
บทที ่3 

ระบบบรหิารราชการสวนกลาง 

 การจัดระเบียบการบริหารราชการของประเทศไทยในขณะนี้นั้น ในพระราชบัญญัติระเบียบ

การบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติมมาจนถึงปจจุบันคือ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหใชหลักการรวมอํานาจในการจัด

ระเบียบการบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวย กระทรวง ทบวง กรม ใชหลักการแบงอํานาจใน

การจัดระเบียบการบริหารราชการสวนภูมิภาค ประกอบดวยจังหวัดและอําเภอ และใชหลักการ

กระจายอํานาจในการจัดระเบียบการบริหารราชการสวนทองถิ่นประกอบดวย องคการบริหารสวน

จังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล และการปกครองรูปแบบพิเศษซึ่งไดแกกรุงเทพมหานคร

และเมืองพัทยา 

 สําหรับการจัดระเบียบการบริหารราชการแผนดินสวนกลาง ในกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดินใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางออกเปนสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง

หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง ทบวง และกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น มีฐานะ

เปนกรมซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 ในบทนี้ผูเขียนจะไดอธิบายถึงการจัดโครงสรางระบบบริหารราชการสวนกลาง องคการและ

อํานาจหนาที่ระบบบริหารราชการสวนกลาง การแบงสวนราชการภายในกระทรวงและกรม และ

สาระสําคัญของระบบบริหารราชการสวนกลางในกฎหมายการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งแตละมี

รายละเอียด ดังนี้ 

1. การจัดโครงสรางระบบบรหิารราชการสวนกลาง 

 ดังไดกลาวขางตนแลววา ในปจจุบันกฎหมายหลักท่ีใชในการจัดระเบียบการบริหารราชการ

แผนดินของไทยคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ซึ่ง

ประกาศใชตั้งแตวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เปนตนไป ซึ ่งมีลักษณะและเหตุผลในการใช มีดังนี ้     

(ไพทูรย บุญวัฒน, 2551 : 17-18) 

  1) เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารราชการเพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ ใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Government) 

  2) เพ ื ่อก ําหนดอํานาจหนาที ่และความร ับผิดชอบของนายกรัฐมนตร ี ร ัฐมนตรี 

ปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง และอธิบดีใหชัดเจน และมีการกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ

งาน 
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  3) กําหนดการจัดสวนราชการของกระทรวงและสวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรง

ตอนายกรฐัมนตรีใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกําหนดการ

จัดต้ังสวนราชการของกระทรวงท่ีมีภารกิจโดยเฉพาะซึ่งมีผูบังคับบัญชาเปนระดับอธิบดีก็ได 

  4) กําหนดใหสวนราชการในกระทรวงมีการวางแผนและประสานกิจกรรมการใช

งบประมาณและทรัพยากรรวมกัน เพื่อใหมีประสิทธิภาพ คุมคา และบรรลุเปาหมายของกระทรวง 

  5) กําหนดใหมีการมอบอํานาจการทํานิติกรรมและการฟองคดีเพื่อเปนการลดขั้นตอน

และกระจายอํานาจเพิ่มข้ึน 

  6) กําหนดการบริหารราชการในตางประเทศ เพื่อใหการปฏิบัติราชการในตางประเทศ

เปนไปอยางมีเอกภาพและรวดเร็ว 

  7) กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื ่อรับผิดชอบในการ

ปรับปรุงสวนราชการและการบริหารราชการ 

 1.1 ลักษณะทางกฎหมายที่เกี่ยวกับโครงสรางระบบบริหารราชการสวนกลาง 

  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดเรื่อง

ของการแบงสวนราชการการกําหนดอํานาจหนาที่รับผิดชอบ การบังคับบัญชาสวนราชการ และ

ความสัมพันธระหวางสวนราชการตาง ๆ ไว โดยมีการจัดระเบียบบริหารราชการออกเปน 3 สวน 

ไดแก ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค และระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน 

  ในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง กฎหมายไดกําหนดใหมีการจัดแบง

โครงสรางสวนราชการไวดังนี้ (กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, 2559 : 18) 

   1) สํานักนายกรัฐมนตรี(มีฐานะเปนกระทรวง) 

   2) กระทรวงหรือทบวง ซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 

   3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

   4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น และมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไม

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และสํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง สวน

ราชการท้ังหมดท่ีกลาวมานี้ มีฐานะเปนนิติบุคคล 

  ท้ังนี้การจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง ยุบสวนราชการขางตน ตองตราเปนพระราชบัญญัติ และ

การแบงสวนราชการภายในกรมใหตราเปนกฎกระทรวง 

  จะเห็นไดวาการจัดระเบียบและโครงสรางระบบบริหารราชการสวนกลางเปนหลักการท่ี

สอดคลองกับหลักการรวมอํานาจ เปนงานที่เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย แผน อํานวยการ ควบคุม 

ประสานงาน การติดตามประเมินผล ซึ่งมีหนวยงานราชการ ประกอบดวย สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวง และกรม 
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 1.2 การจดัระบบบรหิารราชการสวนกลาง 

 ระบบบริหารราชการสวนกลางเปนรูปแบบหนึ่งของการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน

ของไทย นอกเหนือจากระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคและระบบบริหารราชการสวนทองถิ่น ใน

ระบบบริหารราชการสวนกลางนั้นจะตองประกอบดวย กระทรวง ทบวง กรม และมีพนักงาน

เจาหนาท่ีของราชการบริหารสวนกลางซึ่งข้ึนตอกันตามลําดับ 

 เพ็ญศรี มีสมนัย.(2559 : 60-61) ไดอธิบายการจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง ซึ่ง

ประกอบดวยการจัดระบบการบริหารราชการในระดับกระทรวงและการจัดระบบการบริหารราชการ

ระดับกรมไว ดังนี้ 

  1.2.1 การจัดระบบบรหิารราชการในระดบักระทรวง 

  ในการบริหารราชการแผนดินนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับ

ที่ 5) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดวัตถุประสงคของการบริหารราชการแผนดนไววา “ตองเปนไปเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง

ภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การ

กระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 

และการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน การจัดสรร

งบประมาณและการบรรจุแตงตั้งบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีตองคํานึงถึงหลักการตาม

วรรคหนึ่งในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีโดยเฉพาะ

อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล 

การติดตามตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน...” 

  การดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคดังกลาว พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมไดกําหนดระเบียบบริหารราชการแผนดินสําหรับการ

บริหารราชการสวนกลางในระดับกระทรวงที่เปนความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี และ

ปลัดกระทรวงที่จะตองบริหารราชการเพื่อผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค โดยกําหนดอํานาจหนาท่ีของ

ฝายตาง ๆ ไว ดังนี้ (กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, 2559 : 33-35) 

   1) นายกรฐัมนตร ีในฐานะหัวหนารัฐบาล มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

    1.1) กํากับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผนดิน เพื่อการนี้จะส่ังใหขาราชการ

สวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และสวนราชการซึ่งมีหนาที่ควบคุมราชการสวนทองถิ่น ชี้แจงแสดง

ความคิดเห็นทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเปนจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ท่ี

ขัดตอนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรีก็ไดและมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ราชการของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 

    1.2) มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง 

หรือทบวงหนึ่งหรือหลายกระทรวงหรือทบวง 
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    1.3) บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซึ ่งสังกัดกระทรวง ทบวง 

กรม และสวนราชการท่ีมีช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนกรม 

    1.4) สั่งใหราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสํานัก

นายกรัฐมนตรี โดยจะใหขาดจากอัตราเงินเดือนจากตนสังกัดเดิมหรือไมก็ได ในกรณีที ่ใหขาดจาก

อัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ใหไดรับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับและข้ันท่ีไมสูงกวาเดิม 

    1.5) ตั้งขาราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดํารงตําแหนงของอีก

กระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง โดยใหไดรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเชนวานี ้ให

ขาราชการซึ่งไดรับแตงตั้งมีฐานะเสมือนเปนขาราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดํารง

ตําแหนงนั้นทุกประการแตถาเปนการแตงตั้งขาราชการตั้งแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปตอง

ไดรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

    1.6) แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของ

นายกรัฐมนตรี หรือเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ และกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ

คาตอบแทนใหแกผูซึ่งไดรับการแตงต้ัง 

    1.7) แตงต้ังขาราชการการเมืองใหปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

    1.8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดย

เรียบรอย 

   2) รัฐมนตรี โดยที ่ในกระทรวงหนึ่งจะมีร ัฐมนตรีว าการกระทรวงคนหนึ่งเปน

ผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานใน

กระทรวงใหสอดคลองกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีไดแถลงไวตอรัฐสภาหรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

หรืออนุมัติ 

   3) ปลัดกระทรวง โดยในแตและกระทรวงใหมีปลัดกระทรวงหนึ่งคนมีอํานาจหนาท่ี 

ดังนี ้

    3.1) ร ับผิดชอบควบคุมขาราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเปน

แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ กํากับการทํางานของสวนราชการในกระทรวงใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

และประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการใหกระทรวงมีเอกภาพสอดคลองกัน รวมทั้งเรงรัด 

ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวง 

    3.2) เปนผูบังคับบัญชาของสวนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 

    3.3) เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํางักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบใน

การปฏิบัติราชการของสํานักปลัดกระทรวง 

   1.2.2 การจัดระบบบรหิารราชการในระดบักรม 

   กรมเปนสวนราชการในระบบบริหารราชการสวนกลางที่มีฐานะรองจากกระทรวง

หรือสวนราชการท่ีเทียบเทากระทรวง โดยมีอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในกรม รับผิดชอบใน
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การปฏิบัติราชการของกรม อํานาจหนาที่ของอธิบดียอมแตกตางกันไปตามลักษณะงานของกรมซึ่ง

อาจมีกฎหมายวาดวยกิจการในอํานาจหนาที่ของกรมนั้นโดยเฉพาะ เชน กรมสงเสริมการปกครอง

สวนทองถิ่น ไดกําหนดภารกิจสําคัญคือ ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสรางขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทําประสานและบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่น 

และวางระบบในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สงเสริมสนับสนุนและ

ประสานงานการจัดบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนตน 

 เมื ่อกลาวโดยสรุปเกี ่ยวกับการจัดระเบียบราชการระดับกระทรวง จะเห็นไดวาการจัด

ระเบียบบริหารราชการแผนดินตองเปนไปตามวัตถุประสงคที่สําคัญคือ ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุข

ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจแหงรัฐ โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การจัด

ระเบียบบริหารราชการระดับกระทรวงเปนความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรี ร ัฐมนตรีและ

ปลัดกระทรวง และการจัดระเบียบบริหารราชการระดับกรมจะมีอธิบดีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

การและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของกรมใหเกิดประสิทธิภาพ 

 1.3 โครงสรางระบบบรหิารราชการสวนกลาง 

 จากการศึกษารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

2545 สามารถประมวลสรุปเปนโครงสรางการบริหารราชการสวนกลางไดเปน 2 ระดับ ดังนี้ (เสนห 

จุยโต, 2551 : 65) 

  ระดับท่ี 1 เปนการกําหนดนโยบาย ไดแก คณะรัฐมนตรี 

  ระดับท่ี 2 เปนการนํานโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 

และกรม สามารถอธิบายไดดังภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1 โครงสรางการบริหารราชการสวนกลาง 

ที่มา เสนห จุยโต, 2551 : 65 

 จากภาพท่ี 3.1 อธิบายไดวา คณะรัฐมนตรีคือองคกรทางการเมืองท่ีทําหนาท่ีในการกําหนด

นโยบายของรัฐบาลเพื่อการแกไขปญหาและความตองการของประชาชน โดยมีกระทรวงทั้งหมดใน

ปจจุบัน 20 กระทรวง ทําหนาที่แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ (Policy Implementation) ในระดับ

