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บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจำนวนหน่วยงานภาครัฐของไทยในปิจจุบันและการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยงาน 

ภาครัฐระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารปกครองประเทศ การวิจัยครั้งนี้ 
ใช้วิธีวิจัยเอกสาร ผลการวิจัยสรูปได้ว่า เมื่อเปรียบเทียบจำนวนหน่วยงานภาครัฐก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติเช้าบริหาร 
ปกครองกับจำนวนหน่วยงานภาครัฐในปีจจุบัน พบว่า ในภาพรวมมีจำนวนหน่วยงานภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยส่วนราชการระดับ 
กระทรวงมีจำนวนเท่าเดิมแต่มีการยุบกระทรวงและจัดตั้งกระทรวงใหม่ในจำนวนเห่ากัน สำหรับส่วนราชการระดับกรม 
มีจำนวนเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดตั้งกรมใหม่จากภารกิจที่มีอยู่เดิม และยังมีการโอนย้ายกรมระหว่างกระทรวงเพราะ 
ผลของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ แต่รัฐวิสาหกิจมีจำนวนลดลงเพราะการยุบรวมรัฐวิสาหกิจสองแห่งเช้าด้วยกันแล้วจัดตั้งเป็น 
รัฐวิสาหกิจใหม่ ส่วนองศ์การมหาซนมีจำนวนเพิ่มขึ้นและมีการโอนย้ายองศ์การมหาซนระหว่างกระทรวงเพราะเหตุผลของ 
การจัดตั้งกระทรวงใหม่ สุดท้ายหน่วยงานภาครัฐอื่น  ๆ ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจรูปแบบใหม่

คำสำคัญ: หน่วยงานภาครัฐ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องศ์การมหาซน คณะรักษาความสงบแห่งชาติ

Abstract

The pjrpose of this research was to s tjd y  the c jrrent ทบทาber 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 o f 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 o f establishing new ministry. เท contrast, the number of state enterprise has decreased because 
they consolidate two state enterprise together and establishing a new one. The number o f public 
organizations has increased and there is the transfer o f public organizations between ministries because of 
the establishment of a new ministry. Lastly, the other state agencies number has increased as we ll in 
accordance with the new missions.
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1. ที่มาและความสำคัญ
การศึกษาระบบบริหารราชการของไทยจำเป็นต้องศึกษาถึงหน่วยงานภาครัฐที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างการบริหาร 

ราชการ โดยหน่วยงานภาครัฐนั้นก็มีหลายรูปแบบและมีจำนวนมากทั้งเป็นหน่วยงานที่สังกัดฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ ฝ่าย 
นิติบัญญัติ ตลอดจนหน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐในสังกัดฝ่ายบริหารเป็นหน่วยงานที่ถูกเน้นให้น่ามา 
ศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารราชการชองไทยมากที่สุดและในระยะที่ผ่านมาหน่วยงานกลุ่มนี้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่าง 
รวดเร็วและต่อเนื่องทั้งการเปลี่ยนแปลงลักษณะยุบ โอน รวม เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดีพบว่าเนื้อหาในเอกสารทางวิชาการหลาย 
แหล่งแม้จะไต้ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นปีที่ทันสมัย แต่เนื้อหาภายในที่เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐนั้นกลับล้าสมัยหรือไม่สอดคล้องกับ 
สภาพป้จจุบัน จึงอาจทำให้ผู้ศึกษาค้นคว้าสับสนหรือไต้เรียนรู้ช้อมูลที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งยังพบว่าแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 
ภาครัฐกระจัดกระจายในหลายแหล่งและการเข้าถึงข้อมูลในบางแหล่งจะมีความซับซ้อนจึงอาจเกิดความยากลำบากใน 
การศึกษาค้นคว้าชองผู้ศึกษาระดับต้น ดังนั้น การศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่กระจัดกระจายจึง 
เป็นสิ่งสำคัญที่จะอำนวยประโยชน์ต่อการศึกษาในประเด็นนี้ โดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถใช้เป็นฐานความรูในการศึกษา 
ค้นคว้าอย่างละเอียดได้ต่อไปและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาทางด้านรัฐประคาสนศาสตร์ด้วย

2. วัตลุประสงค์การวิจัย
เพ่ือศึกษาจำนวนหน่วยงาบภาครัฐชองไทยในป้จจุบัน และศึกษาการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยงานภาครัฐระหว่าง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสซ.) และรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอซา บริหารปกครองประเทศ

3. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและน่าไปเป็นกรอบวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
3.1 แนวคิดการบริหารหน่วยงานภาครัฐ

เม ื่อทบทวนแนวคิดการบริหารหน่วยงานภาครัฐของ ศรันย์ดิษฐ์ เบญจพงศ์ (2560) เสน่ห์ จุ้ยโต (2561) 
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (2562) สำนักงานพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (2562) และ สำนักงาน 
ก.พ.ร. (2562) สามารถสรุปรูปแบบและการจำแนกประเภทหน่วยงานภาครัฐไค้ดังนี้

(1) ประเภทหน่วยงานภาครัฐ จำแนกตามอำนาจการปกครองแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) หน่วยงานภาครัฐ 
ฝ่ายนิติบัญญัติ หมายถึง รัฐสภา ประกอบด้วย วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร (2) หน่วยงานภาครัฐฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย 
คณะรัฐมนตรี และฝ่ายประจำหรือหน่วยงานภาครัฐฝ่ายปกครอง (3) หน่วยงานภาครัฐฝ่ายตุลาการ ประกอบด้วย 
ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร นอกจากนี้ย ังม ีหน่วยงานภาครัฐประเภทองค์กรอิสระตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนูษยซนแห่งชาติ

(2) หน่วยงานภาครัฐสังกัดฝ่ายบริหาร หน่วยงานภาครัฐฝ่ายประจำหรือหน่วยงานภาครัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร 
จำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) ส่วนราชการ คือ หน่วยงานที่มีภารกิจทางการปกครองและดำเนินภารกิจพื้นฐานชองรัฐ 
ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ทั้งในราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ป้จจุบันประกอบด้วย 
ส่วนกลาง ได้แก่ สำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง 19 กระทรวง และหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง ส่วนภูมิภาค คือ การบริหารราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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