช่น โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โรงพิมพ์ตำารวจ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ เป็นต้น

5) จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำากัด เช่น บรษิทัวทิยกุารบนิแห่งประเทศไทย จำากดั  บรษิทัไทยเดนิเรอืทะเล 
จำากัด  บรษัิทการบนิไทย จำากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน) เป็นต้น

อนึ่ง ก.พ.ร. มีข้อสังเกตในกรณีรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยระเบียบ หรือ          
ข้อบังคับตามข้อ 4) นั้น ควรที่จะได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดตั้งใหม่ โดยควร             
จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดต้ัง
องค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496
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3.	องค์การมหาชน 
หลักการ
1) เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม 

(Social and Cultural Public Services) เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม 
การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาและ
ถ่ายทอดวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาติ 
การบริการทางสาธารณสุขและการแพทย์ การสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ
สวนสตัว์ การอำานวยการบรกิารแก่ประชาชน หรือการดำาเนนิการอนัเป็นสาธารณะ
ประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะท่ีจะใช้วิธีการของราชการในการบริหาร อนึ่ง บริการ
สาธารณะขององค์การมหาชน ต้องไม่เป็นกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับ
ภาคเอกชนซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2) ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำาไร 
3) เป็นนิติบุคคล 
4) ความสัมพันธ์กับรัฐ

(1) รัฐจัดตั้ง
(2) ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ (ยกเว้น

มหาวิทยาลัยต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง)
(3) รัฐมีอำานาจกำากับดูแลตามที่กฎหมายกำาหนด (เช่น ผ่านการแต่งตั้ง

ถอดถอนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การอนุมัติงบประมาณ การให้
นโยบาย ฯลฯ)

(4) การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ 
(5) บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(6) วิธีดำาเนินการไม่ใช้อำานาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา ไม่ใช้          

กฎระเบียบของทางราชการ (ยกเว้นกิจกรรมท่ีต้องใช้อำานาจฝ่ายเดียวต้องออก               
พระราชบัญญัติ รวมท้ังกรณีจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ)

การจัดประเภทขององค์การมหาชนตามกฎหมายจัดตั้ง
1) องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความใน           

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีจำานวน 39 แห่ง (ณ วันที่ 21 
พฤษภาคม 2555)
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2) องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานในกำากับ) 
จำานวน 16 แห่ง (ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558) เช่น สำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข เป็นต้น

การกำากับดูแลองค์การมหาชน
โดยหลักการรัฐมนตรีผู ้รักษาการตามกฎหมายจัดตั้งจะมีความสัมพันธ์         

กับองค์การมหาชนซึง่มคีวามแตกต่างจากส่วนราชการ กล่าวคอื จะกำาหนดบทบาท
ของรัฐมนตรีที่มีต่อองค์การมหาชนในลักษณะของการกำากับดูแล มิใช่การบังคับ
บัญชาส่วนราชการอย่างท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน กล่าวคือ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 43 กำาหนด
ให้รัฐมนตรีผู ้รักษาการเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการกำากับดูแล
องค์การมหาชนให้ดำาเนนิการบรรลผุลสำาเรจ็ตามเจตนารมณ์ของการจดัตัง้องค์การ
มหาชนนั้นๆ

ในทำานองเดยีวกนั บทบัญญตัเิกีย่วกบับทบาทของคณะรฐัมนตรแีละรฐัมนตรี
ที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญตัเิฉพาะนัน้ คณะรฐัมนตรจีะทำาหน้าทีใ่นการกำากบัดแูล
ตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น การแต่งตั้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ การกำาหนด                      
หลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ 
ส่วนบทบาทของรัฐมนตรีโดยส่วนใหญ่จะทำาหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ 
หรอืเป็นกรรมการ ซึง่คณะกรรมการจะมบีทบาทในการกำาหนดนโยบายและควบคมุ
ดูแลกิจการโดยทั่วไปของหน่วยงาน

สำาหรับความสัมพันธ์กับกระทรวงนั้น องค์การมหาชนท้ังสองประเภท               
จะมีความสัมพันธ์กับกระทรวงในสองเรื่องหลักๆ คือ

1) การมีผู้แทนของกระทรวงเป็นกรรมการโดยตำาแหน่งในคณะกรรมการ
2) การจัดทำาแผนปฏิบัติราชการตามแผนบริหาราชการแผ่นดิน ซ่ึงต้อง

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน
องค์การมหาชนจงึมไิด้เป็นหน่วยงานทีส่งักดักระทรวงหรอืสงักดัสำานกันายก

รัฐมนตรี แต่เป็น หน่วยงานท่ีอยู ่ในการกำากับดูแลของรัฐมนตรีที่รักษาการ             
ตามกฎหมาย ปลดักระทรวงหรอืข้าราชการอืน่ไม่สามารถจะใช้อำานาจบงัคบับญัชา
ต่อองค์การมหาชน ดังนั้น จึงเห็นควรซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องนี้ต่อหน่วยงาน
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ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการกำาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อองค์การมหาชนทั้งสอง
ประเภท โดยเฉพาะองค์การมหาชนที่นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
กฎหมายจัดตั้ง

การขอจัดตั้งองค์การมหาชน2

1) ในการร่างกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตาม ไม่ควรมี            
ข้อกำาหนดในรายละเอียด ให้มีการจัดตั้งองค์การมหาชนท้ังสองประเภท คือ 

(1) องค์การมหาชนท่ีจดัตัง้โดยพระราชกฤษฎกีาจัดต้ังตามพระราชบญัญติั
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 

(2) องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะหรือท่ีเรียกว่า
หน่วยงานในกำากับของกระทรวงข้ึนใหม่

2) การจัดตั้งองค์การมหาชนโดยทั่วไป ให้ดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี        
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2550 คือ ให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน                 
พ.ศ. 2542 โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เว้นแต่องค์การมหาชนนัน้จำาเป็น 
ต้องใช้อำานาจรฐัฝ่ายเดยีว (Unilateral Act) อนักระทบต่อสิทธเิสรีภาพของบคุคลกรณี
การจัดต้ังกองทุนซึ่งยกเว้นกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย               
เงินคงคลัง หรือกรณกีารจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐซ่ึงต้องประสาทปริญญาบตัร 
จึงให้ตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะได้

3) ให้กระทรวงที่ประสงค์จะจัดตั้งองค์การมหาชน ดำาเนินการตามมติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 โดยให้จัดทำาคำาชี้แจงประกอบคำาขอส่งไป
ยังสำานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนำาเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนำาเสนอคณะรัฐมนตรี  

4.	หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
นอกจากหน่วยงานของรฐัในรปูแบบ ส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และองค์การ

มหาชนแล้ว ยังมีองค์การของรัฐในรูปแบบอื่น ๆ ที่มิได้ถูกจัดไว้ในรูปแบบข้างต้น            
ซึง่สามารถสรปุลกัษณะขององค์การเหล่านัน้ได้ ดังนี้

1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐท่ีเป็นอิสระ (Independent Admin-
istrative Organization) 

-------------------------------------------
2	โปรดดูรายละเอียดใน หนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2550 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยว

กับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
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หลักการ
(1) เป็นหน่วยงานรปูแบบใหม่ทีจ่ดัตัง้ขึน้เพือ่ทำาหน้าทีใ่นการควบคมุ 

กำากับดูแลกิจกรรมของรัฐ หรือดำาเนินกิจการบริการสาธารณะตามนโยบายสำาคัญ              
ที่ต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ปราศจากการแทรกแซงจากอำานาจ                         
ทางการเมือง ซึ่งจะมีคณะกรรมการเป็นองค์กรที่มีอำานาจ และมีหน่วยธุรการ           
เพื่อทำาหน้าที่อำานวยการ

(2) ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำาไร 
(3) เป็นนิติบุคคล 
(4) ความสัมพันธ์กับรัฐ

•	  รัฐจัดตั้ง 
•	  ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
•	 รัฐมีอำานาจกำากับดูแลตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น ผ่านการ

แต่งตั้งถอดถอนคณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง การอนุมัติงบประมาณ      
การให้นโยบาย ฯลฯ)

•	 บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
•	 ต้องการอำานาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าทีข่องรฐัในการบงัคบั

ฝ่ายเดยีวต่อประชาชน หรือกำากับตรวจสอบ
•	 การบริหารงานไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการ 
•	 รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

การจัดประเภทของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระตาม
ลักษณะภารกิจ

(1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่ทำาหน้าที่กำากับดูแล
      เป็นหน่วยธุรการขององค์การท่ีจัดตั้งขึ้น เพื่อให้กลไกตลาดสามารถ

ทำางานได้อย่างแท้จริงโดยไม่บิดเบือน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เป็นหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ตัวอย่าง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำานักงาน                    
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม             
แห่งชาติ เป็นต้น
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(2) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่ทำาหน้าที่ให้บริการ
    เป็นหน่วยธุรการขององค์การท่ีจัดต้ังข้ึน เพ่ือให้การให้บริการ           

สาธารณะของรัฐในกิจการใดกิจการหนึ่งท่ีต้องการความมีอิสระจากฝ่ายบริหาร
และปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองโดยเฉพาะสื่อมวลชน เป็นหน่วยงาน          
ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ตัวอย่างเช่น องค์การกระจายเสียงและ          
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น

2) กองทุนท่ีเป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ 
หลักการ
กองทนุทีเ่ป็นนติบิคุคล จดัตัง้ขึน้โดยตราเป็นพระราชบญัญตั ิเนือ่งจาก

ต้องการอำานาจรัฐในการบังคับฝ่ายเดียวต่อภาคเอกชนหรือประชาชนในการสมทบ
เงนิเข้ากองทนุ ท้ังน้ี วตัถุประสงค์ของการจดัตัง้กองทนุกเ็พือ่เป็นกลไกทางเศรษฐกิจ
ของรัฐ ในการดำาเนินบริการสาธารณะแก่ประขาชน หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
หรือเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะด้าน การดำาเนินงานของกองทุน 
จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบจากกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ

การบริหารกองทุน จะบริหารในรูปของคณะกรรมการ โดยมีหน่วย
ธุรการรองรับการทำาหน้าท่ีใน 3 รูปแบบ คือ

(1) รัฐวิสาหกิจ 
(2) องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ 
(3) ส่วนราชการ

3) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
หลักการ
(1) เป็นหน่วยงานให้บริการภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะ

กึ่งอิสระ แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของกรม และอยู่          
ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม มีเป้าหมายให้บริการ
หน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นหลัก และหากมีกำาลังการผลิตส่วนเกิน จะให้บริการ          
หน่วยงานอืน่และประชาชนได้ (ซ่ึงทำาให้แตกต่างจากรัฐวสิาหกจิท่ีมไิด้เป็นนติิบคุคล 
เช่น โรงงานยาสูบ ฯ ที่ให้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม 
แก่ประชาชนเป็นหลัก)
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(2) การดำาเนินงานใช้รูปแบบวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถ
จะเรียกเก็บค่าบริการ จากหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือลูกค้าผู้รับบริการอ่ืนๆ ได้

(3) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำาไร และไม่นำาส่งรายได้เข้ารัฐ
โดยตรง หรือจำาเป็นต้องเลี้ยงตัวเองได้เป็นสำาคัญ แต่ในบางกรณีอาจมีการวาง
เง่ือนไขให้ต้องนำาส่งรายได้เหนือรายจ่ายบางส่วนเข้ารัฐตามสมควร

(4) ความสัมพันธ์กับส่วนราชการเจ้าสังกัด
•	 จดัตัง้ขึน้จากการแปลงสภาพหน่วยงานบางหน่วยของส่วน

ราชการเจ้าสังกัด ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการ           
เจ้าสังกัด และไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากส่วนราชการเจ้าสังกัด

•	 ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ในลักษณะค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการบริการของ
หน่วยบริการรปูแบบพเิศษ หรอืค่าใช้จ่ายในการลงทนุเริม่แรก แต่จะตัง้งบประมาณ
เพื่ออุดหนุนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่ได้

•	 ส่วนราชการเจ้าสังกัดมีอำานาจบริหารจัดการ (ผ่านการ
แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้อำานวยการและการให้นโยบาย)

•	 การดำาเนินงานใดๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้อง
ได้รับการมอบอำานาจจากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานเจ้าสังกัด

•	  บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ 

•	 ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนคลายกฎระเบียบ เพ่ือให้เกิด
อิสระความคล่องตัวทางการบริหารจัดการ

การจำาแนกประเภทของหน่วยบรกิารรปูแบบเศษตามลกัษณะภารกจิ
ของหน่วยงาน

1) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให้บริการ
ด้านพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม แก่ส่วนราชการเจ้าสังกัด ยกตัวอย่างเช่น 
สำานกัพมิพ์คณะรฐัมนตรแีละราชกจิจานเุบกษาสงักัดสำานกัเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี 
เป็นต้น
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2) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให้บริการ
ด้านบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น สถาบันส่งเสริม
การบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่ ีสงักดัสำานกังานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
หน่วยงานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

 5.	หน่วยงานทีใ่ช้อ�านาจรฐัหรอืเป็นกลไกของรฐัแต่ไม่เป็นองค์กรของรฐั
 จากผลการวิเคราะห์หน่วยงานท่ีรัฐใช้เป็นกลไกในการจัดทำาบริการ

สาธารณะ พบว่า มีหน่วยงานจำานวนหนึ่งที่ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ แต่ใช้อำานาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐในการจัดทำาบริการสาธารณะ                
ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 (1) สภาวิชาชีพ 
 เป็นหน่วยงานท่ีมใิช่หน่วยงานของรฐัแต่ใช้อำานาจรฐัในการดำาเนนิกจิกรรม 

จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเฉพาะเพื่อจัดตั้งสภาวิชาชีพ มีฐานะเป็น
นิติบุคคล ทำาหน้าท่ีควบคุมการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณ            
แห่งวิชาชีพ การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต สั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอน            
ใบอนุญาต และรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ทำาการสอน รับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร ในวิชาชีพนั้นๆ มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ประกอบ
ด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐ ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากรรมการที่ได้รับการ
เลือกตั้งจากสมาชิก รัฐมีบทบาทน้อยในการแต่งต้ังนายกสภา และเลขาธิการ             
สภาคณะกรรมการมีหน้าที่ในการบริหารกิจการของสภาวิชาชีพตามวัตถุประสงค์            
การจัดตั้ง การดำาเนินงานของสภาใช้ระบบสัญญาของกฎหมายทั่วไป เฉพาะใน
กรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมของวิชาชีพเท่าน้ันท่ีใช้กฎหมายปกครอง                    
มีรายได้ส่วนใหญ่จากการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากสมาชิก แต่อาจได้รับ                  
เงินอุดหนนุจากรฐั เจ้าหน้าทีข่องสภามใิช่ข้าราชการ มเีลขาธกิารเป็นผูบ้งัคบับญัชา
เจ ้าหน้าที่ของสภาทุกระดับ ตัวอย ่างเช ่น แพทยสภา สภาการพยาบาล                                  
สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาทนายความ เป็นต้น

(2) สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ
สถาบันภายใต้มูลนิธิ โดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง   

เพื่อบริการสาธารณะเฉพาะด้าน จะจัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์
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เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเฉพาะสาขาในระยะเริ่มแรก และ            
เมื่ออุตสาหกรรมสาขานั้น ๆ มีความเข้มแข็งแล้ว ภาคเอกชนจะรับภารกิจนั้นไป
ดำาเนินการเอง

สถาบันเหล่านี้จะไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล แต่จะจัดตั้งมูลนิธิ      
ขึ้นมารองรับ เป็นองค์กรรองรับด้านการเงินและในการทำานิติกรรมต่างๆ ในฐานะ
ที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โครงสร้างการบริหารงาน จะบริหารงานโดยคณะ
กรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้กำาหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล ติดตาม 
และประเมินผล คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานแม่ต้นสังกัด 
ภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตามสัดส่วน
ที่เหมาะสม แยกการบริหารเป็น 2 คณะกรรมการ คือ คณะกรรมการมูลนิธิ และ
คณะกรรมการบริหาร สถาบันจะมีการกำาหนดกฎระเบียบท่ีใช้ในการบริหาร             
งานบุคคล การบริหารงบประมาณและพัสดุท่ีแตกต่างไปจากกฎระเบียบของทาง
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ งบประมาณที่ใช้จ่ายในการดำาเนินงานมาจากรายได้          
ในการดำาเนินงาน และงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีในหมวด
เงินอุดหนุนทั่วไป

ตัวอย่างของสถาบันภายใต้มูลนิธิ ได้แก่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันเฉพาะด้าน 7 แห่ง        
ภายใต้มูลนิธิ ซึ่งมีชื่อว่า “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” และสถาบันวิจัยนโยบาย
เศรษฐกิจการคลังภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

(3) นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle – SPV)
เป็นเครื่องมือพิเศษท่ีรัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชน

สำาหรบัโครงการสำาคญัของภาครฐั โดยมวีตัถปุระสงค์ไม่ต้องการให้เป็นหนีส้าธารณะ 
กิจกรรมของหน่วยงานจะมีลักษณะซื้อขายบริการเช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจและ
องค์การมหาชน แต่ไม่ต้องการให้เป็นหนี้สาธารณะ จึงจัดตั้งเป็นนิติบุคคล             
เพื่อระดมทุนจากเอกชน

ความหมายของนิติบุคคลตามมาตรา 3 แห่งพระราชกำาหนดนิติบุคคล
เฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “นิติบุคคล
เฉพาะกิจ” หมายความว่า นิติบุคคลซึ่งจัดตั้งข้ึนเพ่ือดำาเนินการแปลงสินทรัพย์
เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชกำาหนดนี้
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SPV จัดตั้งเป็นบริษัทจำากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจภายใต้พระราช
กำาหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540             
ในปัจจุบันมีหนึ่งหน่วยงานที่ดำาเนินกิจการแล้ว คือ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำากัด 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจในการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ของโครงการศูนย์ราชการเท่านั้น ทั้งนี้ SPV ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจ
อื่นใด

ตำรำงสรุปกำรจ�ำแนกประเภทหน่วยงำนของรัฐ
เมือ่พิจารณาตามหลกัการจำาแนกประเภทหน่วยงานของรฐัข้างต้น สามารถ

แสดงรายช่ือหน่วยงานของรัฐในแต่ละประเภทได้ ดังนี้

ตำรำงที่ 1 รำยชื่อหน่วยงำนของรัฐประเภทส่วนรำชกำร
ซึ่งมีฐำนะเป็นกรม/เทียบเท่ำกรม

ล�าดับที่ ส่วนราชการ

1 ส�านักนายกรัฐมนตรี

1.1 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

1.2 กรมประชาสัมพันธ์

1.3 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

1.4 สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1.5 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

1.6 สำานักข่าวกรองแห่งชาติ

1.7 สำานักงบประมาณ

1.8 สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

1.9 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

1.10 สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

1.11 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ

1.12 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

1.13 สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ

1.14
สำานักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี

ปรองดอง

1.15 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

1.16 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2 กระทรวงกลาโหม

2.1 สำานักงานรัฐมนตรี

2.2 สำานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2.3 กรมราชองครักษ์

2.4 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

2.5 กองทัพไทย

3 กระทรวงการคลัง

3.1 สำานักงานรัฐมนตรี

3.2 สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง

3.3 กรมธนารักษ์

3.4 กรมบัญชีกลาง

3.5 กรมศุลกากร

3.6 กรมสรรพสามิต

3.7 กรมสรรพากร

3.8 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

3.9 สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ

3.10 สำานักงานเศรษฐกิจการคลัง
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ

4 กระทรวงการต่างประเทศ

4.1 สำานักงานรัฐมนตรี

4.2 สำานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

4.3 กรมการกงสุล

4.4 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

4.5 กรมพิธีการทูต

4.6 กรมยุโรป

4.7 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

4.8 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

4.9 กรมสารนิเทศ

4.10 กรมองค์การระหว่างประเทศ

4.11 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

4.12 กรมอาเซียน

4.13 กรมเอเชียตะวันออก

4.14 กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา

5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5.1 สำานักงานรัฐมนตรี

5.2 สำานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

5.3 สำานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

5.4 สำานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว

6 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6.1 สำานักงานรัฐมนตรี

6.2 สำานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

6.3 กรมกิจการเด็กและเยาวชน
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ

6.4 กรมกิจการผู้สูงอายุ

6.5 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

6.6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

6.7 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

7 กระทรวงการอุดมศึกษา	วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม

7.1 สำานักงานรัฐมนตรี

7.2 สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

7.3 กรมวิทยาศาสตร์บริการ

7.4 สำานักงานการวิจัยแห่งชาติ

7.5 สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ

7.6 สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

8 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8.1 สำานักงานรัฐมนตรี

8.2 สำานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8.3 กรมการข้าว

8.4 กรมชลประทาน

8.5 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

8.6 กรมประมง

8.7 กรมปศุสัตว์

8.8 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

8.9 กรมพัฒนาที่ดิน

8.10 กรมวิชาการเกษตร

8.11 กรมส่งเสริมการเกษตร

8.12 กรมส่งเสริมสหกรณ์
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ

8.13 กรมหม่อนไหม

8.14 สำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

8.15 สำานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

8.16 สำานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

9 กระทรวงคมนาคม

9.1 สำานักงานรัฐมนตรี

9.2 สำานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

9.3 กรมเจ้าท่า

9.4 กรมการขนส่งทางบก

9.5 กรมการขนส่งทางราง

9.6 กรมท่าอากาศยาน

9.7 กรมทางหลวง

9.8 กรมทางหลวงชนบท

9.9 สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

10 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

10.1 สำานักงานรัฐมนตรี

10.2 สำานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

10.3 กรมอุตุนิยมวิทยา

10.4 สำานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

10.5 สำานักงานสถิติแห่งชาติ

11 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11.1 สำานักงานรัฐมนตรี

11.2 สำานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11.3 กรมควบคุมมลพิษ
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ

11.4 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

11.5 กรมทรัพยากรธรณี

11.6 กรมทรัพยากรน้ำา

11.7 กรมทรัพยากรน้ำาบาดาล

11.8 กรมป่าไม้

11.9 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

11.10 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

11.11 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

12 กระทรวงพลังงาน

12.1 สำานักงานรัฐมนตรี

12.2 สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

12.3 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

12.4 กรมธุรกิจพลังงาน

12.5 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

12.6 สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

13 กระทรวงพาณิชย์

13.1 สำานักงานรัฐมนตรี

13.2 สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

13.3 กรมการค้าต่างประเทศ

13.4 กรมการค้าภายใน

13.5 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

13.6 กรมทรัพย์สินทางปัญญา

13.7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

13.8 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ

13.9 สำานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

14 กระทรวงมหาดไทย

14.1 สำานักงานรัฐมนตรี

14.2 สำานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

14.3 กรมการปกครอง

14.4 กรมการพัฒนาชุมชน

14.5 กรมที่ดิน

14.6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14.7 กรมโยธาธิการและผังเมือง

14.8 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

15 กระทรวงยุติธรรม

15.1 สำานักงานรัฐมนตรี

15.2 สำานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

15.3 กรมคุมประพฤติ

15.4 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

15.5 กรมบังคับคดี

15.6 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

15.7 กรมราชทัณฑ์

15.8 กรมสอบสวนคดีพิเศษ

15.9 สำานักงานกิจการยุติธรรม

15.10 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

15.11 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

16 กระทรวงแรงงาน

16.1 สำานักงานรัฐมนตรี
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ

16.2 สำานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

16.3 กรมการจัดหางาน

16.4 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

16.5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

16.6 สำานักงานประกันสังคม

17 กระทรวงวัฒนธรรม

17.1 สำานักงานรัฐมนตรี

17.2 สำานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

17.3 กรมการศาสนา

17.4 กรมศิลปากร

17.5 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

17.6 สำานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

18 กระทรวงศึกษาธิการ

18.1 สำานักงานรัฐมนตรี

18.2 สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

18.3 สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

18.4 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18.5 สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

19 กระทรวงสาธารณสุข

19.1 สำานักงานรัฐมนตรี

19.2 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

19.3 กรมการแพทย์

19.4 กรมควบคุมโรค

19.5 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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ล�าดับที่ ส่วนราชการ

19.6 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

19.7 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

19.8 กรมสุขภาพจิต

19.9 กรมอนามัย

19.10 สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

20 กระทรวงอุตสาหกรรม

20.1 สำานักงานรัฐมนตรี

20.2 สำานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

20.3 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

20.4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

20.5 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

20.6 สำานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำาตาลทราย

20.7 สำานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

20.8 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

21 ส่วนราชการไม่สังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี	กระทรวง	หรือทบวง

21.1 สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

21.2 สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ

21.3 สำานักงานราชบัณฑิตยสภา

21.4 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

21.5 สำานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

21.6 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

ที่มา พรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่เพ่ิมเติมฉบับที่ 20 พ.ศ.2564 ข้อมูล ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
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ตำรำงที่ 2 รำยชื่อหน่วยงำนของรัฐประเภทองค์กำรมหำชน
ที่จัดตั้งตำมพระรำชกฤษฎีกำตำม พ.ร.บ. 2542

ล�าดับ ชื่อย่อ	
(ไทย)

ชื่อย่อ	
(ENG)

ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรี
ผู้รักษา
การ

วันที่ประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษา

1 พอช. CODI สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) 
Community Organizations 
Development Institute

รมว.พม. 27 ก.ค. 2543

2 MWIT โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
Mahidol Wittayanusorn School

รมว.ศธ. 25 ส.ค. 2543

3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
Banphaeo Hospital

รมว.สธ. 11 ก.ย. 2543

4 สทอภ. GISTDA สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
Geo–Informatics and Space 
Technology Development 
Agency

รมว.วท. 2 พ.ย. 2543

5 สมศ. ON-
ESQA

สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
The Office for National Educa-
tion Standards and Quality 
Assessment

นรม. 3 พ.ย. 2543

6 ศมส. SAC ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(องค์การมหาชน) 
Princess Maha Chakri Sirindhorn 
Anthropology Centre

รมว.วธ. 15 พ.ย. 2543

7 สคพ. ITD สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน) 
The International Institute for 
Trade and Development

รมว.ศธ. 30 พ.ค. 2544
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ล�าดับ ชื่อย่อ	
(ไทย)

ชื่อย่อ	
(ENG)

ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรี
ผู้รักษา
การ

วันที่ประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษา

8 สสปน. TCEB สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
Thailand Convention & Exhibi-
tion Bureau

นรม. 27 ก.ย. 2545

9 สวก. ARDA สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) 
Agricultural Research Develop-
ment Agency

รมว.กษ. 14 มี.ค. 2546

10 อพท. DASTA องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 
Designated Areas for Sustainable 
Tourism Administration

นรม. 2 มิ.ย. 2546

11 ศ.ศ.ป. SACICT ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) 
The SUPPORT Arts and Crafts 
International Centre of Thailand

รมว.พณ. 31 ต.ค. 2546

12 สวอ. GIT สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่อง
ประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
The Gem and Jewelry Institute 
of Thailand

รมว.พณ. 31 ธ.ค. 2546

13 สบร. OKMD สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) 
Office of Knowledge 
Management and Development

นรม. 4 พ.ค. 2547

14 สพพ. NEDA สำานกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกจิกบั
ประเทศเพือ่นบ้าน (องค์การมหาชน) 
Neighbouring Countries Eco-
nomic Development Coopera-
tion Agency

รมว.กค. 16 พ.ค. 2548
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ล�าดับ ชื่อย่อ	
(ไทย)

ชื่อย่อ	
(ENG)

ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรี
ผู้รักษา
การ

วันที่ประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษา

15 สทศ. NIETS สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
National Institute of Educational 
Testing Service

รมว.ศธ. 2 ก.ย. 2548

16 สวพส. HRDI สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) 
Highland Research and 
Development Institute

รมว.กษ. 14 ต.ค. 2548

17 สทน. TINT สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
Thailand Institute of Nuclear 
Technology

รมว.วท. 20 เม.ย. 2549

18 อบก. TGO องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) 
Thailand Greenhouse Gas 
Management Organization

รมว.ทส. 6 ก.ค. 2550

19 สพภ. BEDO สำานกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ 
(องค์การมหาชน) 
Biodiversity – Based Economy 
Development

รมว.ทส. 16 ก.ค. 2550

20 สซ. SLRI สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์การมหาชน) 
Synchrotron Light Research 
Institute

รมว.วท. 19 ก.ย. 2551

21 สสน. HAII สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้า 
(องค์การมหาชน) 
Hydro and Agro Informatics 
Institute

รมว.วท. 31 ธ.ค. 2551
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ล�าดับ ชื่อย่อ	
(ไทย)

ชื่อย่อ	
(ENG)

ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรี
ผู้รักษา
การ

วันที่ประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษา

22 สดร. NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
National Astronomical Research 
Institute of Thailand

รมว.วท. 31 ธ.ค. 2551

23 พกฉ. GOJU-
MAO

สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
The Golden Jubilee Museum of 
Agriculture Office

รมว.กษ. 22 มิ.ย. 2552

24 สรพ. HAI สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน) 
The Healthcare Accreditation 
Institute

รมว.สธ. 22 มิ.ย. 2552

25 หภ. FA หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
Film Archive

รมว.วธ. 22 มิ.ย. 2552

26 สนช. NIA สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 
National Innovation Agency

รมว.วท. 1 ก.ย. 2552

27 สพร. DGA สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค์การมหาชน) 
Electronic Government Agency

นรม. 21 ก.พ. 2554

28 สคช. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
Thailand Professional 
Qualification Institute 

นรม. 31 มี.ค. 2554

29 บจธ. LABAI สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน 
(องค์การมหาชน) 
The Land Bank Administration 
Institute

นรม. 10 พ.ค. 2554
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ล�าดับ ชื่อย่อ	
(ไทย)

ชื่อย่อ	
(ENG)

ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรี
ผู้รักษา
การ

วันที่ประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษา

30 ศลช. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 
(องค์การมหาชน)
Thailand Center of Excellence 
for Life Sciences

รมว.วท. 27 พ.ค. 2554

31 ศคธ. MPC ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
Moral Promotion Center

รมว.วธ. 9 มิ.ย. 2554

32 สธท. TIJ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่ง
ประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
Thailand Institute of Justice

รมว.ยธ. 13 มิ.ย. 2554

33 สพค. PDA สำานักงานพัฒนาพิงคนคร 
Pinkanakorn Development 
Agency (Public Organization)

11 ก.พ. 2556

34 สสปท. TOSH สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
(องค์การมหาชน) 
Thailand Institute of 
Occupational Safety and Health 
(Public Organization)

รมว.รง 21 พ.ค. 2558

35 สศส. CEA สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) 
Creative Economy Agency (Public 
Organization)

นรม. 13 ส.ค. 2561

ที่มา  คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563
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ตำรำงที่ 3 รำยชื่อหน่วยงำนของรัฐประเภทองค์กำรมหำชน
ที่จัดตั้งตำม พ.ร.บ. เฉพำะ

ล�าดับ ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตร ี
ผู้รักษาการ

วันที่ประกาศ
ใน 

ราชกิจจา
นุเบกษา

1 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

รมว.การอุดม
ศึกษาฯ

29 ธ.ค. 2534

2 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(ปรับปรุงสถานะจากพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535)

นายกรัฐมนตรี, 
รมว.การอุดม

ศึกษาฯ

2 เม.ย. 2535

3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รมว.
สาธารณสุข

9 เม.ย. 2535

4 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ รมว.การอุดม
ศึกษาฯ

12 ก.ย. 2540

5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

รมว.
ศึกษาธิการ

1 ก.ย. 2541

6 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม

นายกรัฐมนตรี 17 ก.พ. 2543

7 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ นายกรัฐมนตรี, 
รมว.คลัง  
และรมว.

สาธารณสุข

7 พ.ย. 2544

8 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รมว.
สาธารณสุข

18 พ.ย. 2545

9 คุรุสภา(เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราช
บัญญัติเฉพาะ)

รมว.
ศึกษาธิการ

24 พ.ค. 2546

10 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

รมว.
ศึกษาธิการ

24 พ.ค. 2546

11 สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี 30 ธ.ค. 2547
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ล�าดับ ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตร ี
ผู้รักษาการ

วันที่ประกาศ
ใน 

ราชกิจจา
นุเบกษา

12 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี  
และ รมว.
สาธารณสุข

19 มี.ค. 2550

13 สถาบันอนุญาโตตุลาการ รมว.ยุติธรรม 16 ก.ค. 2550

14 สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ
(ปรับปรุงสถานะจากพระราชบัญญัติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2551)

นายกรัฐมนตร ี
,รมว.การอุดม

ศึกษาฯ

13 ก.พ. 2551

15 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รมว.
สาธารณสุข

6 มี.ค. 2551

16 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รมว.วัฒนธรรม 26 มี.ค. 2558

17 สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 และ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553)

รมว.ดิจิทัลฯ 24 ม.ค. 2560

18 สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2555)

รมว.
สาธารณสุข

24 พ.ย. 2561

19 สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554)

รมว.ดิจิทัลฯ 12 เม.ย. 2562
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ล�าดับ ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตร ี
ผู้รักษาการ

วันที่ประกาศ
ใน 

ราชกิจจา
นุเบกษา

20 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2551)

รมว.กลาโหม 30 เม.ย. 2562

21 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม นายกรัฐมนตรี 22 พ.ค. 2562

22 สำานักงานกองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง 
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัด
ตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2546) 
(พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาบันบริหารกองทุน
พลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2562)

รมว.พลังงาน 27 พ.ค. 2562

23 สำานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

นายกรัฐมนตรี 27 พ.ค. 2562

24 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล

รมว.ดิจิทัลฯ 27 พ.ค. 2562

ที่มา คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

ตำรำงที่ 4 หน่วยธุรกำรขององค์กำรของรัฐที่เป็นอิสระ

ล�าดับ ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีผู้
รักษาการ

วันที่ประกาศ
ในราชกิจจาฯ

1 ธนาคารแห่งประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

8 ธ.ค. 2484

2 สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

16 มี.ค. 2535

3 สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี  19 ม.ค. 2553
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ล�าดับ ชื่อหน่วยงาน รัฐมนตรีผู้
รักษาการ

วันที่ประกาศ
ในราชกิจจาฯ

4 สำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

31 ส.ค. 2550

5 สำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการ
พลังงาน

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน

10 ธ.ค. 2550

6 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย

นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

14 ม.ค. 2551

7 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง

13 ก.พ. 2551

ที่มา สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพม.) ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2562

ตำรำงที่ 5 รำยชื่อหน่วยงำนของรัฐประเภทรัฐวิสำหกิจ

ล�าดับ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการที่
ก�ากับดูแล

ปีที่จัดตั้งเป็น
รัฐวิสาหกิจ

1 บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) สำานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2520

2
โรงพิมพ์ตำารวจ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

สำานักงานตำารวจแห่ง
ชาติ

พ.ศ. 2497

3 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2515

4 องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2509

5 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2496

6 การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2501

7 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2503

8 การประปานครหลวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2510

9 การประปาส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2522

10 องค์การจัดการน้ำาเสีย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2538

11 องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2498

12 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2512
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ล�าดับ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการที่
ก�ากับดูแล

ปีที่จัดตั้งเป็น
รัฐวิสาหกิจ

13 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2521

14 องค์การสวนสัตว์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2497

15 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2499

16 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2535

17 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

พ.ศ. 2546

18 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด 
(มหาชน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม

พ.ศ. 2564

19 บริษัท ขนส่ง จำากัด กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2473

20 บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2491

21 การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2494

22 การท่าเรือแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2494

23 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2515

24 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2519

25 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำากัด (มหาชน) กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2522

26 สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2535

27 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2543

28 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำากัด กระทรวงคมนาคม พ.ศ. 2554

29 องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

พ.ศ. 2496

30 องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

พ.ศ. 2514

31 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

พ.ศ. 2517

32 การยางแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

พ.ศ. 2558
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ล�าดับ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการที่
ก�ากับดูแล

ปีที่จัดตั้งเป็น
รัฐวิสาหกิจ

33 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย

กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

พ.ศ. 2506

34 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

พ.ศ. 2538

35 สำานักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

พ.ศ. 2497

36 การเคหะแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

พ.ศ. 2515

37 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา

พ.ศ. 2502

38 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา

พ.ศ. 2528

39 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง
กระทรวง
อุตสาหกรรม

พ.ศ. 2545

40 ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2456

41 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2486

42 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2496

43 บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว 
จำากัด

กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2499

44 สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2517

45 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม

กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2534

46 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำาเข้า
แห่งประเทศไทย

กระทรวงการคลัง
พ.ศ. 2536
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ล�าดับ ชื่อรัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการที่
ก�ากับดูแล

ปีที่จัดตั้งเป็น
รัฐวิสาหกิจ

47 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2545

48 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำากัด กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2547

49 การยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2561

50 บริษัท อู่กรุงเทพ จำากัด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2500

51 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2506

52 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต กรมสรรพสามิต 
กระทรวงการคลัง

พ.ศ. 2535

ที่มา สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) www.sepo.go.th ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

ตำรำงที่ 6 รำยชื่อมหำวิทยำลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยของรัฐ

ล�าดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ปีที่สถาปนา	(พ.ศ.)

