ที่ นร ๑๒๐๔/ว ๖

สํานักงาน ก.พ.ร.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๘ ธันวาคม ๒๕๔๗

เรื่อง การแบงสวนราชการภายในกรม
เรียน (เวียนกระทรวง และ กรม)
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนมาก ที่ นร ๑๒๐๔.๑/ว ๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๔๗
สิ่งที่สงมาดวย ๑. แนวทางปฏิบัติการแบงสวนราชการภายในกรม
๒. แนวทางการจัดสวนราชการ
ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงมติคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
เมื ่อ วัน ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่ งไดมี มติ เห็ น ชอบกับ ขอ เสนอของ ก.พ.ร. ในการปรั บ ปรุ ง
ขั้นตอนการแบงสวนราชการในกรม เพื่อ ใหกระทรวงสามารถจัดโครงสรา งสวนราชการภายใน
ใหเหมาะสมกับภารกิจและบริบทตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไดทันเวลา ความละเอียดแจงแลว นั้น
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ขอเรี ย นว า เพื่ อ ให เ กิ ด ความชั ด เจนในการปฏิ บั ติ ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาว จึงขอแจงแนวทางปฏิบัติการแบงสวนราชการภายในกรมและแนวทางการ
จัดสวนราชการ ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๑ และ ๒
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ)
เลขาธิการ ก.พ.ร.
ภารกิจการพัฒนาโครงสรางระบบราชการ
โทร. ๐ ๒๓๕๖ ๙๙๘๔
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๑๒๑

2. การกําหนดชื่อและความหมายของหนวยงานในระดับตางๆ
2.1 สวนราชการระดับกระทรวง
1) กระทรวง (Ministry)
หมายถึง สวนราชการที่ดําเนินการตามภารกิจของรัฐในราชการฝายบริหารที่มี
ระดับสูงสุด มีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ในกระทรวงมีปลัดกระทรวงทําหนาที่รับผิดชอบการกําหนดยุทธศาสตร การ
จัดสรรทรัพยากรการบริหารและงบประมาณในภาพรวมของกระทรวง กํากับ เรงรัด และติดตาม
การปฏิ บั ติ ง านภายในกระทรวงให เ ป น ไปตามเป า หมาย นโยบายของรั ฐ บาล และเป น
ผูบังคับบัญชาขาราชการประจําในกระทรวง
สวนราชการระดับกระทรวง อาจเรียกชื่อเปน
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวง
2) กลุ มภารกิจ ไมใชส วนราชการแต เป นกลุมงานหรือกลุม ของหน วยงานที่ มี
ภารกิจที่สัมพันธเชื่อมโยงกัน จัดไวเพื่อใหเปนหนวยบริหาร ในกระทรวงที่มีภารกิจหลายดาน
อาจจัดกลุม ภารกิ จได หลายกลุ ม ภารกิ จ ทั้งนี้ ขึ้ นอยู กั บความหลากหลายและจํ านวนภารกิ จ
เฉพาะในกระทรวงนั้นๆ การจัดตั้ งกลุม ภารกิ จทํ าโดยประกาศเป นกฎกระทรวง ทั้ งนี้ เพื่ อให
กระทรวงสามารถกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันได และมีผูรับผิดชอบกํากับการบริหารงาน
ของกลุมภารกิจนั้นโดยตรงเพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งใหมีการ
ประสานการปฏิบัติงาน และการใชงบประมาณรวมกัน
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของกลุมภารกิจ คือ รองปลัดกระทรวงหัวหนากลุมภารกิจ
รับผิดชอบวางแผนและประสานกิจกรรมให มีการใชทรัพยากรของสวนราชการตางๆ ในกลุ ม
ภารกิจใหมีประสิทธิภาพ
2.2 สวนราชการระดับกรม
หมายถึ ง ส วนราชการในลํ าดั บรองลงมาจากกระทรวงที่ มี ภารกิ จรองรั บงานหลั กของ
กระทรวง หรือภารกิจที่มีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะ และตองการมีเอกภาพในการบริหาร มี
ฐานะเปนนิติบุคคล หนวยงานระดับนี้ปกติจะเรียกวา กรม แตอาจมีชื่อเรียกอยางอื่นตามลักษณะ
งานได เชน สํานักงานคณะกรรมการ สํานักเลขาธิการ สถาบัน และมหาวิทยาลัย ฯลฯ
1) กรม (Department) หมายถึง สวนราชการที่มีภารกิจหลักในงานปฏิบัติการ
หรื อ บริ ก ารเป นส วนใหญ ปกครองบั งคั บบั ญชาโดยบุ คคลคนเดี ยว มี ชื่ อ หั ว หน า ส ว นราชการ
เรียกวา อธิบดี

