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แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หลักการและเหตุผล   
   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก ำหนดแนวนโยบำยในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
โดยเฉพำะกำรพัฒนำระบบรำชกำรไว้ในหมวด 6 แนวนโยบำยแห่งรัฐ และก ำหนดเรื่องกำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินไว้ในหมวด 16 กำรปฏิรูปประเทศ มำตรำ 258 ข ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร 
(3) โดยก ำหนดให้มีกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำงและระบบกำรบริหำรงำนของรัฐและแผนก ำลังคนภำครัฐ
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงและควำมท้ำทำยใหม่ๆ โดยต้องด ำเนินกำรให้เหมำะสมกับภำรกิจของหน่วยงำน
ของรัฐแต่ละหน่วยงำนที่แตกต่ำงกัน 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก ำหนด ดังนี้ 
 มำตรำ 6 กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ได้แก่ กำรบริหำรรำชกำรเพ่ือบรรลุเป้ำหมำย ดังต่อไปนี้ 

(5) มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
  มำตรำ 33 ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำภำรกิจใดมีควำมจ ำเป็น หรือสมควร 
ที่จะได้ด ำเนินกำรต่อไปหรือไม่ โดยค ำนึงถึงแผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยของคณะรัฐมนตรี ก ำลัง
เงินงบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อ่ืนประกอบกัน  
 ก ำหนดเวลำในกำรจัดให้มีกำรทบทวนตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมที่ ก.พ.ร. ก ำหนด 
 ในกรณีท่ีส่วนรำชกำรเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภำรกิจ ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำร
ปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่ โครงสร้ำง และอัตรำก ำลัง ของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกัน และเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเพื่อด ำเนินกำรต่อไป 
 ในกรณีท่ี ก.พ.ร. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำภำรกิจของรัฐที่ส่วนรำชกำรใดรับผิดชอบด ำเนินกำรอยู่สมควร
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพ่ิมเติมให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วให้ส่วนรำชกำร
นั้นด ำเนินกำรปรับปรุงภำรกิจ อ ำนำจหน้ำที่ โครงสร้ำง และอัตรำก ำลังของส่วนรำชกำรนั้นให้สอดคล้องกัน 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ ได้ก ำหนดให้องค์กำรภำครัฐมีควำมยืดหยุ่นเหมำะสมกับบริบทกำรพัฒนำประเทศ  โดยกำรปรับโครงสร้ำง
และระบบกำรบริหำรรำชกำรใหม่ในรูปแบบที่มีควำมหลำกหลำย กำรด ำเนินงำนมีควำมยืดหยุ่นสำมำรถปรับตัว
เข้ำสู่กำรเป็นส ำนักงำนสมัยใหม่ ไม่ยึดติดกับโครงสร้ำงองค์กำรแบบรำชกำรสำมำรถยุบเลิก ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
องค์กำรได้ตำมสถำนกำรณ์ ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ได้ก ำหนดประเด็น
ปฏิรูปที่ 3 โครงสร้ำงภำครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง และมีเป้ำประสงค์ว่ำ “มุ่งสู่
กำรเป็นรัฐบำลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) โดยเน้นกำรปรับปรุงบทบำทภำรกิจและ
โครงสร้ำงองค์กำรที่มีควำมทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่ำย (Simplicity) มีระบบกำรท ำงำนที่คล่องตัว 
รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในกำรท ำงำน เน้นกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ (Creativity) และสำมำรถยุบเลิก 
ปรับเปลี่ยนองค์กรได้ตำมสถำนกำรณ์ของกำรพัฒนำ โดยศึกษำผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลัน
ของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) และรูปแบบกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรในกระทรวง
ที่มคีวำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ 
ตำมควำมหมำยกำรพัฒนำระบบรำชกำร หมำยถึง 
1.  กำรยุบสว่นรำชกำร กำรรวมสว่นรำชกำร และกำรจดัตั้งส่วนรำชกำรขึ้นใหม่ ทั้งในกรณีกำรขอจัดตั้ง

ส่วนรำชกำรระดับกรม และกรณีกำรขอจัดตั้งส่วนรำชกำรระดับต่ ำกว่ำกรม (ขอจัดตั้งหรือขยำยหน่วยงำน) 
2.  กำรปรับปรุงกำรท ำงำนของส่วนรำชกำร กรณีที่ท ำให้ต้องมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงตำมข้ันตอน

ของส ำนักงำน ก.พ.ร. จะต้องเป็นกำรปรับปรุงที่มีผลให้มีกำรแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ประกอบด้วย 
  (1) ในภำพรวมของส่วนรำชกำร มีกำรแก้ไขภำรกิจ หรืออ ำนำจหน้ำที่  

 (2)  ในส่วนของหน่วยงำนในสังกัด มีกำรแก้ไขอ ำนำจหน้ำที่ หรือเปลี่ยนชื่อหน่วยงำน จำกกำร
ปรับปรุง ขอยกฐำนะ หรือขอจัดตั้งใหม่  

 

แนวทางการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
 

หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 3 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 ก ำหนดแนวทำง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม เป็น 2 กรณ ีดังนี้    

1. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอ านาจการแบ่งส่วนราชการภายในกรม  
กำรมอบอ ำนำจกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนรำชกำรมีควำม

ยืดหยุ่น คล่องตัว สำมำรถจัดตั้ง ยุบเลิก และปรับเปลี่ยนส่วนรำชกำรได้ ตอบสนองต่อประชำชน กำรพัฒนำประเทศ 
ยุทธศำสตร์ นโยบำย และภำรกิจที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล ตลอดจนบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลก 
และแนวโน้มที่ส ำคัญในอนำคต ก.พ.ร. จึงมอบอ ำนำจให้ส่วนรำชกำรพิจำรณำจัดโครงสร้ำงส่วนรำชกำรระดับ
ต่ ำกว่ำกรมได้เอง ภำยใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

(1)  กำรจัดโครงสร้ำง (rearrange) เพ่ือให้กำรด ำเนินภำรกิจของส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยไม่เพ่ิมจ ำนวนกองในภำพรวมของส่วนรำชกำร เช่น กำรยุบเลิก/ยุบรวมกองเดิม และจัดตั้ง
กองใหม่เพ่ือรับผิดชอบภำรกิจใหม่ๆ ตำมยุทธศำสตร์ นโยบำย และภำรกิจที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล 
โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประชำชนจะได้รับเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ จ ำนวนกองที่ปรำกฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
ยังคงเท่ำเดิม  

(2) กำรจัดหน่วยงำนของรำชกำรส่วนกลำงในภูมิภำคใหม่ โดยไม่เพ่ิมจ ำนวนหน่วยงำน เช่น 
กำรจัดพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่ในควำมรับผิดชอบใหม่ รวมถึงกำรย้ำยสถำนที่ตั้งของส ำนักงำนจำกจังหวัดหนึ่งไปยัง
อีกจังหวัดหนึ่งตำมกำรจัดพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่ในควำมรับผิดชอบใหม่ 

(3)  กำรจัดหน่วยงำนในต่ำงประเทศใหม่ โดยไม่เพ่ิมจ ำนวนหน่วยงำน เช่น กำรย้ำยสถำนที่ตั้งของ
ส ำนักงำนจำกประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศประเภทเดียวกันหรือจำกเมืองหนึ่งไปยัง 
อีกเมืองหนึ่งภำยในประเทศเดียวกัน  

กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมตำมหลักกำรมอบอ ำนำจ มีข้ันตอนสรุปได้ดังนี้  
(1) ส่วนรำชกำร ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงำน ก.พ. ร่วมกันจัดท ำข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำร 

โดยมีรำยละเอียดค ำชี้แจงที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด สรุปควำมเห็นเพ่ือน ำเสนอต่อคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในกรม และคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวง 

(2) คณะท ำงำนฯ ร่วมกันพิจำรณำข้อเสนอฯ จนได้ยุติเบื้องต้นเกี่ยวกับหน้ำที่อ ำนำจของส่วนรำชกำร
ตำมกฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำร กำรจัดแบ่งงำนภำยในกอง กำรจัดอัตรำก ำลัง และกำรก ำหนดต ำแหน่ง 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงฯ  
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(3) ส่วนรำชกำรถำมควำมเห็นจำกหน่วยงำนกลำงได้แก่ ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
กระทรวงกำรคลัง และส ำนักงบประมำณ เพ่ือให้ได้ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร 

(4) คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงฯ พิจำรณำข้อเสนอของคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 
(5) รัฐมนตรีส่งหน้ำที่และอ ำนำจของส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยใต้กอง 

กรอบอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง พร้อมแนบรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงฯ ไปยัง
ส ำนักงำน ก.พ.ร. 

(6) ส ำนักงำน ก.พ.ร. ด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร แล้วรำยงำน 
ก.พ.ร. เพื่อทรำบ แล้วแจ้งให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรต่อไป 

(ก) กรณีท่ีต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฯ ให้ส่วนรำชกำรจัดส่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พิจำรณำด ำเนินกำรตำมขั้นตอนปกติต่อไป 

(ข) กรณีไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฯ ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรตำมขั้นตอนปกติต่อไป 
เช่น ออกประกำศกระทรวง เป็นต้น 

 

ทั้งนี้ ให้ส่วนรำชกำรจัดต ำแหน่งตำมกฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ตำมหลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงให้ควำมเห็นชอบ 
 

2. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมที่ส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจารณา  
เป็นกำรขอจัดตั้งส่วนรำชกำรระดับต่ ำกว่ำกรม กรณีเพ่ิมจ ำนวนส่วนรำชกำรระดับต่ ำกว่ำกรม เช่น 

กำรจัดตั้งกอง กำรจัดตั้งหน่วยงำนส่วนกลำงในภูมิภำค กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำค กำรจัดตั้งหน่วยงำน
ในต่ำงประเทศขึ้นใหม ่โดยมีข้ันตอนสรุปได้ดังนี้    

 (1) ส่วนรำชกำร ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงำน ก.พ. ร่วมกันจัดท ำข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำร  
โดยมีรำยละเอียดตำมแบบที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด และสรุปควำมเห็นเพ่ือน ำเสนอต่อคณะท ำงำนแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม และคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวง 

(2) คณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรฯ ร่วมกันพิจำรณำข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 
เพ่ือน ำข้อเสนอฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงฯ เพ่ือพิจำรณำ 

(3) ส่วนรำชกำรถำมควำมเห็นหน่วยงำนกลำง ได้แก่ ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ กระทรวงกำรคลัง และส ำนักงบประมำณ เพ่ือให้ควำมเห็นเป็นลำยลักษณ์อักษร 

(4) คณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงฯ พิจำรณำข้อเสนอฯ ของคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรฯ 
(5) รัฐมนตรีส่งข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำร รำยละเอียดค ำชี้แจง พร้อมแนบรำยงำนกำรประชุม

ของคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงฯ ไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร. เพื่อน ำเสนอ ก.พ.ร. พิจำรณำ 
(6) เมื่อ ก.พ.ร. พิจำรณำแล้ว ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. แจ้งผลกำรพิจำรณำให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรต่อไป 

(ก) กรณี ก.พ.ร. พิจำรณำแล้วเห็นชอบข้อเสนอฯ ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงส่งกฎกระทรวงฯ 
ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตรวจพิจำรณำและส่งร่ำงกฎกระทรวงดังกล่ำว ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีและประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 

(ข) กรณี ก.พ.ร. มีควำมเห็นไม่สอดคล้องกับคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงฯ ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ และเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจำรณำแล้ว ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ส่งร่ำงกฎกระทรวง ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำ และส่งร่ำงกฎกระทรวงฯ ดังกล่ำวให้
ส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี และประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 
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ทั้งนี้ ให้ส่วนรำชกำรจัดต ำแหน่งตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ ก.พ. ก ำหนด เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงให้ควำมเห็นชอบ 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 :  ขั้นตอนกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม  
ที่มา      :  ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
 
ที่มา/กรณีที่ส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

ผู้บริหำรระดับกระทรวง/ผู้บริหำรระดับกรม มอบนโยบำย แนวทำงในกำรจัดตั้งหน่วยงำนขึ้นใหม่/
ปรับปรุง แก้ไขบทบำทภำรกิจ หรือหน้ำที่และอ ำนำจ เนื่องจำกได้รับมอบหมำยภำรกิจใหม่ตำมยุทธศำสตร์ 
นโยบำย และภำรกิจที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล ซึ่งมีผลท ำให้ต้องด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำร และปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร  

 

แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

กำรด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีควำมยุ่งยำก ซับซ้อน 
มีข้ันตอนในกำรด ำเนินกำรหลำยขั้นตอน ซึ่งต้องอำศัยระยะเวลำในกำรด ำเนินกำร มีควำมเกี่ยวข้องกับหน่วยงำน
ทั้งภำยในและภำยนอกกรม/กระทรวง รวมทั้งมีควำมเกี่ยวข้องกับกฎ ระเบียบ กฎหมำย โดยกำรด ำเนินกำร
จะต้องด ำเนินกำรด้วยควำมละเอียด รอบคอบ รัดกุมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
ซ่ึงเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ในฐำนะที่เป็นหน่วยงำนด ำเนินกำรประสำน และด ำเนินกำร
เสนอขอปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร โดยด ำเนินกำรวิเครำะห์บทบำท ภำรกิจ โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วน
รำชกำร กำรจัดท ำค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม เพ่ือขอจัดตั้งส่วนรำชกำรตำมแนวทำงของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. และขอปรับปรุงอ ำนำจหน้ำที่และกำรแบ่งส่วนรำชกำรให้มีควำมเหมำะสม สำมำรถรองรับภำรกิจ 
ระเบียบ กฎหมำย และนโยบำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง และน ำไปสู่กำรเสนอขอแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร
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ประกอบกับที่ผ่ำนมำ สนพ. ยังไม่เคยมีกำรจัดท ำแนวทำง/ข้ันตอนกำรด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำน ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนรำชกำร ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ด ำเนินไปได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ 
ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน และแนวทำงที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด 
จึงได้เสนอแนวทำงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร และ
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล และเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร ขั้นตอน 
และแนวทำงที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 

1. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามหลักการมอบอ านาจ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ผู้บริหำรมอบนโยบำย แนวทำงในกำรปรับปรุงบทบำท ภำรกิจ และโครงสร้ำงส่วนรำชกำรให้