1 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 2558

2 มหาวิทยาลัยนครพนม 2548

3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 2548

4 มหาวิทยาลัยนเรศวร 2533

5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2537

6 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 2514

7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2521

8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2533

9 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 2541

10 สถาบันวิทยาลัยชุมชน 2558

มหาวิทยาลัยของรัฐ	ประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ปีที่สถาปนา	(พ.ศ.)

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2547

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร 2547

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2547
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มหาวิทยาลัยของรัฐ	ประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ปีที่สถาปนา	(พ.ศ.)

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 2547

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2547

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 2547

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2547

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2547

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2547

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2547

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2547

12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2547

13 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2547

14 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2547

15 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2547

16 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2547

17 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2547

18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2547

19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 2547

20 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2547

21 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2547

22 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2547

23 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2547

24 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2547

25 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี 2547

26 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง 2547

27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2547

28 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2547

29 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2547

30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2547

31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2547

32 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2547
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มหาวิทยาลัยของรัฐ	ประเภทมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ล�าดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ปีที่สถาปนา	(พ.ศ.)

33 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 2547

34 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2547

35 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2547

36 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2547

37 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2547

38 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2547

มหาวิทยาลัยของรัฐ	ประเภทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล�าดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ปีที่สถาปนา	(พ.ศ.)

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2548

2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 2548

3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2548

4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 2548

5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2548

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2548

7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 2548

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 2548

9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 2548

มหาวิทยาลัยของรัฐ	ที่เป็นสถาบันการศึกษาของทหารและต�ารวจ

ล�าดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สังกัด ปีที่สถาปนา	(พ.ศ.)

1 โรงเรียนนายร้อยตำารวจ สำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ

2444

2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กระทรวงกลาโหม 2430

3 โรงเรียนนายเรือ กระทรวงกลาโหม 2440

4 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริ
ยาธิราช

กระทรวงกลาโหม 2496
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มหาวิทยาลัยของรัฐ	ที่เป็นสถาบันการศึกษาของทหารและต�ารวจ

ล�าดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สังกัด ปีที่สถาปนา	(พ.ศ.)

5 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กระทรวงกลาโหม 2506

6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 2511

7 วิทยาลัยพยาบาลตำารวจ สำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ

2512

8 วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม 2501

9 วทิยาลยัแพทยศาสตรพ์ระมงกฎุเกลา้ กระทรวงกลาโหม 2518

10 แพทยศาสตร์โรงพยาบาลตำารวจ สำานักงานตำารวจ
แห่งชาติ

2563

มหาวิทยาลัยของรัฐ	ที่เป็นสถาบันการศึกษาที่สังกัดกระทรวงต่างๆ

ล�าดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สังกัด ปีที่สถาปนา	(พ.ศ.)

1 วิทยาลัยการชลประทาน กระทรวงคมนาคม 2535

2 สถาบันการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม 2504

3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยว

และกีฬา

2562

4 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 2541

5 สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 2562

ที่มา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 53คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 

ตำรำงที่ 7 รำยชื่อสถำบันอุดมศึกษำในก�ำกับของรัฐ

ล�าดับที่ ชื่อสถาบันอุดมศึกษา วันที่มีผลบังคับ

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 8 เมษายน พ.ศ. 2535

3 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540

4 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540

5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 26 กันยายน พ.ศ. 2541

6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 7 มีนาคม พ.ศ. 2541

7 มหาวิทยาลัยมหิดล 17 ตุลาคม พ.ศ. 2550

8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2550

9 มหาวิทยาลัยบูรพา 10 มกราคม พ.ศ. 2551

10 มหาวิทยาลัยทักษิณ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

12 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2551

13 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 8 มีนาคม พ.ศ. 2551

14 มหาวิทยาลัยพะเยา 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

15 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

16 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

19 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

20 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

21 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

22 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ 18 เมษายน พ.ศ. 2559

23 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

24 มหาวิทยาลัยศิลปากร 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

26 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

27 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

28 สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

29 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ที่มา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 54

ตำรำงที่ 8 รำยชื่อหน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ

ล�าดับที่ ชื่อหน่วยงาน สังกัด วันที่ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

1 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้าน
เมืองที่ดี

สำานักงาน ก.พ.ร. 25 มีนาคม 2548

2 สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา

สำานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

1 กันยายน 2549

ที่มา  คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2549

ตำรำงที่ 9 รำยชื่อสถำบันภำยใต้มูลนิธ ิ
ซึ่งเป็นกลไกของส่วนรำชกำร

ล�าดับที่ ชื่อหน่วยงาน สังกัด จัดตั้งตามมติ	 
ค.ร.ม.	เมื่อวันที่

1 สถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา สำานักงาน
คณะกรรมการ

พัฒนาการ
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

25 กันยายน 2561

2 สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม

กระทรวง
อุตสาหกรรม

5 เมษายน 2542

3 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ กระทรวง
อุตสาหกรรม

18 มกราคม 2537

4 สถาบันไทย-เยอรมัน กระทรวง
อุตสาหกรรม

7 ธันวาคม 2536

5 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทรวง
อุตสาหกรรม

11 กุมภาพันธ์ 2535

6 สถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม

15 กันยายน 2539

7 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ กระทรวง
อุตสาหกรรม

21 ตุลาคม 2540
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ล�าดับที่ ชื่อหน่วยงาน สังกัด จัดตั้งตามมติ	 
ค.ร.ม.	เมื่อวันที่

8 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวง
อุตสาหกรรม

07 กรกฎาคม 2541

9 สถาบันยานยนต์ กระทรวง
อุตสาหกรรม

07 กรกฎาคม 2541

10 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง
ประเทศไทย

กระทรวง
อุตสาหกรรม

01 ธันวาคม 2541

11 สถาบันพลาสติก กระทรวง
อุตสาหกรรม

09 พฤศจิกายน 2553

ที่มา คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2561
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ส่วนที่ 2
กำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับขั้นตอน

กำรจัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ
และกำรทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง

หน่วยงำนของรัฐตำมแผนปฏิรูปประเทศ

1. ที่มำ

 โดยในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2549 – 2562 ได้มีการเสนอร่างพระราช
บัญญัติหลายฉบับท่ีเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ซึ่งในสาระของกฎหมายนั้นๆ ได้มีการกำาหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐทั้งที่มีฐานะเป็นส่วนราชการและไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ         
รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ แต่โดยที่ตามหลัก
การของการจดัตัง้หน่วยงานของรฐัไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรอืหน่วยงานรปูแบบอืน่ 
คณะรัฐมนตรีได้กำาหนดข้ันตอนการดำาเนินการของการจัดต้ังไว้อย่างชัดเจน         
เพื่อหน่วยงานกลางได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดต้ังหน่วยงาน
ก่อนนำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเนื่องจากการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่จะมี             
ผลผูกพันต่อภาระงบประมาณของประเทศ

 สำานกังาน ก.พ.ร. ผูร้บัผดิชอบหลกัจึงได้ดำาเนนิการเสนอเร่ือง “การซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐและการทบทวนข้อเสนอให้
จัดต้ังหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ” เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
และแจ้งเวียนให้กระทรวง ทบวง กรม ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งต่อมาในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550 ได้พิจารณามีมติ เห็นชอบการซักซ้อม
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ และการเสนอเร่ืองต่อ          
คณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีการตราพระราชบัญญัติ และเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีมติ เห็นชอบการการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐในกรณี             
ที่มีความจำาเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ รวมถึงข้อเสนอให้จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ
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ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามที่สำานักงาน ก.พ.ร. เสนอ และ สำานักงาน ก.พ.ร. 
ได้จัดทำาหนังสือเวียนแจ้งมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ “การซักซ้อมความเข้าใจ          
เก่ียวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ”และ “การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ” เพื่อให้ส่วนราชการทราบและ         
ถือปฏิบัติแล้ว

2. สรุปสำระส�ำคัญ
 เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี 

โดยเฉพาะในการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐท้ังท่ีเป็นส่วนราชการและไม่เป็น           
ส่วนราชการ คณะรัฐมนตรีจึงได้พิจารณามีมติเห็นชอบเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ ตามที่สำานักงานก.พ.ร. เสนอ ดังนี้

 ขั้นตอนการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
 2.1 กรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการ

1) ในการร่างกฎหมายเพื่อใช้บังคับในเรื่องใดก็ตามไม่ควรมีข้อกำาหนด     
ในรายละเอียดให้มีการจัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดต้ังกรมหรือ
สำานัก/กอง

2) หากจะมีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ ให้ส่วนราชการดำาเนินการ ดังนี้
(1) กรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับกรม ให้กระทรวงดำาเนินการ

ขอจัดตั้งส่วนราชการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือ       
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ท้ังนี้ ให้นำาเรื่องการขอจัดตั้ง          
ส่วนราชการ เสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง 
และ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนำาเสนอคณะรัฐมนตรี

(2) กรณกีารขอจดัตัง้ส่วนราชการระดับตำา่กว่ากรม จะต้องดำาเนนิการ
ตามมติคณะรฐัมนตรเีมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549

(3) เพื่อประโยชน์ในการกลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดต้ัง          
ส่วนราชการ ให้กระทรวงที่ประสงค์จะขอจัดตั้งส่วนราชการ จัดทำารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาตามแบบคำาชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งส่วนราชการ
 2.2 กรณีจัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
 1) ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  24 กรกฎาคม 2550                   
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(เรื่องการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ) ซ่ึงได้
กำาหนดหลักการและขั้นตอน การดำาเนินการขอจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ไว ้อย่างชัดเจน เพ่ือให้              
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของการขอจัดต้ัง   
หน่วยงาน และให้จัดทำาคำาชี้แจงประกอบคำาขอส่งไปยังสำานักงาน ก.พ.ร.                  
เพื่อนำาเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนำาเสนอคณะรัฐมนตรี
  2) ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (เรื่อง 
การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ) ซึ่งกำาหนดให้         
ส่วนราชการต้องพิจารณาการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ            
หน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลำาดับแรก และปรับวิธีทำางานให้มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมก่อนเสนอให้มีการจัดต้ังหน่วยงานใหม่ และ
ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตามข้อเสนอสำานักงาน ก.พ.ร. อย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ ให้คำานึงถึงความสำาคัญ ความเร่งด่วน เหตุผลความจำาเป็น และความ              
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงภาระ
ด้านงบประมาณ กรอบนโยบายรัฐบาล และนโยบายของแต่ละกระทรวงด้วย

3) ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 (เรื่อง การ
มอบอำานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ  
ในหลักการ การมอบอำานาจการแบ่งส่วนราชการภายใน (Rearrange) ในกรณี
การขอจัดตั้งส่วนราชการระดับตำ่ากว่ากรมโดยไม่เพิ่มจำานวนกองจำานวนหน่วย
งานของราชการส่วนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค หรือจำานวนหน่วยงานในต่างประเทศ 
ทั้งที่ ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด           
และยังคงจำานวนกองหรือหน่วยงานในภาพรวมเท่าที่มีอยู่เดิมของส่วนราชการ  
ให้ดำาเนินการตามหลักการ เงื่อนไข และขั้นตอนที่สำานักงาน ก.พ.ร. เสนอ

4) การเสนอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ต้องระบุข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวม
หน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One-In, X-Out) เพื่อมิให้เกิดความซำ้าซ้อนทั้งในด้าน
ภารกิจและงบประมาณ และให้เสนอ แผนการนำา Digital Technology มาใช้ใน
การปฏิบัติงานประกอบคำาขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวใช้บังคับแก่การเสนอให้จัดต้ังหน่วยงาน
ใหม่ทุกกรณี มิใช่เฉพาะกรณีตามแผนการปฏิรูปประเทศเท่านั้น
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2.3 กรณีการขอจัดตั้งองค์การมหาชน
1) ในการร่างกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดก็ตามไม่ควรมี           

ข้อกำาหนดในรายละเอียดให้มีการจัดต้ังองค์การมหาชนทั้งสองประเภท คือ 
(1) องค์การมหาชนท่ีจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งตามพระราช

บัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 
(2) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะหรือท่ีเรียกว่า

หน่วยงานในกำากับของกระทรวงข้ึนใหม่
2) การจัดตั้งองค์การมหาชนโดยทั่วไป ให้ดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2550 คือ ให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน          
พ.ศ. 2542 โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เว้นแต่องค์การมหาชนนั้นจำาเป็น
ต้องใช้อำานาจรัฐฝ่ายเดียว (Unilateral Act) อันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
กรณีการจัดต้ังกองทุนซึ่งยกเว้นกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย
เงินคงคลัง หรือกรณีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งต้องประสาทปริญญา
บัตร จึงให้ตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะได้

3) ให้กระทรวงที่ประสงค์จะจัดตั้งองค์การมหาชน ดำาเนินการตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 โดยให้จัดทำาคำาชี้แจงประกอบคำาขอ
ส่งไปยังสำานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนำาเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนำาเสนอคณะรัฐมนตรี 
(หนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว 13 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550            
เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ)

3. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2550

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสำานักงาน ก.พ.ร. เสนอมติที่ประชุม 
ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ในการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน
การจัดต้ังหน่วยงานของรัฐกรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการ  และกรณีการจัดตั้ง
องค์การมหาชน รวมทั้งการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอให้มีการตรา                
พระราชบัญญัติ
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   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีดังนี้
 1. เห็นชอบให้ส่วนราชการดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13 

มนีาคม 2561 ในการรองรบัการขบัเคลือ่นแผนการปฏรูิปประเทศ โดยต้องพิจารณา
ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นลำาดับแรก
ก่อน สำาหรับข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ไม่ควรมีผลผูกพันกับส่วนราชการ
ในทันที และหากยังมีความจำาเป็นท่ีจะต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพิ่มควรจัดตั้ง
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เฉพาะที่มีเหตุผลความจำาเป็นและคำานึงถึงค่าใช้จ่าย และนอกจากนี้มอบหมายให้
สำานักงาน ก.พ.ร. ศึกษาเรื่องดังกล่าวในรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลความจำาเป็น
และความคุ้มค่าในการจัดตั้งให้ชัดเจนควบคู่ไปด้วยตามท่ีสำานักงาน ก.พ.ร. เสนอ

 2. มอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดำาเนินการตามข้อเสนอของ
สำานักงาน ก.พ.ร. อย่างเคร่งครัดต่อไป และให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทยอยดำาเนิน
การตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ในประเด็น           
การจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานใหม่ และการยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานใน
ปัจจุบัน โดยคำานึงถึงลำาดับความสำาคัญ ความเร่งด่วน เหตุผลความจำาเป็น             
และความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
รวมถึงภาระด้านงบประมาณ กรอบนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของแต่ละ
กระทรวงด ้วย ทั้ งนี้  ให ้ส ่วนราชการที่ เกี่ยวข ้องพิจารณาให ้ภาคเอกชน                            
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ            
ภาครัฐในลักษณะประชารัฐให้มากขึ้นด้วย

 3. ให้สำานกังาน ก.พ.ร. และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องรับความเห็นของกระทรวง
การคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข สำานักงบประมาณ 
สำานกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา สำานกังานสภาความมัน่คงแห่งชาติ และสำานกังาน 
ก.พ. เช่น ควรให้มีการผลักดันการทำางานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกิด
ผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะช่วยขับเคลื่อนการดำาเนินงานภาครัฐตามแผนปฏิรูป
ประเทศไปสู่เป้าหมาย ทดแทนการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มใหม่ สำาหรับหน่วยงาน             
ที่มีการจัดต้ังขึ้นใหม่ หรือหน่วยงานที่มีโครงสร้างยังไม่สมบูรณ์ อาทิ ยังมีอัตรา
กำาลังที่ไม่เหมาะสม และไม่สามารถเกลี่ยอัตรากำาลังได้ควรให้มีการวิเคราะห์           
ค่างานเป็นหลัก เพื่อขอสนับสนุนอัตรากำาลังท่ีเหมาะสมต่อไป และในการ            
ดำาเนนิงานตามข้ันตอนของแผนปฏิรปูประเทศดังกล่าว ควรใช้ประโยชน์จากบคุลากร
ทุกประเภทที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาจพิจารณาถึงการปรับโครงสร้าง           
หน่วยงานภาครัฐท้ังระบบ เพื่อลดความซำ้าซ้อนกับหน่วยงานที่มีภารกิจรับผิดชอบ
ดำาเนินการอยู่ตามกฎหมายให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของแผนปฏิรูปประเทศ
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง โดยจัดลำาดับความสำาคัญตามข้อเสนอ        
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การขอจัดต้ังหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าว โดยมิให้ส่งผลกระทบ
ต่อขนาดกำาลังคนภาครัฐโดยรวมและภาระงบประมาณ เป็นต้น ไปพิจารณา           
ดำาเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย
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 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
 1. เห็นชอบในหลักการการมอบอำานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 

โดยกำาหนดให้ส่วนราชการสามารถพิจารณาจัดโครงสร้างส่วนราชการระดับ        
ตำ่ากว่ากรมได้เอง โดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะกรณี (1) เป็นการจัดโครงสร้าง 
(rearrange) เพื่อรองรับภารกิจใหม่ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจ              
ที่มีความสำาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล (2) เป็นการจัดหน่วยงานของราชการส่วนกลาง
ในภูมิภาคใหม่ และ (3) เป็นการจัดหน่วยงานในต่างประเทศ โดยไม่เพ่ิมจำานวน
กอง/จำานวนหน่วยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาค/จำานวนหน่วยงานใน             
ต่างประเทศ ในภาพรวมของส่วนราชการ และไม่เพิ่มจำานวนกองที่ปรากฏใน                       
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ตามที่สำานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งนี้ ให้สำานักงาน 
ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย สำานักงานปลัด
สำานักนายกรัฐมนตรี สำานักงบประมาณ สำานักงาน ก.พ. สำานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำาริ และสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม            
การทุจริตในภาครัฐ เช่น (1) ควรกำาหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการ              
ดำาเนินงานให้ชัดเจน (2) ต้องคำานึงถึงความประหยัด คุ้มค่า และภาระงบประมาณ
ที่จะเพิ่มขึ้น (3) ต้องระมัดระวังมิให้กระทบกับการกำาหนดตำาแหน่งประเภท             
อำานวยการ (4) ควรมีการชี้แจงทำาความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินการ และ 
(5) อาจพิจารณามอบอำานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรมกรณีมีความจำาเป็น
เร่งด่วน เป็นต้น ไปพิจารณาดำาเนินการต่อไปด้วย

 2. เห็นชอบให้ยกเว้นการปฏิบัตติามมติคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 
2550 (เร่ือง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ) 
ในกรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับตำ่ากว่ากรม โดยไม่เพ่ิมจำานวนกอง หรือ
จำานวนหน่วยงานของราชการส่วนกลางท่ีตั้งในภูมิภาค หรือจำานวนหน่วยงาน            
ในต่างประเทศ ทั้งที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ หรือตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกำาหนด และยังคงมีจำานวนกองหรือหน่วยงานในภาพรวมเท่าที่มีอยู่เดิม
ของส่วนราชการ ให้ดำาเนินการตามหลักการ เง่ือนไข และขั้นตอนที่สำานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ ส่วนการกำาหนดตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ตำ่ากว่าระดับกรม             
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำาหนด
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 3. ให้สำานักงาน ก.พ.ร. แก้ไขหนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 (เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน           
การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ให้สอดคล้องกับหลักการมอบอำานาจการแบ่ง             
ส่วนราชการภายในกรมดังกล่าวต่อไป)

 4. ให้สำานักงาน ก.พ. นำาข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. และความเห็นของ
กระทรวงแรงงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำาหนดตำาแหน่ง และ           
การประเมินคุณภาพงานของตำาแหน่ง ตามหลักเกณฑ์การประเมินค่างานของ
ตำาแหน่ง เสนอต่อ ก.พ. เพื่อพิจารณาทบทวนต่อไป

 5. ให้กระทรวงการต่างประเทศแก้ไขระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 เกี่ยวกับการจัดต้ังหรือรวม          
หน่วยงานในต่างประเทศ กรณีไม่เพิ่มจำานวนหน่วยงานในต่างประเทศ ตามที่
สำานักงาน ก.พ.ร. เสนอ
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 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 มีดังนี้
 1. รับทราบตามที่สำานักงาน ก.พ.ร. เสนอ

1.1 ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ จัดข้อเสนอเรื่องการ 
จัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ออกจากแผนการปฏิรูปประเทศ

1.2 ในการเสนอขอจัดตั้งหน่วยงาน ให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (เร่ือง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่างๆ) โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ต้องเป็นกรณี
ที่มีความจำาเป็นอย่างยิ่ง กับต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่
เดมิ (One-In, X-Out) เพือ่มใิห้เกิดความซำา้ซ้อนทัง้ในด้านภารกจิและงบประมาณ 
และให้เสนอแผนการนำา Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน
ประกอบคำาขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ

1.3 ในการจัดทำาแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
นั้น มิให้กำาหนดเร่ืองการจัดตั้งหน่วยงาน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับ
แผนการปฏิรูปประเทศอีก
      2. ให้สำานักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำานักงาน ก.พ. และ
สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ          
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มิได้มีวัตถุประสงค์
เพื่อห้ามไม่ให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ แต่เป็นการเน้นการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำาเป็น 
ซึ่งการจัดตั้งหน่วยงานอาจจะเป็นกลไกที่มีความจำาเป็นและเป็นปัจจัยแห่งความ
สำาเร็จที่สำาคัญ จึงเห็นควรให้ส่วนราชการยึดการดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อย่างเคร่งครัด และเห็นควรให้สำานักงาน ก.พ.ร. 
พิจารณาทบทวนบทบาท/ภารกิจที่ภาครัฐควรดำาเนินการทั้งระบบ เป็นต้น               
ไปพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป
   3. ในกรณีท่ีมีความจำาเป็นต้องจัดต้ังหน่วยงานใหม่เพื่อขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
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3.1 ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550          
(เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ)                        
1 พฤษภาคม 2561 (เรือ่ง การขอจดัต้ังหน่วยงานตามแผนการปฏริปูประเทศด้านต่างๆ) 
และ 4 ธันวาคม 2561 (เรื่อง การมอบอำานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม)                
อย่างเคร่งครัด

3.2 ระบุข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เพ่ือมิให้
เกิดความซำ้าซ้อนท้ังในด้านภารกิจและงบประมาณ

3.3 เสนอแผนการนำา Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ประกอบคำาขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย
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ส่วนที่ 3
องค์กำรมหำชน

1. หลักกำรและแนวคิด

1. หลักการ
1.1 เป็นหน่วยงานท่ีรบัผดิชอบบริการสาธารณะทางสงัคมและวฒันธรรม 

(Social and Cultural Public Services) เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม 
การทำานุบำารุงศลิปวฒันธรรม การพฒันาและส่งเสรมิการกีฬา การพฒันาและถ่ายทอด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ            
การบรกิารทางสาธารณสขุและการแพทย์ การสังคมสงเคราะห์ นนัทนาการสวนสัตว์ 
การอำานวยการบริการแก่ประชาชน หรือการดำาเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์
อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการของราชการในการบริหาร อนึ่ง บริการสาธารณะ
ขององค์การมหาชนต้องไม่เป็นกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับภาคเอกชน             
ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

1.2 ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำาไร
1.3 เป็นนิติบุคคล
1.4 ความสัมพันธ์กับรัฐ

1) รัฐจัดตั้ง
2) ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเล้ียงตัวเองได้ (ยกเว้น

มหาวิทยาลัยต้องดำาเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง)
3) รัฐมีอำานาจกำากับดูแลตามที่กฎหมายกำาหนด (เช่น ผ่านการ 

แต่งตั้งถอดถอนคณะกรรมการและผู ้บริหารระดับสูง การอนุมัติงบประมาณ           
การให้นโยบาย ฯลฯ)

4) การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ
5) บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6) วิธีดำาเนินการไม่ใช้อำานาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา                

ไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการ (ยกเว้นกิจกรรมที่ต้องใช้อำานาจฝ่ายเดียวต้อง
ออกพระราชบัญญัติ รวมทั้งกรณี การจัดตั้งมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐ)
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2. การจัดประเภทขององค์การมหาชน ตามกฎหมายจัดต้ัง
องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาซ่ึงออกตามความใน           

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีจำานวน 35 แห่ง (ณ วันที่ 13 
สิงหาคม 2561) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงาน
ในกำากับ) มีจำานวน 24 แห่ง (ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562) เช่น สำานักงานกองทุน
สนบัสนนุการวจิยั สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ สถาบนัวจัิย
ระบบสาธารณสุข สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น

3. การกำากับดูแลองค์การมหาชน
โดยหลักการรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจัดตั้ง จะมีความสัมพันธ์

กับองค์การมหาชน ซึ่งมีความแตกต่างจากส่วนราชการ กล่าวคือ จะกำาหนด
บทบาทของรัฐมนตรีที่มีต่อองค์การมหาชน ในลักษณะของการกำากับดูแล มิใช่
การบังคับบัญชาส่วนราชการอย่างที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กล่าวคือ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 43 
กำาหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการกำากับ
ดูแลองค์การมหาชนให้ดำาเนินการบรรลุความสำาเร็จตามเจตนารมณ์ของ              
การจัดตั้งองค์การมหาชนนั้น ๆ 

ในทำานองเดียวกัน บทบัญญัติเกี่ยวกับบทบาทของคณะรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเฉพาะนั้น คณะรัฐมนตรีจะทำาหน้าที่ในการ
กำากับดูแลตามที่กฎหมายกำาหนด เช่น การแต่งตั้งกรรมการผู ้ทรงคุณวุฒิ              
การกำาหนดหลักเกณฑ์การได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ             
คณะกรรมการ ส่วนบทบาทของรัฐมนตรีโดยส่วนใหญ่จะทำาหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการ หรือเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะมีบทบาทในการกำาหนด
นโยบายและควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของหน่วยงาน

สำาหรับความสัมพันธ์กับกระทรวงนั้น องค์การมหาชนทั้งสองประเภท
จะมีความสัมพันธ์กับกระทรวงในสองเรื่องหลักๆ คือ

1) การมผู้ีแทนของกระทรวงเป็นกรรมการโดยตำาแหน่งในคณะกรรมการ
2) การจัดทำาแผนปฏิบัติราชการตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้อง

สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่เก่ียวข้องกับองค์การมหาชน
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     องค์การมหาชนจึงมิได้เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงหรือสังกัดสำานัก
นายกรัฐมนตรี แต่เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ในการกำากับดูแลของรัฐมนตรีที่รักษาการ
ตามกฎหมาย ปลัดกระทรวงหรือข้าราชการอื่น ไม่สามารถจะใช้อำานาจบังคับ
บัญชาต่อองค์การมหาชน ซึ่ง ก.พ.ร. ได้ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องนี้ต่อหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการกำาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อองค์การมหาชนทั้งสอง
ประเภท โดยเฉพาะองค์การมหาชนท่ีนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
กฎหมายจัดตั้ง

4. การขอจัดตั้งองค์การมหาชน
4.1 ในการร่างกฎหมายเพื่อใช้บังคับเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตาม ไม่ควรมีข้อ

กำาหนดในรายละเอียดให้มีการจัดต้ังองค์การมหาชนทั้งสองประเภท คือ
1) องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังตามพระราช

บัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
2) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะหรือที่เรียก

ว่าหน่วยงานในกำากับของกระทรวงข้ึนใหม่
4.2 การจัดตั้งองค์การมหาชนโดยทั่วไป ให้ดำาเนินการตามมติคณะ

รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 คือ ให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เว้นแต่องค์การมหาชนนั้น 
จำาเป็นต้องใช้อำานาจรัฐฝ่ายเดียว (Unilateral Act) อันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล กรณีการจัดตั้งกองทุนซึ่งยกเว้นกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายเงินคงคลัง หรือกรณีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งต้อง
ประสาทปริญญาบัตร จึงให้ตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะได้

4.3 ให้กระทรวงที่ประสงค์จะจัดตั้งองค์การมหาชนดำาเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 โดยให้จัดทำาคำาชี้แจงประกอบคำาขอ
จัดตั้งองค์การมหาชน (แนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ที่ นร 1200/ว7 ลงวันที่ 16 
พฤษภาคม 2562) ส่งไปยังสำานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนำาเสนอ คณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) พิจารณาก่อนนำาเสนอคณะรัฐมนตรี
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2. องค์กำรมหำชน ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรมหำชน 
พ.ศ. 2542
 พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บทที่วาง
หลักเกณฑ์และโครงสร้างของระบบหน่วยงานของรัฐรูปแบบที่สาม และกำาหนด
ให้คณะรัฐมนตรีสามารถดำาเนินการให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การ
มหาชนเป็นรายแห่งได้ตามสภาพความจำาเป็นของการบริหาร

1. สภาพภารกิจที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
มาตรา 5 วรรคแรกได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานในการจัดต้ังองค์การ

มหาชน ได้ระบุไว้ว่า 
“เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อจัด

ทำาบริการสาธารณะ และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่ 
แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ ่งหมายให้มีการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดตั้งเป็นองค์การ
มหาชนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ” 

จากบทบัญญัติดังกล่าว สามารถแยกแยะองค์ประกอบในการจัดตั้ง
องค์การมหาชนได้ 3 ประการ ดังนี้

1) เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ           
เพื่อจัดทำาบริการสาธารณะ 

2) แผนงานการจัดทำาบริการสาธารณะนั้นมีความเหมาะสมท่ี           
จะจัดต้ังหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่ท่ีแตกต่างไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

3) การจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่นั้นมีความมุ่งหมายให้มีการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

และมาตรา 5 วรรคสองได้บัญญตัถึิงกิจการบรกิารสาธารณะทีจ่ะสามารถ
จัดตั้งเป็นองค์การมหาชน รวมท้ังได้ระบุให้รวมความถึง “การอำานวยการบริการ
แก่ประชาชนหรือการดำาเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่นใด” แต่ก็ยำ้าถึง            
หลักการขององค์การมหาชนที่แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจคือ “ต้องไม่เป็นกิจการที่
แสวงหากำาไรเป็นหลัก”

“กิจการอันเป็นบริการสาธารณะที่จะจัดต้ังเป็นองค์การมหาชน            
ตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ การรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา             
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การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ  การทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาและการวิจัย                        
การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ทรพัยากรธรรมชาต ิการบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสขุ การสงัคมสงเคราะห์ 
การอำานวยบริการแก่ประชาชน หรือการดำาเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์          
อื่นใด ทั้งนี้ โดยต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำาไรเป็นหลัก”

2. สถานะทางกฎหมาย
มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กำาหนดหลัก

การพื้นฐานเก่ียวกับสถานะขององค์การมหาชน “ให้องค์การมหาชนเป็นหน่วย
งานของรัฐและเป็นนิติบุคคล”

มาตรา 45 กำาหนดว่า “ทรพัย์สนิขององค์การมหาชนเป็นทรัพย์สนิของรฐั” 
และ

มาตรา 15 บัญญัติคุ้มครองทรัพย์สินขององค์การมหาชน ซ่ึงมีฐานะเป็น
ทรัพย์สินของรัฐไว้ตามหลักกฎหมายที่ใช้บังคับทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินของรัฐ          
ไว้ว่า “ทรัพย์สินขององค์การมหาชน ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี”

3. ข้ันตอนในการจัดตั้งองค์การมหาชน
ในทางกฎหมาย การจัดตั้งองค์การมหาชนเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานในระดับ

กระทรวงทีมี่ฐานะเป็นนติบิคุคล จะต้องเป็นผูน้ำาเรือ่งเสนอขอจดัตัง้องค์การมหาชน
ต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรง เว้นแต่ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้องค์กรใดองค์กร
หนึ่ งเป ็นผู ้พิจารณากลั่นกรองก ่อนนำาเสนอคณะรัฐมนตรี  ซึ่ งในป ัจจุบัน                        
คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
(กพม.)พิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชนในเบื้องต้น ซ่ึงกระทรวงต้อง                 
ดำาเนินการตามขั้นตอนและรายการคำาชี้แจง (Check list) ประกอบคำาขอจัดตั้ง
ที่ สำานักงาน ก.พ.ร. กำาหนดก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และ             
เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะสามารถจัดต้ังองค์การมหาชนโดยการตรา                
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว   
โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี 1) กรณีมีการตัดโอนภารกิจส่วนราชการและแก้ไข            
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และ 2) กรณีไม่มีการตัดโอนภารกิจส่วนราชการ
และไม่ปรับแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
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4. โครงสร้างการบริหารงาน
พระราชบัญญัติองค์การมหาชนได้กำาหนดและออกแบบโครงสร้าง         

การบรหิารงานขององค์การมหาชนให้อยูภ่ายใต้การควบคมุดแูลของคณะกรรมการ 
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวนี้อยู ่ภายใต้ การกำากับดูแลของรัฐมนตรีผู ้รักษาการ              
ดังนั้น คณะกรรมการขององค์การมหาชนจะรบัผดิชอบรายงานต่อรฐัมนตรีผูร้กัษาการ 
และการดำาเนินการขององค์การมหาชนนับเป็นส่วนหนึ่งในภาพรวมของผลงาน
ของกระทรวง แม้ว่าตัวองค์กรไม่สังกัดกระทรวง ขณะเดียวกันองค์การมหาชน 
จะต้องรับผิดชอบด้านผลงานต่อสาธารณะหรือประชาชนในฐานะที่เป็นองค์กร
ของรัฐที่ใช้งบประมาณแผ่นดินด้วย

คณะรัฐมนตรี
คณะรฐัมนตร ีมีบทบาทหลายส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัองค์การมหาชน ได้แก่
1) การพิจารณาจัดตั้งหรือยุบเลิกองค์การมหาชน
2) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยการเสนอแนะของรัฐมนตรี

ผู้รักษาการ
3) การกำาหนดหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข กตกิา และหลกัการบริหารสำาคญั ๆ 

เช่น หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลองค์การมหาชน การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตลอดจนเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้อำานวยการ หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน 
การถือหุ้นและการร่วมทุน และหลักเกณฑ์ในการจัดการกับทรัพย์สินขององค์การ
มหาชนในกรณีที่ยุบเลิก เป็นต้น

4) การวนิจิฉยัชีข้าด การกำาหนดระเบยีบแบบแผนการปฏบิตัริาชการ
เพื่อการประสานงานระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น ๆ 
และองค์การมหาชน เพื่อไม่ให้เกิดความซำ้าซ้อน

รัฐมนตรีผู้รักษาการ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กำาหนดให้รัฐมนตรี          

ผู้รักษาการเป็นผู้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบโดยตรงในการกำากับดูแลองค์การมหาชน
ให้ดำาเนินการบรรลุผลสำาเร็จตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์การมหาชนนั้น ๆ 
โดยสรุป บทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีที่มีต่อองค์การมหาชน ได้แก่
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1) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี 
(มาตรา 19)

2) การกำากับดูแลการสรรหาผู้อำานวยการองค์การมหาชน เพื่อความ
โปร่งใสและเพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

3) กำาหนดนโยบาย ทิศทางการดำาเนินงานและเป้าหมายโดยรวม 
การลงนามในคำารับรองการปฏิบัติงานระหว่างรัฐมนตรีกับประธานกรรมการ            
รวมทั้งการตรวจสอบและติดตามประเมินผลการดำาเนินงานขององค์การมหาชน 
(มาตรา 41 และมาตรา 43)

4) กำาหนดอตัราเงินเดอืนและประโยชน์ตอบแทนอืน่ของผูอ้ำานวยการ 
และกำาหนดเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ (มาตรา 26 
และมาตรา 34)

5) รัฐมนตรีอาจขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่
หรือลูกจ้าง  ในองค์การมหาชนเป็นการชั่วคราวได้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจาก          
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของผู้นั้นแล้วแต่กรณี (มาตรา 36 วรรคแรก)

คณะกรรมการองค์การมหาชน
เป็นองค์กรสงูสดุท่ีทำาหน้าท่ีตดัสนิใจ กำาหนดนโยบายและวางระเบยีบ

ข้อบังคับขององค์การมหาชน คณะกรรมการมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรี
และจะต้องมีจำานวนตามที่กำาหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแต่ต้องไม่เกิน            
สิบเอ็ดคน โดยในจำานวนดังกล่าวอาจกำาหนดให้เป ็นกรรมการผู ้แทนของ              
ส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นกรรมการโดยตำาแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ของคณะกรรมการ และจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานของรัฐร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน (มาตรา 19) 

วาระการดำารงตำาแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ              
เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แต่ต้องไม่เกินคราวละ 4 ปี และจะดำารง
ตำาแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 22) 

