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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจ านวนหน่วยงานภาครัฐของไทยในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยงาน

ภาครัฐระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารปกครองประเทศ การวิจัยครั้งนี้  
ใช้วิธีวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยสรุปได้ว่า เม่ือเปรียบเทียบจ านวนหน่วยงานภาครัฐก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติเข้าบริหาร
ปกครองกับจ านวนหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน พบว่า ในภาพรวมมีจ านวนหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น โ ดยส่วนราชการระดับ
กระทรวงมีจ านวนเท่าเดิมแต่มีการยุบกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่ในจ านวนเท่ากัน ส าหรับส่วนราชการระดับกรม       
มีจ านวนเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดตั้งกรมใหม่จากภารกิจที่มีอยู่เดิม และยังมีการโอนย้ายกรมระหว่างกระทรวงเพราะ    
ผลของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ แต่รัฐวิสาหกิจมีจ านวนลดลงเพราะการยุบรวมรัฐวิสาหกิจสองแห่งเข้าด้วยกันแล้วจัดตั้งเป็น
รัฐวิสาหกิจใหม่ ส่วนองค์การมหาชนมีจ านวนเพิ่มขึ้นและมีการโอนย้ายองค์การมหาชนระหว่างกระทรวงเพราะเหตุผลของ
การจัดตั้งกระทรวงใหม่ สุดท้ายหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ก็มีจ านวนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจรูปแบบใหม่ 

ค าส าคัญ:  หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

Abstract 
The purpose of this research was to study the current number of Thai government agencies and the 

change in the number of government agencies while under the rules of General Prayuth Chan-Ocha and 
The National Council for Peace and Order. This research use documentary research method. The results of 
the research conclude that when comparing the number of state agencies before and after the rule of The 
National Council for Peace and Order found that an overall number of state agencies has increased. The 
number of public sector on the ministry level remain the same they dissolved and established with the 
same amount. While the number of state agencies on department level has increased because of the 
establishment of a new department from existing missions and the department transfer between ministry 
as a result of establishing new ministry. In contrast, the number of state enterprise has decreased because 
they consolidate two state enterprise together and establishing a new one. The number of public 
organizations has increased and there is the transfer of public organizations between ministries because of 
the establishment of a new ministry. Lastly, the other state agencies number has increased as well in 
accordance with the new missions. 
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1. ที่มาและความส าคัญ 
การศึกษาระบบบริหารราชการของไทยจ าเป็นต้องศึกษาถึงหน่วยงานภาครัฐที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างการบริหาร

ราชการ โดยหน่วยงานภาครัฐนั้นก็มีหลายรูปแบบและมีจ านวนมากทั้งเป็นหน่วยงานที่สังกัดฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ฝ่าย  
นิติบัญญัติ ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐในสังกัดฝ่ายบริหารเป็นหน่วยงานที่ถูกเน้นให้น ามา
ศึกษาเก่ียวกับระบบบริหารราชการของไทยมากที่สุดและในระยะที่ผ่านมาหน่วยงานกลุ่มนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะยุบ โอน รวม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีพบว่าเนื้อหาในเอกสารทางวิชาการหลาย
แหล่งแม้จะได้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นปีที่ทันสมัย แต่เนื้อหาภายในที่เก่ียวกับหน่วยงานภาครัฐนั้นกลับล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบัน จึงอาจท าให้ผู้ศึกษาค้นคว้าสับสนหรือได้เรียนรู้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังพบว่าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
ภาครัฐกระจัดกระจายในหลายแหล่งและการเข้าถึงข้อมูลในบางแหล่งจะมีความซับซ้อนจึงอาจเกิดความยากล าบากใน
การศึกษาค้นคว้าของผู้ศึกษาระดับต้น ดังนั้น การศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่กระจัดกระจายจึง
เป็นสิ่งส าคัญที่จะอ านวยประโยชน์ต่อการศึกษาในประเด็นนี้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถใช้เป็นฐานความรู้ในการศึกษา
ค้นคว้าอย่างละเอียดได้ต่อไปและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ด้วย 

2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย  
 เพื่อศึกษาจ านวนหน่วยงานภาครัฐของไทยในปัจจุบัน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยงานภาครัฐระหว่าง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารปกครองประเทศ 

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน าไปเป็นกรอบวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย  
 3.1  แนวคิดการบริหารหน่วยงานภาครัฐ 
  เมื่อทบทวนแนวคิดการบริหารหน่วยงานภาครัฐของ ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ (2560) เสน่ห์ จุ้ยโต (2561) 
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (2562) ส านักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (2562) และ ส านักงาน 
ก.พ.ร. (2562) สามารถสรุปรูปแบบและการจ าแนกประเภทหน่วยงานภาครัฐได้ดังนี้  

(1) ประเภทหน่วยงานภาครัฐ จ าแนกตามอ านาจการปกครองแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) หน่วยงานภาครัฐ
ฝ่ายนิติบัญญัติ หมายถึง รัฐสภา ประกอบด้วย วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร (2) หน่วยงานภาครัฐฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 
คณะรัฐมนตรี และฝ่ายประจ าหรือหน่วยงานภาครัฐฝ่ายปกครอง (3) หน่วยงานภาครัฐฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วย 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

(2) หน่วยงานภาครัฐสังกัดฝ่ายบริหาร หน่วยงานภาครัฐฝ่ายประจ าหรือหน่วยงานภาครัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร
จ าแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ส่วนราชการ คือ หน่วยงานที่มีภารกิจทางการปกครองและด าเนินภารกิจพื้นฐานของรัฐ 
ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ทั้งในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันประกอบด้วย 
ส่วนกลาง ได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง 19 กระทรวง และหน่วยงานที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง ส่วนภูมิภาค คือ การบริหารราชการระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



 

 

รูปแบบทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (2) รัฐวิสาหกิจ คือ หน่วยธุรกิจของรัฐ รับผิดชอบบริการสาธารณะทาง
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม (3) หน่วยงานภาครัฐรูปแบบพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ (3.1) องค์การมหาชน คือ หน่วยงาน
รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม แบ่งเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (3.2) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ คือ หน่วยงานให้บริการ
ภายในระบบราชการและสามารถให้บริการหน่วยงานอื่นได้ (3.3) หน่วยงานในก ากับของรัฐ คือ หน่วยงานภาครัฐที่มีอิสระ
และความคล่องตัวในการบริหาร เช่น มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ ฯลฯ 
 3.2  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ผลงานวิจัยของ วรเดช จันทรศร (2543) เร่ือง “การขยายตัวของหน่วยงานในระบบราชการไทย ปัญหา อุปสรรค 
และแนวโน้ม” น าเสนอถึงสภาพปัญหาของระบบราชการและการขยายตัว การเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ในระบบราชการทั้งระดับกรม ระดับกอง ในเชิงตัวเลขและน าเสนอให้เห็นว่าการขยายตัวของระบบราชการไทยได้เป็นปัญหา
และจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสร้างความส าเร็จในการพัฒนาประเทศได้อย่างไร 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ประเภทหนังสือ 
รายงาน บทความ งานวิจัย กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม กฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต ได้แก่ GINFO ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (http://www.oic.go.th /Ginfo/) e-Gov Portal ส านักงานพัฒนา
รั ฐ บ า ล อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์  ( https://www.egov.go.th)  แ ล ะ ข้ อ มู ล ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  ส า นั ก ง า น  ก . พ . ร . 
(https://www.opdc.go.th) ขอบเขตเนื้อหาที่ศึกษาเฉพาะหน่วยงานภาครัฐในสังกัดฝ่ายบริหารประเภทส่วนราชการในการ
บริหารราชการส่วนกลางของฝ่ายพลเรือนเป็นหลักและเป็นส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป และหน่วยงานประเภทรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนและหน่วยงานภาครัฐอื่นเฉพาะที่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การ
วิเคราะห์เชิงพรรณนาความ (Descriptive Analysis) เป็นการค้นหาความจริงจากสภาพปัจจุบันแล้วจัดท าเป็นบทสรุปและ
ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาวิจัยถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

5. ผลและวิจารณ์  
 5.1 การเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ การเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการแสดงไว้ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 สรุปการเปลี่ยนแปลงของส่วนราชการ 

กระทรวง 
จ านวนกรม 

(ก่อน) 
ระหว่าง คสช.บริหารปกครองประเทศ จ านวนกรม 

(ปัจจุบนั) ยุบ โอนไป ตั้งใหม่ โอนมา 

ส านักนายกรัฐมนตรี 13   2 1 16 
กระทรวงกลาโหม 7  1   6 
กระทรวงการคลัง 10     10 
กระทรวงการต่างประเทศ 13   1  14 
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 5     5 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 6 1  2  7 



 

 

กระทรวง 
จ านวนกรม 

(ก่อน) 
ระหว่าง คสช.บริหารปกครองประเทศ จ านวนกรม 

(ปัจจุบนั) ยุบ โอนไป ตั้งใหม่ โอนมา 

มั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16     16 
กระทรวงคมนาคม 8   1  9 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

4  4   0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

11     11 

กระทรวงพลังงาน 6     6 
กระทรวงพาณิชย์ 8   1  9 
กระทรวงมหาดไทย 8     8 
กระทรวงยุติธรรม 12  1   11 
กระทรวงแรงงาน 6     6 
กระทรวงวัฒนธรรม 7     7 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4  2  2 0 
กระทรวงศึ กษาธิ การ  ( ไม่ นั บรวม
สถาบันการศึกษาของรัฐ) 

6  1   5 

กระทรวงสาธารณสุข 10     10 
กระทรวงอุตสาหกรรม 9  1   8 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0   1 4 5 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 
(ไม่นับรวมสถาบันการศึกษาของรัฐ) 

0   2 3 5 

ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง 

9  3  1 7 

รวม 178 1 13 10 11 181 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ก่อน คสช. เข้าบริหารปกครองประเทศ มีส่วนราชการระดับกรมในระบบราชการ
จ านวน 178 กรมและปัจจุบันมีจ านวน 181 กรม โดยมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ คสช. เข้าบริหารปกครองประเทศต่อเนื่อง
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จนถึงปัจจุบัน สรุปได้ 11 กรณี ได้แก่ (1) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กระทรวงอุตสาหกรรม โอนไปสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี (2) ส านักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ (เดิมคือกรมวิเทศสหการ) ซึ่งเป็นส่วนราชการภายในกระทรวงและไม่ได้มีฐานะเป็นกรม ยกฐานะขึ้นเป็นกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (3) จัดตั้งส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ให้มีฐานะเป็นส่วนราชการ
ระดับกรมในกระทรวงพาณิชย์ จากภารกิจที่มีอยู่เดิมของส่วนราชการในส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ (4) จัดตั้ง



 

 

กรมกิจการเด็กและเยาวชน และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากภารกิจที่มีอยู่
เดิมของส่วนราชการต่าง ๆ ในกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ยุบส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ (5) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม โอนไปเป็นส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรี (6) จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม แล้วโอนส่วนราชการระดับกรมของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลดักระทรวง กรมอุตุนิยมวิทยา ส านักงานสถิติแห่งชาติ ให้ไป
สังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลฯ จากภารกิจที่
มีอยู่เดิมของส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (7) ส านักราชเลขาธิการ และ ส านัก
พระราชวัง ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และกรมราช
องครักษ์ กระทรวงกลาโหม โอนไปเป็นส่วนราชการในพระองค์ (8) จัดตั้งส านักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็นส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติเป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีอยู่ในบังคับบัญชาขึ้น
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี จากภารกิจที่มีอยู่เดิมบางส่วนของกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ า (9) จัดตั้งส านักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรีอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี (10) จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม จากภารกิจที่มี
อยู่เดิมในส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม และ (11) จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยโอนส่วนราชการระดับกรมของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ ส านักงานปรมาณูเพื่อ
สันติ ให้ไปสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ และโอนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ไปสังกัด
กระทรวงอุดมศึกษาฯ และโอนส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ) ไปสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ 
 นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงอื่นที่ส าคัญ อาทิ การเปลี่ยนชื่อ “ราชบัณฑิตยสถาน” ส่วนราชการระดับกรมไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี เป็นชื่อ “ราชบัณฑิตยสภา” การโอนงาน 
(บางส่วน) ของกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม ไปให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบ ได้แก่ ส านักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย กระทรวงคมนาคม (จัดตั้งขึ้นใหม่และเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) และส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม แล้วเปลี่ยนชื่อกรมการบินพลเรือน เป็นกรมท่าอากาศยาน ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรมไม่สงักัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง อยู่ในบังคับบัญชาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้ไปอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี การเปลี่ยนชื่อ “กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก” เป็น “กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก” เป็นต้น 
 5.2 การเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจ การเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจแสดงไว้ตามตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 สรุปการเปลี่ยนแปลงของรัฐวิสาหกิจ 

กระทรวง 
จ านวน

รัฐวิสาหกิจ 
(ก่อน) 

ระหว่าง คสช.บริหารปกครองประเทศ จ านวน
รัฐวิสาหกิจ 
(ปัจจุบนั) 

ยุบ โอนไป ตั้งใหม่ โอนมา 

ส านักนายกรัฐมนตรี 1     1 
กระทรวงการคลัง 15     15 



 

 

กระทรวง 
จ านวน

รัฐวิสาหกิจ 
(ก่อน) 

ระหว่าง คสช.บริหารปกครองประเทศ จ านวน
รัฐวิสาหกิจ 
(ปัจจุบนั) 

ยุบ โอนไป ตั้งใหม่ โอนมา 

กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 2     2 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

2     2 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 2  1  4 
กระทรวงคมนาคม 14     14 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3  3   0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4  1   3 

กระทรวงพลังงาน 2     2 
กระทรวงพาณิชย์ 1     1 
กระทรวงมหาดไทย 5    1 6 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2  2   0 
กระทรวงสาธารณสุข 1     1 
กระทรวงอุตสาหกรรม 1     1 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 0    3 3 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

0    2 2 

รวม 58 2 6 1 6 57 

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ก่อน คสช. เข้าบริหารปกครองประเทศ มีรัฐวิสาหกิจจ านวน 58 แห่งและปัจจุบันมี
จ านวน 57 แห่ง โดยเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ คสช. เข้าบริหารปกครองประเทศต่อเนื่องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา จนถึงปัจจุบันสรุปได้ 4 กรณี ได้แก่ (1) รวมส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางและองค์การสวนยาง 
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร เป็น “การยางแห่งประเทศไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” (2) จัดตั้งกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและยุบกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จึงโอนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้แก่ บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท กสท โทรคมนาคม (มหาชน) บริษัท ไปรษณีย์ จ ากัด ไปสังกัดกระทรวงกระทรวงดิจิทัลฯ (3) โอนองค์การจัดการน้ า
เสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย(4) จัดตั้งกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงโอนรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ไปสังกัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ นอกจากนี้ เปลี่ยนชื่อโรงงานยาสูบเป็น “การยาสูบแห่งประเทศไทย” อีกด้วย 
 



 

 

 5.3 การเปลี่ยนแปลงขององค์การมหาชน การเปลี่ยนแปลงขององค์การมหาชนแสดงไว้ตามตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 สรุปการเปลี่ยนแปลงขององค์การมหาชน 

กระทรวง 

จ านวน 
องค์การ
มหาชน 
(ก่อน) 

ระหว่าง คสช.บริหารปกครองประเทศ จ านวน 
องค์การ
มหาชน 

(ปัจจุบนั) 
ยุบ โอนไป ตั้งใหม่ โอนมา 

ส านักนายกรัฐมนตรี 12  1  1 12 
กระทรวงกลาโหม 1     1 
กระทรวงการคลัง 1     1 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ 

1     1 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3     3 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 

3  3   0 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2     2 

กระทรวงพลังงาน 1     1 
กระทรวงพาณิชย์ 2     2 
กระทรวงยุติธรรม 2     2 
กระทรวงแรงงาน 0   1  1 
กระทรวงวัฒนธรรม 3     3 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10  10   0 
กระทรวงศึกษาธิการ  6     6 
กระทรวงสาธารณสุข 6     6 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม    1 2 3 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม 

    11 11 

รวม 53 0 14 2 14 55 

 จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ก่อน คสช. เข้าบริหารปกครองประเทศ มีองค์การมหาชนจ านวน 53 แห่งและปัจจุบัน
มีจ านวน 55 แห่ง โดยมีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่ คสช. เข้าบริหารปกครองประเทศต่อเนื่องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา จนถึงปัจจุบันสรุปได้ 6 กรณี ได้แก่ (1) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน (องค์การมหาชน) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ให้เป็นองค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (2) ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี



 

 

สารสนเทศและการสื่อสาร โอนไปเป็นองค์การในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   
(3) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะให้เป็นองค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (4) ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) องค์การมหาชนในก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โอนไปเป็นองค์การมหาชนในก ากับของนายกรัฐมนตรี (สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี) และเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)” (5) จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และยุบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึง โอนองค์การมหาชนของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) ให้ไปเป็น
องค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สวทน. องค์การ
มหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมแห่งชาติ” (สอวช.) (6) โอนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การมหาชนที่จัดตั้ งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะและอยู่ในก ากับของนายกรัฐมนตรี ไปเป็นองค์การมหาชนในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
(สกสว.)” นอกจากนี้ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 เปลี่ยนเป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะอีกด้วย  
 5.4 การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐอื่น การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ (เฉพาะที่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง) แสดงไว้ตามตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 สรุปการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐอื่น 

กระทรวง 
จ านวน

หน่วยงาน 
(ก่อน) 

ระหว่าง คสช.บริหารปกครองประเทศ จ านวน
หน่วยงาน 
(ปัจจุบนั) 

ยุบ โอนไป ตั้งใหม่ โอนมา 

ส านักนายกรัฐมนตรี 2   1  3 
กระทรวงพลังงาน 1     1 
กระทรวงพาณิชย์ 0   1  1 

รวม 3 0 0 2 0 5 

 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ก่อน คสช. เข้าบริหารปกครองประเทศ มีหน่วยงานภาครัฐอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน และเป็นหน่วยงานเฉพาะที่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง จ านวน 3 แห่ง 
ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี และ ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  กระทรวงพลังงาน ปัจจุบันมีจ านวน 5 แห่ง  
โดยเกิดการเปลี่ยนแปลง 2 กรณี คือ (1) จัดตั้งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยรวมหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เข้าด้วยกันให้
เป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูง และจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 



 

 

การแพทย์ และการสาธารณสุข เป็นหน่วยงานภาครัฐในก ากับของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(2) จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและ 
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจและไม่ใช่องค์การมหาชนจากงานที่มีอยู่เดิมในกรมการค้าภายใน 
 5.4 สรุปการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐ การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานภาครัฐฝ่ายบริหารแสดงไว้ตามตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 จ านวนและร้อยละการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐ 

ระยะ 

กร
ะท

รว
ง 

กร
ม 

รัฐ
วิส

าห
กิจ

 

อง
ค์ก

าร
มห

าช
น 

หน
่วย

งา
นภ

าค
รัฐ

อื่น
 ร้อยละของการเปลี่ยนแปลง 
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ก่อน 20 178 58 53 3 
0 +1.68 -1.72 +3.77 +66.67 