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ซึ่งกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแนวทำง
กำรด ำเนินกำรตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด โดยด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1) แจ้งให้หน่วยงำนที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร จัดท ำค ำชี้แจงประกอบ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) และเอกสำร หลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ตำมแนวทำง และ
รูปแบบที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด โดยมีกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ร่วมด ำเนินกำร ให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุน
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดท ำค ำชี้แจงฯ และกำรปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ร่วมด ำเนินกำร ให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มกำรคลัง ร่วมด ำเนินกำร 
ให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำย/งบประมำณ และกลุ่มนิติกำรร่วมด ำเนินกำร ให้ข้อคิดเห็น
และสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร  
 

 ค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) 
 

 ได้แก่ เอกสำรที่ส่วนรำชกำรจะต้องจัดท ำและรำยงำนต่อส ำนักงำน ก.พ.ร. เพ่ือใช้ประกอบ 
กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ 

 

ประเด็น รายละเอียด 
1. กำรทบทวนบทบำท ภำรกิจภำพรวม
ของส่วนรำชกำร 

ทบทวนภำรกิจโดยภำพรวม และส่วนรำชกำรจะต้องวำงแนวทำง
ว่ำในอนำคตส่วนรำชกำรต้องกำรเป็นหน่วยงำนที่ด ำรงอยู่เพ่ือ
ท ำอะไรให้กับประเทศชำติ 

2. เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอจัดตั้ง  ระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรขอตั้งที่ชัดเจน/ควำมสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ส ำคัญของประเทศ/กำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบ/
ปัญหำกำรด ำเนินงำน หรือกำรบริหำรของกรม 
 ระบุแผนกำรน ำ Digital technology เข้ำมำใช้ และเรื่องข้อเสนอ
ให้ยุบเลิก หรือยุบรวมหน่วยงำนที่มีอยู่เดิม (One-In , X-Out)* 

3. ภำรกิจของส่วนรำชกำรที่จะมีกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรใหม ่

ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำส่วนรำชกำรที่จะจัดตั้งมีกรอบภำรกิจ
อะไรบ้ำงที่จะด ำเนินกำร บทบำทของส่วนรำชกำรนั้นคืออะไร  
มีหน้ำที่และอ ำนำจอย่ำงไร 
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ประเด็น รายละเอียด 
4. อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที ่  สรุปกรอบอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 

 ให้แสดงแผนภูมิอัตรำก ำลังเฉพำะกอง/ส ำนักท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กำรขอปรับปรุงกำรแบ่งส่วนรำชกำร พร้อมทั้งรำยละเอียดกำร 
จัดอัตรำก ำลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอัตรำก ำลังที่จะปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมใหม่ 

5. ปริมำณงำน แสดงงำนส ำคัญของส่วนรำชกำร ว่ำมีงำนอะไรบ้ำง มีปริมำณงำน
มำกน้อยเพียงใด และแสดงงำนใหม่ว่ำลงมือด ำเนินกำรอะไร 
บ้ำงแล้วอย่ำงไรหรือไม่ 

6. แสดงตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่เป็นผล
จำกกำรด ำเนินงำนปรับปรุงโครงสร้ำงและ
ภำรกิจของส่วนรำชกำร/ส่วนรำชกำรระดับ
ต่ ำกว่ำกรมใหม่ 

ระบุตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน
ปรับปรุงโครงสร้ำง และภำรกิจของส่วนรำชกำร/ส่วนรำชกำร
ระดับต่ ำกว่ำกรมใหม่ 

7. ค่ำใช้จ่ำย แสดงถึงรำยละเอียดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในปัจจุบัน และประมำณ
กำรค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณถัดไป โดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำเมื่อ
ได้รับกำรปรับปรุงโครงสร้ำง 

8. ร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร เสนอร่ำงกฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
9. กรณีกำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ใน 
ต่ำงประเทศ 

ให้เสนอเหตุผลตำมแนวทำงของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 

10. รำยละเอียดอื่นๆ ให้ระบุรำยละเอียดอ่ืนๆ ที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องและจ ำเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำหรือที่เป็นประเด็นส ำคัญที่นอกเหนือจำก
ระบุข้ำงต้น 

 

หมำยเหตุ  * หมำยถึง เฉพำะกรณีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมที่ต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจำรณำ 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 2 :  กำรทบทวนบทบำท ภำรกิจภำพรวมของส่วนรำชกำร  
ที่มา      :  ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
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ภาพที่ 3 :  เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอจัดตั้ง  
ที่มา      :  ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
 

(2) แต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยใน สนพ. ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เป็นประธำน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน  
จ ำนวน 1 ท่ำน เป็นรองประธำน ผู้แทนส ำนักงำน ก.พ.ร./ผู้แทนส ำนักงำน ก.พ./รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำน จ ำนวน 1 ท่ำน/เลขำนุกำรกรม/ผู้อ ำนวยกำรกอง/ผู้อ ำนวยกำรศูนย์/หัวหน้ำกลุ่ม
บริหำรทรัพยำกรบุคคล หัวหน้ำกลุ่มกำรคลัง และหัวหน้ำกลุ่มนิติกำร เป็นคณะท ำงำน หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร โดยคณะท ำงำนฯ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำ
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ซ่ึงมีรำยละเอียดตำมแบบค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน
กรม (Check List) ตำมแนวทำง และรูปแบบที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด และสรุปควำมเห็น เพ่ือเสนอต่อ
คณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน สนพ. พิจำรณำ 

 

(3) แต่งตั้งคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของ สนพ. ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำย
และแผนพลังงำน เป็นประธำน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำน มอบหมำย เป็นรองประธำน ผู้แทนส ำนักงำน ก.พ./ผู้แทนส ำนักงำน ก.พ.ร./ผู้แทน
ส ำนักงบประมำณ/รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน/เลขำนุกำรกรม/ผู้อ ำนวยกำรกอง/
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ เป็นคณะท ำงำน เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบบริหำร ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำนมอบหมำย เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร โดยคณะท ำงำนฯ มีหน้ำที่พิจำรณำ
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม เพ่ือให้ได้ข้อยุติเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องหน้ำที่และอ ำนำจของส่วนรำชกำร
ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กำรจัดแบ่งงำนภำยในกอง กำรจัดอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือน ำ
ข้อเสนอฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงพลังงำน  
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(4)  ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท ำงำนปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยใน สนพ. เพื่อชี้แจง
หลักเกณฑ ์แนวทำง และขั้นตอนกำรด ำเนินกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำร
จัดท ำข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม โดยมีรำยละเอียดตำมแบบค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในกรม (Check List) และประชุมเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ตำมแบบ
ค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) และสรุปควำมเห็นเพื่อน ำเสนอคณะท ำงำน 
แบ่งส่วนรำชกำรภำยในของ สนพ. พิจำรณำ 
 

 (5)  ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของ สนพ. เพ่ือพิจำรณำข้อเสนอ
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ตำมแบบค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) 
เพ่ือให้ได้ข้อยุติเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องหน้ำที่และอ ำนำจของส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
กำรจัดแบ่งงำนภำยในกอง กำรจัดอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง เพ่ือน ำข้อเสนอฯ เสนอต่อคณะกรรมกำร
พัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงพลังงำน เพ่ือพิจำรณำ 

 