        คณะกรรมการองค์การมหาชนมีอำานาจหน้าที่ในการควบคุมดูแล
องค์การมหาชนให้ดำาเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ และมี
อำานาจหน้าที่เฉพาะที่กำาหนดไว้ในมาตรา 24 ดังนี้
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1) กำาหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผน                
การดำาเนินงานขององค์การมหาชน

2) อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การมหาชน
3) ควบคุมดูแลการดำาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจน

ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำาหนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่อง
ดังต่อไปน้ี

- การจัดแบ่งส่วนงานขององค์การมหาชน และขอบเขตหน้าที่
ของส่วนงานดังกล่าว

- การกำาหนดตำาแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำาแหน่ง อัตราเงินเดือน 
ค่าจ้าง และเงินอื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน

- การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและ          
การลงโทษทางวนิยั การออกจากตำาแหน่ง การร้องทกุข์และการอทุธรณ์การลงโทษ
ของเจ ้าหน้าท่ีและลูกจ้างขององค์การมหาชน รวมทั้งวิธีการและเง่ือนไข                           
ในการจ้างลูกจ้างขององค์การมหาชน

- การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของ
องค์การมหาชน

- การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าท่ีและลูกจ้าง
ขององค์การมหาชน

- ขอบเขตอำานาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้ตรวจสอบภายใน

4) อำานาจหน้าที่อื่นตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกำาหนด

ผู้อำานวยการองค์การมหาชน
เป็นผู ้ท่ีมีหน้าท่ีบริหารกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ขององค์การมหาชน ตลอดจน ระเบียบ ข้อบังคับ                 
ข้อกำาหนด นโยบาย มติ และประกาศของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชา
เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนทุกตำาแหน่ง (มาตรา 31) 

ผูอ้ำานวยการจะต้องรับผดิชอบต่อคณะกรรมการในการบรหิารกจิการ
ขององค์การมหาชน และเป็นผู้แทนขององค์การมหาชนในกิจการเกี่ยวกับบุคคล
ภายนอก (มาตรา 33) ผู ้อำานวยการจะดำารงตำาแหน่งเป็นวาระ มีระยะเวลา        
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ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับการ            
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอีกเมื่อครบวาระแล้วก็ได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

คณะกรรมการเป็นผู้มีอำานาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำานวยการ และ
เป็นผู ้กำาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู ้อำานวยการ                
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด (มาตรา 34)

บุคลากรขององค์การมหาชน
บุคลากรหลักขององค์การมหาชนได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำา

ให้แก่องค์การมหาชน เรียกว่า “เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน” ตามมาตรา 35 
และผู ้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราวให้แก่องค์การมหาชน เรียกว่า “ลูกจ้าง              
ขององค์การมหาชน” นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มาปฏิบัติงานในองค์การ
มหาชนเป็นการชั่วคราวได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (มาตรา 36) สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรขององค์การมหาชนจะได้รับ                   
ไม่ตำ่ากว่ามาตรฐานขั้นตำ่าที่กำาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (มาตรา 38)

5. ความสัมพันธ์กับรัฐ
      โดยท่ีองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ

สาธารณะโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ทำาให้องค์การมหาชนต้องอยู ่ภายใต้             
การควบคุมของรัฐในลักษณะของการกำากับดูแลแต่รายงานการจัดสรรงบประมาณ
และการกำากับดูแลองค์การมหาชนย่อมเป็นไปโดย การเคารพหลักการของ              
ความเป็นอิสระในการดำาเนินงานขององค์การมหาชน

ระบบงบประมาณและการกำากับดูแลท่ีเคารพความเป็นอิสระ
     เงินทุนในการดำาเนินกิจการบริการสาธารณะขององค์การมหาชน

อาจจะมีท่ีมาได้หลายทางตามที่กำาหนดไว้ในมาตรา 12 ทุนและทรัพย์สิน                     
ในการดำาเนินกิจการขององค์การมหาชน ประกอบด้วย

1) เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับโอนมา
2) เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
3) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
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4) เงนิอดุหนนุจากภาคเอกชนหรอืองค์กรอ่ืน รวมทัง้จากต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

5) ค่าธรรมเนียม ค่าบำารุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จาก
การดำาเนินการ

6) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินขององค์การมหาชน”
      รายได้หลักขององค์การมหาชนจะมาจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

ที่รัฐจัดสรร และจากบทบัญญัติตามมาตรา 12 (3) ก็ได้ระบุวิธีการจัดสรร                      
งบประมาณให้แก่องค์การมหาชนไว้อย่างชัดเจนว่า จะต้องจัดสรรให้เป็น                
เงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้เป็นรายปีตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นข้อยืนยันความ
เป็นอิสระในทางการบริหารงบประมาณขององค์การมหาชน เพราะเงินทุนอุดหนุน
ทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ในแต่ละปีนั้นอยู่จะภายใต้ดุลยพินิจขององค์การมหาชนที่จะ
ตัดสินใจในเรื่องประเภทและจำานวนการใช้จ่ายได้เองตามความเหมาะสม อย่างไร
ก็ดี คณะรัฐมนตรีได้กำาหนดกรอบวงเงินรวมสำาหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำาหรับ
องค์การมหาชน เช่น เงนิเดอืน ค่าตอบแทน เบีย้ประชมุ เป็นต้น ไว้ไม่เกินร้อยละ 30 
ของเงินอุดหนุนประจำาปี หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถดำาเนินการให้อยู่ใน
กรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้นำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นเป็นราย ๆ ไป 

นอกจากการบริหารงบประมาณที่ได้มาในลักษณะเงินอุดหนุน
ทั่วไปที่มีความเป็นอิสระในการใช้จ่ายและเป็นการได้งบประมาณโดยไม่ต้องส่ง 
งบประมาณส่วนที่ เหลือจ่ายคืนคลังตามวิธีปฏิบัติปกติของงบประมาณของ               
ส่วนราชการแล้ว รายได้ขององค์การมหาชนไม่เป็นรายได้ทีจ่ะต้องนำาส่งกระทรวงการ
คลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณอีกด้วย                  
(มาตรา 14) สำาหรับการกำากับดูแลการดำาเนินงานขององค์การมหาชนให้เป็นไป
โดยถูกต้องตามกฎหมายและอยู ่ในกรอบนโยบายของรัฐนั้น พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชนกำาหนดให้เป็นอำานาจของรฐัมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎกีา
จัดตั้งองค์การมหาชนนั้นๆ (มาตรา 43) นอกจากอำานาจกำากับดูแลดังกล่าวแล้ว 
องค์การมหาชนต้องจัดทำารายงานเสนอต่อรัฐมนตรีฯ โดยให้กล่าวถึงผลงาน               
ขององค์การมหาชนในปีที่ผ่านมา และคำาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ
โดยตรง และแผนงานที่จะจัดทำาในภายหน้าอีกด้วย (มาตรา 41)
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ระบบการตรวจสอบประเมินผลที่เน้นประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานเก่ียวกับการดำาเนินงาน การบัญชีและการเงิน

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบประเมินผล พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชนได้บัญญัติให้องค์การมหาชน ต้องวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบ
บัญชีและระบบตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานสากล (มาตรา 39) และในทุก 
รอบปีองค์การมหาชนจะถูกตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สิน จากสำานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามท่ีคณะกรรมการ
แต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของสำานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 40)

นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรี            
ได้กำาหนดระบบการประเมินผลสำาหรับองค์การมหาชนเพื่อพิสูจน์ถึงความ                
มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าขององค์การมหาชนโดยให้องค์การมหาชนทุกแห่ง
มีการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ                 
ลงนามตามคำารับรองผลการปฏิบัติงานระหว่างรัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมการ
และระหว่างประธานคณะกรรมการกับผู้อำานวยการเพื่อให้การดำาเนินกิจการของ
องค์การมหาชนบรรลผุลสำาเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเมื่อครบกำาหนด 1 ปี ภายหลังจากการลงนาม
ตามคำารับรองผลการปฏิบัติงานแล้ว องค์การมหาชนแต่ละแห่งจะได้รับการ       
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำารับรองฯและตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานที่กำาหนด

6. การยุบเลิกองค์การมหาชน
     ความแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างองค์การมหาชนตาม               

พระราชบัญญัติองค์การมหาชนกับส่วนราชการคือ การที่องค์การมหาชนอาจจะ
ตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบจัดทำาบริการสาธารณะที่มีกำาหนดเวลาสิ้นสุดแน่นอนหรือ  
เป้าหมายการดำาเนนิภารกจิเฉพาะอย่างทีม่คีวามชดัเจน และอาจกำาหนดให้องค์การ
มหาชนนัน้ยบุเลิกไปเมือ่ภารกิจหรอืระยะเวลาทีก่ำาหนดไว้สำาหรบัการดำาเนนิกจิการ                 
นั้น ๆ สิ้นสุดลงก็ได้ โดยบทบัญญัติในมาตรา 44 วรรคแรกได้กำาหนดหลักเกณฑ์
ในเรื่องนี้ไว้ว่า องค์การมหาชนเป็นอันยุบเลิกในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1 )  เมื่อสิ้นระยะเวลาการดำาเนินกิจการขององค ์การมหาชน                          
ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง
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2) เมื่อการดำาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนนั้นเสร็จสิ้นลง และรัฐมนตรีผู ้รักษาการตาม           
พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนนั้นได้ประกาศยุติการดำาเนินกิจการของ
องค์การมหาชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา

3) ในกรณีนอกจาก 1)และ 2) เม่ือรัฐบาลเห็นควรยุบเลิกการดำาเนิน
กิจการขององค์การมหาชนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกายุบเลิก

รำยชื่อองค์กำรมหำชน ที่จัดตั้งโดยพระรำชกฤษฎีกำ
ตำม พ.ร.บ. 2542

ล�าดับที่ ชื่อหน่วยงาน

1 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

2 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

3 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

4 สำานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

5 สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

7 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

8 สำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

9 สำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

10 องค์การบรหิารการพฒันาพืน้ทีพ่เิศษเพือ่การท่องเทีย่วอย่างยัง่ยนื (องค์การมหาชน)

11 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

12 สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

13 สำานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

14 สำานกังานความร่วมมอืพฒันาเศรษฐกิจกบัประเทศเพือ่นบ้าน (องค์การมหาชน)

15 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

16 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

17 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

18 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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ล�าดับที่ ชื่อหน่วยงาน

19 สำานกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชวีภาพ (องค์การมหาชน)

20 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

21 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้า (องค์การมหาชน)

22 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

23 สำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน)

24 สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

25 หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

26 สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

27 สำานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

28 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

29 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

30 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

31 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

32 สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

33 สำานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

34 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
(องค์การมหาชน)

35 สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

ที่มา  คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563

รำยชื่อหน่วยงำนของรัฐประเภทองค์กำรมหำชน
ที่จัดตั้งตำม พ.ร.บ. เฉพำะ

ล�าดับ ชื่อหน่วยงาน
1 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ปรับปรุงสถานะจากพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย พ.ศ. 2535)
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ล�าดับ ชื่อหน่วยงาน
3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

4 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

7 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

8 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

9 คุรุสภา(เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม 
พระราชบัญญัติเฉพาะ)

10 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

11 สำานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

12 สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

13 สถาบันอนุญาโตตุลาการ

14 สำานักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ
(ปรับปรุงสถานะจากพระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2551)

15 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

16 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

17 สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร ์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553)

18 สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. 2555)

19 สำานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554)

20 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551)

21 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
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ล�าดับ ชื่อหน่วยงาน
22 สำานักงานกองทุนนำ้ามันเชื้อเพลิง 

(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2546) 
(พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 
2562)

23 สำานักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 

24 สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่มา คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน	(องค์การมหาชน)
Community Organizations Development Institute

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและ
เครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้  
การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก ในชุมชนทั้งในเมือง
และชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมหรือ        
บูรณาการและหลักการพัฒนาที่สมาชิกชุมชน 
มีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำาคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนและประชาสังคม
2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่
องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา
องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ตลอดจน
ประสานงานการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือ
ดังกล่าวจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
4.ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือของ
องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

สถานที่ติดต่อ
912 ถนนนวมินทร์ แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0 2378 8300-9
โทรสาร 0 2378 8343

เว็บไซต์
www.codi.or.th
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โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

Mahidol Wittayanusorn School

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. ดำาเนินการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเข้มข้น
ของการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์สำาหรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2. จัดทำาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนสำาหรับใช้ในโรงเรียน
3. ดำาเนินการและส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
4. ให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ

สถานที่ติดต่อ
364 หมู่ 5 ตำาบลศาลายา 
อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170
โทร. 0 2849 7000
โทรสาร 0 2849 7102

เว็บไซต์
www.mwit.ac.th

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว	(องค์การมหาชน)

Banphaeo Hospital

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลท่ัวไป การส่งเสริมสุขภาพ 
การควบคุมป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพ ตามมาตรฐาน
ทางการแพทย์
2. ดำาเนินการด้านเวชศาสตร์การป้องกัน ส่งเสริม และ
สนับสนุนการสาธารณสุข โดยคำานึงถึงนโยบายของรัฐใน
เรื่องดังกล่าวด้วย
3. ดำาเนินการ ส่งเสริม หรือสนับสนุนการศึกษาวิจัย การ
ให้การศึกษา การฝึกอบรม และการพัฒนาบุคลากรทางการ
แพทย์ การสาธารณสุข และการบริหารจัดการ หรือร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในการดำาเนินการดังกล่าว
4. ดำาเนินกิจการอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
หรือประโยชน์ของผู้ใช้บริการและชุมชน

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข

สถานที่ติดต่อ
198 หมู่ 1 ถนน
บ้านแพ้ว –พระประโทน
ตำาบลบ้านแพ้ว อำาเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัด
สมุทรสาคร 74120
โทร. 034 419 555
โทรสาร 034 419 567

เว็บไซต์
www.bphosp.or.th
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ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	(องค์การมหาชน)

Geo – Informatics and Space Technology Development 

Agency

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็น
ความรู้ท่ีไร้พรมแดนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม
2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม และเป็น
ศูนย์ข้อมูลด้านภูมิสารสนเทศจากข้อมูลดาวเทียม และ
ข้อมูลสำารวจจากแหล่งอ่ืน ๆ 
3. ให้บริการข้อมูลท่ีได้จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ  
ซ่ึงรวมท้ังการจัดทำาแผนท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
4. ให้บริการจัดหาเคร่ืองมือ ออกแบบ หรือบริการใดๆ 
โดยใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้
แก่หน่วยงานของรัฐ
5. ให้บริการให้คำาปรึกษาและพัฒนาบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
6. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา และดำาเนินการอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องหรือต่อเน่ืองกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ซ่ึงรวมท้ังการจัดหา การพัฒนา และการสร้าง
ระบบดาวเทียม
7. กำาหนดมาตรฐานกลางด้านภูมิสารสนเทศ และให้
บริการรับตรวจสอบการดำาเนินการตามมาตรฐานดังกล่าว 
รวมถึงส่งเสริมการนำามาตรฐานด้านเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศไปใช้
8. ส่งเสริมความร่วมมือและให้บริการด้านเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศท้ังในประเทศและต่างประเทศ

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ราชการ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
120 หมู่ 3 อาคารรวม
หน่วยราชการ (อาคาร B) 
ช้ัน 6-7  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวง
ทุ่งสองห้อง  
เขตหลักส่ี กรุงเทพฯ 
10210
โทร. 0 2141 4470
โทรสาร 0 2143 9586

เว็บไซต์
www.gistda.or.th 
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ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

The	Office	for	National	Education	Standards	and	Quality	

Assessment

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กำาหนดกรอบ 
แนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกที่มี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์สำาหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
3. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก
4. กำากับดูแลและกำาหนดมาตรฐานการประเมิน
คุณภาพภายนอกที่ดำาเนินการ โดยผู้ประเมิน
ภายนอก รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน ทั้งนี้ ใน
กรณีจำาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก 
สำานักงานอาจดำาเนินการประเมินคุณภาพภายนอก
เองก็ได้
5. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอก 
จัดทำาหลักสูตรการฝึกอบรมและสนับสนุนให้องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพหรือวิชาการ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ประเมินภายนอกอย่างมี
ประสิทธิภาพ
6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาประจำาปีต่อคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และสำานักงบประมาณ เพื่อประกอบการ
พิจารณาในการกำาหนดนโยบายทางการศึกษา และ
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา รวมทั้งเผย
แพร่รายงานดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ

สถานที่ติดต่อ
อาคารพญาไทพลาซา ชั้น 24 
128 ถนนพญาไท แขวงทุ่ง
พญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2216 3955
โทรสาร 0 2216 5045-6

เว็บไซต์
www.onesqa.or.th
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ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	(องค์การมหาชน)

Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. ดำาเนินการและสนับสนุน การรวบรวม การศึกษา 
การวิจัย การจัดการ การเผยแพร่ และให้บริการข้อมูล
ด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเน้น
ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง โดย
เน้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. สร้างความร่วมมือ สนับสนุนและขับเคลื่อนเครือ
ข่ายชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายทางวิชาการ ในการ
สร้างและจัดการความรู้ด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์
อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนของชุมชนและ
ประโยชน์ทางวิชาการ
3. ดำาเนินการจัดและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมและ
พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม เพื่อ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอย่าง
ยั่งยืน
4. บริหารจัดการ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
สารสนเทศกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริม
ให้เกิดความยั่งยืนในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นแหล่งค้นคว้าและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งเผยแพร่
ข้อมูลและสารสนเทศด้านมานุษยวิทยาและศาสตร์อื่น
ที่เกี่ยวข้อง
6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดพิมพ์ เอกสาร การ
จัดทำาส่ือโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และการจัดนิทรรศการ

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรม

สถานที่ติดต่อ
20 ถนนบรมราชชนนี เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0 2880 9429
โทรสาร 0 2880 9332

เว็บไซต์
www.sac.or.th
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สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา	(องค์การมหาชน)

The International Institute for Trade and Development

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. จัดการศึกษา อบรม และให้การสนับสนุนเพื่อ
การค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่างๆ โดย
เฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ด้านการค้าระหว่างประเทศ 
การเงิน การคลัง การลงทุน การพัฒนาและสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติ
งานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
กระแสโลกาภิวัตน์ และแนวทางการยกเลิกข้อจำากัด
ต่าง ๆ ทางการค้า 
2. ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำาลังพัฒนา โดย
เฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพื่อสร้างเสริมศักยภาพและ
ความสามารถในการกำาหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ
ที่เหมาะสมร่วมกัน และการกำาหนดมาตรการทาง
กฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้
3. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็นเอกภาพ โดย
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้
4. เป็นศูนย์กลางการจัดฝึกอบรม และกิจกรรม
เสริมศักยภาพต่าง ๆ ร่วมกับสำานักงานเลขาธิการ
สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา และ
องค์การอื่นที่เกี่ยวข้อง

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์
สถานที่ติดต่อ
อาคารวิทยพัฒนา ชั้น 8 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 254 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขต
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2216 1894-7
โทรสาร 0 2216 1898-9
เว็บไซต์
www.itd.or.th
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ส�านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ	(องค์การมหาชน)

Thailand Convention & Exhibition Bureau

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดประชุม

และนิทรรศการในประเทศให้มีมาตรฐานสากล

2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ เผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ และให้บริการข้อมูลดังกล่าว รวม

ทั้งให้คำาปรึกษาและคำาแนะนำาเกี่ยวกับการจัด

ประชุมและนิทรรศการในประเทศ

3. ให้ความรู้ จัดการสัมมนา ฝึกอบรม และพัฒนา

ศักยภาพเกี่ยวกับการจัดประชุมและนิทรรศการ

แก่ผู้ดำาเนินธุรกิจ เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรภาครัฐ

และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดความชำานาญและมี

ทักษะเทียบเท่ามาตรฐานสากล และเพื่อให้เข้าใจ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

และแนวคิดด้านเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

4. เป็นตัวแทนของประเทศในการจัดทำาข้อเสนอ

ต่อหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ

เพื่อขอรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมและ

นิทรรศการในประเทศ

5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างโอกาสให้กับ

ประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ประสานงานกับหน่วย

งานอื่นเพื่ออำานวยความสะดวกในเรื่องที่เกี่ยวกับ

การจัดประชุมและนิทรรศการในประเทศ

รัฐมนตรีรักษาการ

มอบรองนายกรัฐมนตรี

สถานที่ติดต่อ

989 ชั้น 26 อาคารสยามทาวเวอร์ 

ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขต

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2694 6000

โทรสาร 0 2658 1411

เว็บไซต์

www.tceb.or.th
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ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)

Agricultural Research Development Agency

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนางานวิจัย

การเกษตร

2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้าน

การวิจัยเกษตร

3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและ

เผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านเกษตร

4. ร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือ

สถาบันอื่นของรัฐและเอกชนในการผลิตและ

พัฒนางานวิจัยและนักวิจัยการเกษตร ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

5. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและ

สารสนเทศในด้านการเกษตรที่ได้จากการศึกษา

ค้นคว้า วิจัย และพัฒนา ตลอดจนการเชื่อม

โยงกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

6. ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อเผย

แพร่ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดพิมพ์

เอกสาร การจัดทำาสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา  การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือ

การดำาเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความ

รู้ในด้านการเกษตร

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สถานที่ติดต่อ

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวง

ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900

โทร. 0 2579 7435, 0 2579 

7693

โทรสาร 0 2579 8413

เว็บไซต์

www.arda.or.th
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องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน	(องค์การมหาชน)

Designated Areas for Sustainable Tourism Administration

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ประสานงานการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่

มีอำานาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมาย ให้บริหารจัดการการท่องเที่ยว

ไม่ว่าในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น

2. ประสานงานการใช้อำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีอำานาจ

หน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ผังเมือง  

สิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย  

เพื่อบูรณาการการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

4. ส่งเสริมการใช้ศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนในการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว

5. ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว

ในพ้ืนท่ีชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง

6.ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

ท้องถิ่นจัดให้มีการบำารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น หรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

7. ส่งเสริมการจัดทำาข้อมูลสารสนเทศและการวิจัยเกี่ยวกับการ

ท่องเที่ยวและพัฒนากลไกการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการ

ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาต้นแบบหรือศูนย์

เรียนรู้ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว

8. ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้

เกิดการจ้างงาน และยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่แห่ง

ท้องถิ่นให้ดีขึ้น

9. ดำาเนินการในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวหรือแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ 

ตามที่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติมอบหมาย

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา

สถานที่ติดต่อ

118/1 อาคารทิปโก้ 

ชั้น 31 ถนนพระราม 

6 แขวงสามเสนใน เขต

พญาไท กรุงเทพฯ 

10400

โทร. 0 2357 3580-7

สถานที่ติดต่อ	(ต่อ)

โทรสาร 0 2357 3599

เว็บไซต์

www.dasta.or.th



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 95คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ	(องค์การมหาชน) 

The SUPPORT Arts and Crafts International Centre of Thailand

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการประกอบ
อาชีพผสมผสาน เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ 
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านตามโครงการส่ง
เสริมศิลปาชีพ  
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ และส่งเสริมสนับสนุนด้าน
การตลาดสำาหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สถานที่ติดต่อ
59 หมู่ 4 ตำาบลช้างใหญ่ อำาเภอบางไทร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290
โทร. 035 367 054-9
โทรสาร 035 367 051

เว็บไซต์
www.sacict.or.th

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

The Gem and Jewelry Institute of Thailand

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับให้มี ขีดความสามารถสูงในตลาดโลก 
2. เป็นสถาบันหลักของชาติในการวิจัย ตรวจสอบ และ
รับรองคุณภาพอัญมณีและเคร่ืองประดับ รวมท้ังโลหะ
มีค่า
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในด้านอุตสาหกรรม
อัญมณีและเครื่องประดับเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับ
4. เป็นศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่อง
ประดับเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับให้สามารถยืนหยัดและแข่งขันได้ทุก
สภาวการณ์ในตลาดโลก

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์

สถานที่ติดต่อ
เลขที่ 140,140 /1-3, 
140/5อาคารไอทีเอฟ-
ทาวเวอร์
ชั้น 1-4,6 ถนนสีลม แขวง
สุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทร. 0 2634 4999 ต่อ 614
โทรสาร 0 2634 4970

เว็บไซต์
www.git.or.th
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ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้	(องค์การมหาชน)

Office	of	Knowledge	Management	and	Development

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. เป็นองค์กรบริหารและจัดการความรู้ที่สมบูรณ์ 

หลากหลาย และเป็นองค์กรพัฒนาต่อยอดองค์

ความรู้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับ

ทิศทางการพัฒนาประเทศ

2. ให้บริการและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ทั้งใน

รูปแบบของอุทยานการเรียนรู้ และพิพิธภัณฑ์การ

เรียนรู้

3. ส่งเสริมให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ที่เอื้อต่อการเข้าถึง

และการใช้บริการด้านการเรียนรู้ รวมทั้งพื้นที่ใน

การค้นคว้า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรง

บันดาลใจ ทั้งที่เป็นพื้นที่จริงทางกายภาพและพื้นที่

เสมือนจริง

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย 

โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงข้อมูลและ

ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าในการ

เข้าถึงความรู้

5. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและ

การเรียนรู้ รวมถึงพัฒนาทักษะที่หลากหลาย

6. สร้างสังคมการเรียนรู้ในภูมิภาค ท้องถิ่น และ

ชุมชน เพื่อลดความเหลื่อมลำ้าทางดิจิทัล รวมทั้งกา

รนความรู้ไปต่อยอดและขยายผล เพื่อสร้างรายได้

และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่

7. สร้างนวัตกรรมและพัฒนาการเรียนรู้แบบใหม่

ของคนทุกช่วงวัยรวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำาไปเป็นต้นแบบขยายผล

รัฐมนตรีรักษาการ

มอบรองนายกรัฐมนตรี

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 69 อาคารวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 

18-19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง

สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

10400

โทร. 0 2105 6500

โทรสาร 0 2105 6556

เว็บไซต์

www.okmd.or.th
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ส�านักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน	

(องค์การมหาชน)

Neighbouring Countries Economic Development 

Cooperation Agency

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1.ให้การช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยว

โยงกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนา

เศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน ของ

รัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน

2. ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

3. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำาข้อ

เสนอแนะเกี่ยวกับ การกำาหนดหรือการดำาเนินนโยบาย

และมาตรการการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ

เพื่อนบ้าน

4. ประสานการใช้อำานาจหน้าที่หรือการดำาเนินการของ

หน่วยงานของรัฐ องค์การหรือหน่วยงานในประเทศหรือ

ต่างประเทศ และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการ

การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง

สถานที่ติดต่อ

อาคารซันทาวเวอร์ส เอ 

ชั้น 14 เลขที่ 123 ถนน

วิภาวดี-รังสิต แขวง

จอมพล เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-617-7676

โทรสาร 02-617-7683-4

เว็บไซต์

www.neda.or.th
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

National Institute of Educational Testing Service

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. ดำาเนินการเกี่ยวการจัดการจัดทำาระบบ วิธีการทดสอบ
และพัฒนาเครื่องมือวัด และประเมินผลตามมาตรฐานการ
ศึกษา
2. ดำาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดการศึกษา
และการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติ ตลอดจนให้
ความร่วมมือและสนับสนุนการทดสอบ ทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา
3. ดำาเนินการเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา บริการ
สอบวัดความรู้ความสามารถ และการสอบวัดมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ เพื่อนำาไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทียบ
ระดับและการเทียบโอนผลการเรียนที่มาจากการศึกษา ใน
ระบบเดียวกัน หรือการศึกษาต่างระบบ
4. ดำาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และเผยแพร่
นวัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบ  ทางการศึกษา ตลอดจน
เผยแพร่เทคนิคการวัดและการประเมินผลการศึกษา
5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลการทดสอบทางการศึกษา ตลอด
จนสนับสนุน ให้บริการ ผลการทดสอบแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6. พัฒนาส่งเสริมวิชาการด้านการทดสอบและประเมินผล
ทางการศึกษา รวมถึง การพัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบ
และประเมินผล ด้านการติดตามและประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิต รวมทั้งการให้การรับรองมาตรฐานของระบบ 
วิธีการ เครื่องมือวัดของหน่วยงานการประเมินผลและ
ทดสอบทางการศึกษา
7. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านการทดสอบทางการ
ศึกษาทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ

สถานที่ติดต่อ
128 อาคารพญาไท 
พลาซ่า ชั้น 36
แขวงทุ่งพญาไท เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร: 02-217-3800  
โทรสาร: 
02-219-2996 
02-129-3866-67

เว็บไซต์
www.niets.or.th
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

Highland Research and Development Institute

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา
งานโครงการหลวง
2. สนับสนุนการวิจัย รวบรวมและเก็บ
รักษานวัตกรรมใหม่ เสริมสร้างและรักษา 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนรักษาคุณค่าของ
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนท่ีสูง
3. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือ
กับมูลนิธิโครงการหลวง ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและสถาบัน
การศึกษาท่ีเก่ียวข้อง และภาคเอกชนท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศในการศึกษา 
ค้นคว้า วิจัย พัฒนาและการถ่ายทอดข้อมูล
และเทคโนโลยีบนพ้ืนท่ีสูงท่ีเหมาะสมสู่ชุมชน
4. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนา
และเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศเก่ียวกับ
การพัฒนาพ้ืนท่ีสูงอย่างครบวงจร เช่น ด้าน
การผลิต การตลาด มาตรฐานผลิตภัณฑ์การ
ขนส่งสินค้า ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงาน
และส่งเสริมการดำาเนินการดังกล่าว
5. ร่วมมือและแลกเปล่ียนการพัฒนาทาง
วิชาการด้านการวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง ใน
ระดับนานาชาติ
6. ให้บริการด้านการให้คำาปรึกษาและการ
ให้บริการในด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนา
พ้ืนท่ีสูงท่ีได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ
พัฒนา

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

สถานที่ติดต่อ
65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำาเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทร. 053 328 496-8

สถานที่ติดต่อ	(ต่อ)
โทรสาร 053 328 494

เว็บไซต์
www.hrdi.or.th
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สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง	(องค์การมหาชน)

Highland Research and Development Institute

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

7. สนับสนุนและดำาเนินการให้มีการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า โครงการ

หลวงและสินค้าในโครงการของสถาบันจาก

หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ รวม

ทั้งดำาเนินการให้มีการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

เครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญา

อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8. จัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตร ด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพและด้านอื่น ๆ 

ดำาเนินการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวและ

พักผ่อนทางด้านการเกษตรและวัฒนธรรม 

รวมทั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตร และ

การอนุรักษ์พันธุ์พืช อันเป็นการส่งเสริมและ

สนับสนุนการดำาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์

ของสถาบัน

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

สถานที่ติดต่อ

65 หมู่ 1 ถนนสุเทพ อำาเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร. 053 328 496-8

สถานที่ติดต่อ	(ต่อ)

โทรสาร 053 328 494

เว็บไซต์

www.hrdi.or.th
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สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

Thailand Institute of Nuclear Technology

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. วิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิวเคลียร์ และการประยุกต์ใช้

2. ให้บริการเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ผลิตและให้

บริการผลิตภัณฑ์ไอโซโทปรังสี และการจัดการ

กากกัมมันตรังสี

3. ให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริม สนับสนุน 

และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์

นิวเคลียร์ ตลอดจนการฝึกอบรม และพัฒนา

บุคลากรด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

นิวเคลียร์

4. วิจัยการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์

และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนด้านความ

ปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี การตรวจวัด

ปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน

อันตรายจากรังสี

5. ดำาเนินงานด้านความปลอดภัย ความมั่นคง

ปลอดภัย และการพิทักษ์ความปลอดภัยทาง

นิวเคลียร์และรังสี

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

สถานที่ติดต่อ

สำานักงานใหญ่

9/9 หมู่ที่ 7 ตำาบลทรายมูล อำาเภอ

องค์รักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทร. 03739 2901-6

โทรสาร 0 3739 2913

สำานักงานจตุจักร

16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 0 2596 7600 ต่อ 3316

โทรสาร. 0 02579 0220

เว็บไซต์

www.tint.or.th
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องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมหาชน)

Thailand Greenhouse Gas Management Organization

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. พัฒนาและส่งเสริมโครงการและตลาดซ้ือขาย

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก

2. ดำาเนินการเก่ียวกับการให้คำารับรองโครงการหรือ

การข้ึนทะเบียนโครงการ

3. ดำาเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้

เครื่องหมายรับรอง

4. ดำาเนินการเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผู้ประเมิน

ภายนอกสำาหรับโครงการภาคสมัครใจหรือ

ผู้ประเมินภายนอกสำาหรับการขอเครื่องหมาย

รับรอง

5. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

สถานการณ์ดำาเนินงานด้านก๊าซเรือนกระจก

และผลกระทบที่เกิดขึ้น

6. สนับสนุนการประเมินผลการลดการ

ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลกระทบที่

เกิดขึ้น

7. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้

คำาแนะนำาแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

เกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก

8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

จัดการก๊าซเรือนกระจก

9. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินงานด้าน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา 5 ธันวาคม 2550

120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วยราชการ 

(อาคาร B) ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ 

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 

กรุงเทพฯ 10210

โทร 0 2141 9790

โทรสาร 0 2143 8400

เว็บไซต์

www.tgo.or.th
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ส�านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	(องค์การมหาชน)

Biodiversity – Based Economy Development

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำาเนินการเผยแพร่

องค์ความรู้และการให้บริการการเข้าถึงและ

ใช้ประโยชน์เกี่ยวกับความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่น

8. ส่งเสริม สนับสนุน และดำาเนินการเพื่อให้มี

การจดทะเบียนคุ้มครองความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและ

ท้องถิ่นตามกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธิประโยชน์ของประเทศในเรื่องดังกล่าว

9. เป็นศูนย์กลางติดตามและประสานการ

ดำาเนินการของหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพให้มี

ความเชื่อมโยงกันและสอดคล้องกับนโยบายที่

คณะรัฐมนตรีกำาหนด

10. ปฏิบัติงานหรือดำาเนินการอื่นใดตาม

ที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการที่คณะ

รัฐมนตรีกำาหนดให้ทำาหน้าที่เกี่ยวกับการ

พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพมอบหมาย

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 

พรรษา 5 ธันวาคม 2550

120 หมู่ 3 อาคารรวมหน่วย

ราชการ (อาคาร B) ชั้น 9 ถนน

แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต

หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทร. 0 2141 7800

โทรสาร 0 2143 9202

เว็บไซต์

www.bedo.or.th



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 104

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน	(องค์การมหาชน)

Synchrotron Light Research Institute

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. วิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน และ
การใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน
2. ให้บริการแสงซินโครตรอน และ
เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน
3. ส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้
เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สถานที่ติดต่อ
111 อาคารสิรินธรวิชโชทัย ถนนมหาวิทยาลัย 
หมู่ที่ 6 ตำาบลสุรนารี อำาเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000
โทร. 044 217 040
โทรสาร 044 217 047

เว็บไซต์
www.slri.or.th



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 105คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า	(องค์การมหาชน)

Hydro and Agro Informatics Institute

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. รวบรวม เชื่อมโยง บูรณาการ และวิเคราะห์

ข้อมูลนำ้าและภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อนำ้าจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาให้เป็นระบบคลัง

ข้อมูลนำ้าแห่งชาติ รวมทั้งให้บริการข้อมูล เพื่อ

สนับสนุนการพัฒนาและบริหารจัดการนำ้าของ

ประเทศ

2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

การจัดการสารสนเทศทรัพยากรนำ้าและระบบ

บริหารจัดการนำ้า

3. ส่งเสริมความร่วมมือทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรนำ้า

4. นำาเสนอและถ่ายทอดผลงานวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้

หน่วยงานต่าง ๆ นำาไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนำ้า 

และให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการ

วิจัยและพัฒนาของสถาบันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ชุมชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศนำาไปใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและเกิด

ประสิทธิผล โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่

ก็ได้

5. ดำาเนินการอื่นเพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลนำ้า

แห่งชาติตามที่กฎหมายกำาหนดหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

สถานที่ติดต่อ

108 อาคารบางกอกไทย

ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรางนำ้า 

แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2642 7132

โทรสาร 0 2642 7133

เว็บไซต์

www.haii.or.th
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สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

National Astronomical Research Institute of Thailand

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านดาราศาสตร์

2. สร้างเครือข่ายการวิจัยและวิชาการด้าน

ดาราศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติกับสถาบัน

ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือ

ด้านดาราศาสตร์กับหน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบัน

การศึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชน ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ

4. บริการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้าน

ดาราศาสตร์

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม

สถานที่ติดต่อ

191 อาคารสิริพาณิชย์ ถนนห้วย

แก้ว ตำาลบลสุเทพ อำาเภอเมือง 

จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 0 5322 5569, 0 5322 

5571

โทรสาร 0 5322 5524

เว็บไซต์

www.narit.or.th



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 107คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)