กระทรวงจะมีการกําหนดยุทธศาสตรของกระทรวงท่ีสอดคลองตอนโยบายของรัฐบาลและระดับกรม

จะมีการกําหนดยุทธวิธีของกรมท่ีสอดคลองตอยุทธศาสตรของกระทรวง 

2. องคการและอาํนาจหนาทีร่ะบบบรหิารราชการสวนกลาง 

 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งไดประกาศใชเมื่อวันท่ี 2 

ตุลาคม พ.ศ. 2545 ไดกําหนดองคการและอํานาจหนาท่ีของระบบบริหารราชการสวนกลางไว ดังนี ้

 2.1 สํานักนายกรัฐมนตรี 

 สํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที ่เกี ่ยวกับราชการทั ่วไปของนายกรัฐมนตรีและ

คณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการกําหนดดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการบริหาร

งานบุคคล กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ  การ

ปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอื ่นตามที ่ม ีกฎหมายกําหนด ใหเปนอํานาจหนาที ่ของสํานัก

นายกรัฐมนตรีหรือสวนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือที่มิไดอยูภายในอํานาจหนาที่ของ

กระทรวงใดโดยเฉพาะ 

 สํานักนายกรัฐมนตรี มีสวนราชการ ดังตอไปนี้ 

  (1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

คณะรัฐมนตรี 

กระทรวง... กระทรวง... กระทรวง... 

กรม ... กรม ... กรม ... 

กรม ... กรม ... กรม ... 

กรม ... กรม ... 
กรม ... 

กรม ... กรม ... กรม ... 

กรม ... กรม ... กรม ... 
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  (2) กรมประชาสัมพันธ 

  (3) สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

 สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 

  (4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

  (5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

  (6) สํานักขาวกรองแหงชาติ 

  (7) สํานักงบประมาณ 

  (8) สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

  (9) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

  (10) สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

  (11) สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 อาจต้ังขอสังเกตไดวา บรรดาสวนราชการภายในสํานักนายกรัฐมนตรี มีลักษณะพิเศษบาง

ประการท่ีแตกตางจากลักษณะของสวนราชการในกระทรวงอื่นโดยท่ัวไป กลาวคือ ประการแรก งาน

ของสวนราชการตางๆ แมจะอยูในกระทรวงเดียวกันแตก็ไมมีความสัมพันธกัน ตางสวนราชการตางก็มี

งานเปนเอกเทศของตนและองคการสวนราชการสวนใหญมีกฎหมายบัญญัติถึงกิจการของตนเปน

เอกเทศ ประการตอมา สวนราชการหลายแหงมีหัวหนาสวนราชการมีฐานะเทียบเทาปลัดกระทรวง

และขึ ้นตรงตอนายกร ัฐมนตร ีโดยไมอย ู ภายใตการควบคุมหร ือบังคับบัญชาของปลัดสําน ัก

นายกรัฐมนตรี เชนสํานักงบประมาณ สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ เปนตน 

 2.2 กระทรวงกลาโหม 

 กระทรวงกลาโหม มีอ ํานาจหนาที ่เกี ่ยวกับการปองก ันและร ักษาความมั ่นคงของ

ราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั ้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชนแหงชาติ 

สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

กระทรวงกลาโหมหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงกลาโหม 

 กระทรวงกลาโหม มีสวนราชการ ดังตอไปนี้ 

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมราชองครักษ 

  (4) กองบัญชาการทหารสูงสุด มีสวนราชการดังนี้ 

   (4.1) กองทัพบก 

   (4.2) กองทัพเรือ 

   (4.3) กองทัพอากาศ 

   (4.4) สวนราชการอื่นตามท่ีกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
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  (5) องคการรัฐวิสาหกิจในการควบคุมของกระทรวงกลาโหม 

 2.3 กระทรวงการคลงั 

 กระทรวงการคลัง มีอํานาจหนาที่เกี ่ยวกับการเงินการคลังแผนดิน การประเมินราคา

ทรัพยสิน การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี ่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพยสินของแผนดิน ภาษีอากรการ

รัษฎากร กิจการหารายไดท่ีรัฐมีอํานาจดําเนินการไดแตผูเดียวตามกฎหมายและไมอยูในอํานาจหนาท่ี

ของสวนราชการอื่น การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย

ของรัฐและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการคลังหรือสวน

ราชการท่ีสังกัดกระทรวงการคลัง 

 กระทรวงการคลัง มีสวนราชการดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมธนารักษ 

  (4) กรมบัญชีกลาง 

  (5) กรมศุลกากร 

  (6) กรมสรรพสามิต 

  (7) กรรมสรรพากร 

  (8) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  (9) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

  (10) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 2.4 กระทรวงการตางประเทศ 

 กระทรวงการตางประเทศ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการตางประเทศ และราชการอื่น

ตามท่ีไดมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงการตางประเทศหรือสวนราชการท่ีสังกัด

กระทรวงการตางประเทศ 

 กระทรวงการตางประเทศ มีสวนราชการดังตอไปนี้ 

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดแระทรวง 

  (3) กรมการกงสุล 

  (4) กรมพิธีการทูต 

  (5) กรมยุโรป 

  (6) กรมวิเทศสหการ 

  (7) กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

  (8) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 



 68 

  (9) กรมสารนิเทศ 

  (10) กรมองคการระหวางประเทศ 

  (11) กรมอเมริกาและแปซิฟกใต 

  (12) กรมอาเซียน 

  (13) กรมเอเชียตะวันออก 

  (14) กรมเอเชียใต ตะวันออกกลาง และแอฟริกา 

 2.5 กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา 

 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนา

อุตสาหกรรมการทองเท่ียว การกีฬา การศึกษาดานกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมาย

กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวง

การทองเท่ียวและกีฬา 

 กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา มีสวนราชการดังตอไปนี้ 

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) สํานักงานพัฒนากีฬาและนันทนาการ 

  (4) สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว 

 2.6 กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการพัฒนา

สังคม การสรางความเปนธรรมและความเสมอภาคในสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพและความ

มั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย มีสวนราชการ ดังตอไปนี้ 

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

  (4) สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

  (5) สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพิการ และ

ผูสูงอายุ 

 2.7 กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจหนาที่เกี ่ยวกับเกษตรกรรม การปาไมการจัดหา

แหลงนํ้าและพัฒนาระบบการชลประทาน สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สงเสริมและพัฒนาระบบ
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สหกรณ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินคาเกษตรกรรม และราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงเกษตรและสหกรณหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมชลประทาน 

  (4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

  (5) กรมประมง 

  (6) กรมปศุสัตว 

  (7) กรมปาไม 

  (8) กรมพัฒนาท่ีดิน 

  (9) กรมวิชาการเกษตร 

  (10) กรมสงเสริมการเกษตร 

  (11) กรมสงเสริมสหกรณ 

  (12) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

  (13) สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

  (14) สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 2.8 กระทรวงคมนาคม 

 กระทรวงคมนาคม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการขนสง ธุรกิจการขนสง การวางแผนจราจร 

และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม และราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของกระทรวงคมนาคมหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงคมนาคม 

 กระทรวงคมนาคม มีสวนราชการดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวี 

  (4) กรมการขนสงทางบก 

  (5) กรมการขนสงทางอากาศ 

  (6) กรมทางหลวง 

  (7) กรมทางหลวงชนบท 

  (8) สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร 
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 2.9 กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ

และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางยั่งยืน และราชการอื่น

ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมหรือสวน

ราชการท่ีสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีสวนราชการดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมควบคุมมลพิษ 

  (4) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

  (5) กรมทรัพยากรธรณี 

  (6) กรมทรัพยากรนํ้า 

  (7) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

  (8) กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 

  (9) กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

  (10) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 2.10 กระทรวงดจิทิัลเพือ่เศรษฐกิจและสงัค 

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปนกระทรวงท่ีต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 โดยยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร มาตรา 24 และมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีอํานาจหนาที่เกี ่ยวกับการวางแผน สงเสริม 

พัฒนาและดําเนินกิจการเกี่ยวกับดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรมอุตุนิยมวิทยา การสถิติและ

ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีสวนราชการดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมอุตินิยมวิทยา 

  (4) สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  (5) สํานักงานสถิติแหงชาติ 
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 2.11. กระทรวงพลงังาน 

 กระทรวงพลังงาน มีอํานาจหนาที่เกี ่ยวกับการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงาน 

และราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของกระทรวงพลังงานหรือสวน

ราชการท่ีสังกัดกระทรวงพลังงาน 

 กระทรวงพลังงาน มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

  (4) กรมธุรกิจพลังงาน 

  (5) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

  (6) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 2.12 กระทรวงพาณชิย 

 กระทรวงพาณิชย มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการคา ธุรกิจการบริหาร ทรัพยสินทางปญญา 

และราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงพาณิชยหรือสวนราชการที่

สังกัดกระทรวงพาณิชย 

 กระทรวงพาณิชย มีสวนราชการดังตอไปนี้ 

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมการคาตางประเทศ 

  (4) กรมการคาภายใน 

  (5) กรมการประกันภัย 

  (6) กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

  (7) กรมทรัพยสินทางปญญา 

  (8) กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

  (9) กรมสงเสริมการสงออก 

 2.13 กระทรวงมหาดไทย 

 กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบําบัดทุกขบํารุงสุข การรักษาความสงบ

เรียบรอยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม การสงเสริมและพัฒนาการเมืองการ

ปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการสวนภูมิภาค การปกครองทองที่ การสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นและพัฒนาชุมชน การทะเบียนราษฎร ความมั่นคงภายในกิจการสาธารณภัย และการพัฒนา

เมืองและราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือสวน

ราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
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 กระทรวงมหาดไทย มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมการปกครอง 

  (4) กรมการพัฒนาชุมชน 

  (5) กรมท่ีดิน 

  (6) กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  (7) กรมโยธาธิการและผังเมือง 

  (8) กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 2.14 กระทรวงยตุธิรรม 

 กระทรวงยุติธรรม มีอํานาจหนาที ่เกี ่ยวกับการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม

เสริมสรางและอํานวยความยุติธรรมในสังคม และราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของกระทรวงยุติธรรมหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงยุติธรรม 

 กระทรวงยุติธรรม มีสวนราชการดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมคุมประพฤติ 

  (4) กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 

  (5) กรมบังคับคดี 

  (6) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

  (7) กรมราชทัณฑ 

  (8) กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

  (9) สํานักกิจการยุติธรรม 

  (10) สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

 สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรัฐมนตรี 

  (11) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 2.15 กระทรวงแรงงาน 

 กระทรวงแรงงาน มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารและคุมครองแรงงาน พัฒนาฝมือ 

แรงงาน สงเสริมใหประชาชนมีงานทํา และราชการอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของ

กระทรวงแรงงานหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงแรงงาน 

 กระทรวงแรงงาน มีสวนราชการ ดังตอไปนี้ 

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
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  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมการจัดหางาน 

  (4) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

  (5) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

  (6) สํานักงานประกันสังคม 

 2.16 กระทรวงวฒันธรรม 

 กระทรวงวัฒนธรรม มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมและราชการอื่น

ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงวัฒนธรรมหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวง

วัฒนธรรม 

 กระทรวงวัฒนธรรม มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมศาสนา 

  (4) กรมศิลปากร 

  (5) สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

  (6) สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย 

 2.17 กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอํานาจหนาที่เกี ่ยวกับการวางแผน สงเสริมและ

พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสวนราชการดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมวิทยาศาสตรบริการ 

  (4) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 

 2.18 กระทรวงศกึษาธกิาร 

 กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ

และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา

สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา รวมท้ังการติดตาม

ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 กระทรวงศึกษาธิการ มีสวนราชการ ดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

  (4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  (5) สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

  (6) สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 2.19 กระทรวงสาธารณสขุ 

 กระทรวงสาธารณสุข มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสรางเสริมสุขภาพอนามัย การปองกัน 

ควบคุมและรักษาโรคภัย การฟนฟูสมรรถภาพของประชาชน และราชการอื ่นตามที่มีกฎหมาย

กําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงสาธารณสุขหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

 กระทรวงสาธารณสุข มีสวนราชการ ดังตอไปนี้ 

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมการแพทย 

  (4) กรมควบคุมโรค 

  (5) กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก 

  (6) กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

  (7) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

  (8) กรมสุขภาพจิต 

  (9) กรมอนามัย 

  (10) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 2.20 กระทรวงอตุสาหกรรม 

 กระทรวงอุตสาหกรรม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม การ

สงเสริมการลงทุน การพัฒนาผูประกอบการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาท่ีของกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

 กระทรวงอุตสาหกรรม มีสวนราชการดังตอไปนี ้

  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 

  (3) กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

  (4) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

  (5) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
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  (6) สํานักงานคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย 

  (7) สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  (8) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

 สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรัฐมนตรี 

  (9) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 2.21 สวนราชการไมสงักดัสํานกันายกรฐัมนตร ีกระทรวง หรอืทบวง 

 สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังตอไปนี้ 

  (1) ส ําน ักราชเลขาธ ิการ ม ีอ ํานาจหนาที ่ เก ี ่ยวก ับการเลขาน ุการในพระองค

พระมหากษัตริย 

  (2) สํานักพระราชวัง มีอํานาจหนาที่เกี ่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจนดูแล

ทรัพยสินและผลประโยชนของพระมหากษัตริย 

  (3) สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา  

สงเสริมพัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายวาดวยคณะสงฆ และอํานาจ

หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

  (4) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่กําหนดในพระราช

กฤษฎีกา 

  (5) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการวิจัย และอํานาจ

หนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

  (6) ราชบัณฑิตยสถาน มีอํานาจหนาที่เกี ่ยวกับการคนควา วิจัย และเผยแพรทาง

วิชาการและอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

  (7) สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบรอย และ

อํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

  (8) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีอํานาจหนาที ่เกี ่ยวกับการ

ดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการ

ธุรกรรม และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในกฎหมาย 

  (9) สํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหนาที ่เกี ่ยวกับการดําเนินคดีอาญาทั ้งปวง 

ดําเนินคดีแหงและใหคําปรึกษาดานกฎหมายแกรัฐบาลและหนวยงานของรัฐ และอํานาจหนาท่ีตามท่ี

กําหนดไวในกฎหมาย 

 สวนราชการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีฐานะเปนกรม อยูในบังคับ

บัญชาของนายกรัฐมนตร ี



 76 

 สวนราชการตามวรรคหนึ ่ง (8) และ (9) ม ีฐานะเปนกรม อยู  ในบังคับบัญชาของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

 นอกจากนี้แลว ยังมีสวนราชการที่เปนองคการของรัฐที่เปนอิสระตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และองคกรสงเสริมการเมืองภาคพลเมืองนั้น ไมถือวาเปนการ

บริหารราชการสวนกลาง ไมสังกัดสวนราชการใดและไมอยูในบังคับของนายกรัฐมนตรี ประกอบดวย 

  1) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

  2) สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

  3) สํานักงานผูตรวจการแผนดินของรัฐสภา 

  4) สํานักงานศาลปกครอง 

  5) สํานักงานศาลยุติธรรม 

  6) สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

  7) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 

  8) สํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

  9) สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 ท้ังนี้ ยังมีองคกรสงเสริมการเมืองภาคพลเมืองตามกฎหมายอื่น ๆ ไดแก 

  1) สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 

  2) สถาบันพระปกเกลา 

  3) สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

  4) สถาบันชุมชนทองถ่ินพัฒนา 

  5) สถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาคม 

 นอกจากนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจและองคการของรัฐบาลจํานวนหนึ่งซึ่งอยูในการควบคุมบังคับ

บัญชาของสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงตางๆ เชนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) องคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย (อสกท.) องคการ

ส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย (อสมท.) เปนตน 

 เมื่อกลาวโดยสรุปเกี่ยวกับกระทรวงและสวนราชการระดับตาง ๆ แลวจะเห็นวา องคการ

ของราชการสวนกลางจะประกอบดวย สํานักนายกรัฐมนตรีซึ ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง และ

กระทรวงอีก 19 กระทรวง โดยมีกระทรวงท่ีจัดต้ังข้ึนมาใหมไดแก กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม โดยไดยกเลิกกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีสวนราชการที่ไม

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และยังมีสวนราชการที ่เปนองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญรวมท้ังรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชนอีกดวย 
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3. การแบงสวนราชการภายในกระทรวงและกรม 

 กระทรวงและสวนราชการในสังกัด เปนหนวยงานขนาดใหญท่ีรวมงานตาง ๆ ที่มีลักษณะ

คลายกัน เพื่อปฏิบัติราชการไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายที่ตองการ การแบงสวนราชการภายใน

กระทรวงและกรมมีดังตอไปนี้ 

 3.1 การแบงสวนราชการภายในกระทรวง 

 สําหรับการจัดหนวยงานหรือการแบงสวนราชการภายในกระทรวงนั ้น ๆ นอกจาก

พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จะไดกําหนดใหการจัดระเบียบราชการใน

กระทรวงหนึ่ง ๆ วา จะประกอบดวยสวนราชการระดับกรม หรือสํานักงานใดบางใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมกําหนดไว แตทวาจะมีการบริหารราชการสวนกลาง