(6)  เสนอให้ผู้บริหำรเห็นชอบข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ตำมแบบค ำชี้แจงประกอบ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) หน้ำที่และอ ำนำจของส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร  
กำรจัดแบ่งงำนภำยในกอง กำรจัดอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง พร้อมกับจัดส่งให้ส ำนักงำนปลัด 
กระทรวงพลังงำน เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงพลังงำน พิจำรณำ 

 

(7)  เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงพลังงำน พร้อม
ชี้แจงข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ตำมแบบค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 
(Check List) หน้ำที่และอ ำนำจของส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กำรจัดแบ่งงำนภำยในกอง 
กำรจัดอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่งและรำยละเอียด/ข้อมูลต่ำงๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรฯ มีข้อซักถำม 
หรือมีข้อสงสัย 
 

(8)  รัฐมนตรีส่งข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ตำมแบบค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) หน้ำที่และอ ำนำจของส่วนรำชกำรตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
กำรแบ่งส่วนงำนภำยใต้กอง กรอบอัตรำก ำลังและกำรก ำหนดต ำแหน่ง พร้อมแนบควำมเห็นของหน่วยงำน
กลำง (ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กระทรวงกำรคลัง และส ำนักงบประมำณ) และรำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงพลังงำน ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร เพ่ือรำยงำนคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเกี่ยวกับกำร
ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรด้ำนเศรษฐกิจ (อ .ก.พ.ร.ฯ ด้ำนเศรษฐกิจ) และคณะกรรมกำร
พัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) ทรำบ   

(9)  ติดตำมผลกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ของส ำนักงำน 
ก.พ.ร.  

    1) กรณีที่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ให้ส่วนรำชกำรจัดส่งกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนรำชกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ พิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้ันตอนปกติต่อไป   

    2) กรณีที่ไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนปกติต่อไป เช่น กำรออกประกำศกระทรวง เป็นต้น   

(10)  ด ำเนินกำรแจ้งหน่วยงำนในสังกัด สนพ. ทรำบ และแจ้งส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม เพ่ือ
ด ำเนินกำรจัดต ำแหน่งตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ. ก ำหนด เพ่ือ
เสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ให้ควำมเห็นชอบ  
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2.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรมท่ีส่วนราชการต้องเสนอให้ ก.พ.ร พิจารณา 
 เป็นกำรขอจัดตั้งส่วนรำชกำรระดับต่ ำกว่ำกรม กรณีเพ่ิมจ ำนวนส่วนรำชกำรระดับต่ ำกว่ำกรม 

เช่นกำรจัดตั้งกอง กำรจัดตั้งหน่วยงำนส่วนกลำงในภูมิภำค กำรจัดตั้งส่วนรำชกำรส่วนภูมิภำค กำรจัดตั้ง
หน่วยงำนในต่ำงประเทศ ขึ้นใหม่ 

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ผู้บริหำรมอบนโยบำย แนวทำงในกำรปรับปรุงบทบำท ภำรกิจ และโครงสร้ำงส่วนรำชกำร ให้กลุ่ม

พัฒนำระบบบริหำร ซึ่งกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ด ำเนินกำรศึกษำ วิเครำะห์ หลักเกณฑ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำร 
ที่เก่ียวข้องตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด และด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
  (1)  แจ้งให้หน่วยงำนที่จะด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร จัดท ำค ำชี้แจง
ประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) และเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำ ตำมแนวทำง 
และรูปแบบที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด โดยมีกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ร่วมด ำเนินกำร ให้ข้อคิดเห็นและ
สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดท ำค ำชี้แจงฯ และกำรปรับโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร กลุ่มบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ร่วมด ำเนินกำร ให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ กลุ่มกำรคลัง 
ร่วมด ำเนินกำร ให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำย/งบประมำณ และกลุ่มนิติกำร ร่วมด ำเนินกำร 
ให้ข้อคิดเห็นและสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
  

ค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) 
ได้แก่ เอกสำรที่ส่วนรำชกำรจะต้องจัดท ำและรำยงำนต่อส ำนักงำน ก.พ.ร. เพ่ือใช้ประกอบกำร

พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ 
 

ประเด็น รายละเอียด 
1. กำรทบทวนบทบำท ภำรกิจภำพรวม
ของส่วนรำชกำร 

ทบทวนภำรกิจโดยภำพรวม และส่วนรำชกำรจะต้องวำงแนวทำง
ว่ำในอนำคตส่วนรำชกำรต้องกำรเป็นหน่วยงำนที่ด ำรงอยู่เพ่ือ
ท ำอะไรให้กับประเทศชำติ 

2. เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอจัดตั้ง  ระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรขอตั้งที่ชัดเจน/ควำม
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ส ำคัญของประเทศ/กำรวิเครำะห์ปัจจัย
ที่มีผลกระทบ/ปัญหำกำรด ำเนินงำน หรือกำรบริหำรของกรม 
 ระบุแผนกำรน ำ Digital technology เข้ำมำใช้ และเรื่อง
ข้อเสนอให้ยุบเลิก หรือยุบรวมหน่วยงำนที่มีอยู่เดิม (One-In , 
X-Out)* 

3. ภำรกิจของส่วนรำชกำรที่จะมีกำรแบ่ง
ส่วนรำชกำรใหม ่

ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำส่วนรำชกำรที่จะจัดตั้งมีกรอบภำรกิจ
อะไรบ้ำงที่จะด ำเนินกำร บทบำทของส่วนรำชกำรนั้นคืออะไร  
มีหน้ำที่และอ ำนำจอย่ำงไร 

4. อัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที ่  สรุปกรอบอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
 ให้แสดงแผนภูมิอัตรำก ำลังเฉพำะกอง/ส ำนักท่ีเกี่ยวข้องกับ 
กำรขอปรับปรุงกำรแบ่งส่วนรำชกำร พร้อมทั้งรำยละเอียดกำร 
จัดอัตรำก ำลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอัตรำก ำลังที่จะปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมใหม่ 
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ประเด็น รายละเอียด 
5. ปริมำณงำน แสดงงำนส ำคัญของส่วนรำชกำร ว่ำมีงำนอะไรบ้ำง มีปริมำณงำน

มำกน้อยเพียงใด และแสดงงำนใหม่ว่ำลงมือด ำเนินกำรอะไร 
บ้ำงแล้วอย่ำงไรหรือไม่ 

6. แสดงตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่เป็นผล
จำกกำรด ำเนินงำนปรับปรุงโครงสร้ำงและ
ภำรกิจของส่วนรำชกำร/ส่วนรำชกำรระดับ
ต่ ำกว่ำกรมใหม่ 

ระบุตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่เป็นผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน
ปรับปรุงโครงสร้ำง และภำรกิจของส่วนรำชกำร/ส่วนรำชกำร
ระดับต่ ำกว่ำกรมใหม่ 

7. ค่ำใช้จ่ำย แสดงถึงรำยละเอียดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในปัจจุบัน และ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในปีงบประมำณถัดไป โดยค ำนึงถึง
ควำมคุ้มค่ำเม่ือได้รับกำรปรับปรุงโครงสร้ำง 

8. ร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร เสนอร่ำงกฎกระทรวงกำรแบ่งส่วนรำชกำร 
9. กรณีกำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ในต่ำงประเทศ ให้เสนอเหตุผลตำมแนวทำงของกระทรวงกำรต่ำงประเทศ 
10. รำยละเอียดอื่นๆ ให้ระบุรำยละเอียดอ่ืนๆ ที่ เห็นว่ำเกี่ยวข้องและจ ำเป็นเพ่ือ