The	Golden	Jubilee	Museum	of	Agriculture	Office

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ

ของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์  ในด้าน

การเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมทั้งโครงการ

พระราชดำาริ พระราชกรณียกิจ และโครงการ

พระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร

2. เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงที่เกี่ยวกับการเกษตร เกษตร

ทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งความรู้ ข้อมูลทาง

วิชาการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำาริ 

พระราชกรณียกิจ โครงการพระราชพิธีต่าง ๆ 

และให้บริการด้านคำาปรึกษาและด้านอื่น ๆ ที่

เกี่ยวเนื่องแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งสถาบัน

เกษตรกร องค์กรชุมชนและประชาชนผู้สนใจ

3. จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมวัตถุ 

วัสดุอ้างอิง สิ่งประดิษฐ์ จำาแนกประเภทวัตถุ

บันทึกหลักฐานเกี่ยวกับความเป็นมา การสงวน

รักษาผลงานเกี่ยวกับวิวัฒนาการและการพัฒนา

ด้านการเกษตรของประเทศไทยรวมถึงพันธุ์สัตว์

หายาก ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่อง

กับการเกษตร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความ

ก้าวหน้าทางวิชาการ และสำาหรับใช้ในกิจการของ

สำานักงาน

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สถานที่ติดต่อ

กม.46-48 ถนนพหลโยธิน อำาเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

12120

โทร. 0 2529 2212-13

โทรสาร 0 2529 2214

เว็บไซต์

www.wisdomking.or.th



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 108

ส�านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(องค์การมหาชน)

The	Golden	Jubilee	Museum	of	Agriculture	Office

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

4. จัดแสดงกิจกรรม ผลงาน นิทรรศการ การ

ประชุม สัมมนา การฝึกอบรม การแสดงสินค้า

และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการพระราชดำาริ พระราชกรณียกิจ โครงการ

พระราชพิธีต่าง ๆ แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ที่เกี่ยวกับการเกษตรและการเกษตรทฤษฎีใหม่

5. ส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ 

และให้คำาปรึกษาแก่โครงการหลวงสถาบันการ

ศึกษา และหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ ข้อมูล และเจ้าหน้าที่ ตลอดจน

การถ่ายทอดประสบการณ์ และเทคโนโลยีด้าน

การเกษตรเพื่อนำามาพัฒนาสำานักงาน

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์

สถานที่ติดต่อ

กม.46-48 ถนนพหลโยธิน อำาเภอ

คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

12120

โทร. 0 2529 2212-13

โทรสาร 0 2529 2214

เว็บไซต์

www.wisdomking.or.th



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 109คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)

The Healthcare Accreditation Institute

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ดำาเนินการเกี่ยวกับการประเมินระบบงานและการ

รับรองคุณภาพของสถานพยาบาล รวมทั้งกำาหนด

มาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็น แนวทางการ

ประเมินการพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถาน

พยาบาล

2. รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และจัดให้มีการวิจัย

และจัดทำาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน 

และพัฒนาคุณภาพของสถานพยาบาล

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดกลไกในการพัฒนาระบบ

การให้บริการที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานความ

ปลอดภัยของสถานพยาบาลอย่างเป็นระบบ

4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำาเนินการเผยแพร่องค์

ความรู้ และการให้บริการ การเข้าถึงและใช้ประโยชน์

เกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนาและการรับรอง

คุณภาพของสถานพยาบาล

5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ องค์การ

หรือหน่วยงานในประเทศหรือต่างประเทศ และภาค

เอกชนที่ดำาเนินการเกี่ยวกับการประเมิน การพัฒนา

และการรับรองคุณภาพของสถานพยาบาล

6. จัดทำาหลักสูตรและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของสถาน

พยาบาลให้เกิดความเข้าใจกระบวนการเกี่ยวกับการ

ประเมิน การพัฒนาและการรับรองคุณภาพของสถาน

พยาบาล

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข

สถานที่ติดต่อ

88/39 กระทรวงสาธารณสุข 

ซอย 6 อาคารสุขภาพแห่ง

ชาติ ชั้น 5 ถนนติวานนท์ 

ตำาบลตลาดขวัญ อำาเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2832-9400

โทรสาร 0-2832-9540

เว็บไซต์

www.ha.or.th
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หอภาพยนตร์	(องค์การมหาชน)

Film Archive

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. จัดหา รวบรวม ประเมินค่า คัดเลือก และจัดทำาระบบ

ทะเบียนภาพยนตร์และ ส่ิงเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตร์ เพ่ือเก็บ

รักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ และเป็นมรดกทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

2. สร้างองค์ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์เพ่ือปฏิบัติการและให้

บริการอนุรักษ์ภาพยนตร์ตลอดจนส่ิงเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตร์

3. ศึกษา วิจัย ตลอดจนสนับสนุนการทำาวิจัยเก่ียวกับภาพยนตร์ 

และสนับสนุนให้มีการใช้ภาพยนตร์เป็นเคร่ืองมือในการทำาวิจัยใน

สาขาวิชาอ่ืนๆ

4. ให้บริการสาธารณะเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า และการใช้

ประโยชน์จากภาพยนตร์ รวมท้ังส่ิงเก่ียวเน่ืองกับภาพยนตร์ 

ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ท่ีหอภาพยนตร์มีอยู่

5. จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ภาพยนตร์ในฐานะเป็น

ส่ือการศึกษางานศิลปวัฒนธรรม และการบันเทิง และเป็นแหล่ง

ให้การศึกษาเรียนรู้นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการ

ศึกษาตลอดชีวิต

6. จัดทำาส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโสตทัศน์ และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ท่ี

เก่ียวกับภาพยนตร์ เพ่ือเผยแพร่เป็นวิทยาการและผลงานด้าน

ภาพยนตร์ต่อสาธารณะ

7. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านภาพยนตร์ ตลอดจนเช่ือมโยงข้อมูล

ด้านภาพยนตร์กับ หอภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันการศึกษา 

และหน่วยงานด้านภาพยนตร์อ่ืน ๆ   ท้ังในและต่างประเทศ

เป็นสมาชิกภาพและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์การ

ระหว่างชาติ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับกิจการของหอภาพยนตร์ ทั้งนี้ ตาม

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวัฒนธรรม

สถานที่ติดต่อ

94 หมู่ 3 ถนนพุทธ

มณฑลสาย 5 ตำาบล

ศาลายา อำาเภอ

พุทธมณฑล จังหวัด

นครปฐม 73170

โทร. 0 2482 2013-

14

โทรสาร 0 2482 

2015

เว็บไซต์

www.fapot.or.th
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ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ	(องค์การมหาชน)

National Innovation Agency

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ส่งเสริม สนับสนุน และดำาเนินการพัฒนา

นวัตกรรมของประเทศซึ่งรวมถึงการพัฒนา

โครงการนวัตกรรมในระยะหลังการวิจัยและ

พัฒนา หรือการต่อยอดจากงานวิจัยและสิ่ง

ประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์

2. สำารวจ ศึกษา วิเคราะห์ และประเมินทาง

วิชาการ รวมทั้งความต้องการพัฒนานวัตกรรมใน

ด้านต่าง ๆ เพื่อเสนอแนะนโยบายและมาตรการ

เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมของประเทศต่อ

คณะรัฐมนตรี

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความ

สามารถด้านนวัตกรรมของเครือข่ายวิสาหกิจใน

สาขาอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ อันก่อให้เกิดระบบ

นวัตกรรมแห่งชาติที่เข้มแข็ง

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับทักษะความ

สามารถด้านเทคโนโลยี   และการบริหารจัดการ

ด้านนวัตกรรม

5. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อสร้างความตื่นตัว

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี  อันก่อให้เกิด

วัฒนธรรมนวัตกรรม ทั้งในระดับผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรม ระดับองค์กรและระดับประชาชน

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม

สถานที่ติดต่อ

73/1 อาคารโยธี ชั้น 3 ถนน

พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขต

ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2644 6000

โทรสาร 0 2644 8444

เว็บไซต์

www.nia.or.th
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ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)

Digital Government Development Agency 

(Public	Organization)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. พัฒนา บริหารจัดการ และให้บริการโครงสร้าง

พื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบการ

ให้บริการหรือ แอปพลิเคชันพื้นฐานในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับรัฐบาลดิจิทัล

2. จัดทำามาตรฐาน แนวทาง มาตรการ หลัก

เกณฑ์ และวิธีการทางเทคโนโลยีดิจิทัล และ

กระบวนการดำาเนินงานเพื่อให้สามารถเชื่อม

โยงข้อมูลและระบบการทำางานระหว่างกันของ

หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ

สอดคล้องกัน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการบูรณาการและแลก

เปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐการเปิด

เผยข้อมูลภาครัฐผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็น

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนทะเบียนข้อมูลดิจิทัล

ภาครัฐเพื่ออำานวยความสะดวกในการให้บริการ

ประชาชนและในการดำาเนินงานของหน่วยงาน

ของรัฐ

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐให้

บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง

5. พัฒนาบริการดิจิทัลภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ 

จุดเดียวที่ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่าง

สะดวก รวดเร็ว และมั่นคงปลอดภัย

รัฐมนตรีรักษาการ

มอบรองนายกรัฐมนตรี

สถานที่ติดต่อ

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทย 

ทาวเวอร์ 108 ถนนรางนำ้า แขวง

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400

โทรศัพท์ : 612-6000

โทรสาร : 612-6011-2

เว็บไซต์

www.dga.or.th
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ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	(องค์การมหาชน)

Digital Government Development Agency 

(Public	Organization)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

6. ให้คำาปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐ

ในการบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการ

วิชาการ และจัดอบรมเพื่อยกระดับทักษะความ

รู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้านรัฐบาล

ดิจิทัล

7. ศึกษา วิจัย สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรมใน

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

8. สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยงานของ

รัฐที่รับผิดชอบในการจัดทำากรอบการจัดสรรงบ

ประมาณ บูรณาการประจำาปีที่เกี่ยวกับการ

ดำาเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนสนับสนุน

การติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานตาม

แผนงานและแผนระดับชาติที่เกี่ยวกับรัฐบาล

ดิจิทัล

9. ดำาเนินการอื่นเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามที่

กฎหมายกำาหนดหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

รัฐมนตรีรักษาการ

มอบรองนายกรัฐมนตรี

สถานที่ติดต่อ

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทย 

ทาวเวอร์ 108 ถนนรางนำ้า แขวง

ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400

โทรศัพท์ : 612-6000

โทรสาร : 612-6011-2

เว็บไซต์

www.dga.or.th
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สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ	(องค์การมหาชน)

Thailand	Professional	Qualification	Institute

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ดำาเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพหรือ

กลุ่มวิชาชีพในการจัดทำามาตรฐานอาชีพ

3. ให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรอง

สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

5. ติดตามและประเมินผลองค์กรที่มีหน้าที่

รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐาน

อาชีพ รวมทั้งระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อ

ให้การดำาเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส

และยุติธรรม

6. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความ

ร่วมมือกับสถานศึกษา ศูนย์หรือสถาบัน

ฝึกอบรม สถานประกอบการ และ

หน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มี

การเผยแพร่และการใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

และการจัดให้มีการฝึกอบรมตามมาตรฐาน

อาชีพ

รัฐมนตรีรักษาการ

มอบรองนายกรัฐมนตรี

สถานที่ติดต่อ

1177 อาคาร เพิร์ล แบงก์ค็อก  

ชั้น 14 ถ. พหลโยธิน แขวงพญาไท 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-035-4900

โทรสาร : 02-035-4928

เว็บไซต์

www.tpqi.go.th
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สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน	(องค์การมหาชน)

The Land Bank Administration Institute

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ดำาเนินการเพื่อให้เกิดการกระจายการถือ

ครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืน และมีการใช้

ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม และจัดตั้ง

ธนาคารที่ดิน

2. รวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลาง

ระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินกับ

เจ้าของที่ดินที่ยังมิได้ใช้ประโยชน์หรือเจ้าของ

ที่ดินที่ยังไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน

อย่างเต็มที่

3. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้

ได้มาซึ่งที่ดินของรัฐและดำาเนินการให้ได้มา

ซึ่งที่ดินของเอกชน ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือ

ใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า เพื่อให้เกษตรกรและ

ผู้ยากจนได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง รวมทั้ง

สนับสนุนทางการเงินแก่การปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม

4. สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดิน

ร่วมกัน ทั้งที่ดินทำากินและที่ดินสำาหรับการอยู่

อาศัยในรูปแบบโฉนดชุมชน

5. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

แก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกรและ ผู้ยากจน

รัฐมนตรีรักษาการ

มอบรองนายกรัฐมนตรี

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 210 สถานีวิทยุโทรทัศน์

กองทัพบก อาคารเบญจสิริ 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทร : 02-2781244 , 02-2781648 

ต่อ 610  

โทรสาร :  02-2781148

เว็บไซต์

www.labai.or.th
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	(องค์การมหาชน)

Thailand Center of Excellence for Life Sciences

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. จัดทำาและเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ 
2. ส่งเสริมการวิจัย การสร้างองค์ความรู้ และ
พัฒนานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ด้านชีววิทยาศาสตร์
3. เชื่อมโยงระหว่างผลงานวิจัยด้านชีววิทยา
ศาสตร์ไปสู่การแปลงเป็นเชิงพาณิชย์
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาธุรกิจ 
อุตสาหกรรม และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ 
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากร
ด้านชีววิทยาศาสตร์ 
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศด้าน
ชีววิทยาศาสตร์ และข้อมูลการลงทุนในธุรกิจ
อุตสาหกรรม และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์
อย่างครบวงจร  

รัฐมนตรีรักษาการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

สถานที่ติดต่อ
252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 9 
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 644 9524
แฟกซ์. 644 9538

เว็บไซต์
www.tcels.or.th
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ศูนย์คุณธรรม	(องค์การมหาชน)

Moral Promotion Center

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนแม่บท และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมคุณธรรม

2. สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่าย

ทางสังคม และประสานความร่วมมือกับ

ทุกภาคส่วน รวมถึงการจัดประชุมสมัชชา

คุณธรรมแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมที่

เหมาะสมกับสังคมไทย

3. ดำาเนินการและสนับสนุนการศึกษาวิจัย 

พัฒนาความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับการ

ส่งเสริมและการปลูกฝังคุณธรรม เผยแพร่

ความรู้ รณรงค์ ปลูกจิตสำานึกด้านคุณธรรม

ให้แก่เครือข่ายทางสังคม และเป็นศูนย์

ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคม

ไทย 

4. ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐาน

ด้านคุณธรรม รวมทั้งพัฒนากระบวนการ

รับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม

ของเครือข่ายทางสังคม 

5. ดำาเนินการอื่นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม

ตามที่กฎหมายกำาหนดหรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

สถานที่ติดต่อ

เลขที่ 69 ถนนวิภาวดีรังสิต 

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 

กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02 644 99 00

โทรสาร 02 644 4901

เว็บไซต์

www.moralcenter.or.th
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สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย	(องค์การมหาชน)

Thailand Institute of Justice

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำาหนด

สหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และ

มาตรการที่มิใช่การคุมขัง  หรือ  “Bangkok  Rules”  

เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินกระบวนการยุติธรรม 

แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ

2. ศึกษา วิจัย  และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐาน

ของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำาเนินกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญา  รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติ

ต่อผู้กระทำาผิดและการช่วยเหลือผู้กระทำาผิด 

หลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม  เพื่อนำาไปสู่การพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและต่างประเทศ

3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในกระบวนการ

ยุติธรรมอันจะนำาไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม

4. เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติ

ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำาผิดโดยจะเน้นความ

ร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme  

Network  Institute)  และความร่วมมือในกรอบ

อาเซียน

5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรม

ของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้

เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่าง

ประเทศ

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุติธรรม

สถานที่ติดต่อ

93/1 อาคารจีพีเอฟ 

อาคารบี ชั้น 15-16 

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 

10330

โทร : 0 2118 9400

โทรสาร : 0 2118 9425, 

0 21189426

เว็บไซต์

www.tijthailand.org
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ส�านักงานพัฒนาพิงคนคร

Pinkanakorn Development Agency (Public Organization)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการแหล่ง

ท่องเที่ยว ที่พัก ศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อ

เนื่องเพื่อการพัฒนาพิงคนคร 

2. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และ

การสาธารณูปโภค เพื่อส่งเสริมภารกิจตามข้อ 1

3. ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาพิงคนคร

4. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่นในพื้นที่การพัฒนาพิงคนคร 

5. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับ

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนใน

พื้นที่การพัฒนาพิงคนคร โดยคำานึงถึงการมี

ส่วนร่วมของประชาชน  และชุมชน

รัฐมนตรีรักษาการ

มอบรัฐมนตรีประจำาสำานักนายก

รัฐมนตรี

สถานที่ติดต่อ

สำานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ

มหาชน)

เลขที่ 55 หมู่ที่ 7 ตำาบลสุเทพ 

อำาเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทร: 053 – 270955

ที่ตั้ง สำานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เลขที่ 33 หมูที่ 12 

ตำาบลหนองควาย อำาเภอหางดง

จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ .053-999000

เว็บไซต์

www.pinkanakorn.or.th
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สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน	(องค์การมหาชน)

Thailand Institute of Occupational Safety and Health 

(Public Organization)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 

2. พัฒนาและสนับสนุนการจัดทำามาตรฐาน

เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำางาน

3. ดำาเนินการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมดำาเนินงาน

กับหน่วยงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำางานของภาครัฐและเอกชน 

4. จัดให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทำางาน ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรและ

ด้านวิชาการ

5. พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเกี่ยวกับ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำางาน

6. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการทำางานตามความต้องการและความ

จำาเป็นในการใช้งาน รวมทั้งการผลิตสื่อการเรียนรู้

ดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

รัฐมนตรีรักษาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

แรงงาน

สถานที่ติดต่อ

อาคารกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยก

ตลิ่งชัน) ชั้น 2

เลขที่ 18 ถนนบรมราช

ชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพฯ 10170

โทร.0 2448 9111

โทรสาร. 0 2 448 9098

เว็บไซต์

www.tosh.or.th
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ส�านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	(องค์การมหาชน)

Creative	Economy	Agency	(Public	Organization)

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการ

พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความ

คิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน 

สาธารณชนและสถาบันการศึกษา

3. ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศ

สร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้ง

พัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

4. พัฒนาผู้ประกอบการ และส่งเสริมให้เกิด

การนำากระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ

5. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูล

และสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนความคิด

สร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

6. ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วย

งานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง

ประเทศหรือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยน

และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์

ที่จะนำาไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

รัฐมนตรีรักษาการ

มอบรองนายกรัฐมนตรี

สถานที่ติดต่อ

สำานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 

ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขต

บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทร. 0 2215 7400

โทรสาร. 0 2215 7450

เว็บไซต์

www.cea.or.th
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3. มตคิณะรัฐมนตรทีีเ่กีย่วข้องกับองค์กำรมหำชน ในส่วนของ

กำรจดัตัง้องค์กำรมหำชน
 1. คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559   

•	 ปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีให้ กพม. รับผิดชอบการกำากับดูแล และ
กลั่นกรองเรื่องขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และองค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี จากเดิมที่มอบหมายให้ ก.พ.ร. รับผิดชอบ

•	 มอบ กพม. ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ครอบคลุมถึงองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม 
พระราชบญัญตัเิฉพาะและหน่วยบรกิารรปูแบบพิเศษ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562
•	 เห็นชอบการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 

จากเดิม “ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็น                
ต่อคณะรัฐมนตรีในการจำาแนกประเภทหน่วยงานของรัฐที่จัดต้ังขึ้นใหม่แล้วแจ้ง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ” เป็น “ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชน เป็นผู้พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการจำาแนก
ประเภทหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นใหม่แล้วแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ”

 2. การจัดตั้งองค์การมหาชน
        สำานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งหนงัสอื ที ่นร 1200/ว 7 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 
2562 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งองค์การมหาชนและการแปลง
สภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติต่อไป

•	 แนวทางปฏิ บัติ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้ งองค ์การมหาชน                        
ตามหนังสือ ที่ นร 1200/ว 7 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

•	 แบบคำาชี้แจงประกอบการขอจัดต้ังองค์การมหาชน ตามหนังสือ 
ที่ นร 1200/ว 15 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549 

•	 สรุปสาระสำาคัญการซักซ ้อมความเข ้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้ง                 
หน่วยงานของรัฐและการเสนอเรื่องต ่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอให้มีการตรา                  
พระราชบัญญัติตามหนังสือ ที่ นร 1200/ว 13 ลงวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 
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4. แนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบัขัน้ตอนกำรจดัตัง้องค์กำรมหำชน

  กรณีที่ 1 : การจัดตั้งองค์การมหาชน
  กรณีมีการตัดโอนภารกิจของส่วนราชการ และปรับแก้ไข            
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
   1. ส่วนราชการเจ้าของเรื่องวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
หน่วยงานหรืองานท่ีประสงค์จะจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนโดยหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้เสนอคำาขอจัดตั้งองค์การมหาชน พร้อมรายละเอียดประกอบคำาชี้แจง             
(ตามแบบคำาชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งองค์การมหาชน) และร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไขนำาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวงเพื่อพิจารณา
 2. คณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
พิจารณาคำาขอจัดตั้งองค์การมหาชน พร้อมรายละเอียดประกอบคำาชี้แจง และ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอรัฐมนตรีว่าการ
พิจารณา
 3. รัฐมนตรีว่าการลงนามในหนังสือเสนอคำาขอจัดตั้งองค์การ
มหาชน พร้อมรายละเอยีดประกอบคำาชีแ้จง และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ที่มีการปรับปรุงแก้ไข พร้อมมติคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวงไปยังสำานักงาน ก.พ.ร.
 4. สำานักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลประกอบ
คำาขอจัดตั้งองค์การมหาชน รวมถึงความเหมาะสมในด้านภารกิจ ศักยภาพของ
หน่วยงานด้านต่าง ๆ  ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ ระบบการกำากับดูแลและ
ประเมินผลพร้อมร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน เพื่อเสนอคณะ
อนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) เพื่อพิจารณา
 5. อ.กพม. พิจารณาการขอจัดต้ังองค์การมหาชน และนำา
เสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เพื่อพิจารณา
 6. กพม. พิจารณาการขอจัดต้ังองค์การมหาชน เมื่อ กพม. 
พิจารณาแล้วเสร็จ สำานักงาน ก.พ.ร. ดำาเนินการ ดังนี้
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  6.1 เสนอมติ กพม. ต่อ ก.พ.ร. เพื่อทราบ
  6.2 แจ้งมติ กพม. ให้ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองทราบ กรณี 
กพม. มีมติเห็นชอบการจัดต้ังองค์การมหาชนให้ส่วนราชการดำาเนินการเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
 7. คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน                 
เมื่อมีมติเห็นชอบ ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจัดส่งร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การมหาชนที่ กพม. เห็นชอบให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมายและแจ้งไปยังสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เพือ่ดำาเนนิการประกาศพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้องค์การมหาชนในราชกจิจานเุบกษา
ต่อไป
 8. รัฐมนตรีว่าการส่งมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 7 พร้อมร่าง
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สำานักงาน ก.พ.ร.เพื่อพิจารณาการปรับแก้                   
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
 9. สำานักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์และตรวจสอบร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการเสนออนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและ
ปรบัปรงุโครงสร้างส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.ฯ) เพ่ือพิจารณาการปรับแก้ไขกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ

 10. สำานักงาน ก.พ.ร. เสนอเรือ่งต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) เพือ่พจิารณาเมือ่ ก.พ.ร.มมีตเิหน็ชอบกบัร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการแล้ว สำานกังาน ก.พ.ร. จดัส่งมต ิก.พ.ร. และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมายและ
ดำาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป

  กรณีที่ 2 : การจัดตั้งองค์การมหาชน
    กรณีไม่มีการตัดโอนภารกิจของส่วนราชการและไม่ปรับแก้ไข
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

1. ส่วนราชการเจ้าของเรื่องวิเคราะห์ความเหมาะสมของ             
หน่วยงานหรอืงานท่ีประสงค์จะจดัตัง้เป็นองค์การมหาชนและเสนอรัฐมนตรีว่าการลง
นามในหนังสอืเสนอคำาขอจดัตัง้องค์การมหาชน พร้อมรายละเอยีดประกอบคำาชีแ้จง 
(ตามแบบคำาชีแ้จงประกอบการขอจดัตัง้องค์การมหาชน) ไปยงัสำานกังาน ก.พ.ร.



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 126

2. สำานักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลประกอบ
คำาขอจดัตัง้องค์การมหาชน ตามแบบคำาชีแ้จงประกอบการขอจดัต้ังองค์การมหาชน 
รวมถึงความเหมาะสมในด้านภารกิจ ศักยภาพของหน่วยงานด้านต่างๆ ตลอดจน
ระบบการบริหารจัดการ ระบบการกำากับดูแลและประเมินผลพร้อมร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชน เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชน (อ.กพม.) เพื่อพิจารณา

3. อ.กพม. พิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน และ            
นำาเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เพื่อพิจารณา

4. กพม. พิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน กรณี กพม. 
มีมติเห็นชอบการจัดตั้งองค์การมหาชนสำานักงาน ก.พ.ร. ดำาเนินการแจ้งมติ กพม. 
ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องทราบเพื่อให้ส่วนราชการดำาเนินการเสนอเร่ืองต่อ           
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

5. คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชน                
เมื่อมีมติเห็นชอบแล้ว ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองดำาเนินการจัดส่งร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชนที่ กพม. เห็นชอบให้สำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอนทางกฎหมายและแจ้งไปยังสำานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีเพื่อดำาเนินการประกาศพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การมหาชน                   
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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แบบค�าชี้แจงประกอบการขอจัดต้ังองค์การมหาชน	 (ตามหนังสือ																					
ท่ี	นร	1200/ว	15	ลงวันที่	11	กันยายน	2549)	องค์การมหาชนในที่นี้ครอบคลุม
องค์การมหาชน 2 รูปแบบ คือ 

  1) องค์การมหาชนทีจ่ดัตัง้ตามพระราชบญัญติัองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
  2) หน่วยงานในกำากับของกระทรวงท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
ซึ่งมีภารกิจในการให้บริการสาธารณะเช่นเดียวกับองค์การมหาชน ตามพระราช
บัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
  ในการขอจดัตัง้องค์การมหาชน ให้กระทรวงทีป่ระสงค์จะขอจดัตัง้องค์การ
มหาชนจัดทำารายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบคำาชี้แจงประกอบ            
การขอจัดตั้งองค์การมหาชน โดยมีสาระที่ครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 

	 	 1.	เหตุผลความจ�าเป็นในการขอจัดตั้ง	
  ต้องระบุเหตุผลความจำาเป็นของงานที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน          
ให้ชัดเจน ได้แก่ 
  1) เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์ของชาติในด้านใด 
   2) เหตุใดจึงจำาเป็นต้องจัดตั้งเป็นหน่วยงานในรูปแบบองค์การมหาชน 
   3) เหตุผลของการที่องค์กรรูปแบบส่วนราชการไม่สามารถดำาเนิน           
ภารกิจน้ันๆ ได้ รวมท้ังเหตุผลของการที่ไม่จัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
บริการรูปแบบพิเศษ ตลอดจนเหตุผลท่ีไม่สามารถถ่ายโอนให้เป็นภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้ภาคเอกชนดำาเนินการ 
   4) เหตผุลทีแ่สดงว่าการจดัตัง้เป็นองค์การมหาชนจะก่อให้เกดิประโยชน์
ต่อการบริหารราชการ สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการดำาเนินงานที่เป็นอยู่
ในปัจจุบัน และ/หรือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง ในบริบทต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้อย่างไร และประชาชนจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไร 

  5) การขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ต้องเป็นกรณีท่ีมีความจำาเป็นอย่างยิ่ง
กับต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานท่ีมีอยู่เดิม (One-in, X-Out) 
เพื่อมิให้เกิดความซำ้าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ และให้เสนอแผนการ
นำา Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนประกอบคำาขอจัดตั้ง



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 130

หน่วยงานใหม่ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐตามยุทธศาสตร์ชาติ1

  2.	ภารกิจที่จะด�าเนินการ	บทบาทขององค์การมหาชน	ต้องระบุให้
ชัดเจนว่า	

1) องค ์การมหาชนที่จะจัดต้ังมีกรอบภารกิจอะไรบ้างท่ี                 
จะดำาเนินการ บทบาทขององค์การมหาชนนั้นคืออะไร มีอำานาจหน้าที่อย่างไร              
มีความแตกต่างจากการดำาเนินกิจการของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นๆ               
ของรัฐที่มีบทบาทเก่ียวข้องกันอย่างไร 

2) ต้องจำาแนกภารกิจให้ชัดเจนว่า ภารกิจใดเป็นภารกิจของ
องค์การมหาชน ภารกิจใดเป็นภารกิจของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  
หรือหน่วยงานอื่นๆ 

3) มรีะบบการดำาเนนิงานและระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย
งานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่างไร ท้ังนี้ ในกรณีที่จะจัดตั้งเป็น
องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ต้องเป็นภารกิจ
ที่สอดคล้องกับมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 สำาหรับ
องค์การมหาชนที่จะจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จะต้องแสดงเหตุผล ความ
จำาเป็น ของการท่ีต้องใช้อำานาจรัฐซึ่งกระทบกับสิทธิ เสรีภาพของประชาชนใน
การดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจของหน่วยงาน 

  3.	ร่างแผนการด�าเนินงานขององค์การมหาชน	
      หมายถึง ร่างแผนกลยุทธ์ (Strategic plan) และแผนธุรกิจ (Business 

plan) ขององค์การมหาชน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิต ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงานจำาแนกเป็นรายปี ในระยะเวลาปีที่ 1-3 ของการจัดตั้ง

----------------------------
1 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 เรื่อง การทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนปฏิรูปประเทศ

ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้ 

1) ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2550 (เร่ือง การซักซ้อมความเข้าใจเก่ียวกับข้ันตอนการจัดต้ังหน่วยงานของรัฐ)           

1 พฤษภาคม 2561 (เรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ) และ 4 ธันวาคม 2561 (เรื่อง การมอบ

อำานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม) อย่างเคร่งครัด 

2) ระบุข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม เพื่อมิให้เกิดความซ้ำาซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ 

3) เสนอแผนการนำา Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบคำาขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้วย
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องค์การมหาชน เพื่อแสดงแผนท่ีเดินทาง (road map) ของการดำาเนินภารกิจ
ขององค์การมหาชน ซึ่งจะถูกกำาหนดเป็นข้อตกลงระหว่างคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี
รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา และองค์การมหาชน ทั้งนี้ เมื่อครบกำาหนด 3 ปี
ของการจัดตัง้ ก.พ.ร. มหีน้าทีใ่นการประเมนิ และรายงานผล ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งองค์การมหาชนแห่งนั้น

  ทั้งนี้ จะต้องคาดการณ์ถึงกำาหนดการยุบเลิกขององค์การมหาชน โดย
ต้องนำาเสนอว่าองค์การมหาชนที่จะจัดตั้งจะดำาเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายท่ี
กำาหนดในระยะเวลากี่ปี 

 	 4.ร่างแผนการเงิน	(Financial	Proposal)	
1) ต้องระบุถึงแผนรายรับ ว่าที่มาของทุนและรายได้ที่จะใช้

สนับสนุนการดำาเนินงานขององค์การมหาชนในระยะ 4 ปีแรก โดยให้ระบุราย
ละเอียดของงบประมาณที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม หรือเงินอุดหนุน            
รายปี เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น สาหรับค่าธรรมเนียมที่จะ                     
เรยีกเกบ็จะต้องระบรุายละเอยีดด้วยว่าจะเรยีกเกบ็เป็นเงนิเท่าใด รวมทัง้รายได้อืน่ๆ 
ขององค์การมหาชนจะมาจากทางใดได้บ้าง 

2) ต้องระบุถึงแผนรายจ่ายในรายละเอียดว่าจะใช้เงินปีละเท่า
ไหร่ โดยเฉพาะในระยะ 4 ปีแรก จะใช้จ่ายเงินในกิจกรรมใด ผลผลิตของแต่ละ
กิจกรรมได้แก่อะไรบ้าง

  5.แผนการจัดตั้งหรือแผนการถ่ายโอน	(Transition	Plan)	
      ให้ระบุแผนการจัดตั้งหน่วยงาน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร 

กำาหนดกรอบอัตรากาลังที่ต้องการในชั้นต้น ในกรณีที่เปลี่ยนสภาพมาจากหน่วย
งานของรัฐเดิม ให้ระบุว่าจะมีการถ่ายโอนบุคลากร จากส่วนราชการหรือหน่วย
งานใด เมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วจะมีการยุบเลิกหรือรวมหน่วยงานใดเข้ากับองค์การ
มหาชน จะมีการถ่ายโอนภารกิจ กิจการ อำานาจหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ 
สิทธิ ภาระผูกพัน บุคลากรจากส่วนราชการหรือหน่วยงานใดบ้าง 

	 	 6.โครงสร้างการบริหารและการด�าเนินกิจการ	
1) ต้องระบโุครงสร้างองค์กรบริหาร ประกอบด้วยคณะกรรมการ

และผู้อำานวยการ โดยต้องระบุองค์ประกอบของคณะกรรมการให้ชัดเจน 
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สำาหรับผู้อำานวยการอาจจะเรียกชื่อตำาแหน่งเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
แต่ต้องระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง สำาหรับกรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ต้องสอดคล้องกับข้อกำาหนดของมาตรา 19 และ
มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

2) รวมทั้ง ระบุวิธีการทำางาน และแนวทางการดำาเนินกิจการ 
การบริหารทรัพยากรขององค์การมหาชนที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ 

 	 7.ระบบการก�ากับและประเมินผล	
     ต้องระบุบทบาทของรัฐมนตรีในการกำากับดูแลกิจการขององค์การ

มหาชน และกรอบในการประเมินประสิทธิภาพการทางานขององค์การมหาชน 

 	 8.ร่างพระราชกฤษฎีกาหรือร่างพระราชบัญญัติจัดตั้ง	
     ให้หน่วยงานที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนจัดทำาร่างกฎหมายจัดต้ัง

หน่วยงาน ซึ่งอาจเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติ 
     สำาหรับกรณีองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 

2542 ต้องจัดทำา ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน โดยจะต้องมี             
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542

 	 9.รายละเอียดอื่นๆ	
     ได้แก่ ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในภารกจิที่

จะจดัตัง้เป็นองค์การมหาชนโดยเสนอหลกัฐานของการสำารวจความคดิเหน็ หรือการ
จัดประชุมสัมมนา หรือเอกสารอื่นๆ ท่ีแสดงถึงความเห็นที่เป็นทางการของ             
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

      นอกจากนั้น อาจระบุรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำาเป็น
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือท่ีเป็นประเด็นสำาคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุข้าง
ต้น เช่น นโยบายและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน 
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการ หรือแผนงานสำาคัญ ๆ การทำา            
บันทึกข้อตกลง ในโครงการ หรือแผนงานความร่วมมือระหว่างองค์การมหาชน           
กับหน่วยงานอ่ืน ข ้อมูลเชิงสถิติแสดงปริมาณ ความต้องการผลผลิตของ                
องค์การมหาชน เป็นต้น
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 สรปุสำระส�ำคญักำรซกัซ้อมควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรจดัต้ังหน่วย

งำนของรัฐ และกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีกำรตรำ

พระรำชบัญญัต ิ

 ข้อเท็จจริง 

 โดยในปัจจุบันยังมีความไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนการขอจัดต้ังหน่วยงาน

ของรัฐทั้งที่เป็น ส่วนราชการ และไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจขึ้นโดยมี

ร่างพระราชบัญญัติหลายฉบับท่ีเข้าสู่วาระ การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งในสาระของกฎหมายนั้นๆ ได้มีการกำาหนดให้มี                 

การจัดตั้งหน่วยงานของรัฐทั้งที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ และไม่เป็นส่วนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจขึ้น และในการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีมิได้ดำาเนินการ

ตามหลักการและขั้นตอนตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เคยมีมติไว้ รวมทั้งมิได้ดำาเนินการ

ตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ ซ่ึงทำาให้

เกิดผลมีการเพิ่มหน่วยงานของรัฐมากข้ึนในลักษณะของหน่วยงานที่จัดต้ังตาม 

พระราชบัญญัติ ซึ่งจะมีผลผูกพันกับงบประมาณของประเทศในระยะยาวและ         

ทั้งมีลักษณะพิเศษในการขอใช้อำานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร 

ที่แตกต่างจากระบบกลางที่ใช้ในการกำากับดูแล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ

องค์การมหาชน ทั้งนี้ หากมีจำานวนหน่วยงานของรัฐประเภทนี้เพ่ิมขึ้นเป็นจำานวน

มากจะกระทบต่อระบบการบริหารราชการของประเทศ โดยเฉพาะระบบการเงิน

และระบบงบประมาณ นอกจากนี้การเสนอร่างกฎหมายในลักษณะ ร่างพระราช

บัญญัตินั้น โดยหลักแล้วควรจัดทำาขึ้นเฉพาะกรณีท่ีกฎหมายนั้นมีผลกระทบต่อ

การจำากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรี          

โดยเฉพาะในการขอจัดตั้งหน่วยงานของรัฐท้ังท่ีเป็นส่วนราชการและไม่เป็น        

ส่วนราชการ คณะรฐัมนตรใีนการประชมุเมือ่วนัที ่24 กรกฎาคม 2550 ได้พจิารณา

มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ ตามท่ีสำานักงาน ก.พ.ร. 

เสนอ ดังน้ี 
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 ขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานของรัฐ กรณีการขอจัดตั้งองค์การมหาชน 

 1. ในการร่างกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามไม่ควรมีข้อ

กำาหนดในรายละเอียดให้มีการจัดตั้งองค์การมหาชนทั้งสองประเภท คือ                       

(1) องค์การมหาชนทีจ่ดัตัง้โดยพระราชกฤษฎกีาจัดต้ังตามพระราชบญัญติัองค์การ

มหาชน พ.ศ. 2542 (2) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะหรือ 

ที่เรียกว่าหน่วยงานในกำากับของกระทรวงข้ึนใหม่ 

 2. การจัดตั้งองค์การมหาชนโดยท่ัวไป ให้ดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 คือ ให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 

2542 โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เว้นแต่องค์การมหาชนนั้นจำาเป็นต้องใช้

อำานาจรัฐฝ่ายเดียว (Unilateral Act) อันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล กรณี

การจัดตั้งกองทุนซ่ึงยกเว้นกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเงิน

คงคลัง หรือกรณีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซ่ึงต้องประสาทปริญญาบัตร 

จึงตราให้เป็นพระราชบัญญัติเฉพาะได้ 

 3. ให้กระทรวงที่ประสงค์จะจัดตั้งองค์การมหาชนดำาเนินการตามมติ        

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 โดยให้จัดทำาคำาชี้แจงประกอบคำาขอ

ส่งไปยังสำานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนำาเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนำาเสนอคณะรัฐมนตรี
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5. กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน	พ.ศ.	2542				 
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พระราชบัญญัติองค์การมหาชน	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2559
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ส่วนที่ 4 

หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ

1.หลักกำรและแนวคิด

ความเป็นมาของแนวคิดหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
 แนวความคิดของแผนยุทธศาสตร ์การพัฒนาระบบราชการไทย                     
(พ.ศ. 2546 – 2550) ประกอบกับเจตนารมณ์และเง่ือนไขตามมาตรา 16 แห่ง          
พระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 ทำาให้เกิด
ความจำาเป็นในการออกแบบโครงสร้างองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ            
โดยเฉพาะในส่วนของภารกจิงานเกีย่วกบัการให้บริการหรืองานสนบัสนนุ (non-core 
function) บางประการ ซึ่งยังไม่สมควรหรือไม่มีเหตุผลสนับสนุนรองรับในการ            
ยุบเลิกและให้เอกชนเข้ามาดำาเนินการแทน แต่การดำาเนินภารกิจงานดังกล่าว  
ต้องอาศัยนวัตกรรมทางการบริหารจัดการและความเป็นอิสระ คล่องตัว โดย
เฉพาะการมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า คุณภาพและความ         
พึงพอใจของผู้รับบริการ
          นอกจากนี้ จากการสำารวจวิธีการดำาเนินงานที่มีความเป็นเลิศในระดับ
นานาชาติ (International Best Practices Survey) พบว่า บรรดาประเทศ          
ช้ันนำาต่าง ๆ  ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานให้บริการในลักษณะพิเศษขึ้นเป็นเวลานาน
พอสมควรแล้ว เพื่ออุดช่องว่างเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์การในภาครัฐ อาทิ 
เช่น ประเทศสหราชอาณาจักรได้จัดตั้งหน่วยงานเรียกว่า Executive Agency 
(EA) รวมท้ังสิ้นประมาณมากกว่า 200 แห่ง ประเทศแคนาดาได้จัดตั้งหน่วยงาน
เรยีกว่า Special- Operating Agency (SOA) รวมถึงประเทศอืน่ๆ เช่น ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา
 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ศึกษาเพ่ือให้มีการจัดต้ัง  
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) ขึ้นในกระทรวง ทบวง กรม
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ในสังกัดฝ่ายบริหาร เพ่ือรับผิดชอบเป็นผู้ดำาเนินงานให้บริการ (service provider) 
บางประเภทแก่ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการอื่น หรือประชาชน            
โดยทั่วไป โดยมีอิสระความคล่องตัวในการบริหารงานได้อย่างพอเพียงต่อ            
การส่งมอบบริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 

หลักการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
1. เป็นหน่วยงานให้บริการภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะ         

กึ่งอิสระ แต่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของกรม และอยู่      
ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม มีเป้าหมายให้บริการ
หน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นหลัก และหากมีกำาลังการผลิตส่วนเกินจะให้บริการ           
หน่วยงานอืน่และประชาชนได้ (ซ่ึงทำาให้แตกต่างจากรัฐวสิาหกจิท่ีมไิด้เป็นนติิบคุคล 
เช่น โรงงานยาสูบฯ ที่ให้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม         
แก่ประชาชนเป็นหลัก)

2. การดำาเนินงานใช้รูปแบบวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถจะ
เรียกเก็บค่าบริการจากหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือลูกค้าผู้รับบริการอื่นๆ ได้

3. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำาไร และไม่นำาส่งรายได้เข้ารัฐโดยตรง 
หรือจำาเป็นต้องเลี้ยงตัวเองได้เป็นสำาคัญ แต่ในบางกรณีอาจมีการวางเงื่อนไข          
ให้ต้องนำาส่งรายได้เหนือรายจ่ายบางส่วนเข้ารัฐตามสมควร

4. ความสัมพันธ์กับส่วนราชการเจ้าสังกัด
       1)  จัดต้ังขึ้นจากการแปลงสภาพหน่วยงานบางหน่วยงานของส่วน
ราชการเจ้าสงักดัตามระเบียบสำานกันายกรฐัมนตรว่ีาด้วยการบรหิารงานของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 (ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการเจ้าสังกัด 
และไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากส่วนราชการเจ้าสังกัด) 
       2)  ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยบริการรูป
แบบพิเศษในลักษณะค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก แต่จะต้ังงบประมาณเพื่ออุดหนุน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่ได้ 
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       3)  ส่วนราชการเจ้าสังกัดมีอำานาจบริหารจัดการ (ผ่านการแต่งตั้งคณะ
กรรมการและผู้อำานวยการ และการให้นโยบาย) 
       4)  การดำาเนินงานใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องได้รับ           
การมอบอำานาจจากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานเจ้าสังกัด 
       5)  บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
       6)  ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนคลายกฎระเบียบ เพ่ือให้เกิดอิสระความ
คล่องตัวทางการบริหารจัดการ 

คุณลักษณะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
          การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ แต่เดิมอาศัยอำานาจนายกรัฐมนตรี
ตามมาตรา 11 (8) แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534              
โดยการวางระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 ต่อมาเพื่อให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นหน่วยงาน
ที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 
2550 จึงได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไว้ในมาตรา 40/1 
โดยให้ส่วนราชการภายในกรมที่มีลักษณะเป็นงานให้บริการหรือมีการให้บริการ
เกี่ยวเนื่องอยู่ด้วย และหากแยกงานบริหารออกเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
แล้วจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดียิ่งขึ้น ส่วนราชการดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการ
ปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษซ่ึงมิใช่เป็นส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในกำากับของส่วนราชการก็ได้
          เพื่อให้เห็นธรรมชาติของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษอย่างชัดเจน จึงได้
จัดทำาตารางเปรยีบเทยีบให้เหน็ความแตกต่างระหว่างส่วนราชการ องค์การมหาชน
และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
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 ด้วยเหตุท่ีหน่วยบริการรูปแบบพิเศษยังคงมีความสัมพันธ์ผูกพันกับ          
หน่วยงานแม่ ดังนั้น การดำาเนินการใดๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจึงต้อง
ได้รับการมอบอำานาจจากหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานแม่ อันก่อให้เกิดผล
ติดตามมาอย่างน้อยสองประการ กล่าวคือ 
  ประการแรก หน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องมีภาระรับผิดชอบต่อผลงาน 
(Accountability for Results) ต่อหน่วยงานเจ้าสังกัดของตน

ประการที่สอง หน่วยงานแม่ผู้มอบอำานาจยังสามารถเข้าไปกำากับดูแล
การดำาเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษอยู ่ เพื่อให้มั่นใจจนกว่าการ           
ดำาเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
อย่างแท้จริง (รายละเอียดตามแผนภาพที่ 4.1) 

ภาพที่ 4.1   แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานแม่และหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ 

          จากคุณลักษณะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษท่ีมีลักษณะกึ่งอิสระ            
(Quasi-Autonomy) แต่ยังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าหน่วยราชการ 
โดยหน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีความเป็นอิสระ คล่องตัว รับมอบอำานาจให้           
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจึงเป็นทางเลือกใหม่ของการจัด
โครงสร้างองค์การในภาคราชการที่จะช่วยทำาให้ขนาดของส่วนราชการเดิมเล็กลง       
มีการถ่ายโอนและโยกย้ายข้าราชการและลูกจ้างบางส่วนออกไป ลดภาระต้นทุน           
ค่าใช้จ่าย รวมถงึการปรบัปรงุประสทิธภิาพและคณุภาพของการดำาเนนิงานให้ดีขึ้น 
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ภาพท่ี 4.2 แผนภาพแสดงสถานะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ในกรณีท่ีไม่อาจมอบอำานาจตามวรรคสองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บริหารราชการแผ่นดินได้ ให้ดำาเนินการมอบอำานาจตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์

การจำาแนกประเภทของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามลักษณะภารกิจ

ของหน่วยงาน

1. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให้บริการ            

ด้านพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม แก่ส่วนราชการเจ้าสังกัด ยกตัวอย่างเช่น 

สำานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เป็นต้น

2. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให้บริการ              

ด้านบริการสาธารณะ สังคม และวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น สถาบันส่งเสริมการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น
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โครงสร้างและระบบการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

           การจัดโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนั้นอาจ

ดำาเนินการในรูปของคณะกรรมการอำานวยการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงาน

แม่เจ้าสังกัด (หรือในกรณีท่ีเป็นศูนย์บริการร่วมอาจมีผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ 

เข้ามาร่วมกันเป็น คณะกรรมการบริหาร) หรืออาจให้อยู ่ภายใต้การดูแล              

บังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการโดยตรงก็ได้ ทั้งนี้ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

จะต้องมีอิสระความคล่องตัวในการจัดโครงสร้างองค์การ อัตรากำาลังและ             

ค ่าตอบแทนของตนได้เองตามความเหมาะสมโดยผ่านความเห็นชอบของ                 

คณะกรรมการอำานวยการหรือผู้บังคับบัญชาสุดแล้วแต่กรณี เนื่องจากมีระบบ 

การคำานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายและวางระบบรายงานเพื่อการควบคุมทางการเงิน

อย่างเคร่งครัดไว้แล้ว การกำาหนดอัตราค่าจ้างของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ  

รูปแบบพิเศษให้คำานึงถึงประสิทธิภาพและรายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างทั่วไปในลักษณะงานทำานองเดียวกัน

ภาพที่ 4.3   แผนภาพแสดงการจัดโครงสร้างการบริหารของหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษ 
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หน่วยบริการรูปแบบพิเศษท่ีกำาหนดขึ้นมานี้ต้องมีระบบการบริหารงานที่สำาคัญ
จำานวน 4 ระบบ ดังนี้       

ระบบที่หนึ่ง ระบบการควบคุมดูแลการดำาเนินงานและการบริหารงาน
ทั่วไป
        หน่วยงานต้องมีหน้าที่สรรหาผู้อำานวยการ โดยดำาเนินการในรูปคณะ
กรรมการสรรหา มีอธิบดีเป็นประธาน สรรหาจากข้าราชการและบุคคลภายนอก 
โดยอธิบดีเป็นผู้มีอำานาจแต่งตั้งตลอดจนลงนามในสัญญาว่าจ้าง 
          ผู้อำานวยการมีอำานาจในการบริหารงานของหน่วยงานตามนโยบายและ
แผนงานที่กำาหนดไว้ ซ่ึงต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือ
คณะกรรมการก่อน นอกจากนั้น ยังมีอำานาจออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ ทางการ
บริหารที่จำาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวบรวมปัญหา
ในการดำาเนินการพร้อมด้วยข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อผู้มีอำานาจแต่งตั้ง และ             
จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานประจำาปีเสนอต่อผู้มีอำานาจแต่งตั้ง ตลอดจน      
ดำาเนินงานอ่ืนเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน 
 จากระบบการสรรหาดงักล่าว ผูอ้ำานวยการของหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ 
จึงเป็นผู้มีอำานาจกำากับ ดูแลและควบคุมการบริหารจัดการภายในหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษที่มีอิสระพอสมควร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในเชิงนโยบายและ
เป้าหมายการบริหารงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือคณะกรรมการ

ระบบท่ีสอง  ระบบบริหารงานบุคคล
          หน่วยบริการรูปแบบพิเศษสามารถวางระเบียบบริหารงานบุคคลในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับพนักงานของหน่วยงานได้ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หรือหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด และต้องประกาศให้พนักงานทราบอย่างเป็น
ทางการ 

 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ซ่ึง
ปฏิบัติหน้าที่ในราชการประจำาของส่วนราชการนั้น เว้นแต่ในกรณีจำาเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าสังกัดโดยคำาร้องขอของผู้อำานวยการจะสั่งให้บุคคลดังกล่าวไปปฏิบัติงานใน
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หน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามระยะเวลาที่กำาหนดได้ โดยให้ดำาเนินการตาม          
พระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำาการ ซ่ึงให้นับเวลา
ระหว่างน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550
 ในกรณีท่ีให้ข้าราชการมาปฏิบัติงาน รัฐมนตรีเจ้าสังกัดสามารถอาศัย
อำานาจตามพระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำาการ               
ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550 อาจสั่งให้ข้าราชการ
ไปปฏิบัติราชการในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษได้เป็นการชั่วคราว รวมเวลาทั้งสิ้น
ไม่เกิน 4 ปี โดยให้นับเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
สำาหรับการคำานวณบำาเหน็จบำานาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทำานองเดียวกัน
เหมือนอยู่ปฏิบัติราชการเต็มเวลา ข้าราชการท่ีมาปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูป
แบบพิเศษ จะอยู่ภายใต้กฎระเบียบการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน และทำา
สัญญาการจ้างเช่นเดียวกับพนักงานตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ในกรณีที่ข้าราชการที่ถูกสั่งให้มาปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษหมดวาระและประสงค์จะขอกลับไปรับราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด
แต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งในระดับไม่ตำ่ากว่าเดิม สำาหรับลูกจ้างประจำาและลูกจ้าง
ช่ัวคราวที่มีอยู่ในปัจจุบันของหน่วยงานเดิมนั้น จะต้องมีการปรับเข้าเป็นพนักงาน
หรือเข้าสู่ระบบลูกจ้างสัญญาจ้างต่อไป โดยไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์เดิมที่เคย
ได้รับ

ระบบท่ีสาม ระบบการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน
 หน่วยบรกิารรปูแบบพิเศษ ส่วนราชการเจ้าสงักดัจะตัง้งบประมาณอดุหนนุ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษในลักษณะค่าตอบตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้
บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก แต่จะ
ตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่ได้
 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีระบบบัญชีพัสดุและทรัพย์สินแยกต่างหาก
จากหน่วยงานแม่ และใช้ระบบบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual Accounting) 
ตามหลักสากล บริหารงานภายใต้หลักการของการคิดคำานวณต้นทุนอย่าง       
เหมาะสม โดยเฉพาะการตีราคามูลค่าสินทรัพย์ของทางราชการที่ได้รับ การนำา
มาใช้ประโยชน์ การคำานวณค่าเสื่อมราคา และต้องทำารายงานทางการเงินโดย     
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จัดทำางบดุล งบการเงินและบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลาดำาเนินการให้ผู้สอบบัญชี
ภายนอกตรวจสอบ ตลอดจนต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน 
การบัญชี และการพัสดุขององค์กร ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้             
หน่วยงานแม่ทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
 ในการทำาธุรกรรมใดๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ต้องเสียภาษีมูลค่า
เพิ่มแต่ได้รับการยกเว้นภาษีนิติบุคคล 

 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ และให้ทำาการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษทุกรอบปี

ระบบท่ีสี่ การตรวจสอบและประเมินผลการดำาเนินงาน
 ให้หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษจดัทำารายงานประจำาปีตามแบบแสดงรายงาน
ประจำาปีหน่วยบริการรูปแบบพิเศษท่ี ก.พ.ร. กำาหนด เสนอต่อส่วนราชการ               
เจ้าสังกัด และให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดจัดทำาความเห็นประกอบรายงาน แล้ว
รายงานต่อ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี โดย
กำาหนดเป็นตัวชี้วัดบังคับสำาหรับส่วนราชการท่ีมีการจัดต้ังหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ 
 เมื่อหน่วยบริการรูปแบบพิเศษดำาเนินการครบ 4 ปี ให้หน่วยบริการรูป
แบบพิเศษจัดทำารายงานตามกรอบการประเมินหน่วยบริการรูปแบบที่ ก.พ.ร. 
กำาหนดเสนอต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด และให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดทำาความเห็น
ประกอบรายงาน แล้วรายงานต่อ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากนับ          
แต่สิ้นปีบัญชีในปีนั้น

การปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
 ภายใต้ลักษณะโครงสร้างและระบบการบริหารงานหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษจะพบว่าหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ สามารถออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวตามความเหมาะสมกับภารกิจของการดำาเนินงานของแต่ละแห่ง ดังนั้น ในการ
ปรับเปลี่ยนหน่วยงานใดในส่วนราชการไปสู่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษควรจะต้อง
คำานึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
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 ประการแรก  ส่วนราชการนั้นมีลักษณะหรือภารกิจของการดำาเนินงาน
เป็นเรื่องของการให้บริการต่อภารกิจของหน่วยงานแม่ อาทิ งานโรงพิมพ์ของ 
ส่วนราชการ งานผลิตวัสดุอุปกรณ์ งานผลิตครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น 
 ประการที่สอง  สามารถดำาเนินการได้อย่างชัดเจนภายใต้กรอบนโยบาย
ที่กำาหนด หมายความว่า ส่วนราชการที่ปฏิบัติภารกิจสามารถดำาเนินงานได้โดย
ไม่มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้จากภายนอกมากระทบ ซ่ึงหากมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ส่วนราชการอื่น อาจทำาให้ไม่สามารถตัดสินใจได้ ด้วยตนเอง และกระทบต่อการ
ตอบสนองภารกิจของหน่วยงานแม่ 
 ประการที่สาม  มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสร้างภาระรับผิดชอบ            
ต่อหน่วยงานแม่เจ้าสังกัดได้ โดยสามารถสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานแม่ให้
บรรลุผลผลิตที่หน่วยงานแม่กำาหนดได้ 
 ประการท่ีสี่  สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจน และมีความเป็นรูปธรรม 
น้ัน หมายความว่า ผลผลิตของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หน่วยงานแม่ต้อง
สามารถกำาหนดเป้าหมาย และสามารถที่จะวัดผลความสำาเร็จ (Output) ที่เกิด
ขึ้นได้อย่างชัดเจนเหมือนองค์กรทางธุรกิจ ไม่ใช่วัดท่ีกระบวนการทำางานหรือความ
พึงพอใจของผู้รับบริการเท่านั้น
 ประการที่ห้า  มีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอต่อการแยกส่วนออกจาก           
หน่วยงานแม่เจ้าสังกัด หมายความว่า ส่วนงานนั้นมีภารกิจที่เหมาะสม มีขนาด
โครงสร้างอัตรากำาลังเมื่อแยกตัวแล้วสามารถที่จะยืนอยู่บนขาของตัวเองหรือ
สามารถเลี้ยงตัวเองได้ 
 ประการที่หก  ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่ได้พัฒนาไปสู่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
สามารถบริหารงานอย่างมืออาชีพ โดยคำานึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล            

ในการบริหารงาน
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2. กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

2. ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการ           

รูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

3. พระราชกฤษฎีกา กำาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำาการซึ่งให้

นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการพ.ศ. 2550

4. แนวทางปฏิบัตเิก่ียวกบัการขอจดัตัง้และการประเมินผลหน่วยบรกิารรปูแบบ

พเิศษ ตามหนงัสอืสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว10 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550

5. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ         

ตามหนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว7 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
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คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 187คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 188



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 189คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 190



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 191คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 192



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 193คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 194



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 195คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 196

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน

ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ	พ.ศ.	2550



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 197คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 198



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 199คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 200



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 201คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 202

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
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พระราชกฤษฎีกา

ก�าหนดหลักเกณฑ์การส่ังให้ข้าราชการไปท�าการ

ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ	พ.ศ.	2550
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หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ	ตามหนังสือส�านักงาน	ก.พ.ร.	ที่	นร	1200/ว10	
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3. แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขอจัดตั้งหน่วยบริกำร      

รูปแบบพิเศษ
 1. แนวคิดและหลักการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

1) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีสถานะเป็นหน่วยงานให้บริการภายใน
ของระบบราชการโดยมีลักษณะก่ึงอิสระ (arm’s length) แต่ไม่มีสถานะเป็น
นิติบุคคลยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงหรือกรม และอยู่ภายใต้การบังคับ
บัญชาของปลัดกระทรวงหรืออธิบดีสุดแล้วแต่กรณี มีเป้าหมายให้บริการ          
หน่วยงานแม่เป็นอันดับแรก และหากมีกำาลังการผลิตส่วนเกินจะให้บริการ          
หน่วยงานอื่นและประชาชนได้ ในการส่งมอบผลผลิตต้องมีระบบการประกัน
คุณภาพ ทั้งนี้ การให้บริการแก่ประชาชนต้องไม่เป็นการแข่งขันกับเอกชน

2) มีลักษณะของการจัดโครงสร้างการบริหารในแบบการกระจาย 
อำานาจ แยกส่วนออกมาเป็นหน่วยงานเอกเทศ หรือเรียกกันว่าศูนย์รับผิดชอบ 
(responsibility center) ท่ีสามารถดูแลรับผิดชอบการดำาเนินงานการบริหาร
ทรัพยากรและการส่งมอบผลผลิตของตนเอง

3) ยังคงเป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการเจ้าสังกัด 
เนื่องจากหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล การดำาเนินงานใดๆ 
ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจึงต้องได้รับการมอบอำานาจจากปลัดกระทรวง
หรืออธิบดี ซ่ึงเป็นผลทำาให้ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องมีภาระรับผิดชอบ           
ต่อผลงาน (accountability for results) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด และฝ่าย                          
ผู ้มอบอำานาจยังสามารถเข้าไปกำากับดูแลการดำาเนินงานของหน่วยบริการ                  
รูปแบบพิเศษอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำาเนินการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอย่างแท้จริง

4) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษสามารถกำาหนดระเบียบวิธีการบริหาร
จัดการที่จะทำาให้การทำางานเกิดความคล่องตัวโดยไม่ต้องยึดกับระเบียบท่ีใช้อยู่
ในส่วนราชการ

5) เป็นทางเลือกใหม่ของการจัดโครงสร้างองค์การในภาคราชการที่
จะช่วยทำาให้ขนาดของส่วนราชการเดมิเลก็ลง มกีารถ่ายโอนและโยกย้ายข้าราชการ
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และลูกจ้างบางส่วนออกไป ลดภาระต้นทุนค่าใช้จ ่ายรวมถึงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำาเนินงานให้ดีขึ้น

6) การจดัตัง้หน่วยบริการรปูแบบพเิศษมหีลกัการทีแ่ตกต่างจากองค์การ
มหาชน ในแง่ของลักษณะของภารกิจหรือหน่วยงานที่ยังไม่สมควรแยกออกเป็น
นิติบุคคลอย่างเป็นอิสระอย่างเด็ดขาดจากหน่วยงานต้นสังกัด เพราะการดำาเนิน
งานต้องอาศัยภายใต้หรือมีขนาดค่อนข้างเล็กและขอบเขตที่จำากัดกว่า หรือไม่มี
คุณลักษณะของประเด็นในเชิงนโยบายสาธารณะอย่างเด่นชัดที่จำาเป็นต้องมีระดับ
ของความเป็นอิสระอย่างค่อนข้างสูง

 2. แนวทางการพจิารณาเพือ่จดัตัง้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามระเบยีบ
สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ                 

1) หน่วยงานท่ีจะแปลงสภาพเป ็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ                
หมายถึง หน่วยงานภายในระดับตำ่ากว่ากรมของส่วนราชการ และหมายความ   
รวมถึงภารกิจของหน่วยงานหรือส่วนราชการ

2) มีลักษณะงานเป็นงานให้บริการที่มีขีดความสามารถที่นอกจากจะ
ปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ส่วนราชการต้นสังกัดแล้ว ยังสามารถใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ หรือ
ทรัพยากรอื่นใดของหน่วยงานนั้นให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
แห่งอื่นหรือประชาชนได้ด้วย

3) การแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะเป็นประโยชน์
แก่การให้บริการสาธารณะได้อย่างกว้างขวาง จะก่อให้เกิดความคล่องตัว คุ้มค่า 
และสามารถลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลงได้

4) มีการปรับโครงสร้างของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการแปลง
สภาพหน่วยงานเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

5) การดำาเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการภาครัฐเป็นสำาคัญ และเมื่อมีกำาลัง            
การผลิตหรือขีดความสามารถเหลืออยู ่ จึงจะให้บริการแก่ประชาชนได้ และ             
ผู ้มีอำานาจควบคุมมีหน้าท่ีในการวางหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขในการ                   
ให้บริการแก่ประชาชนเพื่อมิให้เป็นการแข่งขันกับภาคเอกชน
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6) ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องกำาหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดประสงค์จะได้รับบริการจากหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และ
แจ้งให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษทราบล่วงหน้าเป็นประจำาทุกปีงบประมาณ

7) ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะตั้งงบประมาณเพ่ืออุดหนุนหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษไม่ได้ เว้นแต่เป็นงบประมาณสำาหรับค่าตอบแทนหรือค่าบริการใน
การใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะ           
เริ่มแรก

 3. ภารกิจหรือหน่วยงานท่ีอาจกำาหนดเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ              
จะต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1) มีลักษณะงานที่เป็นการให้บริการ
2) สามารถดำาเนนิการได้อย่างชดัเจนภายใต้กรอบนโยบายท่ีกำาหนดขึน้
3) มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสร้างภาระรับผิดชอบต่อหน่วยงานเจ้า

สังกัดได้
4) สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
5) มีขนาดท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการแยกส่วนออกมาจากหน่วยงาน 

เจ้าสังกัด
6) ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคญัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง
ตัวอย่าง ภารกิจของรัฐท่ีสามารถแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบ

พิเศษ
•	 งานศูนย์ข้อมูล/ศูนย์สารสนเทศ
•	 งานฝึกอบรม/งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
•	 งานออกแบบและก่อสร้าง/ควบคุมการก่อสร้าง
•	 งานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์/งานทดสอบคุณภาพ
•	 มาตรฐานห้องปฏิบัติการ
•	 งานตรวจวิเคราะห์สินค้า
•	 งานบริหารกองทุน
•	 งานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และ/หรือสังคมศาสตร์
•	 งานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม/พิพิธภัณฑ์
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•	 งานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา/งานติดตาม
ประเมินผลการจัดการศึกษา

•	 งานให้บริการในโรงพยาบาล
•	 งานให้บริการคำาปรึกษาแนะนำา
•	 งานให้บริการเฉพาะด้าน เช่น โรงกษาปณ์ โรงพิมพ์ของส่วน

ราชการ
•	 งานปฏิบัติการให้บริการอื่นๆ

 4. ข้ันตอนการขอจัดตั้ง มี 6 ข้ันตอน คือ
1) หน่วยงานเจ้าสงักดัวเิคราะห์ความเหมาะสมของหน่วยงานท่ีประสงค์

จะจัดตัง้เป็นหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ และนำาเสนอคณะกรรมการพฒันาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวงเพื่อพิจารณา (กรณีส่วนราชการในสังกัดสำานักนายก
รัฐมนตรีท่ีอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการไม่สังกัด
สำานกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวงให้นำาเสนอคณะกรรมการพฒันาโครงสร้าง
ระบบราชการของส่วนราชการ)

2) คณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณา
ข้อเสนอ หากเห็นชอบให้ปลัดกระทรวงส่งคำาขอจัดต้ังหน่วยบริการรูปแบบ          
พิเศษมายังสำานักงานก.พ.ร. พร้อมรายละเอียดแบบรายการคำาชี้แจงประกอบ
คำาขอจัดตั้ง

3) สำานักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์ความเหมาะสมในการในด้านภารกิจ 
ศักยภาพของหน่วยงานด้านต่างๆ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ และระบบ
การกำากับดูแลจากหน่วยงานเจ้าสังกัด เพื่อเสนอ ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบ

4) ก.พ.ร. นำาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
5) สำานักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้กระทรวงทราบ
6) ประกาศแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และแก้ไข                

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานเจ้าสังกัด (ถ้ามี) ในราชกิจจานุเบกษา
แสดงขั้นตอนตามแผนภูมิแนบท้าย
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 5. แบบรายการคำาชี้แจงประกอบคำาขอจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
ให้จัดทำารายละเอียดโดยมีหัวข้อ ดังนี้

1) เหตุผลความจำาเป็นในการขอจัดตั้งต้องระบุเหตุผลความจำาเป็นของ
งานที่จะจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษให้ชัดเจน ได้แก่

(1) เหตใุดจงึจำาเป็นต้องจดัตัง้เป็นหน่วยงานในรปูแบบหน่วยบรกิาร
รูปแบบพิเศษ

(2) เหตุผลของการที่องค์กรรูปแบบส่วนราชการไม่สามารถดำาเนิน
ภารกิจนั้นๆ ได้รวมทั้ง เหตุผลของการที่ไม่จัดต้ังเป็นองค์การมหาชน ตลอดจน
เหตุผลของไม่สามารถถ่ายโอนให้เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ

ให้ภาคเอกชนดำาเนินการ
(3) เหตุผลที่แสดงว่าการจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อ

ให้สามารถให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นและประชาชน
ได้ด้วย

2) เป็นการแปลงสภาพหน่วยงานเดิมต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็น การ
แปลงสภาพหน่วยงานที่มีอยู่เดิม

(1) เป็นหน่วยงานหน่วยงานตามนิยามข้อ 3 ของระเบียบสำานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548

(2) มีคำาสั่งมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
(3) มีการแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน           

เจ้าสังกัด
3) ภารกิจที่จะดำาเนินการ บทบาท ขีดความสามารถของหน่วยบริการ

รูปแบบพิเศษต้องระบุให้ชัดเจนว่า
(1) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษท่ีจะจัดตั้งมีวัตถุประสงค์การจัดตั้ง

อย่างไรกรอบภารกิจอะไรบ้างที่จะดำาเนินการ บทบาทของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษน้ันคืออะไร มีอำานาจหน้าที่อย่างไร

(2) ต้องแสดงความสัมพันธ์และภาระรับผิดชอบต่อส่วนราชการ
เจ้าสังกัด
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(3) ต้องแสดงว่าหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่จะจัดตั้งมีขีดความ
สามารถที่นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ ให ้แก ่ส ่วนราชการเจ ้าสังกัดได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของส่วนราชการแล้ว ยังสามารถ        
ใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นใดของหน่วยงานั้นให้บริการแก่ส่วนราชการ       
หรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น หรือประชาชนได้ด้วย

4) ประโยชน์ของการจดัตัง้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องระบใุห้ชัดเจน
ว่า เมื่อมีการแปลงสภาพหน่วยงานเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษแล้ว จะก่อให้
เกิดความคล่องตัว คุ้มค่า และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐยิ่งขึ้น

5) ร่างแผนการดำาเนนิงานของหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ หมายถงึร่าง
แผนกลยุทธ์ (strategic plan) และแผนธุรกิจ (business plan) ของหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ เป้าหมายปริมาณงานบริการที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดประสงค์จะได้รับบริการจากหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ผลลัพธ์ 
ตัวช้ีวัดผลการดำาเนินงานจำาแนกเป็นรายปี ในระยะเวลาปีที่ 1-3 ของการจัดตั้ง
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เพื่อแสดงแผนที่เดินทาง (road map) ของการดำาเนิน
ภารกิจของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษซึ่งจะถูกกำาหนดเป็นข้อตกลงในการซื้อ
บริการระหว่างส่วนราชการเจ้าสังกัดกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ทั้งนี้ เมื่อครบ
กำาหนด 1 ปีของการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะต้องจัดทำารายงานตาม
แบบแสดงรายงานประจำาปี เสนอต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด และ ก.พ.ร. 

ทั้งนี้ ก.พ.ร. และส่วนราชการเจ้าสังกัดมีหน้าท่ีในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรี           
เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของการจัดต้ังหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
แห่งนั้น

6) ร่างแผนการเงิน (Financial Proposal)
(1) ต้องระบุถึงแผนรายรับว่าที่มาของทุน และรายได้ที่จะใช้

สนับสนุนการดำาเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในระยะ 4 ปีแรก โดยให้
ระบุรายละเอียดของประมาณการรายได้ ประมาณการงบประมาณสำาหรับค่า
ตอบแทนหรอืค่าบรกิารของส่วนราชการเจ้าสงักดัในการใช้บรกิารของหน่วยบรกิาร



คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ 216

รูปแบบพิเศษ รวมทั้งรายได้อื่นๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะมาจากทางใด
ได้บ้าง

(2) ต้องระบุวิธีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าบริการ
(3) ต้องระบุถึงแผนรายจ่ายในรายละเอียดว่าจะใช้เงินปีละเท่าไหร่          

โดยเฉพาะในระยะ 4 ปีแรก จะใช้จ่ายเงินในกิจกรรมใด ผลผลิตของแต่ละกิจกรรม     
ได้แก่อะไรบ้าง รวมทั้งรายละเอียดของงบประมาณค่าใช้จ่ายในการลงทุนเร่ิมแรก              
(ถ้ามี)

(4) การออกแบบระบบการคำานวณต้นทุนค่าใช้จ่ายและการวาง
ระบบการรายงานเพื่อการควบคุมทางการเงิน

7) แผนการถ่ายโอน (Transition Plan) ให้ระบุโครงสร้างองค์กร 
กำาหนดกรอบอตัรากำาลังท่ีต้องการในช้ันต้น และให้ระบวุ่าจะมกีารถ่ายโอนบคุลากร
จากส่วนราชการใด เมื่อจัดตั้งข้ึนแล้วจะมีการยุบเลิกหรือรวมหน่วยงานใดเข้ากับ
หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ จะมกีารถ่ายโอนภารกจิ กจิการ อำานาจหน้าทีท่รัพย์สิน 
งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน บุคลากร จากส่วนราชการหรือหน่วยงาน            

ใดบ้าง รวมทั้ง แผนการดำาเนินการกับอัตรากำาลังส่วนเกิน (ถ้ามี)

8) ระบบการกำากับดูแลจากหน่วยงานเจ้าสังกัด โครงสร้างการบริหาร

และการดำาเนินกิจการ

(1) ต้องระบุระบบการกำากับดูแลจากหน่วยงานเจ้าสังกัด
(2) โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างคณะกรรมการ (ถ้ามี) ซึ่งต้อง

สอดคล้องกับข้อกำาหนดของระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การบริหารงาน
ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ.2548

(3) ระบุแนวทางการบริหารทรัพยากรของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษที่จะจัดตั้งข้ึนใหม่ ได้แก่

- ระบบบริหารทั่วไป
- ระบบการคลัง
- ระบบบริหารงานบุคคล

(4) ระบุแนวทางการสรรหาผู้อำานวยการ
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9) รายละเอียดอื่นๆ
ได้แก่ ความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ในภารกิจ           

ที่จะจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยเสนอหลักฐานของการสำารวจความ
คิดเห็น หรือการจัดประชุมสัมมนา หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงความเห็นท่ีเป็น
ทางการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอกจากนั้น อาจระบุรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่า
เกี่ยวข้องและจำาเป็นเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หรือที่เป็นประเด็นสำาคัญที่
นอกเหนือจากท่ีระบุข้างต้น เช่น ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในโครงการ 
หรือแผนงานสำาคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ข้อมูลเชิงสถิติ
แสดงปริมาณความต้องการผลผลิตของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นต้น

4. แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินผลหน่วยบริกำร
รูปแบบพิเศษ

 สบืเนือ่งจากระเบยีบสำานกันายกรฐัมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับ
ใช้นับแต่วันที่ 21 มกราคม 2548 ทั้งนี้ ตามข้อ 17 ของระเบียบดังกล่าวกำาหนด
ว่า “ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติต่อ ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่ ก.พ.ร. 
กำาหนด และให้ ก.พ.ร. ศึกษาและวิเคราะห์รายงานดังกล่าวเพื่อนำาไปเป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานของทางราชการ” และข้อ 18 
ของระเบียบดังกล่าวกำาหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ให้ ก.พ.ร. ร่วมมือกับส่วนราชการ
เจ้าสังกัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ”           
ขั้นตอนการดำาเนินการประเมินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ก.พ.ร. ได้กำาหนด              
ขั้นตอนการดำาเนินการประเมินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ดังนี้
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 1. ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจัดทำารายงานประจำาปีตามแบบแสดง
รายงานประจำาปีหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ที่ ก.พ.ร. กำาหนดเสนอต่อส่วนราชการ
เจ ้าสังกัด และให้ส ่วนราชการเจ ้าสังกัดจัดทำาความเห็นประกอบรายงาน                       
แล้วรายงานต่อ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี 
โดยกำาหนดเป็นตัวช้ีวัดบังคับสำาหรับส่วนราชการที่มีการจัดต้ังหน่วยบริการ                
รูปแบบพิเศษ

 2. เมื่อหน่วยบริการรูปแบบพิเศษดำาเนินการครบ 4 ปี ให้หน่วยบริการ               
รูปแบบพิเศษจัดทำารายงานตามกรอบการประเมินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ                
ที่ ก.พ.ร. กำาหนดเสนอต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด และให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด             
จัดทำาความเห็นประกอบรายงาน แล้วรายงานต่อ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับจากนับแต่วันสิ้นปีบัญชีในปีนั้นแบบรายงานประจำาปีและกรอบการประเมิน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ก.พ.ร. เห็นควรกำาหนดแบบรายงานประจำาปี                  
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษและกรอบการประเมินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ                
เพ่ือให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานประจำาปี 
และราย 4 ปี เสนอต่อหน่วยงานเจ้าสังกัด และ ก.พ.ร. ตามระเบียบสำานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548                    
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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แบบแสดงรายงานประจ�าปี
สิ้นสุดวันที่	…………………

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ	………………………………………………………
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ส่วนท่ี	2		 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

1. ลักษณะการประกอบการ

2. การวิจัยและพัฒนา

3. โครงการในอนาคต

4. การจัดการ

5. การควบคุมภายใน

6. ฐานะการเงิน

7. ผลการดำาเนินงาน

ส่วนท่ี	3	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมของหน่วยงาน

ส่วนที่	1

ข้อมูลสรุป	(executive	summary)

สรุปสาระสำาคัญของข้อมูลในส่วนท่ี 2 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษโดยย่อ 

เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการดำาเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
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ส่วนที่	2
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ช่ือหน่วยงาน…………………………………………………………………………………
ที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………….…
โทรศัพท์……………………………………………โทรสาร………………………………………………

1.	ลักษณะการประกอบการ
(1) อธิบายประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก

ของหน่วยงาน
(2) ระบุสัดส่วนรายได้ของหน่วยงานจากแต่ละบริการ ตามงบกำาไร

ขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด ตามตาราง ดังนี้ (พร้อมทั้งอธิบายอ้างอิงถึงหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ีเกี่ยวข้อง)

โครงสร้างรายได้

ประเภทสินค้า/บริการ % 

รายได้

ปี 25…..

รายได้

% ปี 25…..

รายได้

% ปี 25…..

รายได้

%

สินค้า/บริการประเภทที่ 1

สินค้า/บริการประเภทที่ 2

สินค้า/บริการประเภทที่ 3

รวม 100 100 100

(3) เป้าหมายการดำาเนินงาน (goal) : อธิบายเป้าหมายการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานท่ีมุ่งหวังไว้ในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า (อาจเป็นข้อมูลในเชิงตัวเลข
หรือไม่ก็ได้)

(4) ความเชื่อมโยงเป้าหมายของหน่วยงานกับเป้าหมายของหน่วย
งานเจ้าสังกัด : อธิบายถึงการที่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษได้จัดทำาแผนกลยุทธ ์              
ที่ถ่ายทอดภารกิจ จากแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานเจ้าสังกัด มายังผลลัพธ์ ผลผลิต 
และกิจกรรมของหน่วยงาน เช่น strategic map
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(5) ข้อตกลงการดำาเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานเจ้าสังกัด : 
อธิบายถึงสาระสำาคัญของข้อตกลงการดำาเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน
เจ้าสังกัด ทั้งนี้ต้องระบุถึงเป้าหมายท่ีหน่วยงานเจ้าสังกัดต้องการให้หน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษดำาเนินการในแต่ละปี

2.	การวิจัยและพัฒนา

อธิบายนโยบายการวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนา

สินค้า/บริการใหม่หรือปรับปรุงสินค้า/บริการเดิม พร้อมทั้งแสดงรายจ่ายในรอบ

ปีที่ผ่านมาสำาหรับการทำาวิจัยและพัฒนาดังกล่าว กรณีที่ไม่มี ขอให้ระบุว่าไม่มี 

พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลประกอบด้วย

3.	โครงการในอนาคต	(future	plan)

ในกรณีที่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีโครงการในอนาคต ให้อธิบาย

ลักษณะโครงการ ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ รวมทั้งปัจจัยที่อาจทำาให้โครงการ

ไม่สามารถดำาเนินไปตามแผนได้

4.	การจัดการ

(1) โครงสร้างการจัดการ :

(1.1) อธิบายโครงสร้างคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ

ว่าประกอบด้วยคณะกรรมการท้ังหมดก่ีชุด เช่น คณะกรรมการอำานวยการ                        

คณะอนกุรรมการตรวจสอบ เป็นต้น และขอบเขตอำานาจหน้าท่ีของกรรมการแต่ละชดุ

(1.2) ระบุรายชื่อกรรมการ นอกจากนี้ขอให้ระบุหลักเกณฑ์ใน

การคัดเลือกกรรมการ ได้แก่ คุณสมบัติ และกระบวนการสรรหาด้วย

(1.3) จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการ และจำานวน

ครั้งท่ีกรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการ ในปีที่ผ่านมา

(1.4) ระบุชื่อและตำาแหน่งของผู้บริหาร

ทั้งนี้ ขอให้แนบข้อมูลของคณะกรรมการอำานวยการ 

และผู้บริหารเก่ียวกับวุฒิการศึกษาล่าสุด ประวัติการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ี
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และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)) ตามเอกสารแนบ

(2) การสรรหาผู้บริหาร : ระบุวิธีการคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งต้ังเป็น

ผู้บริหาร

(3) ค่าตอบแทนผู้บริหาร : อธิบายในประเด็นดังนี้

(ก) แสดงค่าตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอำานวยการ

ในปีที่ผ่านมา ในรูปเบี้ยประชุม

(ข) แสดงค่าตอบแทนรวมของผูบ้รหิารในปีทีผ่่านมา และอธบิาย

ลักษณะค่าตอบแทนท้ังค่าตอบแทนประจำาและค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินอื่นๆ ด้วย 

เช่น รถประจำาตำาแหน่ง สิทธิการรักษาพยาบาล เงินรางวัล ฯลฯ (ในข้อนี้ คำาว่า 

“ผู้บริหาร” ให้หมายความว่าผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด และส่ีรายแรกต่อ

จากผู้บริหารสูงสุด)

(4) การกำากับดูแลกิจการ : อธิบายว่าที่ผ่านมาหน่วยบริการรูปแบบ

พิเศษมีการประยุกต์ใช้แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หรือไม่ เพียงใด

(5) บุคลากร : แสดงจำานวนพนักงานทั้งหมด และจำานวนพนักงาน

ในแต่ละสายงานหลัก นอกจากนี้ ให้แสดงผลตอบแทนรวมของพนักงานและ

อธิบายลักษณะผลตอบแทนนั้น (เช่น เป็นเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุน

สำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น) รวมทั้งอธิบายนโยบายในการพัฒนาพนักงาน

5.	การควบคุมภายใน

สรุปความเห็นของคณะกรรมการอำานวยการเกี่ยวกับความเพียงพอและ

ความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายในของหน่วยงาน และทีผ่่านมาหน่วยงาน

มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในในเรื่องใดบ้าง ถ้ามี หน่วยงานได้

แก้ไขข้อบกพร่องดงักล่าวเสรจ็สิน้แล้วหรอืไม่ เพราะเหตุใด ท้ังนี ้หากคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นที่ต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการอำานวยการ หรือ              

ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายในประการใด ให้ระบุไว้ในที่นี้
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6.	ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน

(1) งบการเงิน

สรุปฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 

(หรือเท่าที่มีการดำาเนินงานจริง) โดยให้แสดงข้อมูล ดังนี้

(ก) สรุปรายงานการสอบบัญชี

(ข) ตารางสรปุงบการเงนิ โดยแสดงรายการและตวัเลขทีป่รากฏ

ในตารางดังกล่าวต้องตรงกับที่ปรากฏในงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว

(ค) แสดงอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญที่สะท้อนถึงฐานะ              

การเงิน และผลการดำาเนินงานในกิจกรรมหลักของหน่วยงาน

(2) คำาอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน

อธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับ ฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน การเปลี่ยนแปลง

ที่สำาคัญ ปัจจัยที่เป็นสาเหตุหรือมีผลต่อฐานะการเงิน ผลการดำาเนินงาน หรือการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ หากมีแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่อาจมี

ผลต่อฐานะการเงินหรือผลการดำาเนินงานอย่างมีนัยสำาคัญในอนาคตให้อธิบาย

ด้วย

(3) ค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีแสดงค่าตอบแทนท่ีผู ้สอบบัญชี 

สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

(4) ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูป

แบบพิเศษแสดงวิธีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วย

บริการรูปแบบพิเศษ
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ส่วนที่	3

การรับรองความถูกต้องของรายงาน

การรบัรองความถกูต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมลูประจำาปี ดังนี้

คณะกรรมการอำานวยการหน่วยบริการรูปแบบพิเศษทุกคนและผู้ที่ดำารง

ตำาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีให้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา              

หน่วยงาน (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี พร้อมทั้งมอบอำานาจให้

บุคคลใดลงนามกำากับเอกสารในแบบแสดงรายงานประจำาปีแทนด้วย โดยให้ใช้

ข้อความและรูปแบบ ดังน้ี

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจำา ปีฉบับนี้แล้วและ

ด้วยความระมัดระวังในฐานะคณะกรรมการอำานวยการหรือผู้ดำารงตำาแหน่งบริหาร

สูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่

เป็นเท็จ ไม่ทำาให้ผู ้อื่นสำาคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำาคัญ 

นอกจากน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจำา

ปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ

ดำาเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงานแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบการเปิดเผย

ข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำาคัญทั้ง

ของหน่วยงานอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ังควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม

ระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบการควบคุม

ภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้ง

ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่……………………………………. 

ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานแล้วซึ่งครอบคลุมถึงข้อ

บกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการ 

กระทำาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำารายงานทางการเงินของหน่วยงาน
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ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับ

ทีข้่าพเจ้าได้รบัรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้…………………………………

เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ

ของ……………………………………กำากับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้

รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ                      ตำาแหน่ง             ลายมือชื่อ

1. ……………………………  ……………………………………   ……………………………...…

2. ……………………………  ……………………………………   ……………………………...… 

3. ……………………………  ……………………………………   ……………………………...…

4. ……………………………  ……………………………………   ……………………………...……

5. ……………………………  ……………………………………   ……………………………...…

               ชื่อ           ตำาแหน่ง    ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำานาจ ……………………...…   ………………………    ……....................

หมายเหต ุหากในวันท่ีย่ืนแบบแสดงรายงานประจำาปีต่อสำานักงาน ก.พ.ร. มีเหตุจำาเป็นที่ทำาให้

บุคคลใด ยังไม่สามารถลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายงานประจำาปีได้ เมื่อเหตุดังกล่าวหมดส้ิน

แล้ว หน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องจัดให้บุคคลนั้นลงลายมือชื่อทันที เว้นแต่เหตุที่ทำาให้บุคคล

ดงักล่าวไม่สามารถลงลายมอืชือ่ได้เกดิจากการทีบ่คุคลดงักล่าว อยูใ่นภาวะไม่สามารถรูผ้ดิชอบ

หรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต หน่วยบริการรูปแบบ

พิเศษไม่จำาต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือในแบบแสดงรายงานประจำาปี
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ�านาจควบคุมของหน่วยบริการรูปแบบ

พิเศษ

1. ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมตามตาราง ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ 

ตำาแหน่ง

อายุ

(ปี)

คุณวุฒิ

ทางการศึกษา

(1)

ประสบการณ์ทำางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง

ช่วงเวลา ตำาแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/

ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อื่น (2)

หมายเหต ุ

(1) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะ และสถาบันการศึกษา 

การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD))

(2) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

กรอบการประเมินหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

กำาหนดการประเมินใน 3 ด้าน คือ

1. การประเมินผลสัมฤทธิ์และองค์การโดยรวม

2. การประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

3. การจดัทำารายงานและการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะโดยมีรายละเอยีด 

ดังนี้
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1.	การประเมินผลสัมฤทธิ์และองค์การโดยรวม
1.1 การประเมินท่ีอิงวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน โดยศึกษาผลการ

ดำาเนินงานที่เกิดขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการจัดต้ัง
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

1.2 การประเมินปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในหน่วยงาน ที่เอื้อ
หรือขัดขวางการทำาให้หน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษบรรลุตามวัตถุประสงค์ (เน้น
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะการเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และเง่ือนไขของ
กฎหมาย)

1.2.1 โครงสร้างการบริหาร
• คณะกรรมการ :

o องค์ประกอบ
o อำานาจหน้าที่
o บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร
o การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

• ผู้บริหาร :
o การสรรหา
o การกำาหนดค่าตอบแทน
o วิธีการประเมิน และผลการประเมิน
o บทบาทในการกำาหนดกลยุทธ์และแผนงานโครงการ

ของหน่วยงาน
• การจัดโครงสร้างองค์กร

1.2.2 ระบบบริหารงานบุคคล
• ความคล่องตัวของระบบการบริหารงานบุคคลในการ

สรรหารักษาบุคคลเข้ามาดำาเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวม
ทั้งการรับโอนบุคคลจากหน่วยงานเจ้าสังกัด

• จำานวนความเหมาะสมของบุคลากรเมื่อเปรียบเทียบกับ
ภาระงาน
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• Profile และขีดสมรรถนะของบุคลากรในการดำาเนินงาน
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

1.2.3 ระบบงบประมาณ :
• แหล่งที่มาของรายได้
• สัดส่วนรายจ่าย : งบลงทุน/ งบดำาเนินงาน/ งบบุคลากร
• ปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานเจ้าสงักดัในการซือ้บรกิารจาก

หน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษ
1.2.4 กฎระเบียบ

• ระเบียบหลัก 4 เรื่องที่คล่องตัวกว่าระเบียบราชการ
• หลักเกณฑ์การคิดค่าตอบแทนหรือค่าบริการ

1.2.5 ระบบการควบคุมตรวจสอบ
• การตรวจสอบภายใน
• การตรวจสอบจากหน่วยงานเจ้าสังกัด
• การตรวจสอบจากภายนอก

2.	การประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
2.1 ทิศทางและกลยุทธ์ของหน่วยงาน

2.1.1 วิสัยทัศน์
2.1.2 พันธกิจ
2.1.3 วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน
2.1.4 ความเชื่อมโยงเป้าหมายของหน่วยงานกับเป้าหมายของ

หน่วยงานเจ้าสังกัด
2.1.5 เอกสารข้อตกลงการดำาเนนิงานระหว่างหน่วยงานกบัหน่วย

งานเจ้าสังกัด
2.2 ผลผลิตของหน่วยงาน

2.2.1 ผลผลิตของหน่วยงาน
2.2.2 กิจกรรมหลักของหน่วยงาน
2.2.3 การเชื่อมโยงกิจกรรม – ทรัพยากร - ผลผลิต
2.2.4 ผลผลิตของหน่วยงานเมื่อเปรียบเทียบกับแผน
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2.2.5 การคำานวณต้นทนุเมือ่เปรียบเทยีบกบัผลผลิต (unit-cost) 
ในกจิกรรมหลกั - ถ้ามี

2.2.6 การเปรียบเทียบประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย (Cost-Ef-
fectiveness) – ถ้ามี

2.2.7 ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• วิธีการในการวัดความพึงพอใจ
• การนำาผลการวัดความพึงพอใจไปปรับปรุงการ

ดำาเนินงาน
2.2.8 ระบบการประกนัคุณภาพการให้บริการ / การดำาเนินงาน

3.	การจัดท�ารายงานและการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
3.1 การจัดทำารายงานที่เสนอต่อสาธารณะ
3.2 การจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและ

อำานวยความสะดวกให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับหน่วยงาน
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5. แนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนกำรแปลงสภำพเป็น
หน่วยบริกำรรูปแบบพิเศษ

 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
 1. ส่วนราชการเจ้าของเรื่องวิเคราะห์ความเหมาะสมของหน่วยงานที่

ประสงค์จะแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้เสนอคำาขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พร้อมรายละเอียด
ประกอบคำาชี้แจง (ตามแบบคำาช้ีแจงประกอบการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ) และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไข                    
นำาเสนอต่อคณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรมเพ่ือพิจารณา 

 2. คณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรมพิจารณาคำาขอแปลงสภาพ
เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษพร้อมรายละเอียดประกอบคำาชี้แจง และร่างกฎ
กระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไข หากเห็นชอบให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเพื่อ
พิจารณา 

 3. คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณา
คำาขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พร้อมรายละเอียดประกอบ           
คำาช้ีแจง และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อเสนอ
รัฐมนตรีว่าการพิจารณา 

 4. รัฐมนตรีว่าการลงนามในหนังสือเสนอคำาขอแปลงสภาพเป็นหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ พร้อมรายละเอียดประกอบคำาชี้แจง และร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการที่มีการปรับปรุงแก้ไขไปยังสำานักงาน ก.พ.ร. 

 5. สำานักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์รายละเอียดข้อมูลประกอบคำาขอแปลง
สภาพเป็นหน่วยบรกิารรปูแบบพเิศษรวมถงึความเหมาะสมในด้านภารกจิ ศกัยภาพ
ของหน่วยงานด้านต่าง ๆ  ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ ระบบการกำากับดูแล
และประเมินผล เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน 
(อ.กพม.) เพื่อพิจารณา 
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 6. อ.กพม. พิจารณาการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
และนำาเสนอคณะกรรมการพฒันาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) เพ่ือพจิารณา 

 7. กพม. พิจารณาการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เมื่อ 
กพม. พิจารณาแล้วเสร็จ สำานักงาน ก.พ.ร. ดำาเนินการ ดังนี้ 

7.1 เสนอมติ กพม. ต่อ ก.พ.ร. เพื่อทราบ 

7.2 แจ้งมติ กพม. ให้ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองทราบ

7.3 กรณี กพม. มีมติเห็นชอบการแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูป

แบบพิเศษ สำานักงาน ก.พ.ร.ดำาเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

ต่อไป 

 8. คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขอแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบ

พิเศษ 

 9. สำานักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

ทราบเพื่อดำาเนินการขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อประกาศแปลงสภาพเป็นหน่วย

บริการรูปแบบพิเศษต่อไป 

 10. รัฐมนตรีว่าการส่งมติคณะรัฐมนตรีตามข้อ 8 พร้อมร่างกฎกระทรวง

แบ่งส่วนราชการให้สำานักงาน ก.พ.ร. เพื่อพิจารณาการปรับแก้กฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

 11. สำานักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์และตรวจสอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการเสนออนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง

โครงสร้างส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร.) เพื่อพิจารณา การปรับแก้ไขกฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการและนำาเสนอคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพือ่พจิารณา 

 12. สำานักงาน ก.พ.ร. เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) เพือ่พจิารณาเมือ่ ก.พ.ร. มมีตเิหน็ชอบกบัร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

แล้ว สำานักงาน ก.พ.ร. จัดส่งมติ ก.พ.ร. และ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้

สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอน ทางกฎหมายและ

ดำาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ และประกาศราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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ส่วนที่ 5
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 

กำรจดัส่วนรำชกำรในภมูภิำค กำรบรหิำรรำชกำร
ในต่ำงประเทศ และกำรจดัโครงสร้ำงหน่วยงำนสนบัสนนุ

1. กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม

1. ที่มา 
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบ

ในหลักการการมอบอำานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามที่สำานักงาน 
ก.พ.ร. เสนอ เพือ่ให้การบรหิารราชการภายในส่วนราชการของหวัหน้าส่วนราชการ
มีความคล่องตัว รวดเร็ว สามารถจัดตั้ง ยุบเลิก และปรับเปลี่ยนส่วนราชการได้ 
ตอบสนองต่อประชาชน การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจที่
มีความสำาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและ
แนวโน้มที่สำาคัญในอนาคต 

โดยหลักการดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่มุ่งหมายให้องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่น 
เหมาะสมกับบรบิทการพัฒนาประเทศปรบัโครงสร้างและระบบบรหิารงานราชการ
ใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลายมีการดำาเนินงานที่ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้า
สู่การเป็นสำานักงานสมัยใหม่ นำาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถ 
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติของส่วนราชการเกี่ยวกับ         
การแบ่งส่วนราชการ สำานักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทำาหนังสือเวียนแจ้ง มติคณะ
รัฐมนตรีดังกล่าว และแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ท้ังการแบ่ง          
ส่วนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอำานาจ และการแบ่งส่วนราชการภายใน
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กรมท่ีต้องเสนอ ให้ ก.พ.ร. พิจารณา เพื่อให้ส่วนราชการทราบ และถือปฏิบัติ             
ต่อไป ตามหนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 
เรื่องการมอบอำานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม

2. หลักการมอบอำานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
การมอบอำานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

ส่วนราชการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถจัดต้ัง ยุบเลิก และปรับเปลี่ยน            
ส่วนราชการได้ ตอบสนองต่อประชาชน การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ นโยบาย 
และภารกิจที่มีความสำาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนบริบทการเปล่ียนแปลง
ของโลกและแนวโน้มที่สำาคัญในอนาคต ก.พ.ร. จึงมอบอำานาจให้ส่วนราชการ
พิจารณาจัดโครงสร้างส่วนราชการระดับตำ่ากว่ากรมได้เอง ภายใต้เง่ือนไข              
ดังต่อไปน้ี

2.1 เป็นการจัดโครงสร้าง (rearrange) เพื่อให้การดำาเนินภารกิจของส่วน
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่เพิ่มจำานวนกองในภาพรวมของส่วน
ราชการ เช่น การยุบเลิก/ยุบรวมกองเดิม และจัดตั้งกองใหม่เพื่อรับผิดชอบภารกิจ
ใหม่ๆ ตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และภารกิจที่มีความสำาคัญเร่งด่วนของรัฐบาล
โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ จำานวนกองที่ปรากฏ
ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการยังคงเท่าเดิม สำาหรับภารกิจอื่นๆ ประกอบด้วย                
งานยทุธศาสตร์และแผนงาน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานตรวจ
ราชการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารการคลัง  งานกฎหมาย งานการ
ต่างประเทศ งานพัฒนาบุคลากร และงานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ สำานักงาน ก.พ.ร. กำาหนด

2.2 เป็นการจัดหน่วยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาคใหม่ โดยไม่เพ่ิม
จำานวนหน่วยงาน เช่น การจัดพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบใหม่ รวมถึง
การย้ายสถานท่ีตั้งของสำานักงาน จากจังหวัดหนึ่งไปยังอีกจังหวัดหนึ่งตามการจัด
พื้นที่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบใหม่

2.3 เป็นการจัดหน่วยงานในต่างประเทศใหม่ โดยไม่เพิ่มจำานวนหน่วยงาน 
เช่น การย้ายสถานที่ตั้งของสำานักงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหน่ึงซึ่งอยู่
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ในกลุม่ประเทศประเภทเดยีวกนัหรือจากเมอืงหนึง่ไปยงัอกีเมอืงหนึง่ภายในประเทศ
เดียวกัน ทั้งนี้ สำานักงานดังกล่าวต้องเป็นสำานักงาน ตามกฎหมาย/ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกำาหนด

3. การกำาหนดตำาแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ตำ่ากว่าระดับกรม ตาม
การมอบอำานาจการแบ่ง ส่วนราชการภายในกรม กรณทีีส่่วนราชการมกีฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำาหนด ตำาแหน่งประเภท                  
อำานวยการ ตามที่ ก.พ. กำาหนด 

4. การดำาเนินการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
4.1 แนวทางปฏิบัติในการดำาเนินการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ

ภายในกรม ของสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ผ่านมา ได้แก่
1) หนงัสอืสำานกังาน ก.พ.ร. ที ่นร 1204/ว6 ลงวนัที ่8 ธนัวาคม 

2547 เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในกรม (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2547)

2) หนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว3 ลงวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2549 เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในกรม (ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547)

3) หนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว18 ลงวันที่ 27 
ธันวาคม 2559 เรื่อง การปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรี เรื่องกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2549)

4) หนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว13 ลงวันที่ 28 
สิงหาคม 2550 เรื่อง การซักซ้อม ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐ (ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2550)

5) หนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว27 ลงวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค (ตาม
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 4 เมษายน 2560)

4.2 แนวทางปฏิบัติการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
ตามหนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 (มติคณะ
รัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561) สำานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับปรุง ดังนี้          
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1) การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
ของ กระทรวง และคณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม

สำานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และ
อำานาจของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ ของกระทรวง และคณะ
ทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม ตามหนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204/
ว6 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547 และหนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว3 ลง
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2549 ใหม่ ดังน้ี

• คณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
มีองค์ประกอบ ดังน้ี 

(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง  เป็นประธาน
(2) ปลัดกระทรวง หรือเทียบเท่า  เป็นรองประธาน
(3) เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน  เป็นกรรมการ
(4) เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน เป็นกรรมการ
(5) เลขาธิการคณะกรรมการ  เป็นกรรมการ 
     กฤษฎีกา หรือผู้แทน
(6) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เป็นกรรมการ 
  หรือผู้แทน
(7) เลขาธิการสภาพัฒนา   เป็นกรรมการ 
  การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  หรือผู้แทน
(8) ปลัดกระทรวงการคลังหรือผู้แทน  เป็นกรรมการ 
(9) ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ  เป็นกรรมการ
  หรือผู้แทน 
(10) ปลัดกระทรวงการ   เป็นกรรมการ 
   ต่างประเทศ หรือผู้แทน
      (เฉพาะกรณีการจัดหน่วยงานในต่างประเทศ) 
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(11) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน  เป็นกรรมการ
    พัฒนาระบบบริหาร  และเลขานุการร่วม
     ของกระทรวง 
     ที่ปลัดกระทรวงฯ 
     มอบหมาย 
(12) เจ้าหน้าที่สำานักงาน ก.พ.ร.  เป็นกรรมการและ
     เลขานกุารร่วม
     ที่เลขาธิการ ก.พ.ร. 
     มอบหมาย
หมายเหตุ : ผู้แทนส่วนราชการต้องเป็นผู้ดำารงตำาแหน่ง

ประเภทบริหารระดับต้นหรือตำาแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิขึ้นไป 
สำาหรับส่วนราชการในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง

ศึกษาธิการ ส่วนราชการไม่สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง รวมทั้ง
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงที่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีจะมีองค์ประกอบ
แตกต่างกัน 

• คณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
(1) หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม  เป็นประธาน 
(2) รองหัวหน้าส่วนราชการ  เป็นรองประธาน 
     ซึง่หวัหน้าส่วนราชการ
     ระดบักรมมอบหมาย 
(3) ผู้แทนสำานักงาน ก.พ.  เป็นคณะทำางาน 
(4) ผู้แทนสำานักงาน ก.พ.ร.  เป็นคณะทำางาน 
(5) ผู้แทนสำานักงบประมาณ  เป็นคณะทำางาน 
(6) ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ เป็นคณะทำางาน  
(เฉพาะกรณีการจัดหน่วยงานในต่างประเทศ) 
(7) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน  เป็นคณะทำางาน
พัฒนาระบบบริหาร   ทีห่วัหน้าส่วนราชการ
     ระดบักรมมอบหมาย  
     และเลขานุกา
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หมายเหตุ : ผู้แทนส่วนราชการต้องเป็นผู้ดำารงตำาแหน่ง
ประเภทอำานวยการหรือ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

2) ข้ันตอนการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
สำานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับปรุงขั้นตอนการแบ่งส่วนราชการภายใน

กรม ตามหนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว18 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 
ใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ การแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักการมอบ
อำานาจ และการแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร. 
พิจารณา ดังนี้

2.1) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอำานาจ มี
ขั้นตอนสรุปได้ดังนี้

1) ส่วนราชการ สำานักงาน ก.พ.ร. และสำานักงาน ก.พ. ร่วม
กันจัดทำาข้อเสนอการแบ่ง ส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดตามคำาชี้แจง และสรุป
ความเห็น เพื่อนำาเสนอต่อคณะทำางาน แบ่งส่วนราชการภายในกรมและคณะ
กรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง

2) คณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรมร่วมกันพิจารณา
ข้อเสนอการแบ่ง ส่วนราชการภายในกรมจนได้ข้อยุติเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่
และอำานาจของส่วนราชการตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการการจัดแบ่งงาน
ภายในกอง การจัดอัตรากำาลังและการกำาหนดตำาแหน่ง เพ่ือนำาข้อเสนอฯ เสนอ
ต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเพื่อพิจารณา

3) ส่วนราชการถามความเห็นหน่วยงานกลาง ได้แก่ สำานกังาน 
ก.พ. สำานักงาน ก.พ.ร. สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง 
และสำานักงบประมาณ เพื่อให้จัดทำาความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง

4) คณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
พิจารณาข้อเสนอฯ ของคณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม
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5) รัฐมนตรีส่งหน้าท่ีและอำานาจของส่วนราชการตามกฎ
กระทรวงแบ่งส่วนราชการ การแบ่งส่วนงานภายใต้กอง กรอบอัตรากำาลังและการ
กำาหนดตำาแหน่ง พร้อมแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการ พฒันาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวง มายงัสำานกังาน ก.พ.ร. เพือ่ดำาเนนิการตามข้อ 6)

6) สำานักงาน ก.พ.ร. ดำาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ แล้วรายงาน ก.พ.ร. เพื่อทราบ และแจ้งผลให้              
ส่วนราชการดำาเนินการต่อไปโดย

(ก) กรณทีีต้่องปรบัปรงุแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ให้ส่วนราชการจัดส่ง กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สำานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎกีาพจิารณาดำาเนนิการตามขัน้ตอนปกติต่อไป   

(ข) กรณีที่ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการให้ส่วนราชการ ดำาเนินการตามข้ันตอนปกติต่อไป เช่น การออกประกาศ
กระทรวง เป็นต้น

ทัง้นี ้ให้ส่วนราชการจดัตำาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการใหม่ตามหลกัเกณฑ์ และวธิกีารที ่ก.พ. กำาหนด เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง 
ให้ความเห็นชอบ

2.2) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ 
ก.พ.ร. พิจารณา

เป็นการขอจัดตั้งส่วนราชการระดับตำ่ากว่ากรม กรณีเพิ่ม
จำานวนส่วนราชการระดับตำ่ากว่ากรม เช่น การจัดตั้งกอง การจัดตั้งหน่วยงาน     
ส่วนกลางในภูมิภาค การจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค การจัดต้ังหน่วยงานใน              
ต่างประเทศขึ้นใหม่ โดยมีขั้นตอนสรุปได้ดังนี้

1) ส่วนราชการ สำานักงาน ก.พ.ร. และสำานักงาน ก.พ. ร่วม
กันจัดทำาข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการ โดยมีรายละเอียดตามคำาชี้แจง และสรุป
ความเห็น เพื่อนำาเสนอต่อคณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรมและคณะ
กรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
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2) คณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรมร่วมกันพิจารณา
ข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพื่อนำาข้อเสนอฯ เสนอต่อคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง เพ่ือพิจารณา

3) ส่วนราชการถามความเหน็หน่วยงานกลาง ได้แก่ สำานกังาน 
ก.พ. สำานักงาน ก.พ.ร. สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำานักเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง 
และสำานักงบประมาณ เพื่อให้จัดทำาความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบ             
การพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง

4) คณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
พิจารณาข้อเสนอฯ ของคณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม

5) รัฐมนตรีส่งข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการ และรายละเอียด
ตามคำาช้ีแจง พร้อมแนบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของกระทรวง มายังสำานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนำาเสนอ ก.พ.ร. พิจารณา

6) เมื่อ ก.พ.ร. พิจารณาแล้ว ให้สำานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการ
พิจารณาเพื่อให้ส่วนราชการดำาเนินการต่อไป

(ก) กรณี ก.พ.ร. เห็นชอบข้อเสนอฯ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงส่งร่างกฎกระทรวงฯ ให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
และส่งร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอคณะ
รัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

(ข) กรณี ก.พ.ร. มคีวามเหน็ไม่สอดคล้องกบัคณะกรรมการ
พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง ให้สำานักงาน ก.พ.ร. เสนอเรื่องต่อ
คณะรฐัมนตรเีพือ่พจิารณา และเมือ่คณะรฐัมนตร ีพจิารณาแล้ว ให้สำานกัเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตรีส่งร่างกฎกระทรวงฯ ให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา และส่งร่างกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรีและ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ท้ังนี้ ให้ส่วนราชการจัดตำาแหน่งตามกฎกระทรวงแบ่ง 
ส่วนราชการใหม่ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.พ. กำาหนด เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. 
กระทรวงให้ความเห็นชอบ 
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  2.3) กรณีการจัดหน่วยงานในต่างประเทศ ทั้งกรณีการไม่เพิ่ม
หน่วยงานและเพิ่มหน่วยงาน กรณีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักการ
มอบอำานาจ (ไม่เพิ่มหน่วยงาน) ให้ดำาเนินการตามข้อ 2.1) และกรณกีารแบ่งส่วน
ราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา (เพิ่มหน่วยงาน) 
ให้ดำาเนินการตามข้อ 2.2) 

ทั้งนี้ ทั้งสองกรณี ส่วนราชการต้องดำาเนินการเพ่ิมเติม ดังนี้

1) เพิม่องค์ประกอบของคณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายใน
กรม และคณะกรรมการ พัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง โดยให้          
ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นคณะทำางาน และคณะกรรมการ

2) จดัทำาคำาชีแ้จงเพิม่เตมิตามแบบคำาชีแ้จงประกอบการแบ่ง
ส่วนราชการภายในกรมข้อ 9 
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ตัวอย่าง คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง
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ตวัอย่าง คำาสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง (ต่อ)
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      กรณส่ีวนราชการในสงักดัสำานกันายกรฐัมนตรทีีอ่ยูใ่นบงัคบับญัชา
      ขึน้ตรงต่อปลดัสำานกันายกรฐัมนตรี
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  กรณีส่วนราชการในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี ท่ีอยู่ในบังคับ 
  บัญชาขึ้นตรงต่อปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี (ต่อ)
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ตัวอย่าง  คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
  กรณีส่วนราชการในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบังคับ
  บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัด
  สำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
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ตัวอย่าง  คำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
  กรณีส่วนราชการในสังกัดสำานักนายกรัฐมนตรีที่อยู่ในบังคับ
  บัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการไม่สังกัด
  สำานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง (ต่อ)
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ตวัอย่าง   คำาสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการ กรณี
  ส่วนราชการในสงักดักระทรวงทีอ่ยูใ่นบงัคบับัญชาของรฐัมนตรี
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แบบค�าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม
กรม/หน่วยงาน	...............................................

กระทรวง............................................