2) สํานักงานปลัดกระทรวง (Office of the Permanent Secretary)
เป น ชื่ อ เฉพาะของส ว นราชการในกระทรวงที่ ทํ า หน า ที่ อํ า นวยการและประสานงานระหว า ง
หนวยงานตางๆ ภายในกระทรวง และระหวางฝายการเมืองกับหนวยงานระดับรองลงมาจาก
กระทรวง
3) สํานักงานคณะกรรมการ (Office of the …. Commission) หมายถึง
สวนราชการที่มีภารกิจหลักในงานนโยบาย งานใหคําปรึกษา งานวิชาการ หรืองานหนวยงาน
กลางการบริหาร เปนสวนราชการที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะ
ของสวนราชการ มีชื่อหัวหนาสวนราชการเรียกวา เลขาธิการ
กรณีการใชชื่อ “สํานักงานสภา” เห็นควรกําหนดเปนขอยกเวน และใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎหมายจัดตั้ง
4) สํานักเลขาธิการ (Secretariat of the ….) เปนชื่อเฉพาะของสวนราชการ
ที่มีภารกิจหลักในฐานะฝายเลขานุการของคณะรัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี มีชื่อหัวหนาสวน
ราชการเรียกวาเลขาธิการ
5) สํานักงาน (Office) หมายถึง สวนราชการที่มีภารกิจหลักในงานนโยบาย
งานใหคําปรึกษา หรืองานวิชาการ มีชื่อหัวหนาสวนราชการเรียกวาผูอํานวยการ
6) มหาวิทยาลัย (University) คือ สถาบันการศึกษาของทางราชการที่จัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในกรณีที่จัดการศึกษาเฉพาะสาขาหรือเฉพาะทาง อาจใชชื่อวา
“สถาบัน”
สํา หรั บ ชื่ อ “สํ า นั ก ” และ “สถาบั น ” ไม ค วรใช เ ป น คํ า นํา หน า ชื่ อ หนว ยงาน
ระดับกรม ทั้งนี้ เห็นควรใหเปลี่ยนชื่อหนวยงานที่ใชชื่อ “สํานัก” เปน “สํานักงาน” และเห็นควร
ใหเปลี่ยนชื่อหนวยงานที่ใชชื่อ “สถาบัน” เปน “กรม” หรือ “สํานักงาน” ตามลักษณะงานตอไป
2.3 สวนราชการระดับต่ํากวากรม
หมายถึ งส วนราชการระดั บรองลงมาจากกรม มี สายการบั งคั บบั ญ ชาโดยตรงต อ
ผูบริหารระดับกรม งานตามภารกิจที่มีลักษณะเปนงานประจําตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
กรมนั้น มีชื่อเรียก ดังนี้
1)

สํานัก (Bureau) หมายถึง สวนราชการที่มีภ ารกิจหลักในงานปฏิบัติการ

งานบริการ งานนโยบาย งานใหคําปรึกษา และงานวิชาการ

สําหรับ ชื่อ “กอง (Division)” ซึ่งปจจุบันใชเรียกชื่อสวนราชการที่มีภารกิจ
ในงานสนับสนุน หรืองานปฏิบัติการ/งานบริการ ในลักษณะเดียวกับ “สํานัก” เพียงแตแตกตาง
ที่ปริมาณงาน โดยมีเหตุผลของการที่ใชชื่อแตกตางกันก็เพื่อการกําหนดระดับตําแหนงที่สูงขึ้นนั้น
ดังนั้น อาจใชชื่อเรียกสวนราชการที่มีลักษณะงานดังกลาววา “สํานัก” หรือ
“กอง” ก็ได โดยไมผูกพันกับระดับตําแหนงของผูอํานวยการ
2) สํานักงานเลขานุการกรม (Office of the Secretary) เปนชื่อเฉพาะ
ของส ว นราชการ ในราชการบริ ห ารส ว นกลางของกรมที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในงานสนั บ สนุ น ที่
ใหบริการแกสวนราชการระดับต่ํากวากรมอื่นๆ
3) ศูนย (Center) หมายถึงสวนราชการที่เปนศูนยกลางทางวิชาการหรือการ
ใหบริการในสาขาเฉพาะทั้งในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึ่งจะมุง
ใหบริการตอหนวยงานตางๆ ในสังกัดเดียวกันเปนหลัก แตบางครั้งอาจใหบริการตอหนวยงาน
ตางๆ นอกสังกัดและประชาชนดวย
4)

สํานักงาน...เขต/สํานักงาน...ภาค (Regional Office)

หมายถึง

สวนราชการในราชการบริหารส วนกลางที่ไปดําเนินงานวิชาการตามภารกิจของส วนราชการ
ระดับกรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของราชการบริหารสวนภูมิภาค
5) สถาบัน (Institute) หมายถึงสวนราชการที่มีภารกิจหลักในงานการศึกษา
ฝ กอบรม และ/หรื อ การวิ จั ย อาจรวมถึ งการให บริ การที่ ใช ความรู ทางวิ ชาการหรื องานวิ ชาชี พ
เฉพาะ

หมายเหตุ การนําไปใชกับสวนราชการที่มีกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารเปนการเฉพาะ เชน
กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน ใหใชไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ของกระทรวงนั้น ๆ