ประโยชน์ในกำรพิจำรณำหรือที่เป็นประเด็นส ำคัญที่นอกเหนือ 
จำกระบุข้ำงต้น 

 
 

หมำยเหตุ  * หมำยถึง เฉพำะกรณีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมที่ต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจำรณำ 
 

(2) แต่งตั้งคณะท ำงำนปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยใน สนพ. ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน เป็นประธำน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน 
จ ำนวน 1 ท่ำน เป็นรองประธำน ผู้แทนส ำนักงำน ก.พ.ร./ผู้แทนส ำนักงำน ก.พ./รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำน จ ำนวน 1 ท่ำน/เลขำนุกำรกรม/ผู้อ ำนวยกำรกอง/ผู้อ ำนวยกำรศูนย์/หัวหน้ำกลุ่ม
บริหำรทรัพยำกรบุคคล หัวหน้ำกลุ่มกำรคลัง และหัวหน้ำกลุ่มนิติกำร เป็นคณะท ำงำน หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำ
ระบบบริหำร เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร โดยคณะท ำงำนฯ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดท ำข้อเสนอ
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม โดยมีรำยละเอียดตำมแบบค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 
(Check List) ตำมแนวทำง และรูปแบบที่ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด พร้อมสรุปควำมเห็นเพ่ือน ำเสนอต่อคณะท ำงำน
แบ่งส่วนรำชกำรภำยใน สนพ. พิจำรณำ 

 

(3) คณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของ สนพ. ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำย
และแผนพลังงำน เป็นประธำน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ที่ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำน มอบหมำย เป็นรองประธำน ผู้แทนส ำนักงำน ก.พ.ร/ผู้แทนส ำนักงำน ก.พ./
ผู้แทนส ำนักงบประมำณ/รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน/เลขำนุกำรกรม/ผู้อ ำนวยกำรกอง/
ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ เป็นคณะท ำงำน เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบบริหำร ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
นโยบำยและแผนพลังงำนมอบหมำย เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร โดยคณะท ำงำนฯ มีหน้ำที่พิจำรณำ
ข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ตำมแบบค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 
(Check List) พิจำรณำก ำหนดหน้ำที่และอ ำนำจ รวมถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรภำยในสังกัด 
รวมถึงกรอบอัตรำก ำลัง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง   
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(4) ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท ำงำนปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรภำยใน สนพ. เพ่ือชี้แจง
หลักเกณฑ์แนวทำง และข้ันตอนกำรด ำเนินกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับ
กำรจัดท ำข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ตำมแบบค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 
(Check List) และประชุมเพ่ือพิจำรณำข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ตำมแบบค ำชี้แจงประกอบ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) และสรุปควำมเห็นเพื่อน ำเสนอคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำร
ภำยในของ สนพ. พิจำรณำ 
 

(5) ด ำเนินกำรจัดประชุมคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของ สนพ. เพ่ือพิจำรณำข้อเสนอ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ตำมแบบค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) 
พิจำรณำก ำหนดหน้ำที่และอ ำนำจ รวมถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรภำยในสังกัด รวมถึง
กรอบอัตรำก ำลัง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง เพ่ือน ำข้อเสนอฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำง
ระบบรำชกำรของกระทรวงพลังงำน   

 

(6) เสนอให้ผู้บริหำรเห็นชอบ บทบำทภำรกิจ เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอจัดตั้ง ขอบเขต
อ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร นโยบำย แผนงำนส ำคัญของรัฐบำลที่ส่วนรำชกำรต้องรับผิดชอบ ปริมำณงำน 
ค่ำใช้จ่ำย อัตรำก ำลัง ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ ตำมข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ตำมแบบค ำชี้แจง
ประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) พร้อมกับจัดส่งให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน 
เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงพลังงำน 

 

(7) เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงพลังงำน พร้อม
ชี้แจง บทบำทภำรกิจ เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอจัดตั้ง ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของส่วนรำชกำร นโยบำย 
แผนงำนส ำคัญของรัฐบำลที่ส่วนรำชกำรต้องรับผิดชอบ ปริมำณงำน ค่ำใช้จ่ำย อัตรำก ำลัง ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ 
ตำมข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ตำมแบบค ำชี้แจงประกอบกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 
(Check List) และรำยละเอียด/ข้อมูลต่ำงๆ ตำมที่คณะกรรมกำรฯ มีข้อซักถำม หรือต้องกำรข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

(8) รัฐมนตรีส่งข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม และรำยละเอียดตำมค ำชี้แจงประกอบ 
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม (Check List) ร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ควำมเห็นของหน่วยงำนกลำง 
(ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กระทรวงกำรคลัง และส ำนักงบประมำณ) และรำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงพลังงำน ให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. เพ่ือน ำเสนอ
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเกี่ยวกับกำรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรด้ำนเศรษฐกิจ 
(อ.ก.พ.ร.ฯ ด้ำนเศรษฐกิจ) และคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) พิจำรณำ  

 

(9) ติดตำมผลกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 
ของ อ.ก.พ.ร.ฯ ด้ำนเศรษฐกิจ กรณี อ.ก.พ.ร.ฯ ด้ำนเศรษฐกิจ ขอข้อมูลเพ่ิมเติม ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูล
เพ่ิมเติมส่งให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน จัดส่งให้ส ำนักงำน ก.พ.ร. เพ่ือน ำเสนอ อ.ก.พ.ร.ฯ ด้ำนเศรษฐกิจ 
พิจำรณำต่อไป 

(10)  ติดตำมผลกำรพิจำรณำข้อเสนอกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 
ของ ก.พ.ร.  

    1) กรณี ก.พ.ร. มีมติเห็นชอบข้อเสนอกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
จะมีหนังสือแจ้งมติ ก.พ.ร. ให้กระทรวงทรำบ และให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงส่งร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วน
รำชกำร ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตรวจพิจำรณำและส่งร่ำงกฎกระทรวงฯ ดังกล่ำวให้ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตร ีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี และประกำศในรำชกิจนุเบกษำต่อไป 
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   2) กรณี ก.พ.ร. มีควำมเห็นไม่สอดคล้องกับคณะกรรมกำรพัฒนำโครงสร้ำงระบบรำชกำร
ของกระทรวงพลังงำน ส ำนักงำน ก.พ.ร. เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำ และเมื่อคณะรัฐมนตรี
พิจำรณำแล้ว ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะส่งร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ ตรวจพิจำรณำ และส่งร่ำงกฎกระทรวงฯ ดังกล่ำว ให้ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรี และประกำศในรำชกิจนุเบกษำต่อไป 

 (11)  รัฐมนตรีส่งร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ตรวจ
พิจำรณำ (กรณี ก.พ.ร. มีมติเห็นชอบข้อเสนอกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม  
ตำมข้อ 10 (1)) 

(12)  ติดตำมผลกำรตรวจพิจำรณำร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กฤษฎีกำ และเข้ำร่วมกำรชี้แจงรำยละเอียดของร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร กรณีได้รับหนังสือเชิญประชุม
เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดของร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 

(13)  ติดตำมกำรเสนอร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรต่อคณะรัฐมนตรี 
 (14) ติดตำมกำรประกำศกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรในรำชกิจจำนุเบกษำ  

(15)  เมื่อได้รับหนังสือจำกส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีแจ้งกำรประกำศกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนรำชกำรในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว ด ำเนินกำรแจ้งหน่วยงำนในสังกัด สนพ . ทรำบ และแจ้งส ำนักงำน
เลขำนุกำรกรม ด ำเนินกำรจัดต ำแหน่งตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรใหม่ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร  
ที่ ก.พ. ก ำหนด เพ่ือเสนอ อ.ก.พ. กระทรวง ให้ควำมเห็นชอบ  
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ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                             ค ำสั่ง.......... 
                                                ที่......... 
    เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของ (ระบุชื่อส่วนรำชกำรระดับกรม) 
                                   ------------------------------------ 
 
 

 ตำมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 ธันวำคม 2561 เห็นชอบกับข้อเสนอของ ก.พ.ร. 
เกี่ยวกับหลักกำรกำรมอบอ ำนำจกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม ซึ่งได้มีกำรปรับปรุงรำยละเอียดและขั้นตอน
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม โดยหลักกำรดังกล่ำวมุ่งหมำยให้กำรบริหำรรำชกำรภำยในส่วนรำชกำร  
มีควำมคล่องตัว ตอบสนองต่อประชำชน กำรพัฒนำประเทศ ยุทธศำสตร์ นโยบำย และภำรกิจที่มีควำมส ำคัญ
เร่งด่วนของรัฐบำล ตลอดจนบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้มที่ส ำคัญในอนำคต 

 

เพ่ือให้กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยใน (ระบุชื่อส่วนรำชกำรระดับกรม) เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
สอดคล้องกับทิศทำงกำรบริหำรรำชกำรแนวใหม่ที่เน้นกำรจัดกำรเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ ต่อภำรกิจของรัฐ และ 
ประโยชน์สุขของประชำชน จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำรภำยในของ (ระบุชื่อส่วนรำชกำรระดับกรม) 
โดยมีองค์ประกอบ และหน้ำที่และอ ำนำจ ดังนี้ 

 

1. องค์ประกอบ 
(1) หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม ประธำน 
(2) รองหัวหน้ำส่วนรำชกำร รองประธำน 

ซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมมอบหมำย 
(3) ผู้แทนส ำนักงำน ก.พ. คณะท ำงำน 
(4) ผู้แทนส ำนักงำน ก.พ.ร.  คณะท ำงำน 
(5) ผู้แทนส ำนักงบประมำณ คณะท ำงำน 
(6) ผู้แทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ คณะท ำงำน 

(เฉพำะกรณีกำรจัดหน่วยงำนในต่ำงประเทศ) 
(7) เจ้ำหน้ำทีผู่้รับผิดชอบงำนพัฒนำระบบบริหำร คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 

ซึ่งหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรมมอบหมำย  
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2. หน้ำที่และอ ำนำจ 
(1) พิจำรณำข้อเสนอกำรปรับปรุงโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม โดยปรับปรุง

กำรจัดและพัฒนำส่วนรำชกำรและวิธีปฏิบัติงำน ตลอดจนระบบบุคคลให้ทันสมัยและรองรับกับยุทธศำสตร์ชำติ 
นโยบำยและภำรกิจที่มีควำมส ำคัญเร่งด่วนของรัฐบำล รวมทั้งบริบทกำรเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโน้ม
ที่ส ำคัญในอนำคต และให้เป็นไปตำมมำตรำ 3/1 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546  

(2) พิจำรณำก ำหนดหน้ำที่และอ ำนำจ รวมถึงขอบเขตควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำร
และองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนรำชกำรภำยในสังกัด รวมถึงกรอบอัตรำก ำลัง หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
ต ำแหน่ง 

(3) เรียกให้ส่วนรำชกำรและองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนรำชกำรภำยในสังกัด จัดส่ง
เอกสำรข้อมูล เข้ำชี้แจงข้อเท็จจริงและด ำเนินกำรอ่ืนๆ แก่คณะท ำงำนและผู้ได้รับแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมำย 

(4) แต่งตั้งคณะท ำงำนย่อยเพื่อปฏิบัติหน้ำที่ต่ำงๆ ตำมท่ีมอบหมำย  
(5) ปฏิบัติกำรอ่ืนเพ่ือช่วย ก.พ.ร. ในกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรำ 3/1 แห่ง

พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง ณ วันที่ .................................. 
 
 
     (...................................................)  
      หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกรม  
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แบบค าชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
กรม/หน่วยงาน...................................... 
กระทรวง................................................ 

 

๑. การทบทวนบทบาท ภารกิจภาพรวมของส่วนราชการ 
ส่วนรำชกำรจะต้องวำงแนวทำงว่ำในอนำคตส่วนรำชกำรต้องกำรเป็นหน่วยงำนที่ด ำรงอยู่เพ่ือ

ท ำอะไรให้กับประเทศชำติ และตอบสนองประชำชนอย่ำงไร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง
หน่วยงำนหรือไม่ อย่ำงไร และเป็นภำรกิจที่ไม่ซ้ ำซ้อนกับส่วนรำชกำรและหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ นอกจำกนี้
เหตุใดจึงจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรโดยส่วนรำชกำร ไม่สำมำรถให้ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม หรือหน่วยงำน
ของรัฐรูปแบบอื่นด ำเนินกำรแทนได้ พร้อมทั้งอธิบำยเหตุผลประกอบให้ชัดเจน 

๒. เหตุผลความจ าเป็นในการขอจัดตั้ง 
ต้องระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นของกำรขอจัดตั้งที่ชัดเจน เช่น เหตุใดจึงจ ำเป็นต้องขอปรับปรุง/

ขอจัดตั้งเป็นหน่วยงำนขึ้นใหม่ มีควำมสอดคล้องของภำรกิจของหน่วยงำนกับยุทธศำสตร์ชำติ นโยบำย
ส ำคัญของรัฐบำล แผนกำรปฏิรูปประเทศ และมติคณะรัฐมนตรี สนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำล 
วิสัยทัศน์ ยุทธศำสตร์ของกระทรวงในด้ำนใด รวมทั้งเมื่อจัดตั้งขึ้นแล้วมีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นอย่ำงไร และ
แสดงถึงประโยชน์ทีป่ระชำชนจะได้รับอย่ำงชัดเจน  

ให้ชี้แจงสำเหตุที่ต้องขอปรับปรุงส่วนรำชกำร ดังนี้ 
๒.๑ กำรวิเครำะห์ปัจจัยสภำพแวดล้อมภำยนอก (external environment) ที่มีผลกระทบต่อ

กำรท ำงำนของหน่วยงำน รวมถึงกำรเตรียมพร้อมและรองรับกำรเปลี่ยนแปลง 
๒.๒ ปัญหำกำรด ำเนินงำน หรือกำรบริหำรงำนของกรม อันเนื่องมำจำกโครงสร้ำงส่วนรำชกำรเดิม

ไม่เหมำะสม 
๒.๓ กำรวิเครำะห์บทบำทหน้ำที่และภำรกิจของหน่วยงำนในอนำคต หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ

เพ่ิมขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงไป โดยชี้แจงรำยละเอียดมีงำนเพ่ิมขึ้นอย่ำงไร หรือลักษณะงำน เปลี่ยนแปลงไป
ประกำรใด 