ปัจจุบัน 20 181 57 55 5 
 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ก่อน คสช. เข้าบริหารปกครองประเทศเปรียบเทียบกับปัจจุบัน ร้อยละการ
เปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร สรุปได้ คือ จ านวนกระทรวงไม่มีการเปลี่ยนแปลง จ านวนกรมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 1.68 จ านวนรัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 1.72 จ านวนองค์การมหาชนเพิ่มขึ้น 3.77 และจ านวนหน่วยงานภาครัฐอื่น
เพิ่มข้ึนร้อยละ 66.67  
 5.5 วิจารณ์ ในระยะตั้งแต่ คสช. เข้าบริหารปกครองประเทศต่อเนื่องรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จนปัจจุบัน
ปรากฏการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบยุบ โอน ตั้งใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักคือเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการและเพื่อรองรับการบริหารนโยบายของรัฐบาล ตัวอย่างเช่น จัดตั้งส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติให้อยู่ในบังคับบัญชา
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีหน่วยงานศูนย์กลางบูรณาการภารกิจด้านน้ าที่กระจายในหลายหน่วยงานและให้เป็น
ส านักงานเลขานุการ (secretarial office) ของคณะกรรมการระดับชาติที่รับผิดชอบนโยบายที่เฉพาะเจาะจงในด้านนั้น  
การรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจเฉพาะด้านยาง แล้วจัดตั้งเป็นการยางแห่งประเทศไทย รัฐวิส าหกิจสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ การโอนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม) ไปอยู่ในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนภารกิจของกระทรวงอุดมศึกษาฯ  
 เมื่อพิจารณาเฉพาะจ านวนหน่วยงานจะมีกรมเพิ่มข้ึนใหม่ 3 กรม มีองค์การมหาชนเพิ่มขึ้นใหม่ 2 แห่ง และหน่วยงาน
ภาครัฐอื่นที่ไม่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน เพิ่มข้ึนใหม่ 2 แห่ง แต่หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดดังกล่าวตั้งขึ้น
ใหม่จากภารกิจเดิมของภาครัฐซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ มีลักษณะของการขยายงานโดยยกฐานะของ
หน่วยงานเดิม (vertical expansion) หรือการขยายงานโดยตั้งหน่วยงานใหม่ภายในกระทรวงเดียวกัน (horizontal 
expansion) โดยไม่มีหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งจากงานใหม่อย่างแท้จริง ส าหรับรัฐวิสาหกิจมีจ านวนลดลง เนื่องจากเป็นการรวม
รัฐวิสาหกิจ 2 แห่งและส่วนราชการแล้วจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจใหม่จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ต้องการรวมงานที่ท าอยู่
ในหลายหน่วยงานไว้ด้วยกัน แม้ในภาพรวมอัตราการเพิ่มขึ้นของหน่วยงานภาครัฐอยู่ในอัตราที่น้อยมาก แต่แสดงให้เห็นว่า
ขนาดหรืองานของระบบราชการไม่ได้เล็กลงโดยยังคงมีจ านวนหน่วยงานภาครัฐอยู่ในระดับใกล้เคียงกับที่เคยเป็นมา 



 

 

นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการโอนหน่วยงานระหว่างกระทรวงด้วยเหตุผลเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพหรือความเหมาะสม 

6. สรุปผลและข้อเสนอ  
 6.1 สรุปผล ก่อน คสช. เข้าบริหารปกครองประเทศเปรียบเทียบกับปัจจุบัน ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน
ภาครัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร สรุปได้ คือ จ านวนกระทรวงไม่มีการเปลี่ยนแปลง จ านวนกรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.68 จ านวน
รัฐวิสาหกิจลดลงร้อยละ 1.72 จ านวนองค์การมหาชนเพิ่มขึ้น 3.77 และจ านวนหน่วยงานภาครัฐอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.67 
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐในระยะนี้ปรากฏทั้งรูปแบบยุบ โอน และจัดตั้งใหม่ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารราชการและเพื่อรองรับการบริหารนโยบายส าคัญของรัฐบาล 
 6.2 ข้อเสนอของการวิจัย 
  (1) ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ เป็นข้อมูลส าหรับการเรียนการสอนรายวิชาระบบบริหารราชการไทย
และเป็นแหล่งข้อมูลให้นักศึกษาและผู้สนใจใช้ศึกษาค้นคว้าประกอบการจัดท ารายงานวิชาการ 
  (2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาสาเหตุ ปัญหา อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งในเชิงการเมืองและการบริหารราชการ รวมทั้งแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการภาครัฐ และอาจเลือกศึกษาหน่วยงานภาครัฐ
ประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้นเพื่อให้สามารถศึกษาวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งก็ได้  
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