1.	การทบทวนบทบาท	ภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ
 ส่วนราชการจะต้องวางแนวทางว่าในอนาคตส่วนราชการต้องการเป็น

หน่วยงานที่ดำารงอยู่เพื่อทำาอะไรให้กับประเทศชาติ และตอบสนองประชาชน
อย่างไร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน หรือไม่ อย่างไร และ
เป็นภารกิจท่ีไม่ซำ้าซ้อนกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ นอกจากนี้            
เหตุใดจึงจำาเป็นต้องดำาเนินการโดยส่วนราชการ ไม่สามารถให้ภาคเอกชน              
ภาคประชาสังคม หรือหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นดำาเนินการแทนได้ พร้อมทั้ง
อธิบายเหตุผลประกอบให้ชัดเจน 

2.	เหตุผลความจ�าเป็นในการขอจัดตั้ง
 ต้องระบุเหตุผลความจำาเป็นของการขอจัดตั้งท่ีชัดเจน เช่น เหตุใดจึง

จำาเป็นต้องขอปรับปรุง/ขอจัดตั้งเป็นหน่วยงานข้ึนใหม่ มีความสอดคล้องของ
ภารกิจของหน่วยงานกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายสำาคัญของรัฐบาล แผนการ
ปฏิรูปประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล  
วสิยัทศัน์ ยทุธศาสตร์ของกระทรวงในด้านใด รวมทัง้เมือ่จดัตัง้ขึน้แล้วมปีระสทิธภิาพ
เพิ่มขึ้นอย่างไร และแสดงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับอย่างชัดเจน

 ให้ชี้แจงสาเหตุที่ต้องขอปรับปรุงส่วนราชการ ดังนี้
 2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (external environ-

ment) ที่มีผลกระทบต่อการทำางานของหน่วยงาน รวมถึงการเตรียมพร้อมและ
รองรับการเปลี่ยนแปลง

 2.2 ปัญหาการดำาเนินงาน หรือการบริหารงานของกรม อันเนื่องมาจาก
โครงสร้างส่วนราชการเดิมไม่เหมาะสม

 2.3 การวิเคราะห์บทบาทหน้าท่ีและภารกิจของหน่วยงานในอนาคต 
หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงไป โดยชี้แจงรายละเอียดมีงาน
เพิ่มข้ึนอย่างไร หรือลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไปประการใด
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 2.4 มกีารเปลีย่นแปลงระบบ หรอืวธิกีารทำางาน เฉพาะหน่วยงานหรอืในภาพ
รวมของกรม แสดงกระบวนการดำาเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในกรม และให้
เสนอแผนการนำา Digital Technology มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อสร้าง
ประสิทธิภาพในการทำางาน หรือนำามาทดแทนเพื่อลดภาระงานที่มีอยู่เดิม

กรณีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอ�านาจ ส่วน
ราชการต้องชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็น ในการจัดต้ังเฉพาะส่วนราชการที่ขอ
เปลี่ยนแปลง

กรณีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา  
ส่วนราชการต้องชี้แจงเหตุผลความจ�าเป็นในการขอจัดตั้งในภาพรวม และต้อง
ระบุข้อเสนอให้ยุบเลิก หรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิม (One-in, X-Out) เพื่อ
มิให้เกิดความซ�้าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ

กรณีการขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ ให้ส่วน
ราชการถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 (เร่ือง การ
ทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานของรัฐตามแผนการปฏิรูปประเทศ) ซ่ึงก�าหนด
ให้ส่วนราชการต้องพิจารณาการปรับปรุง บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ
หน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นล�าดับแรก และปรับวิธีท�างานให้มีการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ก่อนเสนอให้มีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ และให้
ค�านึงถึงความส�าคัญ ความเร่งด่วน เหตุผลความจ�าเป็น และความเหมาะสม
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงภาระด้าน            
งบประมาณ กรอบนโยบายรัฐบาล และนโยบายของแต่ละกระทรวงด้วย 

3.	ภารกิจของส่วนราชการท่ีจะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่
 ต้องระบุให้ชัดเจนว่าส่วนราชการที่จะจัดตั้งมีกรอบภารกิจอะไรบ้างที่           

จะดำาเนินการ บทบาทของส่วนราชการนั้นคืออะไร มีหน้าที่และอำานาจอย่างไร 
โดยให้ระบุ

 3.1 ขอบเขตหน้าที่และอำานาจของส่วนราชการระดับกรม 
 3.2 ให้แสดงแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน
 3.3 ให้แสดงการเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
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ที่ขอปรับปรุงใหม่ โดยให้จัดเป็นตารางเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ให้ระบุด้วยว่ามี             
การปรับปรุงอย่างไร (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 1)

 3.4 หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ
3.4.1 ให้ชีแ้จงหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของแต่ละส่วนราชการในปัจจุบนั
3.4.2 สำาหรับส่วนราชการที่ขอปรับปรุง ให้ชี้แจงหน้าที่และความรับ

ผิดชอบของส่วนราชการท่ีขอปรับปรุงเปรียบเทียบกับหน้าท่ีความรับผิดชอบใน
ปัจจุบัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 2)

4.	อัตราก�าลังเจ้าหน้าที่
 4.1 ให้สรุปกรอบอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ข้าราชการ/

พนักงานราชการ/ลูกจ้างประจำา ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้าง)
 4.2 ให้แสดงแผนภูมิอัตรากำาลังเฉพาะกอง/สำานักที่เกี่ยวข้องกับการขอ

ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ พร้อมทั้งรายละเอียดการจัดอัตรากำาลังที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน และอัตรากำาลังท่ีจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับการแบ่งส่วนราชการภายใน
กรมใหม่ 

5.	ปริมาณงาน
 ให้แสดงว่างานสำาคัญๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แก่งานอะไรบ้าง มีปริมาณ

งานมากน้อยเพียงใด โดยให้แสดงสถิติปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี สำาหรับงานใหม่
ให้แสดงว่าได้ลงมือดำาเนินการอะไรไปบ้างแล้วอย่างไร หรือไม่ และให้แสดง
ประมาณการปริมาณงานล่วงหน้า 3 ปี ตามงานท่ีจะพึงมี หรือเป้าหมายของงาน
ตามแผน (รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข 3)

6.	แสดงตัวชีว้ดัและค่าเป้าหมายทีเ่ป็นผลจากการด�าเนนิงานปรบัปรงุโครงสร้าง
และภารกิจของส่วนราชการ/ส่วนราชการระดับต�่ากว่ากรมใหม่	

7.	ค่าใช้จ่าย
 ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน (ถ้ามี) และประมาณ

การค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณถดัไป (3 ปีข้างหน้า) เฉพาะส่วนราชการทีข่อปรบัปรงุ 
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โดยจำาแนกรายละเอียดงบประมาณตาม งบรายจ่าย ได ้แก ่ งบบุคลากร                           
งบดำาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบหมายเลข 4)

8.	ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
 ให้เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำาหรับกรณีส่วนราชการระดับ

ตำา่กว่ากรม ให้เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พร้อมเหตุผลในการปรับปรุง
กฎกระทรวง

9.	กรณีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในต่างประเทศ
 ให้ส่วนราชการชี้แจงเหตุผลความจำาเป็นประกอบการขอจัดตั้งเพิ่มเติม 

เช่น ความสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ 
ท่าที/กฎระเบียบของประเทศเจ้าภาพ มีภารกิจที่ชัดเจน/ ไม่ซำ้าซ้อนกับหน่วยงาน
เดิม การใช้ตัวเพิ่มประสิทธิภาพอื่นไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่ากว่า 

10.	รายละเอียดอื่นๆ
 ให้ระบุรายละเอียดอื่นๆ ที่เห็นว่าเก่ียวข้องและจำาเป็นเพ่ือประโยชน์ใน

การพิจารณา หรือท่ีเป็นประเด็นสำาคัญที่นอกเหนือจากระบุข้างต้น
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2. กำรจัดส่วนรำชกำรในภูมิภำค 

    1. ที่มา
ตามหนัง สำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว27 ลงวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2560 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค (มติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560) สำานักงาน ก.พ.ร. ได้ปรับปรุงแนวทางการจัดส่วน
ราชการในภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมลดความ
ซำ้าซ้อนของภารกิจรัฐ เกิดความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และยกระดับความ
เป็นเอกภาพของการบริหารราชการในพื้นที่ 

 2. หลักการ
ส่วนราชการในภูมิภาค เป็นหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวง ทบวง กรม            

ได้ต้ังขึ้นให้มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ มีหัวหน้าส่วน
ราชการรับผิดชอบปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุผลสำาเร็จ โดยในการ
จัดส่วนราชการดังกล่าว จะเน้นหลักการดำาเนินบทบาท ภารกิจท่ีจำาเป็นเพ่ือตอบ
สนองต่อความต้องการของประชาชนในส่วนท่ีราชการส่วนท้องถ่ินไม่สามารถ
ปฏิบัติได้ และเป้าหมายสุดท้าย คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมถึงการ
จัดความสัมพันธ์ของอำานาจทางการบริหารราชการระหว่างราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน ไม่ซำ้าซ้อน แต่สนับสนุนเชื่อมโยงและเกื้อกูล
กัน เพื่อสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการให้บริการสาธารณะและ การทำางาน
ของหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นหลักการตามวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปราชการ
และเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยกรอบแนวคิดการพิจารณาจัดส่วนราชการ
ในภูมิภาคเป็นไปตามกรอบแนวคิดของแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 ได้แก่

1) หลักการบริหารราชการแนวใหม่และหลักการบริหารจัดการบ้าน
เมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วยหลักการย่อย ได้แก่ (1) หลักขนาดของ
องค์การที่เหมาะสม (2) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ 
(3) หลักความคุ้มค่า และ (4) หลักค่านิยมประชาธิปไตยโดยเน้นการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วมและการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ท่ีหมายถึง การท่ีประชาชนมี
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ส่วนร่วมในการกำาหนดความต้องการหรือไม่ต้องการในบริการของรัฐ การมีส่วน
ร่วมการดำาเนินการในภาครัฐและส่วนร่วมในการประเมินผลการบริการของภาค
รัฐ เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงการบริหารภาครัฐให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีซึ่งจะ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

2) หลักความสัมพันธ์ในเชิงกฎหมายปกครองระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลางกับราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งถือว่าราชการบริหารส่วนภูมิภาคมี
ฐานะเป็นผู้แทนของรัฐบาลในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี และเป็นผู้แทน
ของกระทรวง ทบวง กรมในการปฏิบัติราชการตามอำานาจและหน้าทีข่องกระทรวง 
ทบวง กรมให้เหมาะสมกับท้องท่ีและประชาชนภายในเขตจังหวัด และการกำากับ
ดูแลและการบังคับใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของสังคม รวมตลอดถึงการมีความ
สัมพันธ์ตามกฎหมายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดน้ัน 
ในฐานะที่เป็นองค์กรเชื่อมโยงของราชการบริหารส่วนกลางกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและประชาชน

3) หลักความสัมพันธ์ในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างราชการบริหารส่วน
กลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยราชการบริหารส่วนกลางจะเน้นการ
เป็นหน่วยกำาหนดยุทธศาสตร์ พัฒนานโยบายและชี้นำาเป้าหมายการพัฒนา การ
เป็นหน่วยสนับสนุนความรู ้ทางวิทยาการใหม่ และการเป็นผู ้กำาหนดแนวทาง           
หลักเกณฑ์ มาตรการ และกำากับดูแลให้เป็นไปตามที่กำาหนด โดยมีราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคทำาหน้าท่ีในการนำาแผนงานตามภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาล
มาปฏิบัติภายในเขตจังหวัดให้เกิดเป็นรูปธรรม และประสานดูแลในเรื่องทิศทาง
การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และต้องสนองตอบต่อยุทธศาสตร์
ชาติด ้วย รวมทั้งประสานให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ภาคประชาชนและชุมชน ในการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและแก้ไขปัญหา            
เฉพาะของพื้นที่

4) หลักการบริหารราชการแบบเครือข่าย โดยการสร้างเครือข่ายหรือ
การสร้างพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ ในทุกภาคส่วนให้เข้ามาช่วยหรือมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานแทน โดยไม่จำาเป็นต้องจัดตั้งส่วนราชการ
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 แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค
 แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาค จะเน้นหลักการดำาเนินบทบาท 

ภารกิจที่จำาเป็นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในส่วนท่ีราชการ
ส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติได้ และเป้าหมายสุดท้าย คือ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน และเน้นการจดัความสมัพันธ์ของอำานาจทางการบริหารราชการระหว่าง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นที่ชัดเจน ไม่ซำ้าซ้อน แต่สนับสนุน
เชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน เพื่อสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการให้บริการ
สาธารณะและการทำางานของหน่วยงานภาครัฐ อันเป็นหลักการตามวัตถุประสงค์
ของการปฏิรูปราชการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญโดยท่ีรูปแบบและแนวทาง
การพิจารณาจัดส่วนราชการในภูมิภาคในปัจจุบัน จะมีการแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 
คือ การจัดตั้งหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค และการจัดตั้ง
ส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม ดังนั้น แนวทางการจัดส่วน
ราชการในภูมิภาคดังกล่าว จึงได้กำาหนดออกเป็น 2 แนวทาง คือ

 1) แนวทางการจัดต้ังหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค 
 2) แนวทางการจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค ของกระทรวง ทบวง กรม
 โดยมีรายละเอียดของรูปแบบและแนวทางการพิจารณาในแต่ละ             

รูปแบบ คือ
 ก. แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาค

การจดัตัง้หน่วยงานทีเ่ป็นราชการส่วนกลาง ทีไ่ปตัง้ในพืน้ทีน่ัน้ ปัจจบุนั
มีอยู่เป็นจำานวนมากทั้งที่เป็นหน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวง และไม่ปรากฏ
ในกฎกระทรวง ซ่ึงการที่มีหน่วยงานลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ ที่ตอบสนองต่อ
ลูกค้าหลักเดียวกันเป็นจำานวนมากและหลากหลายนั้น อาจก่อให้เกิดความซำ้าซ้อน
หรือความไม่ชัดเจนในภารกิจ ทำาให้เกิดความสับสนต่อลูกค้าหรือประชาชนผู้มา
รับบริการ ดังนั้นการจะจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค จำาเป็นต้องคำานึงถึง
ความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการในพื้นที่ และซำ้าซ้อนในเชิงภารกิจของรัฐ 
ที่เป็นผลให้เกิดความสิ้นเปลืองในทรัพยากรทางการบริการรัฐได้ แนวทางนี้จึงอยู่
ในฐานของความพยายามท่ีจะลดจำานวนของหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางไปตั้งใน
ภูมิภาคให้ได้ โดยเน้นมุ่งไปที่ส่วนราชการที่ปรากฏในกฎกระทรวงก่อน สำาหรับ
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ส่วนราชการที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงนั้น ควรต้องมีมาตรการที่จะรณรงค์ให้
ส่วนราชการงดเว้นหรือเข้มงวดต่อการจัดตั้งหน่วยงานภายในให้คงเฉพาะที่จำาเป็น
และมีความสำาคัญต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาครัฐ และสร้างความพึง
พอใจให้กับประชาชนโดยรวม
 1) หลักการ 

(1) หลักการในเชิงภารกิจ
หลักความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง 

ส่วนภมูภิาค และท้องถิน่ คำานงึถงึความซำา้ซ้อนในเชงิภารกจิของรฐัและกระบวนการ
การปฏิบัติงานตามภารกิจนั้นๆ เช่น ภารกิจงานด้านวิชาการและเทคนิคช้ันสูง ที่
มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือกระบวนการปฏิบัติงานที่จำาเป็นอื่นๆ ที่ต้องลงไป
ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยเฉพาะในเร่ืองของการทดลองหรือการเป็นห้องปฏิบัติการ
วิชาการ

(2) หลักการในเชิงระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
คำานึงถึงความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการในพื้นที่ เพื่อให้มี

เอกภาพและศักยภาพในการนำาเอานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลในระดับ
พื้นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาจขึ้นอยู ่กับสภาพพื้นที่                 
พันธกิจ สภาพปัญหาความจำาเป็นและปริมาณงานของพ้ืนที่ที่ต่อเนื่องตลอดปี            
และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของชุมชนและประชาชนเป็น
ตัวกำาหนด ทั้งนี้ ให้คำานึงถึงการมอบหมายให้มีผู้ดำาเนินภารกิจแทนประกอบด้วย

(3) หลักการในเชิงโครงสร้าง
คำานึงถึงหลักความคุม้ค่าของการใช้ทรพัยากรภาครฐัในการกำาหนด

จำานวนหน่วยงานภาครัฐให้ เหมาะสมกับภารกิจและปริมาณงาน โดยเฉพาะ             
หน่วยงานที่เป็นส่วนกลางไปตั้งในภูมิภาค รวมถึงมาตรการรณรงค์ให้ส่วนราชการ            
งดเว้นหรือเข้มงวดต่อการจัดตั้งหน่วยงานภายในที่ไม่ปรากฏตามกฎกระทรวง     
แบ่งส่วนราชการ
 2) การพิจารณา

การจัดตั้งหน่วยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาค มีแนวทางในการ
พิจารณา ดังนี้
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(1) ภารกิจท่ีจะจัดตั้งเป็นหน่วยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาค
ต้องมิใช่ภารกิจของราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน โดยมีลักษณะ
ภารกิจที่เก่ียวข้องกับ

(1.1) งานวจิยั พฒันา งานวชิาการ และงานบรกิารวชิาการ หรอื
(1.2) งานที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูง หรือวิชาชีพเฉพาะทาง ที่มุ่ง

การบริการและให้ประโยชน์ต่อส่วนราชการ หรือส่วนรวมของประเทศ
และ	
(2) พื้นที่ปฏิบัติการของภารกิจจะครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1 จังหวัด 

โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ เป็นภาค กลุ่มป่า ลุ่มนำ้า กลุ่มจังหวัด หรือ ฯลฯ 
ตามลักษณะของการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

และ
(3) ต้องไม่มหีน่วยงานของกรมทีเ่ป็นราชการส่วนภมูภิาคหรือราชการ

ส่วนกลางในภูมิภาค
     การกำาหนดหน่วยงานดงักล่าว จะต้องแสดงให้เหน็ถงึประสิทธภิาพ

ของการปฏิบตัริาชการโดยการกำาหนดหน่วยงานดังกล่าวจะก่อให้เกดิประสทิธภิาพ
ของการปฏิบัติราชการตามภารกิจ ซึ่งผลสุดท้ายจะก่อให้เกิดประโยชน์ โดย               
ส่วนรวมของชาติหรือต่อประชาชนอย่างแท้จริง มีความคุ้มค่าในการจัดตั้งและ           
การใช้ทรัพยากรการบริหารโดยมีการ เกลี่ยอัตราข้าราชการที่เหมาะสม และเป็น  
การจัดตั้งที่สอดคล้องหรือมีส่วนก่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 3) รูปแบบ

การจัดตั้งหน่วยงานของราชการส่วนกลางในภูมิภาค อาจกำาหนดเป็น 
“สำานักงาน” ที่ปฏิบัติงานทางวิชาการ หรือ อาจใช้ชื่ออื่นตามลักษณะภารกิจด้าน
วิชาการที่ลงไปปฏิบัติ เช่น “ศูนย์” ในกรณีเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ หรือการ
ให้บริการในเทคนิคเฉพาะ หรือ “สถาบัน” กรณีที่เป็นงานด้านการศึกษา             
ฝึกอบรม หรือการให้บริการทางวิชาการ ท่ีใช้ความรู้เฉพาะทาง
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 4) การดำาเนินการเพื่อขอจัดตั้งส่วนราชการ
ส่วนราชการที่ประสงค์จะขอจัดต้ังหน่วยงานของราชการส่วนกลาง

ในภูมิภาคจะต้องแสดงรายการประกอบการขอจัดตั้ง ซึ่งประกอบด้วย
(1) การวิเคราะห์ภารกิจ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นภารกิจที่สอดคล้อง

กับหลักการและลักษณะงานท่ีสมควร จัดตั้งเป็นหน่วยงานของราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 

(2) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการจัดตั้งหน่วยงาน โดยต้องแสดง
ถึงปริมาณงานที่ได้ดำาเนินการไปแล้วและเป้าหมายของงานในอนาคต ขนาดหรือ
ขอบเขตพื้นที่ที่ต้องดูแลเพื่อให้ครอบคลุมภารกิจที่รับผิดชอบทั้งหมด รายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงของงบประมาณค่าใช้จ่ายและการจัดสรรอัตรากำาลังก่อนและ
หลังการจัดตั้ง กลไกการดำาเนินงานตามภารกิจซ่ึงแสดงถึงระบบหรือวิธีการทำางาน
ที่สามารถเห็นความเชื่อมโยงของการทำางานในภาพรวมของส่วนราชการ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าวทั้งประโยชน์ที่จะเกิดกับ
ประชาชนและประโยชน์ที่จะส่งผลถึงการพัฒนาของประเทศชาติต่อไป

ข. แนวทางการจัดต้ังส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม
การจะจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม นั้น              

ถือเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจสำาคัญ ในการนำานโยบายของรัฐบาลและของ            
ส่วนราชการต่างๆ ลงไปปฏิบัติในพ้ืนที่ รวมถึงการเป็นผู้ส่งเสริมและกำากับดูแล 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำาบริการสาธารณะ 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ดังนั้น ภารกิจที่จะนำามาจัดตั้ง          
หน่วยงานที่เป็นราชการส่วนภูมิภาคจะต้องเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน 
ซึ่งเป็นภารกิจท่ีไม่ซำ้าซ้อนกับภารกิจท่ีมีการกระจายอำานาจและที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดำาเนินการ ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าวจำาเป็นต้องเน้นความรวดเร็ว 
ฉับไวในการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง การควบคุม ตรวจสอบ กำากับดูแล   
ให้เป็นไปตามอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการตามที่กฎหมายกำาหนด และการ            
ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน รวมถึงการส่งเสริมศักยภาพของ
จังหวัดโดยตรงเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในระดับจังหวัด
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1) หลักการ
สำาหรับการจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม 

จะประกอบด้วยการจัดส่วนราชการ ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด และการจัดส่วน
ราชการส่วนภูมิภาคระดับอำาเภอ โดยมีหลักการในการจัดต้ัง ดังนี้

(1) หลักการในเชิงภารกิจ
หลักความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจภาครัฐ ราชการส่วนภูมิภาคจะ

ดำาเนินภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใช้ และกำากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายในพ้ืนที่ 
และการบรกิารทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ส่งเสรมิและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบัประชาชน
ผู้รับบริการ ท้ังนี้ ภารกิจดังกล่าวต้องมิใช่ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำาเนินการอยู่

(2) หลักการในเชิงระบบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
หลักการบริหารเชิงพื้นท่ีท่ีเน้นการบูรณาการการทำางานร่วม

กันหรือการมอบหมายให้หน่วยงาน หรือภาคส่วนอื่นดำาเนินการแทน โดยพิจารณา
ถึงประสิทธิภาพของการตอบสนองความต้องการของชุมชนและประชาชน             
ตามสภาพพืน้ที ่พนัธกจิ สภาพปัญหา ความจำาเป็นและปรมิาณงานในพืน้ทีจ่งัหวัด/
อำาเภอ

(3) หลักการในเชิงโครงสร้าง
หลักความคุ้มค่าและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ 

โดยมีศูนย์รวมภารกิจหรือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อนำานโยบายของ
รัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2) การพิจารณา
การจัดตั้งหน่วยงานของราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง 

กรม มีแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
(1) ส่วนราชการทีจ่ะจดัตัง้เป็นส่วนราชการส่วนภมูภิาคของกระทรวง 

ทบวง กรม ต้องมีอำานาจหน้าที่หรือลักษณะการดำาเนินการ สอดคล้องกับภารกิจ
อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1.1) การรักษา บังคับใช้กฎหมาย และการอนุมัติอนุญาต 
(Regulator) ให้เกิดความเรียบร้อย และเป็นธรรมในสังคม
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(1.2) การส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ (Facilitator) เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนและชุมชนให้สามารถดำารงชีวิตอย่างพอเพียง

(1.3) การจัดบริการภาครัฐให้ประชาชน (Operator) เข้าถึง
อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ โดยบริการดังกล่าวต้องไม่ซำ้าซ้อนกับ
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และ
(2) ลักษณะของภารกิจดังกล่าวไม่สามารถให้ส่วนราชการประจำา          

จังหวัดอื่นๆ ในจังหวัดดำาเนินการแทนได้ เนื่องจากต้องใช้เทคนิคหรือหลักวิชาการ
เฉพาะทาง หรือเป็นด้วยข้อบังคับของกฎหมายท่ีอยู ่ในความรับผิดชอบของ                
ส่วนราชการนั้น

(3) เพือ่ให้เกดิความเป็นเอกภาพและมคีวามคุ้มค่าต่อการใช้ทรพัยากร
ภาครัฐ การจัดตั้งส่วนราชการ ท่ีเป็นราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง 
กรม จึงกำาหนดให้มีส่วนราชการประจำาจังหวัดที่เป็นผู้แทนกระทรวงแต่เพียงส่วน
ราชการเดียว (One Roof) และในการกำาหนดให้มีส่วนราชการดังกล่าวไม่จำาเป็น
ต้องจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัดหรืออำาเภอก็ได้ ทั้งนี้ ให้นำาลักษณะภารกิจแต่ละ           
ส่วนราชการที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่ ยุทธศาสตร์และศักยภาพของพ้ืนที่มาพิจารณา
ประกอบด้วย

3) รูปแบบ
รูปแบบของการจัดส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด มี 2            

รูปแบบ คือ 
(1) ส่วนราชการประจำาจังหวัดแบบรายจังหวัด 
(2) ส่วนราชการประจำาจังหวัดแบบกลุ่มจังหวัด

โดยส่วนราชการประจำาจังหวัดแบบรายจังหวัด หมายถึง          
การมีส่วนราชการประจำาจังหวัดที่รับผิดชอบ เฉพาะจังหวัดที่ส่วนราชการนั้น         
ตั้งอยู่ ซึ่งการกำาหนดอาจมีครบท้ัง 76 จังหวัด หรือกำาหนดเฉพาะบางจังหวัดก็ได้

ส ่วนราชการประจำาจังหวัดแบบกลุ ่มจังหวัด หมายถึง                    
การกำาหนดให้มีส่วนราชการประจำาจังหวัด โดยให้รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดที่ส่วน
ราชการนั้นตั้งอยู่และในพื้นท่ีจังหวัดใกล้เคียงในรูปของกลุ่มจังหวัดโดยการจัดตั้ง
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ในรูปแบบนี้อาจครอบคลุมท้ัง 76 จังหวัด หรือไม่ก็ได้ สำาหรับการจัดส่วนราชการ
ในรูปแบบกลุ่มจังหวัดน้ันให้หัวหน้าส่วนราชการ ประจำาจังหวัดขึ้นตรงต่อการ
ปกครอง บังคับบัญชาและรับผิดชอบภารกิจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของส่วนราชการประจำาจังหวัดนั้น และรับผิดชอบภารกิจต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ของจังหวัดที่เป็นพ้ืนท่ีการปฏิบัติภารกิจ

ในการจะเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือ 2 รูปแบบร่วมกัน และ
จะให้มีจำานวนเท่าใดนั้นขึ้นอยู ่กับ (1) ปริมาณงานของภารกิจที่ปฏิบัติการใน           
เขตพื้นที่รับผิดชอบ (2) ปริมาณของประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มท่ีมี 
ความต้องการในการรับบริการ และ (3) ความคุ้มค่าของการที่จะจัดตั้งส่วนราชการ
นั้น รวมถึงการพิจารณามอบหมายให้ส่วนราชการอื่นดำาเนินการแทนด้วย ทั้งน้ี 
ภารกิจที่ต้องไปปฏิบัติในพื้นท่ีเป็นการดำาเนินการตามกฎหมายที่มีความสำาคัญ ต่อ
ความปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และมีการดำาเนินการในเรื่อง
การอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมายที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการรับบริการจาก
ประชาชนในจังหวัดแล้ว หากเลือกการจัดส่วนราชการแบบกลุ่มจังหวัด ควรต้อง
มีการศึกษาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และส่งผลต่อ            
ความพึงพอใจต่อประชาชนผู้รับบริการ

อนึ่ง ในกรณีที่ภารกิจของส่วนราชการประจำาจังหวัดตามการจัดใน             
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งข้างต้นเป็นภารกิจในระดับจังหวัด หรือเป็นภารกิจในระดับ
อำาเภอแต่ไม่เกิดความคุ้มค่าที่จะจัดแบ่งส่วนราชการ กรณีดังกล่าวจะไม่มีการจัด
แบง่ส่วนราชการเป็นส่วนราชการประจำาอำาเภอ การปฏบิัตภิารกิจของสว่นราชการ
ประจำาจังหวัด ให้จัดเป็นทีมปฏิบัติงาน หรือหน่วยปฏิบัติงานเคลื่อนที่ลงไปให้
บริการตามภารกิจของส่วนราชการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทุกอำาเภอภายในจังหวัดนั้น 
แต่หากในกรณีที่ภารกิจนั้นจำาเป็นต้องมีการปฏิบัติงานในอำาเภอ และเมื่อพิจารณา
ปริมาณงานและความคุ้มค่า แล้วสมควรที่จะจัดตั้งส่วนราชการประจำาอำาเภอได้ 
ก็ให้ดำาเนินการตามแนวทางการจัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับอำาเภอ
ต่อไป

สำาหรับรูปแบบการจัดส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคระดับอำาเภอ            
มี 2 รูปแบบ คือ 
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(1) ส่วนราชการประจำาอำาเภอรายอำาเภอ 
(2) ส่วนราชการประจำาอำาเภอแบบกลุ่มอำาเภอ
โดยส่วนราชการประจำาอำาเภอแบบรายอำาเภอ หมายถึง การมีส่วน

ราชการประจำาอำาเภอท่ีรับผิดชอบเฉพาะอำาเภอท่ีส่วนราชการนั้นต้ังอยู่ ซ่ึงการ
กำาหนดอาจมีครบทุกอำาเภอ หรือกำาหนดเฉพาะบางอำาเภอก็ได้

ส่วนราชการประจำาอำาเภอแบบกลุม่อำาเภอ หมายถงึ การกำาหนดให้มี
ส่วนราชการประจำาอำาเภอ โดยให้รับผิดชอบในพ้ืนท่ีอำาเภอที่ส่วนราชการนั้นตั้งอยู่
และในพื้นที่อำาเภอใกล้เคียงในรูปของกลุ่มอำาเภอ โดยการจัดตั้งในรูปแบบนี้อาจ
ครอบคลุมทุกอำาเภอหรือไม่ก็ได้

ส่วนการจะใช้รูปแบบใดหรือจำานวนเท่าใดนั้น ใช้เง่ือนไขเช่นเดียว
กับการจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัดโดยอนุโลม

4) การดำาเนินการเพื่อขอจัดตั้งส่วนราชการ
กรณีที่กระทรวง ทบวง กรม ประสงค์จะจัดตั้งส่วนราชการประจำา

จงัหวดัหรอืส่วนราชการประจำาอำาเภอนัน้ ส่วนราชการต้องมกีารทดลองดำาเนนิการ
ในบางพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการทำางาน และประเมินความคุ้มค่าในการจัดตั้ง
ก่อน โดยมีการดำาเนินการ ดังนี้

(1) เลอืกจงัหวดัตวัอย่างในการทดลองดำาเนนิการอย่างน้อย 4 จงัหวดั 
ใน 4 ภาค สำาหรบัทดลอง จดัตัง้ส่วนราชการประจำาจงัหวดัหรอืส่วนราชการประจำา
อำาเภอ

(2) กำาหนดภารกิจของส่วนราชการประจำาจังหวัดหรือส่วนราชการ
ประจำาอำาเภอ เป็นรายกิจกรรม และหาข้อมูลประมาณงาน โดยเฉพาะงานส่งมอบ
บริการให้ประชาชนย้อนหลังอย่างน้อย 3-5 ปี

(3) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำาหนดตัวแบบว่าถ้าจังหวัด/
อำาเภอใดเป็นไปตามแนวทางที่กำาหนดและงานบริการประชาชนมีปริมาณมาก    
ก็ให้มีการจัดตัง้เป็นสำานกังานระดบัจงัหวดั/อำาเภอ ถ้าปรมิาณงานบรกิารประชาชน
มีน้อย ให้มีสำานักงานประจำาจังหวัด/อำาเภอหนึ่ง แต่ให้รับผิดชอบในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด/อำาเภอ อาจจะให้มีหน่วยเคลื่อนที่ลงไปให้บริการประชาชนตามจังหวัด/
อำาเภอที่อยู่ในกลุ่ม
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(4) ให้พิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงระบบและวิธีการดำาเนินการใน
ภารกิจน้ันว่าสามารถมอบหมายให้ผู้อื่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เอกชน ดำาเนินการแทนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือให้จังหวัดหรืออำาเภอ              
ให้บริการประชาชนแทน เป็นต้น

(5) จัดหาบุคคลท่ีสาม เช่น สถาบันการศึกษา ให้เข้ามาทำาการ           
การศึกษาออกแบบ วางระบบการทำางานและกลไกการบริหารงานในทุกมิติ ทั้ง
ในเรื่องของนโยบาย ข้ันตอนการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การบังคับบัญชา                
การกำากับให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางการบริหารงานบุคคล เป็นต้น

(6) ดำาเนินการตามรูปแบบท่ีกำาหนด 
(7) ประเมินผลการดำาเนินการ แล้วจึงเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณา

ของคณะรัฐมนตรีต่อไป

 ทั้งนี้ ได้กำาหนดเง่ือนไขสำาหรับแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคไว้ว่า 
แนวทางดังกล่าวจะไม่กระทบกับการจัดส่วนราชการในภูมิภาคที่กำาหนดไว้เดิม
แล้ว รวมถึงกรณีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบงานตามนโยบาย สำาคัญ          
เร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดำาเนินการและส่วนราชการ             
จะต้องดำาเนินการตามแนวทางท่ี คณะรัฐมนตรีได้กำาหนดไว้ในแต่ละเรื่องด้วย

 ขั้นตอนการดำาเนินงานเพื่อจัดตั้งส่วนราชการในภูมิภาค
กรณีที่ส่วนราชการจะขอจัดตั้งส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นราชการบริหาร

ส่วนกลางในภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั้นจัดเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม จึงต้องมีการเสนอเป็นร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ ซึ่งส่วนราชการจะต้องดำาเนินการหนังสือสำานักงาน ก.พ.ร.                
ที่เก่ียวข้อง ซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) ขั้นตอนการขอจัดตั้งส่วนราชการดังกล่าวและการเสนอเป็นร่างกฎ
กระทรวงแบ่งส่วนราชการ

(2) การจัดทำารายละเอียดประกอบการพิจารณาเพ่ือขอจัดตั้งส่วนราชการ 
เป็นการจัดทำา รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบคำาชี้แจงประกอบการ
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ขอจัดตั้งส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการกลั่นกรองความเหมาะสมของการ          
จัดตั้งส่วนราชการ ให้กระทรวง/กรม ที่ประสงค์จะขอจัดตั้งส่วนราชการจัดทำา

1. ขั้นตอนการขอจัดตั้งส่วนราชการในภูมิภาคและเสนอร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ

การจัดตั้งส่วนราชการข้างต้นจะต้องดำาเนินการให้เป็นไปตามข้ันตอน
ของหนังสือสำานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ว18 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 ซึ่งมี
ขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้

1.1 กรมเจ้าของเรื่องแต่งตั้งคณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
โดยมีผู้แทนหน่วยงานกลาง ประกอบด้วย สำานักงาน ก.พ. สำานักงาน ก.พ.ร. สำานัก
งบประมาณ กระทรวงการคลัง สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีเจ้าหน้าที่ของกรม
เป็น ฝ่ายเลขานุการ

1.2 กระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
ของกระทรวง โดยมีองค์ประกอบดังนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็นประธาน 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ 
ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาต ิเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธกิารคณะรฐัมนตร ีเป็นกรรมการ 
และมเีจ้าหน้าท่ีของ กระทรวงกบัเจ้าหน้าท่ีของสำานกังาน ก.พ.ร. เป็นฝ่ายเลขานกุาร

1.3 คณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม พิจารณาการแบ่งส่วน
ราชการภายในกรม และ นำาเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของกระทรวง เพื่อพิจารณาคำาขอการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ทั้งนี้ 
ให้ส่วนราชการนำาเสนอข้อมูลตามแบบคำาชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ
ภายในกรม  ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ สอบทานความเห็นสำานัก                
งบประมาณ สำานักงาน ก.พ. และ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการฯ กระทรวงจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวง และเสนอ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในกรมต่อ
คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณามีมติ
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1.4 ปลดักระทรวงโดยความเหน็ชอบของรัฐมนตรีเสนอร่างกฎกระทรวง
ที่คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณาแล้ว พร้อม
แนบรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวง และ
ความเห็นของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้ ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

อนึ่ง กรณีการขอจัดตั้งส่วนราชการท่ีเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส่วนราชการต้องมีการทดลองดำาเนินการในบางพื้นที่ก่อน เพื่อศึกษารูปแบบการ
ทำางาน และประเมินความคุ้มค่าของการจัดตั้ง โดย ดำาเนินการตามแนวทาง            
ที่กำาหนดไว้ในส่วนที่ 2 (ข้อ 3.2 และ3.5) ข้างต้น และเสนอผลการทดลองเพื่อ 
ประกอบการพิจารณาของของ ก.พ.ร. ด้วย

1.5 หาก ก.พ.ร. เห็นชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่งร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการให้ สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา สำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ แล้วประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

1.6 หาก ก.พ.ร. มีความเห็นต่างจากคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้าง
ระบบราชการของกระทรวง สำานักงาน ก.พ.ร. จะเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณา หากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะส่งร่าง    
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งร่างกฎกระทรวงแบ่ง          
ส่วนราชการให้สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้ว
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
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2. รายการคำาชี้แจงประกอบคำาขอจัดตั้งส่วนราชการ
    ส่วนราชการท่ีประสงค์ขอจัดตั้งส่วนราชการใหม่ ต้องมีการจัดทำา          
รายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบคำาช้ีแจงประกอบการขอจัดต้ัง           
ส่วนราชการ เพื่อประโยชน์ในการกลั่นกรองความเหมาะสม ของการจัดต้ัง                 
ส่วนราชการ ตามรายการ ดังนี้

2.1 การวิเคราะห์ภารกิจ
2.1.1 การวิเคราะห์ภารกิจ เพื่อสำารวจว่าภารกิจนั้นจำาเป็นต้อง

ดำาเนินการโดยส่วนราชการ หรือไม่ โดยมีขั้นตอนของคำาถามสรุปได้ดังนี้
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2.1.2 หากภารกิจนั้นเป็นภารกิจที่ส่วนราชการต้องดำาเนินการ
ให้วิเคราะห์ว่าควรจัดต้ังเป็นหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค 
หรือส่วนราชการประจำาจังหวัด /อำาเภอ ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ 
ต้องอธิบายเหตุผลประกอบด้วย โดยมีข้ันตอนดังนี้
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2.2 การกำาหนดเหตุผลความจำาเป็นในการขอจัดต้ัง
ให้ระบุเหตุผลความจำาเป็นของงานที่จะจัดตั้งเป็นส่วนราชการ

ให้ชัดเจน ดังนี้
2.2.1 เมือ่จดัตัง้ขึน้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคล่ือนนโยบาย

รัฐบาล ยุทธศาสตร์ของชาติในด้านใด
2.2.2 เหตุผลที่แสดงว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร

ราชการ สามารถแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องในการดำาเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
และ/หรือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างไร 
และประชาชนจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างไร

2.2.3 ช้ีแจงสาเหตุท่ีต้องขอปรับปรุงส่วนราชการ
(1) หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น หรือเปล่ียนแปลงไป 

โดยชี้แจงรายละเอียดว่ามีงานเพิ่มขึ้นอย่างไร หรือลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไป 
ประการใด

(2) มีการเปลี่ยนแปลงระบบ หรือวิธีการทำางาน เฉพาะ
หน่วยงาน หรือในภาพรวมของกรม

(3) ปัญหาการดำาเนินงาน หรือการบริหารงานของกรม    
อันเน่ืองมาจากโครงสร้างส่วนราชการเดิมไม่เหมาะสม

2.3 การกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้แสดงรายละเอียดการแบ่งส่วนราชการและหน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนราชการ ดังนี้ 

2.3.1 การแบ่งส่วนราชการ
(1) ให้แสดงแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน
(2) ให้แสดงการเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการที่มีอยู่

ในปัจจุบันและที่ขอ ปรับปรุงใหม่โดยให้จัดทำาเป็นตารางเปรียบเทียบ ท้ังน้ี             
ให้ระบุด้วยว่ามีการปรับปรุงอย่างไร
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ตารางการเปรยีบเทียบการแบ่งส่วนราชการทีม่อียูใ่นปัจจบุนัและทีข่อปรบัปรงุใหม่

การแบ่งส่วนราชการใน

ปัจจุบัน

การแบ่งส่วนราชการที่ขอ

ปรับปรุงใหม่

หมายเหตุ

กรม....................................