๒.๔ มีกำรเปลี่ยนแปลงระบบ หรือวิธีกำรท ำงำน เฉพำะหน่วยงำนหรือในภำพรวมของกรม 
แสดงกระบวนกำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำยในกรม และให้เสนอแผนกำรน ำ Digital Technology  
มำใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำงประสิทธิภำพในกำรท ำงำน หรือน ำมำทดแทนเพ่ือลดภำระงำนที่มีอยู่เดิม 

กรณีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมตำมหลักกำรมอบอ ำนำจ ส่วนรำชกำรต้องชี้แจงเหตุผล
ควำมจ ำเป็นในกำรจัดตั้งเฉพำะส่วนรำชกำรที่ขอเปลี่ยนแปลง  

กรณีกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมที่ต้องเสนอให้ ก.พ.ร. พิจำรณำ ส่วนรำชกำรต้องชี้แจง
เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรขอจัดตั้งในภำพรวม และต้องระบุข้อเสนอให้ยุบเลิก หรือยุบรวมหน่วยงำนที่มี 
อยู่เดิม (One-In, X-Out) เพ่ือมิให้เกิดควำมซ้ ำซ้อนทั้งในด้ำนภำรกิจและงบประมำณ 

กรณีกำรขอจัดตั้งหน่วยงำนตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำงๆ ให้ส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ
ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 (เรื่อง กำรทบทวนข้อเสนอให้จัดตั้งหน่วยงำนของรัฐ 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ) ซึ่งก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องพิจำรณำกำรปรับปรุง บทบำท ภำรกิจ และโครงสร้ำง
ของหน่วยงำนที่มีอยู่เดิมเป็นล ำดับแรก และปรับวิธีท ำงำนให้มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม ก่อนเสนอให้มีกำรจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ และให้ค ำนึงถึงควำมส ำคัญ ควำมเร่งด่วน เหตุผล  
ควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนำคต รวมถึงภำระ
ด้ำนงบประมำณ กรอบนโยบำยรัฐบำล และนโยบำยของแต่ละกระทรวงด้วย 

 



แนวทำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 

 

16 
 

๓. ภารกิจของส่วนราชการที่จะมีการแบ่งส่วนราชการใหม่ 
ต้องระบุให้ชัดเจนว่ำส่วนรำชกำรที่จะจัดตั้งมีกรอบภำรกิจอะไรบ้ำงที่จะด ำเนินกำร บทบำท

ของส่วนรำชกำรนั้นคืออะไร มีหน้ำที่และอ ำนำจอย่ำงไร โดยให้ระบุ 
๓.๑ ขอบเขตหน้ำที่และอ ำนำจของส่วนรำชกำรระดับกรม  
๓.๒ ให้แสดงแผนภูมิกำรแบ่งส่วนรำชกำรในปัจจุบัน 
๓.๓ ให้แสดงกำรเปรียบเทียบกำรแบ่งส่วนรำชกำรที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ขอปรับปรุงใหม่  

โดยให้จัดเป็นตำรำงเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ให้ระบุด้วยว่ำมีกำรปรับปรุงอย่ำงไร (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
หมำยเลข ๑) 

๓.๔ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละส่วนรำชกำร 
๓.๔.๑ ให้ชี้แจงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละส่วนรำชกำรในปัจจุบัน 
๓.๔.๒ ส ำหรับส่วนรำชกำรที่ขอปรับปรุง ให้ชี้แจงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของส่วน

รำชกำรที่ขอปรับปรุงเปรียบเทียบกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในปัจจุบัน (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
หมำยเลข ๒) 

๔. อัตราก าลังเจ้าหน้าที่ 
๔.๑ ให้สรุปกรอบอัตรำก ำลังเจ้ำหน้ำที่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน (ข้ำรำชกำร/พนักงำนรำชกำร/

ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำว และพนักงำนจ้ำง) 
๔.๒ ให้แสดงแผนภูมิอัตรำก ำลังเฉพำะกอง/ส ำนักที่เกี่ยวข้องกับกำรขอปรับปรุงกำรแบ่ง 

ส่วนรำชกำร พร้อมทั้งรำยละเอียดกำรจัดอัตรำก ำลังที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และอัตรำก ำลังที่จะปรับปรุงให้
สอดคล้องกับกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรมใหม่ 

๕. ปริมาณงาน 
ให้แสดงว่ำงำนส ำคัญๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แก่งำนอะไรบ้ำง มีปริมำณงำนมำกน้อยเพียงใด 

โดยให้แสดงสถิติปริมำณงำนย้อนหลัง ๓ ปี ส ำหรับงำนใหม่ให้แสดงว่ำได้ลงมือด ำเนินกำรอะไรไปบ้ำงแล้ว
อย่ำงไร หรือไม่ และให้แสดงประมำณกำรปริมำณงำนล่วงหน้ำ ๓ ปี ตำมงำนที่จะพึงมี หรือเป้ำหมำยของ
งำนตำมแผน (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ๓) 

๖. แสดงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่เป็นผลจากการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างและภารกิจของส่วน
ราชการ/ส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรมใหม่ 

 ให้แสดงรำยละเอียดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยที่เป็นผลจำกกำรด ำเนินงำนปรับปรุงโครงสร้ำง
และภำรกิจของส่วนรำชกำร/ส่วนรำชกำรระดับต่ ำกว่ำกรมใหม่ 

๗. ค่าใช้จ่าย 
    ให้แสดงรำยละเอียดงบประมำณค่ำใช้จ่ำยในปัจจุบัน (ถ้ำมี) และประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  
ในปีงบประมำณถัดไป (๓ ปีข้ำงหน้ำ) เฉพำะส่วนรำชกำรที่ขอปรับปรุง โดยจ ำแนกรำยละเอียดงบประมำณ
ตำมงบรำยจ่ำย ได้แก่ งบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรำยจ่ำยอื่น (รำยละเอียด
ตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ๔) 

๘. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
ให้เสนอร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร ส ำหรับกรณีส่วนรำชกำรระดับต่ ำกว่ำกรมให้เสนอ

ร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร พร้อมเหตุผลในกำรปรับปรุงกฎกระทรวง 
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๙.  กรณีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ในต่างประเทศ 
ให้ส่วนรำชกำรชี้แจงเหตุผลควำมจ ำเป็นประกอบกำรขอจัดตั้งเพ่ิมเติม เช่น ควำมสอดคล้อง

กับนโยบำยและยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรต่ำงประเทศ ท่ำที/กฎระเบียบของประเทศเจ้ำภำพ มีภำรกิจที่
ชัดเจน/ไม่ซ้ ำซ้อนกับหน่วยงำนเดิม กำรใช้ตัวเพ่ิมประสิทธิภำพอ่ืนไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและคุ้มค่ำกว่ำ (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบหมำยเลข ๕) 

๑๐. รายละเอียดอื่น ๆ 
ให้ระบุรำยละเอียดอ่ืน ๆ ที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องและจ ำเป็นเพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำหรือ 

ที่เป็นประเด็นส ำคัญท่ีนอกเหนือจำกระบุข้ำงต้น
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เอกสำรแนบหมำยเลข ๑ 

     ตารางเปรียบเทียบการแบ่งส่วนราชการที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่ขอปรับปรุงใหม่ 

การแบ่งส่วนราชการในปัจจุบัน การแบ่งส่วนราชการที่ขอปรับปรุงใหม่ หมายเหตุ 
 
กรม........................................................................ 