บางกระทรวงมีกฎหมายที่วาดวยการแบงสวนราชการภายในของกระทรวงนั้น ๆ เปนการเฉพาะอยู

แลว เชน การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม กฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 

กรมฯ กําหนดใหเปนกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบแบบแผนวาดวยการจัดระเบียบราชการของ

กระทรวงกลาโหม และในสวนของกระทรวงศึกษาธิการเองก็ไดมีการแบงสวนราชการภายในกระทรวง

ตามการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 สําหรับการแบงสวนราชการระดับกรมหรือการแบงสวนราชการท่ีเรียกช่ือเปนอยางอื่นแตมี

ฐานะเปนกรม สามารถกระทําไดโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น ๆ เปนผูออกกฎกระทรวงแบงสวน

ราชการภายในกรม พรอมกับกําหนดพันธกิจและอํานาจหนาท่ีไวดวย สวนราชการระดับกรมในสังกัด

กรมตางๆ อาจจําแนกไดเปน 3 ประเภทคือ (เพ็ญศรี มีสมนัย, 2559 : 48-49) 

  1) สํานักงานรัฐมนตรี 

  2)  สํานักงานปลัดกระทรวง 

  3) กรมหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่น เวนแตบางกระทรวงเห็นวาไมมีความจําเปน

จะไมแยกสวนราชการต้ังข้ึนเปนกรมกไ็ด ใหสวนราชการตาม (2) และสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่น

ตาม (3) มีฐานะเปนกรม กลาวคือ 

   (1) มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

กําหนดใหสํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปน

ขาราชการการเมืองเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

รัฐมนตรีขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวง และจะใหมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเปนขาราชการ

การเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูชวยส่ังหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได  

   (2) มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 

กําหนดใหสํานักงานปลัดกระทรวง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง และ

ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ 

รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย 
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แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการในกระทรวง โดยมีปลัดกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

   (3) กรม มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

แบงสวนราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาท่ีของกรมนั้น การแบงสวนราชการใน

กรมนั้นทั้งท่ีเปนกรมในสังกัดของกระทรวงและในกรณีท่ีเปนกรมหรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่น

และมีฐานะเปนกรม หากประสงคจะแบงสวนราชการภายในกรมก็ตองดําเนินการโดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเปนผูออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมเพื่อกําหนดใหมีสวนราชการภายในของกรมนั้น 

ซึ่งสวนราชการภายในที่กําหนดไวในกฎกระทรวงแบงสวนราชการจะตองมีฐานเปนกองหรือสวน

ราชการที่มีฐานะเทียบกอง และในกรณีที ่กรมใดมีความจําเปนจะแบงสวนราชการ โดยใหมีสวน

ราชการอื่นนอกจากสํานักงานเลขานุการกรมหรือกองก็ได เชนอาจกําหนดใหมีสวนราชการท่ีมีฐานะ

สูงกวากอง เชน สํานัก สถาบัน ศูนย เปนตน พรอมท้ังตองกําหนดพันธกิจและอํานาจหนาท่ีของสวน

ราชการภายในกรมนั้นๆ ดวย  

 สรุปไดวาการแบงสวนราชการภายในกระทรวงใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายท่ีไดกําหนด

ไว นอกจากนี้แลวใหเปนไปตามอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงนั้น ๆ เปนผูดําเนินการในการ

รับผิดชอบการจัดแบงสวนราชการ 

 3.2 การแบงสวนราชการภายในกรม 

 ไพทูรย บุญวัฒน (2551 : 21) ไดอธิบายถึงการแบงสวนราชการภายในกรมวา แบงเปน

สํานักงานเลขานุการกรม กองและแผนก กรมใดที่มีความจําเปนและมีเหตุผลพิเศษจะแบงสวน

ราชการเปนอยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทากองหรือแผนกก็ได การแบงสวนราชการภายในกรมนั้นใหตรา

เปนพระราชกฤษฎีกา 

 ทบวง หมายถึง สวนราชการที่มีสภาพและปริมาณงานยังไมเหมาะสมที่จะจัดตั้งเปน

กระทรวงได กฎหมายกําหนดใหสามารถจัดตั้งเปนทบวงไดกอน โดยจะสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หรือกระทรวงใดก็ได หรือจะจัดตั้งโดยใหมีรัฐมนตรีวาการทบวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ

รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของทบวงก็ไดเชนกัน 

 การบริหารราชการสวนกลางในรูปกระทรวง ทบวง กรม ดังกลาวมานี้ กระทรวง ทบวง 

กรมใดมีเหตุพิเศษ เพื่อการปฏิบัติงานทางดานวิชาการ ก็อาจตราพระราชกฤษฎีกาแบงทองท่ีออกเปน

เขต เพื่อใหมีสวนราชการและหัวหนาสวนราชการประจําเขตแลวแตจะเรียกชื่อ เชน การศึกษาเขต 

ปาไมเขต สรรพากรเขต เปนตน เพื่อปฏิบัติงานในพื้นท่ีตางๆ ในสวนภูมิภาคได หนวยงานระดับเขตนี้

มีฐานะเปนกอง ข้ึนตรงตอสวนกลางดวย สํานักงานปลัดกระทรวง 
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 3.3 การจดัตัง้ การรวม การโอนหรอืการยุบสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม 

 สามารถกระทําได ดังนี้ (ชาญชัย แสวงศักด์ิ, 2548 : 42) 

  1) การจัดตั้งการรวมหรือการโอนสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม ใหตราเปน

พระราชบัญญัติ 

  2) การรวมหรือการโอนสวนราชการที่เปนกระทรวง ทบวง กรม ไมวาจะมีผลเปนการ

จัดต้ังสวนราชการข้ึนใหมหรือไม ถาไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราขาราชการหรือลูกจางเพิ่มขึ้น 

ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

  3) การเปล่ียนช่ือสวนราชการท่ีเปนกระทรวง ทบวง กรมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

  4) การยุบสวนราชการท่ีเปนกระทรวง ทบวง กรม ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

