หนวยงานของรัฐ
เนื่องจากมีหลายทานสงสัยวา หนวยงานของรัฐมีกี่รูปแบบ อะไรบาง เพราะเห็นมีชื่อเรียกแตกตางกัน และในแตละ
หนวยงานเหลานั้น ยังประกอบดวย หนวยงาน ประเภท กรม สํานักงาน สถาบัน และอื่น ๆ ซึ่งผูบริหารสูงสุดของแตละ
หนวยงานนั้นก็มีชื่อเรียกแตกตางกัน ทําใหเกิดความสับสน จึงใครสรุปดวยคําอธิบายสั้น ๆ ดังนี้
สําหรับราชการบริหารสวนกลาง สามารถจัดแบงหนวยงานภาครัฐออกไดเปน 6 ประเภท ตามลักษณะของภารกิจและ
โครงสรางการบริหารจัดการไดดังนี้
ที่
หนวยงาน
ลักษณะของภารกิจและโครงสรางการบริหารจัดการ
1 สวนราชการ
กระทรวง ทบวง กรม รับผิดชอบภารกิจหลัก ภารกิจพื้นฐานของรัฐที่เปนการควบคุม
กํากับดูแล และอนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งงานนโยบายตาง ๆ ควรมีบทบาท
ภารกิจหลัก (core function) รวม 3 ประการคือ
(1) บทบาทภารกิจในการกําหนดนโยบาย
(2) บทบาทภารกิจในการวางระเบียบ หลักเกณฑและตรวจสอบ
(3) บทบาทภารกิจในการสนับสนุนสงเสริม
2 หนวยบริการรูปแบบพิเศษ
• เปนหนวยงานที่เนนการใหบริการแกหนวยงานแมตนสังกัดเปนหลัก
• หนวยงานของสวนราชการที่มีขีดความสามารถสูงกวาภารกิจที่มีอยูที่อาจใหบริการ
แกหนวยงานอื่นรวมทั้งประชาชน
• เนนการมีประสิทธิภาพและความคุมคา มีความคลองตัวในการทํางาน รวมถึงลด
คาใชจายภาครัฐ
3 องคการมหาชน
• หนวยงานบริหารที่แยกสวนออกไปจากสวนราชการและรัฐวิสาหกิจมีกลไกการ
บริหารงานของตนเอง
• รับผิดชอบงานบริการสาธารณะ
• มีความมุงหมายใหมีการใชประโยชนทรัพยากรและบุคคลใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
• ตองไมเปนกิจการที่มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรเปนหลัก
4 หนวยงานในกํากับของ
• หนวยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะของหนวยงานแตละแหง
กระทรวง
• ภารกิจหลากหลาย
• ตองการอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ของรัฐในการกํากับตรวจสอบ ดําเนินการ
แตกฎหมายขององคการมหาชนไมเปดโอกาสให
5 รัฐวิสาหกิจ
เปนหนวยงานที่รัฐเปนเจาของทั้งหมดหรือเปนผูถือหุนรายใหญ รับผิดชอบภารกิจของ
รัฐที่เกี่ยวของกับ
• ภารกิจของรัฐเชิงพาณิชยที่มีลักษณะเปนการใหบริการสาธารณะ
• งานสาธารณูปโภคขนาดใหญ
• งานของรัฐที่มีความสําคัญตอความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
• กิจกรรมมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐยังจําเปนตองควบคุม
และดําเนินการแตผูเดียว
• งานที่ภาคเอกชนยังไมพรอมที่จะลงทุนดําเนินการ
• กิจการที่รัฐจําเปนตองแทรกแซงตลาดเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม
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ที่
หนวยงาน
6 หนวยงานภายใตมูลนิธิ
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ลักษณะของภารกิจและโครงสรางการบริหารจัดการ
สถาบันอิสระที่จัดตั้งภายใตมูลนิธิ มีการบริหารงานอิสระจากระบบราชการ
จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี โดยอาศัยความรวมมือจากภาคเอกชน หรือ ความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ
ไมมีสถานภาพเปนนิติบุคคล
อิงกับมูลนิธิเพื่อรองรับในการทํานิติกรรมตาง ๆ ตามกฎหมาย

การกําหนดชื่อและความหมายของหนวยงานในระดับตาง ๆ
ชื่อ
ความหมาย
สวนราชการระดับกระทรวง
กระทรวง (Ministry)
สวนราชการที่ดําเนินการตามภารกิจของรัฐในราชการฝายบริหารที่มีระดับสูงสุด มี
อํานาจหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
ในกระทรวงมีปลัดกระทรวงทําหนาที่รับผิดชอบการกําหนดยุทธศาสตร การจัดสรร
ทรัพยากรการบริหารและงบประมาณในภาพรวมของกระทรวง กํากับ เรงรัด และติดตาม
การปฏิบัติงานภายในกระทรวงใหเปนไปตามเปาหมาย นโยบายของรัฐบาล และเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการประจําในกระทรวง
สวนราชการระดับกระทรวง อาจเรียกชื่อเปน :
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวง
กลุมภารกิจ
ไมใชสวนราชการแตเปนกลุมงานหรือกลุมของหนวยงาน ที่มีภารกิจที่สัมพันธ
เชื่อมโยงกัน จัดไวเพื่อใหเปนหนวยบริหารในกระทรวงที่มีภารกิจหลายดาน อาจจัดกลุม
ภารกิจไดหลายกลุมภารกิจ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความหลากหลายและจํานวนภารกิจเฉพาะใน
กระทรวงนั้น ๆ การจัดตั้งกลุมภารกิจทําโดยประกาศเปนกฎกระทรวง ทั้งนี้ เพื่อให
กระทรวงสามารถกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันได และมีผูรับผิดชอบกํากับการ
บริหารงานของกลุมภารกิจนั้นโดยตรง เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
รวมทั้งใหมีการประสานการปฏิบัติงาน และการใชงบประมาณรวมกัน
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของกลุมภารกิจ คือ รองปลัดกระทรวงหัวหนากลุมภารกิจ
รับผิดชอบวางแผนและประสานกิจกรรมใหมีการใชทรัพยากรของสวนราชการตาง ๆ ใน
กลุมภารกิจใหมีประสิทธิภาพ
สวนราชการในลําดับรองลงมาจากกระทรวง ที่มีภารกิจรองรับงานหลักของกระทรวง
สวนราชการระดับกรม
หรือภารกิจที่มีกฎหมายกําหนดเปนการเฉพาะ และตองการมีเอกภาพในการบริหาร มี
ฐานะเปนนิติบุคคล หนวยงานระดับนี้ปกติจะเรียกวา กรม แตอาจมีชื่อเรียกอยางอื่นตาม
ลักษณะงานได เชน สํานักงานคณะกรรมการ สํานักเลขาธิการ สถาบัน และมหาวิทยาลัย
ฯลฯ
กรม (Department)
สวนราชการที่มีภารกิจหลักในงานปฏิบัติการ หรือบริการเปนสวนใหญ ปกครอง
บังคับบัญชาโดยบุคคลคนเดียว มีชื่อหัวหนาสวนราชการเรียกวา อธิบดี
เปนชื่อเฉพาะของสวนราชการในกระทรวงที่ทําหนาที่อํานวยการและประสานงาน
สํานักงานปลัดกระทรวง
(Office of the Permanent ระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในกระทรวง และระหวางฝายการเมืองกับหนวยงานระดับ
รองลงมาจากกระทรวง
Secretary)
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ที่
ชื่อ
2.3 สํานักงานคณะกรรมการ
(Office of the…...
Commission)

ความหมาย
สวนราชการที่มีภารกิจหลักในงานนโยบาย งานใหคําปรึกษา งานวิชาการ หรืองาน
หนวยงานกลางการบริหาร เปนสวนราชการที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการใน
กฎหมายเฉพาะของสวนราชการ มีชื่อหัวหนาสวนราชการเรียกวา เลขาธิการ
กรณีการใชชื่อ “สํานักงานสภา” เห็นควรกําหนดเปนขอยกเวน และใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎหมายจัดตั้ง
2.4 สํานักเลขาธิการ
เปนชื่อเฉพาะของสวนราชการที่มีภารกิจหลักในฐานะฝายเลขานุการของคณะรัฐมนตรี
(Secretariat of the .…)
หรือนายกรัฐมนตรี มีชื่อหัวหนาสวนราชการเรียกวา เลขาธิการ
2.5 สํานักงาน (Office)
สวนราชการที่มีภารกิจหลักในงานนโยบาย งานใหคําปรึกษา หรืองานวิชาการ มีชื่อ
หัวหนาสวนราชการ เรียกวา ผูอํานวยการ
2.6 มหาวิทยาลัย (University)
สถาบันการศึกษาของทางราชการที่จัดการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา ในกรณีที่จัด
การศึกษาเฉพาะสาขาหรือเฉพาะทาง อาจใชชื่อวา “สถาบัน”
สําหรับชื่อ “สํานัก” และ “สถาบัน” ไมควรใชเปนคํานําหนาชื่อหนวยงานระดับกรม
ทั้งนี้ เห็นควรใหเปลี่ยนชื่อหนวยงานที่ใชชื่อ “สํานัก” เปน “สํานักงาน” และเห็นควรให
เปลี่ยนชื่อหนวยงานที่ใชชื่อ “สถาบัน” เปน “กรม” หรือ “สํานักงาน” ตามลักษณะงาน
ตอไป
3
สวนราชการระดับรองลงมาจากกรม มีสายการบังคับบัญชาโดยตรงตอผูบริหารระดับ
สวนราชการระดับต่ํากวา
กรม งานตามภารกิจที่มีลักษณะเปนงานประจําตามวัตถุประสงคของการจัดตั้งกรมนั้น มี
กรม
ชื่อเรียก ดังนี้
3.1 สํานัก (Bureau)
สวนราชการที่มีภารกิจหลักในการปฏิบัติการ งานบริการ งานนโยบาย งานให
คําปรึกษา และงานวิชาการ
สําหรับ ชื่อ “กอง (Division)” ซึ่งปจจุบันใชเรียกชื่อสวนราชการที่มีภารกิจในงาน
สนับสนุน หรืองานปฏิบัติการ/งานบริการ ในลักษณะเดียวกับ “สํานัก” เพียงแตแตกตาง
ที่ปริมาณงาน โดยมีเหตุผลของการที่ใชชื่อแตกตางกันก็เพื่อการกําหนดระดับตําแหนงที่
สูงขึ้นนั้น
ดังนั้น อาจใชชื่อเรียกสวนราชการที่มีลักษณะงานดังกลาววา “สํานัก” หรือ “กอง” โดย
ไมผูกพันระดับตําแหนงของผูอํานวยการ
3.2 สํานักงานเลขานุการกรม
เปนชื่อเฉพาะของสวนราชการในราชการบริหารสวนกลางของกรม ที่มีภารกิจหลักใน
(Office of the Secretary) งานสนับสนุนที่ใหบริการแกสวนราชการระดับต่ํากวากรมอื่น ๆ
3.3 ศูนย (Center)
สวนราชการที่เปนศูนยกลางทางวิชาการหรือการใหบริการในสาขาเฉพาะ ทั้งใน
ราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึ่งจะมุงใหบริการตอหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัดเดียวกันเปนหลัก แตบางครั้งอาจใหบริการตอหนวยงานตางๆ นอกสังกัด
และประชาชนดวย
3.4 สํานักงาน...เขต / สํานักงาน สวนราชการในราชการบริหารสวนกลางที่ไปดําเนินงานวิชาการตามภารกิจของสวน
...ภาค (Regional Office) ราชการระดับกรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของราชการบริหารสวนภูมิภาค
3.5 สถาบัน (Institute)
สวนราชการที่มีภารกิจหลักในงานการศึกษา ฝกอบรม และ/หรือ การวิจัย อาจรวมถึง
การใหบริการที่ใชความรูทางวิชา การหรืองานวิชาชีพเฉพาะ
ที่มา : หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1204/ว6 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2547 เรื่อง การแบงสวนราชการภายในกรม
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