ก. รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 
(๑) ......................................................... 
(๒) ......................................................... 
(๓) ......................................................... 
(๔) ......................................................... 
 
 
 

ข. รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
(๑) ......................................................... 

 
 
 
 
 

 
กรม........................................................................ 

ก. รำชกำรบริหำรส่วนกลำง 
(๑) ......................................................... 
(๒) ......................................................... 
(๓) ......................................................... 
(๔) ......................................................... 

 
 
 

ข. รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
(๑) ......................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
(ตัวอย่ำง) 
เป็นกำรขอปรับปรุงชื่อส่วนรำชกำรใหม่ 
เป็นกำรแยกงำน......................................... 
ของกอง...............(และกอง)...................... 
มำจัดตั้งเป็นส่วนรำชกำรใหม่ 
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เอกสำรแนบหมำยเลข ๒ 

          รายการเปรียบเทียบหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ 

ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจัดใหม่แล้ว เหตุผลของการเปลี่ยนแปลง 
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เอกสำรแนบหมำยเลข ๓ 

ตารางแสดงปริมาณงานย้อนหลัง และเป้าหมายล่วงหน้า 

งาน/กิจกรรม ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ปริมาณงานย้อนหลัง เป้าหมายล่วงหน้า หมายเหตุ 
ปี........ ปี........ ปี........ ปี........ ปี........ ปี........ 
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เอกสำรแนบหมำยเลข ๔ 

กรอบค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

 

แหล่งเงิน 
งบประมาณปัจจุบัน ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า 

ปี........ ปี........ ปี........ ปี........ 
รวมทั้งสิ้น     

เงินงบประมาณ     

 งบบุคลากร     

 งบด าเนินงาน     

 งบลงทุน     

 งบเงินอุดหนุน     

 งบรายจ่ายอ่ืน     

เงินนอกงบประมาณ     

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

หนังสือส ำนักงำน ก.พ.ร. ด่วนที่สดุ ที ่นร 1200/ว 3  
ลงวันที่ 8 มีนำคม 2562 

เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสำรกำรสมัครขอรบัรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 

ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
(Application Report) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสำรกำรสมัครขอรบัรำงวัลคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 4.0 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัตงิาน  

(Site Visit) 































































ล ำดับท่ี เรียน หัวหน้ำส่วนรำชกำร
๑ ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี

๒ ปลัดกระทรวงกลำโหม

๓ ปลัดกระทรวงกำรคลัง

๔ ปลัดกระทรวงกำรต่ำงประเทศ

๕ ปลัดกระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ

๖ ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์

๗ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๘ ปลัดกระทรวงคมนำคม

๙ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

๑๐ ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม

๑๑ ปลัดกระทรวงพลังงำน

๑๒ ปลัดกระทรวงพำณิชย์

๑๓ ปลัดกระทรวงมหำดไทย

๑๔ ปลัดกระทรวงยุติธรรม

๑๕ ปลัดกระทรวงแรงงำน

๑๖ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

๑๗ ปลัดกระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

๑๘ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร

๑๙ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
๒๐ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๒๑ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๒๒ เลขาธิการสภาการศึกษา
๒๓ ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

๒๔ ปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

๒๕ เลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรี
๒๖ เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี



๒๗ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
๒๘ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ
๒๙ เลขำธิกำรสภำควำมม่ันคงแห่งชำติ
๓๐ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๓๑ เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
๓๒ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
๓๓ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
๓๔ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร 
๓๕ เลขำธิกำรส ำนักงำนทรัพยำกรน  ำแห่งชำติ
๓๖ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
๓๗ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนขับเคล่ือนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง
๓๘ ผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร
๓๙ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ
๔๐ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
๔๑ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
๔๒ อธิบดีกรมธนารักษ์
๔๓ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
๔๔ อธิบดีกรมศุลกากร
๔๕ อธิบดีกรมสรรพสามิต
๔๖ อธิบดีกรมสรรพากร
๔๗ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
๔๘ ผู้อ านวยการส านักงานบริหารหน้ีสาธารณะ
๔๙ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจการคลัง
๕๐ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
๕๑ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ
๕๒ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๕๓ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
๕๔ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๕๕ อธิบดีกรมพลศึกษา
๕๖ อธิบดีกรมการท่องเท่ียว



๕๗ อธิบดีกรมชลประทาน
๕๘ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
๕๙ อธิบดีกรมประมง
๖๐ อธิบดีกรมปศุสัตว์
๖๑ อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน
๖๒ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
๖๓ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
๖๔ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
๖๕ เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม
๖๖ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
๖๗ เลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๖๘ อธิบดีกรมการข้าว
๖๙ อธิบดีกรมหม่อนไหม
๗๐ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
๗๑ อธิบดีกรมเจ้าท่า
๗๒ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
๗๓ อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
๗๔ อธิบดีกรมทางหลวง
๗๕ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท
๗๖ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
๗๗ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
๗๘ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง
๗๙ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
๘๐ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า
๘๑ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล
๘๒ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม
๘๓ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช
๘๔ อธิบดีกรมป่าไม้
๘๕ เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
๘๖ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา
๘๗ ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ
๘๘ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๘๙ อธิบดีกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
๙๐ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
๙๑ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน



๙๒ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
๙๓ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
๙๔ อธิบดีกรมการค้าภายใน
๙๕ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
๙๖ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
๙๗ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
๙๘ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๙๙ ผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

๑๐๐ อธิบดีกรมการปกครอง
๑๐๑ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
๑๐๒ อธิบดีกรมท่ีดิน
๑๐๓ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑๐๔ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
๑๐๕ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน
๑๐๖ อธิบดีกรมคุมประพฤติ
๑๐๗ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๑๐๘ อธิบดีกรมบังคับคดี
๑๐๙ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๑๑๐ อธิบดีกรมราชทัณฑ์
๑๑๑ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๑๒ ผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม
๑๑๓ ผู้อ านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
๑๑๔ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑๑๕ อธิบดีกรมการจัดหางาน
๑๑๖ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
๑๑๗ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๑๑๘ เลขาธิการส านักงานประกันสังคม
๑๑๙ อธิบดีกรมการศาสนา
๑๒๐ อธิบดีกรมศิลปากร
๑๒๑ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
๑๒๒ ผู้อ านวยการส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
๑๒๓ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๑๒๔ เลขาธิการส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
๑๒๕ อธิบดีกรมการแพทย์
๑๒๖ อธิบดีกรมควบคุมโรค



๑๒๗ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๑๒๘ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
๑๒๙ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๓๐ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
๑๓๑ อธิบดีกรมอนามัย
๑๓๒ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
๑๓๓ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
๑๓๔ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๑๓๕ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่
๑๓๖ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย
๑๓๗ เลขาธิการส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๑๓๘ ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๑๓๙ ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๑๔๐ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
๑๔๑ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา
๑๔๒ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑๔๓ เลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๔๔ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
๑๔๕ อธิบดีกรมกำรกงสุล
๑๔๖ อธิบดีกรมพิธีกำรทูต
๑๔๗ อธิบดีกรมยุโรป
๑๔๘ อธิบดีกรมควำมร่วมมือเพ่ือกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ
๑๔๙ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
๑๕๐ อธิบดีกรมสนธิสัญญำและกฎหมำย
๑๕๑ อธิบดีกรมสำรนิเทศ
๑๕๒ อธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ
๑๕๓ อธิบดีกรมอเมริกำและแปซิฟิกใต้
๑๕๔ อธิบดีกรมอำเซียน
๑๕๕ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
๑๕๖ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำงและแอฟริกำ