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

    (1) ................................

    (2) ................................

    (3) ................................

    (4) ................................

ข. ราชการส่วนภูมิภาค

    (1) ................................

กรม................................

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง

    (1) ................................

    (2) ................................

    (3) ................................

    (4) ................................

ข. ราชการส่วนภูมิภาค

    (1) .............................. 

(ตัวอย่าง)

เป็นการขอปรับปรุง

ช่ือส่วนราชการใหม่

เป็นการแยกงาน 

............................

ของกอง............... 

(และกอง)............

มาจัดตั้งเป็น 

ส่วนราชการใหม่

2.3.2 หน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ

(1) ให้ชีแ้จงหน้าทีค่วามรับผดิชอบของแต่ละส่วนราชการ
ในปัจจุบัน

(2) สำาหรับส่วนราชการท่ีขอปรับปรุง ให้ชี้แจงหน้าที่
และความรับผิดชอบของส่วนราชการท่ีขอปรับปรุงเปรียบเทียบกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบในปัจจุบัน
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รายการเปรียบเทียบหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ

ก่อนปรับปรุง	 ปรับปรุงหรือจัดใหม่แล้ว หมายเหตุ

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

.......................................

ให้แสดงว่าเป็นส่วนที่

มีอยู่เดิม หรือปรับปรุง

เปลี่ยนชื่อใหม่ หรือตั้ง

ขึ้นใหม่

2.4 นโยบาย แผนงานสำาคัญของรัฐบาลที่ส่วนราชการรับผิดชอบ
ให้แสดงถึงนโยบายและแผนงานสำาคัญของรัฐบาลและตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดินเฉพาะที่ส่วน
ราชการนั้นรับผิดชอบ โดยแสดงความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติ และแผนระดับ
กระทรวง และระดับกรม

2.5 ปริมาณงาน
ให้แสดงว่างานสำาคัญๆ ที่มีอยู ่ในปัจจุบันได้แก่งานอะไรบ้าง              

มีปริมาณงานมากน้อยเพียงใด โดยให้แสดงสถิติปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี สำาหรับ
งานใหม่ให้แสดงว่าได้ลงมือทำาอะไรไปบ้างแล้วอย่างไร หรือไม่ และให้แสดง
ประมาณการปริมาณงานล่วงหน้า 3 ปี ตามงานที่จะพึงมีหรือเป้าหมายของงาน
ตามแผน รวมท้ังให้แสดงขนาดหรือขอบเขตของพื้นที่ที่ต้องดูแล เพื่อให้ครอบคลุม
ตามภารกิจที่รับผิดชอบทั้งหมด ดังนี้

2.5.1 ให้แสดงว่างานสำาคญัๆ ท่ีมอียูใ่นปัจจุบนั ได้แก่งานอะไรบ้าง 
มีปริมาณงานมากน้อย เพียงใด โดยแสดงสถิติปริมาณงานย้อนหลัง 3 ปี หรือ 
กรณีที่เป็นงานใหม่ ให้แสดงว่าได้ดำาเนินการไปแล้ว อย่างไร และมีเป้าหมาย             
ของงานอย่างไร
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(1) กรณีที่มีการดำาเนินการอยู่ในปัจจุบัน

กิจกรรม

ปริมาณงาน

ปีงบประมาณ ....... ปีงบประมาณ ....... ปีงบประมาณ .......

(2) กรณีที่ไม่เคยมีการดำาเนินการมาก่อน 

กิจกรรม การดำาเนินการในปัจจุบัน เป้าหมายที่กำาหนด

2.5.2 ให้แสดงถึงขนาดหรือขอบเขตของพ้ืนท่ีท่ีต้องดูแล เพ่ือให้
ครอบคลุมตามภารกิจที่รับผิดชอบท้ังหมด

กิจกรรม   ขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีรับผิดชอบ
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2.6 การกำาหนดกลไกการดำาเนินงาน
ชี้แจงรายละเอียดและลักษณะของงาน รวมท้ัง ระบบ หรือวิธี

การทำางานทีส่ามารถเหน็ความเชือ่มโยงของการทำางานในภาพรวมของส่วนราชการ 
ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน จนถึงกรม/กระทรวง

2.7 ความคุ้มค่าของการจัดตั้ง
2.7.1 ให้แสดงประโยชน์ที่จะได้รับ ทั้งประโยชน์ที่จะเกิดกับ

ประชาชนผู้รับบริการโดยตรง หรือประโยชน์ที่จะส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติ

หน่วยงาน ประโยชน์ที่จะได้รับ

ต่อหน่วยงาน

ต่อประชาชน

ต่อประเทศชาติ

2.7.2 ให้แสดงรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน               
(ถ้ามี) และประมาณการค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณถัดไป (3 ปีข้างหน้า) เฉพาะ
ส่วนราชการที่ขอปรับปรุง โดยจำาแนกรายละเอียดงบประมาณตามงบรายจ่าย 
ได้แก่ งบบุคลากร งบดำาเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

2.7.3 ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่
(1) ให้สรุปกรอบอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
(2) ให้แสดงแผนภมูอิตัรากำาลงัเฉพาะกอง/สำานกัทีเ่ก่ียวข้อง

กบัการขอปรบัปรงุการแบ่งส่วนราชการ โดยให้แสดงถงึอตัรากำาลงัทีม่อียูใ่นปัจจุบนั 
และอตัรากำาลังทีข่อปรบัปรงุใหม่ว่ามกีารจดัสรรอตัรากำาลังอย่างไร มกีารเปล่ียนแปลง
จำานวนอัตรากำาลังจากท่ีมีอยู่ในปัจจุบันหรือไม่อย่างไร       

2.8 ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ
แสดงรายละเอียดตัวชี้วัด ที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้ง                 

ส่วนราชการ 
2.9 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการให้เสนอร่างกฎกระทรวงแบ่ง

ส่วนราชการ พร้อมเหตุผลในการปรับปรุงกฎกระทรวง 
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2.10 คำาชี้แจงอ่ืนๆ
อาจระบุรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจำาเป็นเพื่อ

ประโยชน์ในการพิจารณา หรือที่เป็นประเด็นสำาคัญที่นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

  ทั้งน้ี กรณีที่กระทรวง ทบวง กรม ประสงค์จะจัดตั้งส่วนราชการ
ประจำาจังหวัดหรือส่วนราชการ ประจำาอำาเภอนั้น ส่วนราชการต้องมีการทดลอง
ดำาเนินการในบางพื้นที่เพื่อศึกษารูปแบบการทำางาน และประเมินความคุ้มค่าใน
การจัดตั้งก่อน โดยเลือกจังหวัดตัวอย่างในการทดลองดำาเนินการอย่างน้อย  
4 จังหวัด ใน 4 ภาค และจัดหาบุคคลที่สาม เช่น สถาบันการศึกษาให้เข้ามาทำาการ
การศึกษาออกแบบ วางระบบการทำางาน และกลไกการบริหารงานในทุกมิติ             
ทั้งในเรื่องของนโยบาย ข้ันตอนการปฏิบัติ การติดตามประเมินผลการบังคับบัญชา 
การกำากับให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางการบริหารงานบุคคล ตามข้อ        
กำาหนดของแนวทางการจัดส่วนราชการในภูมิภาคก่อนด้วย
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3. กำรบริหำรรำชกำรในต่ำงประเทศ

1.	หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดตั้งส�านักงานใหม่ในต่างประเทศ
1) ความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์หรอืนโยบายของรัฐบาล อาท ิแผนยทุธศาสตร์

ชาตริะยะ 20 ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศระยะ 
20 ปี และยุทธศาสตร์ภูมิภาคของกระทรวง การต่างประเทศ โดยไม่ขัดกับนโยบาย
การต่างประเทศหรือกระทบกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศ

2) สำานักงานที่จะขอจัดตั้งใหม่อยู่ในกลุ่มประเทศ และ/หรือ เมืองที่มีความ
สำาคัญทางยุทธศาสตร์ 

(1) ด้านการเมือง ความมั่นคง อาทิ
- ยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น 
- มีบทบาทสำาคัญต่อความมั่นคงของประเทศไทย 
- มีบทบาทด้านการเมืองและความมั่นคงที่สำาคัญในภูมิภาค 
- มีบทบาทที่สำาคัญในเวทีระหว่างประเทศหรือกรอบความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ
- เป็นประเทศ/เมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ขององค์การระหว่างประเทศท่ีสำาคญั

ของโลกที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก มีพันธกรณีในการปฏิบัติการและการดำาเนินการ
ต่างๆ และมีผลเชื่อมโยงโดยตรงต่อการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม และต่อการดำาเนิน
นโยบายต่างประเทศของไทย

- เป็นประเทศ/เมืองที่เป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศที่ไทย
มีศักยภาพท่ีจะขยายบทบาท และ ความร่วมมือ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือ
เพื่อการพัฒนาและแนวปฏิบัติต้นแบบ (best practices) แก่ประเทศต่างๆ โดย
ผ่านองค์การระหว่างประเทศ

 (2) ด้านเศรษฐกิจ อาทิ
- เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และภาคบริการที่

สำาคัญของไทย
- เป็นประเทศ/เมอืงทีเ่ป็นแหล่งทรพัยากรทีส่ำาคญัสำาหรบัไทย ทัง้ด้าน

พลงังาน พลงังานทดแทน วตัถดิุบสำาหรับการผลิตสินค้า ประมง และอตุสาหกรรม
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- เป็นประเทศ/เมืองที่มีที่ตั้งอยู่ในทำาเลที่ควบคุมยุทธศาสตร์ของ
การสัญจร หรือการค้า การขนส่ง พลังงาน หรือเส้นทางใดๆ ที่มีความสำาคัญต่อ
ความม่ันคงของไทย

- เป็นประเทศ/เมอืงทีม่ศีกัยภาพสำาหรับฝ่ายไทยในการเข้าไปขยาย
ตลาดส่งออกสินค้า แรงงาน การท่องเที่ยว การลงทุน และบริการต่างๆ ทั้งการ
เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และการเป็นแหล่งที่นักลงทุนไทย มีโอกาสไปขยาย
การลงทุน 

(3) ด้านสังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาทิ
- เป็นประเทศ/เมืองที่มีชุมชนไทยขนาดใหญ่ ซ่ึงรวมถึงมีแรงงาน

ไทยจำานวนมากพอสมควร
- เป็นประเทศ/เมืองที่มีศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เป็นแหล่งองค์ความรู้ และนวัตกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของไทย

3) การวิเคราะห์ภารกิจ
(1) ภารกิจหลัก/ภารกิจรองของสำานักงานใหม่ ซึ่งไม่ซำ้าซ้อนกับภารกิจ

ของส่วนราชการอืน่ 
(2) ภารกิจมีลักษณะเฉพาะและต้องการความต่อเนื่องระยะยาว 
(3) การใช้ตัวเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆ ไม่สามารถทำาให้ภารกิจของ

สำานักงานลุล่วงได้ อาทิ
- การฝากภารกิจไว้กับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ หรือ

หน่วยงานอ่ืนของไทยที่อยู่ในประเทศผู้รับ
- การส่งคณะผู้แทนจากส่วนกลางไปดำาเนินภารกิจเฉพาะเป็น               

ครั้งคราว 
- การจัดจ้างลูกจ้างท้องถิ่นหรือภาคเอกชนให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 
- การขยายเขตอาณา/เขตกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตหรือ 

สถานกงสุลใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ หรอืขยายเขตพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบของสำานกังานใน
ต่างประเทศทีม่อียู ่รวมถงึการเพิม่จำานวนข้าราชการทีม่อียูเ่พือ่ดแูลประเทศใกล้เคยีง 
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(4) เปรียบเทียบภารกิจและปริมาณงานกับสำานักงานในประเทศอื่นๆ 
ของส่วนราชการที่มีภารกิจในลักษณะเดียวกัน (หากมี) 

(5) กำาหนดเป้าหมายและแผนการดำาเนินงานตามภารกิจ (mission 
statement) ในช่วง 1 - 2 ปีข้างหน้า 

(6) ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ใกล้เคียงกัน และสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่

4) ท่าทีและกฎระเบียบของประเทศผู ้รับ/ ประเทศอื่นที่มีสำานักงาน           
ในประเทศผู้รับ 

(1) ท่าทขีองประเทศผูรั้บ เพือ่สอบถามความเหน็ในเบือ้งต้นของประเทศ
ผู้รับ หากจะมีการจัดตั้งสำานักงานเพิ่มเติม 

(2) กฎระเบียบที่เกี่ยวกับการจัดตั้งสำานักงานแห่งใหม่ในประเทศผู้รับ 
เช่น หากส่วนราชการประสงค์จะจดัตัง้สำานกังานในพ้ืนทีท่ี่ไม่มสีถานเอกอัครราชทตู/
สถานกงสุลใหญ่ตั้งอยู่อาจต้องขอความเห็นชอบจากประเทศผู้รับก่อน หรือบาง
ประเทศจะยึดหลักปฏิบัติต่างตอบแทน เป็นต้น 

(3) ประเทศอื่นๆ ท่ีมีสำานักงานในประเทศผู้รับ โดยเฉพาะประเทศ
อาเซียน โดยพิจารณาจำานวนสำานักงานของประเทศอื่นที่ตั้งอยู่ในเมืองเป้าหมาย 
รวมถึง counterpart ของไทย

5) การวิเคราะห์ความพร้อมและความคุ้มค่า 
(1) ด้านงบประมาณ ระบุประมาณการค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งสำานักงาน

แห่งใหม่ แหล่งท่ีมาของงบประมาณ และงบประมาณดำาเนินงานรายปี โดยคำานึง
ถึงความประหยัด ความคุ้มค่า และภาระงบประมาณที่จะเพิ่มขึ้น 

(2) ด้านบุคลากร ระบุกรอบอัตรากำาลังและตำาแหน่ง และความพร้อม
ของบุคลากร อาทิ ภาษา ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ กรณีการจัดตั้งสำานักงานในต่าง
ประเทศ โดยไม่เพิ่มจำานวนหน่วยงาน ต้องไม่กระทบกับการกำาหนด ตำาแหน่งท้ัง
จำานวนตำาแหน่ง ประเภท และระดับตำาแหน่งท่ีส่วนราชการมีอยู ่เดิม ท้ังนี้              
การกำาหนดตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในต่างประเทศและตำาแหน่งอ่ืน ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำาหนด 

(3) ด้านอาคารที่ทำาการ แจ้งความพร้อมในการดำาเนินการตามนโยบาย 
one roof
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2.	การจัดตั้งส�านักงานในต่างประเทศ	แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 การเพิ่มจำานวนหน่วยงานในต่างประเทศ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหาร

ราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2552 ข้อ 6 “ส่วนราชการใดประสงค์จะจัดต้ังหรือ
รวมหน่วยงานในต่างประเทศ ให้กระทำาได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบดังกล่าวให้
ร่วมพิจารณากับผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้แทนสำานัก
งบประมาณ และผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ”

กลไกการพิจารณา
• ส่วนราชการส่งคำาขอจัดต้ังสำานักงานในต่างประเทศไปยัง

สำานักงาน ก.พ.ร.
• สำานกังาน ก.พ.ร. พจิารณาคำาขอของส่วนราชการร่วมกบัสำานกังาน 

ก.พ. สำานักงบประมาณ และกระทรวงการต่างประเทศ 
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กรณทีี ่2 ไม่เพิม่จำานวนหน่วยงานในต่างประเทศ 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ

การมอบอำานาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม ซ่ึงครอบคลุมกรณีการจัดต้ัง
หน่วยงานในต่างประเทศใหม่โดยไม่เพิ่มจำานวนหน่วยงาน เช่น การย้ายที่ต้ังของ
สำานกังานจากประเทศหนึง่ไปอกีประเทศหนึง่ โดยต้องเป็นสำานกังานตามกฎหมาย/
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด

กลไกการพิจารณา
• ส่วนราชการจัดตั้งคณะทำางานแบ่งส่วนราชการภายในกรม เพื่อ

ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอการแบ่งส่วนราชการ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของกระทรวง

• สำานกังาน ก.พ.ร. พจิารณาคำาขอของส่วนราชการร่วมกบัสำานกังาน 
ก.พ. สำานักงบประมาณ และกระทรวงการต่างประเทศ
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3.	การส่งข้าราชการไปประจ�าการในต่างประเทศ
    • เป็นการเพิ่มภารกิจของส่วนราชการในต่างประเทศ โดยไม่มีการจัดตั้ง

เป็นสำานักงาน
    • เป็นการส่งข้าราชการของส่วนราชการไปประจำาการทีส่ถานเอกอคัรราชทตู 

สถานกงสุลใหญ่ หรือสำานักงานอื่นๆ ของไทยในต่างประเทศที่มีอยู่แล้ว เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจในต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

กลไกการพิจารณา
ตามมติคณะรัฐมนตรี ปี 2547 ได้มีมติ
•	 ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรของไทยที่ประจำาการใน         

ต่างประเทศ (รมว.กต. เป็นประธาน) เพือ่พิจารณาเกีย่วกบัการปรบัเพิม่-ลดภารกจิ
ของบุคลากรในต่างประเทศ และมีคำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานโครงสร้างบุคลากรฯ 
(เลขาธิการ ก.พ. เป็นประธาน) ทำาหน้าท่ีกล่ันกรองคำาขอของส่วนราชการก่อน
เสนอคณะอนุกรรมการโครงสร้างบุคลากรฯ พิจารณาต่อไป

•	ส่วนราชการท่ีประสงค์จะปรับโครงสร้างบุคลากรในต่างประเทศ รวมถึง
การส่งบุคลากรไปประจำาการในต่างประเทศเพิ่มเติม ต้องส่งคำาขอไปยังกระทรวง
การต่างประเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทำางานและคณะอนุกรรมการ
โครงสร้างบุคลากรฯ
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4.	การบริหารราชการในต่างประเทศ	
    ให้ปฏิบัติตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการใน

ต่างประเทศ พ.ศ. 2552

ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารราชการในต่างประเทศ	พ.ศ.	2552
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4. แนวทำงกำรจัดโครงสร้ำงหน่วยงำนสนับสนุน 

 กรณ ีงานตรวจสอบภายใน งานพฒันาระบบบรหิาร ศนูย์ปฏิบตักิารต่อต้าน
การทุจริต และงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง

	 1.	แนวทางการจัดตั้ง	“ส�านักตรวจสอบภายใน”	ในระดับกระทรวง
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม 2550               

ได้ลงมติเห็นชอบตามความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัญหา
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการกำาหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร และกลุ่มงานด้านวิชาการไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ (รายละเอียด
ตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุด ที่ นร 0503/12559               
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2550) เพื่อให้รับผิดชอบดำาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ด้านการบรหิารการเงนิ การบญัช ีการดำาเนนิงาน การปฏบิติัตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ คำาสั่งของทางราชการในส่วนราซการ โดยมีอิสระรายงานตรงต่อหัวหน้า
ส่วนราชการกรณีสำานักงานปลัดกระทรวงรับผิดชอบในระดับกระทรวงและ
สำานักงานปลัดกระทรวง

 อำานาจหน้าที่ของ “สำานักตรวจสอบภายใน” ในระดับกระทรวง
 1) สอบทานและประเมนิผลการดำาเนนิงานตามแผนงานโครงการทีม่คีวาม

สำาคัญต่อผลสำาเร็จของนโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวง
 2) ประเมนิความเสีย่งเพือ่วางแผนการตรวจสอบในภาพรวมของกระทรวง

และจัดทำาแผนการตรวจสอบประจำาปี
 3) สอบทานความถูกต้อง และเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงินและการบัญชี 

(Financial audit) ผลการดำาเนินงานและกระบวนการทำางาน (Performance, 
Operation audit) การปฏิบัติตามมาตรฐานและหรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
คำาสั่งของทางราชการ (Compliance audit!) และระบบการดูแลรักษาและความ
ปลอดภัยของทรัพย์สิน

 4) ให้คำาปรึกษาแนะนำาและให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ            
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับระบบการควบคุมภายในและ          
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การตรวจสอบภายในต่อปลัดกระทรวง ผู ้ตรวจสอบภายในกระทรวง หน่วย               
รับตรวจและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 5) เสริมสร้างประสิทธิภาพระบบการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
ของกระทรวง

 6) สอบทานวิเคราะห์ รวมทั้งประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของ
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง

 7) สอบทานและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ดำาเนินงานในหน้าที่ของหน่วยรับตรวจ เสนอแนะการปรับปรุงการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมและการกำากับดูแลอย่างต่อเนื่อง

 8) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำาปรึกษาแก่หน่วยรับตรวจ
เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะ

 9) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการตรวจสอบและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของ คตป. ประจำากระทรวง

 10) สนับสนุนการปฏิบัติงานของ คตป.ประจำากระทรวงในการประสาน
งานรวบรวมข้อมูล และสรุปผลการสอบทานระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยงและการดำาเนินการด้านการเงินในภาพรวมของกระทรวง

 11) ให ้บริการงานเลขานุการ รวมทั้งการจัดทำารายงานสรุปการ                 
ดำาเนินงานและข้อเสนอแนะของ คตป.ประจำากระทรวงเสนอคณะรัฐมนตรี              
(สำาหรับงานเลขานุการเป็นงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย)

 12) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้ผู้ตรวจสอบภายในในสังกัด
กระทรวง การปฏิบัติงานมีการยกระดับขีดสมรรถะและพัฒนาคุณภาพ

 13) ปฏิบัติงานตรวจสอบอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากปลัดกระทรวง
และหรือ คตป. ประจำากระทรวง

 การจัดตั้งเป็น “สำานักตรวจสอบภายใน”  ควรมีการแบ่งโครงสร้างภายใน
และอัตรากำาลัง ดังนี้

- ควรมีการจัดโครงสร้างภายในเป็น 1 ฝ่าย และ 3 กลุ่ม
 - ควรมีการกำาหนดอัตรากำาลังขั้นตำ่า ไม่น้อยกว่า 13 อัตรา
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 2.	แนวทางการจัดตั้ง	“ส�านักพัฒนาระบบบริหาร”	ในระดับกระทรวง
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2550 ได้

ลงมติเห็นชอบตามความเห็นของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในปัญหาข้อ
กฎหมายเก่ียวกับ เรื่องการกำาหนดกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
และกลุ่มงานด้านวิชาการไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ (รายละเอียดตาม
หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/12559 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2550) เพื่อรับผิดชอบในการเสนอแนะและให้คำาปรึกษาแก่หัวหน้า
ส่วนราชการเกีย่วกบัยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการของส่วนราชการ ประสาน
งานและดำาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการวมกับหน่วยงานกลางต่างๆ 
รวมทั้งการจัดทำาคำารับรองการปฏิบัติราซการและติดตาม ประเมินผลภารกิจหลัก
ของสำานกัพฒันาระบบบรหิารม ี3 ด้าน คอื การจัดโครงสร้างองค์กรและระบบงาน          
การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมและการจัดการระบบการบริหารมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์ (RBM) และสำาหรับในระดับกระทรวงจะต้องมีหน้าท่ีในการดำาเนินการ
ทั้งระดับของกระทรวงในภาพรวมและของสำานักงานปลัดกระทรวงด้วย

อำานาจหน้าที่ของ “สำานักพัฒนาระบบบริหาร” ในระดับกระทรวง
 1) จดัทำาคำารบัรองการปฏบัิตริาชการของกระทรวงและกลุ่มภารกจิ (RBM) 

การเจรจาตกลงและประเมนิผลเพ่ือการจดัทำาคำารบัรองการปฏบิตัริาซการระดบักรม 
 2) ดูแลระบบการวัดผลการดำาเนินงาน (SAR)
 3) ถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับกระทรวงและระดับกลุ่มภารกิจไปสู่ระดับกรม

และหน่วยงานในสังกัด
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 4) กำากับ ติดตาม และประเมินผลตามคำารับรองการปฏิบัติราชการ (BSC) 
ของกระทรวงและสำานักงานปลัดกระทรวง

 5) ประสานและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำารับรองการ
ปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำานักงานปลัดกระทรวง

 6) พฒันาโครงสร้างส่วนราชการและระบบงานของกระทรวงและสำานกังาน
ปลัดกระทรวง

 7) การประเมินความคุ้มค่าเชิงภารกิจ
 8) จัดทำาแผนพัฒนาระบบราชการของกระทรวง (OD) และสำานักงาน

ปลัดกระทรวง
 9) ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีของกระทรวงและสำานักงาน

ปลัดกระทรวง
 10) การสร้างคุณภาพมาตรฐานในองค์กรของกระทรวงและสำานักงาน

ปลัดกระทรวง
 11) การบรหิารการเปลีย่นแปลง (Change Management) ของกระทรวง

และสำานักงานปลัดกระทรวง
 12) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร
 13) สร้าง Corporate ethics (ระดับองค์กร) ของกระทรวงและสำานักงาน

ปลัดกระทรวง
 14) สร้างการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR-Corporate 

Social Responsibility) ของกระทรวงและสำานักงานปลัดกระทรวง
 15) การให้คำาปรึกษา แนะนำาการพัฒนาระบบราชการของทระทรวงและ

สำานักงานปลัดกระทรวง

 การจัดต้ังเป็น “สำานักพัฒนาระบบบริหาร” ควรมีการแบ่งโครงสร้าง
ภายในและอัตรากำาลัง ดังนี้

•	ควรมีการจัดโครงสร้างภายในเป็น 1 ฝ่าย และ 3 กลุ่ม
•	ควรมีการกำาหนดอัตรากำาลังขั้นตำ่า ประมาณ 13 - 16 อัตรา
•	ทัง้นี ้หากภารกจิ ปรมิาณงาน และคณุภาพงานของการดำาเนนิการใน

การพฒันาระบบราชการของกระทรวงเป็นไปตามท่ีหน่วยงานกลางกำาหนดกระทรวง
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อาจขอกำาหนดตำาแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบราชการระดับ 10 เพื่อ            
รับผิดชอบเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการของกระทรวง  

  เพื่อผลักดันให้การบริหารราชการเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และนโยบายของ
รัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทารพัฒนาระบบราชการก็ได้

	 3.	แนวทางการจัดตั้ง	 “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต”	 ในระดับ
กระทรวง

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเห็นชอบตามที่
สำานกังาน ก.พ.ร. เสนอ ดงันี้ 

 1) เหน็ชอบในหลักการจดัตัง้ศนูย์ปฏิบตักิารต่อต้านการทจุรติ ในสำานกังาน
ปลัดสำานักนายกรฐัมนตร ีและสำานกังานปลดักระทรวงทุกกระทรวงโดยให้เป็นส่วน
ราชการตามมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำาหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการของสำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีและสำานักงานปลัดกระทรวงทุก
กระทรวงและให้รองปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี และรองปลัดกระทรวงทำาหน้าท่ี
เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อีกตำาแหน่งหนึ่ง 

 2) เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในส่วน
ราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรฐัมนตร ีและส่วนราชการไม่สงักดัสำานกั
นายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง ทกุส่วนราชการ โดยให้เป็นส่วนราชการตาม
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มาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำาหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของ   
ส่วนราชการนั้นๆ และให้รองหัวหน้าส่วนราชการทำาหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ          
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอีกตำาแหน่งหนึ่ง 

 อำานาจหน้าท่ีของ “ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต” ในระดับกระทรวง
	 •	กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาพปัญหา เพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะ
มาตรการ แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการ

2) จัดทำาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มชิอบของส่วนราชการ ให้สอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต แผนแม่บทบูรณาการระยะ 20 ปี (สำานักงาน ป.ป.ช.) แผนแม่บท         
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประมวลจริยธรรม นโยบาย หรือเจตจำานงของผู้บริหาร
หน่วยงานแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติราชการของ           
ส่วนราชการ

3) ให้คำาปรึกษาแนะนำา ประสานงาน เร่งรัด กำากับและติดตาม ให้ส่วน
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในกำากับของกระทรวง ดำาเนินการ           
ขบัเคล่ือนภารกจิตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทจุริตและประพฤติ
มิชอบ

4) รับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี
โดยมิชอบของเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนในกำากับ
ของกระทรวง และส่งต่อไปยังส่วนราชการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวมถึง
ประสานติดตามอย่างต่อเนื่องจนได้ข้อยุติ

5) เป็นกลไกการปฏบิตัหิรอืประสานการปฏบิติังานร่วมกบัศนูย์อำานวยการ
ต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ           
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ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำานักงาน ป.ป.ท.) สำานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) หรือหน่วยงานอื่น
ที่เก่ียวข้อง ตามที่ ศอตช. มอบหมายและกำากับติดตามการดำาเนินการตามมติ/
ข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ที่เก่ียวข้อง

6) ให้ทำาการตรวจสอบเปรียบเทียบผลการดำาเนินการปกครองวินัยของ
หน่วยงานในสังกัด เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงหรือรัฐมนตรีแล้วแต่ละกรณี 
แล้วแจ้งให้ ศอตช. ทราบ

7) เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

8) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ

9) ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และจัดทำารายงานผลการดำาเนินงานการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการส่งสำานักงาน ป.ป.ท. 
สำานักงาน ป.ป.ช. สำานักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง

•	กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
 1) คุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และ

ประมวลจริยธรรมอื่นๆ
 2) ทำาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำาส่วน

ราชการ
      3) ประสานการดำาเนินงานเกี่ยวกับจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปี 
แผนงาน/โครงการ ตลอดจนบูรณาการแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการคุ้มครอง
จริยธรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ และเสรมิสร้างวนิยั
ของส่วนราชการและรฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชนในกำากบัของกระทรวง

4) รวบรวมปัญหาการปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมของส่วนราชการ และ
รฐัวสิาหกจิ องค์การมหาชนในกำากับของกระทรวง ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรมต่อสำานักงาน ก.พ.
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5) ติดตาม ประเมินผลการดำาเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยา
ข้าราชการ การเสรมิสร้างวินัย และการดำาเนินการตามประมวลจรยิธรรมข้าราชการ
ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนเสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
และส่งผลการดำาเนนิการให้กลุม่งานป้องกนัและปราบปราม การทจุรติและประพฤติ
มิชอบ จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาพรวมของส่วนราชการ

การจัดตัง้เป็น “ศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทจุรติ” ควรมกีารแบ่งโครงสร้าง
ภายในและอตัรากำาลงั ดงันี้

 4.	แนวทางการจัดตั้ง	“กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ยุทธศาสตร์
ชาติ	และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	(กลุ่ม	ป.ย.ป.)”	

 ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
4 ธันวาคม 2560 และในการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า ครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 5 มกราคม 2561 ให้ปรับปรุงโครงสร้างของ
กระทรวง โดยให้มีหน่วยงานทำาหน้าท่ีประสานงานเช่ือมโยงกับคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน บูรณาการขับเคลื่อน 
และประสานแผนงาน/โครงการของกระทรวงและระหว่างกระทรวงให้สอดคล้อง
กับยทุธศาสตร์ชาต ิแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่12 และทศิทาง
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การปฏิรูปประเทศ โดยมอบหมายให้ทุกส่วนราชการดำาเนินการและมอบหมาย
ให้สำานักงาน ก.พ.ร. และสำานักงาน ก.พ. ร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำาเนินการ
ดังกล่าวแล้วแจ้งให้กระทรวงปฏิบัติต่อไป ทางสำานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดำาเนินการ 
นำาเสนอเรื่องการจัดตั้งกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการ
สร้างความสามคัคปีรองดอง (กลุม่ ป.ย.ป.) ต่อนายกรฐัมนตร ีตามหนงัสอืสำานกังาน 
ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ท่ี นร 1202/548 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 และนายก
รัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับรูปแบบการจัดตั้ง รายละเอียดตามหนังสือสำานักงาน 
ก.พ.ร. ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 1200/ว4 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2561 เร่ืองการจัดต้ังกลุ่ม
ขบัเคลือ่นการปฏิรปูประเทศ ยทุธศาสตร์ชาต ิและการสร้างความสามคัคปีรองดอง 
(กลุ่ม ป.ย.ป.) 

อำานาจหน้าที่ “กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)” 

1) เป็นศูนย์บัญชาการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป
ประเทศของกระทรวง

2) เป็นแกนกลางประสานงานระหว่างสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต ิในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติ และคณะกรรมการปฏิรูปประเทศกับส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง และระหว่างกระทรวง

3) งานเลขานุการของคณะทำางานขับเคลื่อนในระดับกระทรวง
4) เป็นเจ้าภาพในการกำากับ ติดตามการดำาเนินการของส่วนราชการและ

หน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผน
ปฏิรูปประเทศ

5) จัดทำาแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของแผนยุทธศาสตร์
ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ แผนปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายที่
กำาหนด

6) ประเมนิผล และจดัทำารายงานการดำาเนนิการของกระทรวงในการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
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7) ประสาน เร่งรัด และให้คำาปรึกษาแนะนำาแก่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ในสังกัด

8) เผยแพร่ และสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ข้าราชการและบุคลากร
ในสังกัดกระทรวง

9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น               
ที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การจัดตั้งเป็น “กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
การสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)”  ควรมีการแบ่งโครงสร้างภายใน
และอัตรากำาลัง ดังนี้





 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561 

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชือ่หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 
หัวข้อ : คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ (ฉบับปรับปรุง) 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
           คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ (ฉบับปรับปรุง) 
 
Link ภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ : ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................... ...................................................................................... 

 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
พรนดิา  นาคทบัทิม สชุาฎา  วรินทร์เวช 

(นางสาวพรนดิา  นาคทับทิม) (นางสาวสุชาฎา  วรินทรเ์วช) 
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  

วันท่ี 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 วันท่ี 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
 ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึน้เผยแพร่ 

พรนิดา  นาคทับทิม 
(นางสาวพรนิดา  นาคทับทิม) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 

 