  5) การแบงสวนราชการภายในกรม ใหออกเปนกฎกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาที่

ของแตละสวนราชการไวในกฎกระทรวงดวย 

  6) การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น 

 จากลักษณะการการจัดต้ัง การรวม การโอนหรือการยุบสวนราชการท่ีเปนกระทรวง ทบวง 

กรม ใหกระทําโดยกฎหมายซึ่งแสดงใหเห็นลักษณะความสําคัญของพฤติกรรมการบริหารขององคการ

ของรัฐในระดับตาง ๆ 

4. สาระสาํคญัของระบบบริหารราชการสวนกลางในกฎหมายการบริหารราชการแผนดิน 

 ระบบราชการไทยแบงออกเปน 3 สวนคือ คือระเบียบการบริหารราชการสวนกลางระเบียบ

การบริหารราชการสวนภูมิภาค และระเบียบการบริหารราชการสวนทองถิ่น โดยทั้ง 3 สวนนี้ใช

หลักการรวมอํานาจการปกครองและหลักการกระจายอํานาจผสมกัน กลาวคือ ระหวางราชการ

สวนกลางและสวนภูมิภาคใชหลักรวมอํานาจปกครอง สําหรับราชการสวนทองถ่ินใชหลักการกระจาย

อํานาจการปกครอง ซึ่งสาระสําคัญของอํานาจในการปกครองและการจัดโครงสรางสวนราชการการ

ปกครองนั้นไดใชกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และ

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 มีสาระสําคัญ ดังนี้ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ

,2551 : 75-76) 

 4.1 เหตุผลในการออกกฎหมาย 

  4.1.1 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534 

  เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้ มีดังนี้คือ โดยที่เปนการจําเปนตองกําหนดขอบเขต

อํานาจหนาที่ของสวนราชการตาง ๆ ใหชัดเจนเพื่อมิใหมีการปฏิบัติงานซํ้าซอนกันระหวางสวน

ราชการตาง ๆ และเพื่อใหการบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถดําเนินการใหเปนไป

ตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนดได และสมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการ
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แทนใหครบถวนชัดเจนเพื่อมิใหเปนอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ และกําหนดอํานาจและหนาที่ของ

ผูวาราชการจังหวัดในการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของขาราชการ ซึ ่งปฏิบัติราชการในเขต

จังหวัดใหเหมาะสมขึ้น ประกอบกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 

2515 ซึ่งเปนกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผนดินไดประกาศใชบังคับมาเปนเวลานานแลว 

สมควรแกไขปรับปรุงเปนพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกันจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

  4.1.2 พระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 

  เหตุผลในการออกกฎหมายฉบับนี้คือ โดยที่ระบบราชการนั้นเปนกลไกสําคัญของ

ประเทศ ในอันท่ีจะผลักดันใหแนวทางการบริหารประเทศตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ตาง ๆ รวมท้ังการดําเนินการตามแนวนโยบายของรัฐเกิดผลสําเร็จเปนประโยชนแกประเทศชาติและ

ประชาชนมีสวนรวม การจัดกลไกของระบบราชการจึงเปนเรื่องสําคัญที่จะตองปรับตัวใหสอดคลอง

กับสภาพของสังคม ซึ่งที่ผานมาแมวาจะมีการปรับปรุงการแบงสวนราชการหลายครั้ง แตยังคงใหมี

การปฏิบัติราชการตามโครงสรางการบริหารที่ไมแตกตางจากรูปแบบเดิม  ซึ่งเปนผลใหการทํางาน

ของขาราชการเปนไปดวยความลาชาเพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานคอนขางมาก และสวนราชการ

ตาง ๆ มิไดกําหนดเปาหมายรวมกันและจัดกลไกการปฏิบัติงานใหมีความสัมพันธกัน จึงเปนผลทําให

การปฏิบัติงานเกิดความซํ้าซอนและกระทบตอการใหบริการแกประชาชน  แนวทางแกไขปญหาใน

เรื่องนี้จําเปนตองมีการปรับปรุงระบบราชการท้ังระบบ โดยการปรับอํานาจหนาท่ีของสวนราชการข้ึน

ใหม และปรับปรุงการบริหารงานโดยการจัดสวนราชการที่ปฏิบัติงานสัมพันธกันรวมไวเปนกลุมงาน

เดียวกัน ซึ ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญในการปรับระบบการทํางานในรูปกลุมภารกิจ เพื่อใหสามารถ

กําหนดเปาหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของสวนราชการที่มีความเกี่ยวของกันใหสามารถทํางาน

รวมกันไดอยางมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ  รวมท้ังจะเปนการลดคาใชจายในสวนงานที่ซํ้าซอน

กัน เมื่อจัดสวนราชการใหมใหสามารถปฏิบัติงานไดแลวจะมีผลทําใหแนวทางความรับผิดชอบของ

สวนราชการตาง ๆ มีเปาหมายที่ชัดเจน  ซึ ่งจะสามารถปรับปรุงการทํางานของขาราชการใหมี

ประสิทธิภาพในระยะตอไปได จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

 4.2 การปฏริปูระบบราชการ 

 จากการศึกษาเหตุผลความจําเปนในการออกกฎหมายการบริหารราชการสวนกลาง ซึ่ง

ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พบวา มีความสอดคลองตอแนวคิดของการปฏิรูประบบราชการ ซึ่ง

มีกระแสแหงการปฏิรูปท่ีสําคัญใน 6 ดานซึ่ง วิรัช วิรชันิภาวรรณ (2551 : 76) และจุมพล หนิมพานิช 

(2550 : 465-466) ไดอธิบายไวสรุปได ดังนี้  

  ประการแรก ปฏิรูปบทบาทหนาที่และโครงสรางอํานาจใหมใหสอดคลองตอวิสัยทัศน 

(Vision) และภารกิจ (Mission) ของประเทศในการสรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
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  ประการที่สอง ปฏิรูปโครงสรางองคการใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่รวดเร็ว  

มีเอกภาพและมีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

  ประการที่สาม ปฏิรูประบบและวิธีการบริหารใหมีความคิดคนหาวิธีการทํางานที่มี

ประสิทธิผล ประสิทธิภาพคุณภาพ และมาตรฐานในระดับสากล 

  ประการที่สี่ ปฏิรูประบบการเงินและงบประมาณอยางคุมคากอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ใน

ภารกิจราชการแนวใหม 

  ประการที่หา ปฏิรูประบบคานิยมวัฒนธรรมองคการใหม ใหขาราชการมีความสํานึกใน

หนาท่ี มีความรับผิดชอบ รวมท้ังพัฒนาระบบบริการเพื่อสรางความนาเช่ือถือไววางใจและสรางความ

พึงพอใจตอประชาชนอยางสูงสุด 

 สําหรับจุดเนนในการปฏิรูปราชการดังกลาว จะเห็นไดวามีการปรับระบบราชการใหมขีนาด

เล็กลงแตมีประสิทธิภาพสูง เปดโอกาสใหประชาชนและประชาสังคมเขามามีสวนรวม ใชงบประมาณ

แนวใหมเปนเครื ่องมือในการขับเคลื ่อนการปฏิร ูประบบราชการ และจัดระบบเงินเดือนและ

คาตอบแทนเพื่อสรางขาราชการมือสะอาดซื่อสัตย และคํานึงถึงประโยชนสวนรวม ทําใหภารกิจของ

รัฐดําเนินไปตามยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะยุทธศาสตรการบริหารงานตามกลุม

กระทรวง ดังนี้ (เอกลักษณ ณัถฤทธิ์, 2557 : 67) 

  1) กลุมกระทรวงตามภารกิจพื้นฐานตามนโยบายของรัฐ เปนกระทรวงหลักท่ีเกี่ยวของ

กับการคงอยู ของประเทศ มีความตอเน ื ่อง และมีล ักษณะคงที ่ ไดแกส ํานักนายกร ัฐมนตร ี 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ยุติธรรม 

  2) กลุมกระทรวงตามแนวยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ เปนกระทรวงที่เนนนโยบาย

การพัฒนาประเทศที่สําคัญ มีความตอเนื่องตราบเทาที่ประเทศและสังคมยังมีความตองการและยัง

จ ํ า เป นต องคงอย ู   ได แก   กระทรวง เกษตรและสหกรณ   กระทรวงคมนาคม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวง

พาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม 

  3) กลุมกระทรวงตามความจําเปนเรงดวนของสังคมที่เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

เปนการจัดต้ังกระทรวงเพื่อดําเนินงานท่ีเปนภารกิจสําคัญตามนโยบาย ซึ่งจําเปนตองมีหนวยงานและ

บุคคลระดับกระทรวงมาดําเนินการ เปนกระทรวงมีมีลักษณะเปนพลวัตร สามารถต้ังและปรับเปล่ียน

ไดงาย เพื่อเอื้ออํานวยความสะดวกและความคลองตัวของรัฐบาลชุดตาง ๆ ในการดําเนินงานตาม

นโยบาย กระทรวงในกลุมนี้ไดแก กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวัฒนธรรม 
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 เม ื ่อกลาวโดยสร ุปเก ี ่ยวก ับพระราชบัญญัต ิระเบียบบริหารราชการแผนด ินและ

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมแลว จะเห็นถึงการบริหารราชการแผนดินในแตละ

ชวงเวลาละมีการปรับปรุงพัฒนามาเปนระยะท้ังนี้เพื่อเปนไปตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมท่ี

ใหความสําคัญเกี่ยวกับประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธิ์ในการบริหารราชการแผนดิน กลาวคือเพื่อ

ประโยชนสุขของประชาชนและกลไกของระบบบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

สรปุ 

 การจัดระเบียบระบบบริหารราชการแผนดินสวนกลางเปนไปในลักษณะการรวมอํานาจไวท่ี

สวนกลาง ในกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 กําหนดใหจัด

ระเบียบบริหารราชการสวนกลางออกเปนสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง ซึ ่งมีฐานะ

เทียบเทากระทรวง ทบวงซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และกรมหรือสวนราชการที่

เรียกช่ืออยางอื่น และมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง

มีฐานะเปนนิติบุคคล  

 โครงสรางการบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวยคณะรัฐมนตรี เปนผูกําหนดนโยบาย 

และมีกระทรวง 20 กระทรวงเปนองคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 

และการบรหิารราชการสวนกลางซึ่งแตละกระทรวงไดกําหนดอํานาจหนาท่ีไวชัดเจน ลดความซํ้าซอน

อีกท้ังยังสามารถผนึกกําลังรวมเพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารราชการไทยใหดียิ่งข้ึนอีกดวย 

 นอกจากนี้ยังมีบุคลากรที่มีหนาที่นํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งหมายถึงขาราชการประจําโดย

ตําแหนงสูงสุดของแตละองคการ ไดแกปลัดกระทรวงมีอํานาจสูงสุดระดับกระทรวง และอธิบดีมี

อํานาจสูงสุดในระดับกรม 

คําถามทายบท 

 1. จงอธิบายลักษณะของระบบบริหารราชการสวนกลาง 

 2. จงอธิบายลักษณะโครงสรางระบบบริหารราชการสวนกลางและอํานาจหนาท่ีของแตละ

ระดับ 

 3. ปจจุบัน ตามกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ระบุไว

วาประเทศไทยมีกี่กระทรวง และกระทรวงที่ตั้งขึ้นมาใหมชื่อกระทรวงอะไร มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับ

เรื่องใด 

 4. จงอธิบายการการจัดต้ัง การรวม การโอนหรือการยุบสวนราชการท่ีเปนกระทรวง ทบวง 

กรม ในทางกฎหมายสามารถกระทําไดอยางไร 

 5. จงอธิบายลักษณะการปฏิรูประบบราชการวามีกี่ประการ อะไรบาง 
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