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ก 
 

บทคดัย่อ 
 

ส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม จดัตั้งข้ึนพร้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในปี พ.ศ. 2545 โดยมีภำรกิจและอ ำนำจ
หน้ำท่ีตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2545 ซ่ึงต่อมำได้มีกำรแก้ไขกฎกระทรวงทั้ งหมด 4 คร้ัง 
จนกระทั่งในปัจจุบันใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2554 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2556 ส ำนักงำนปลดั 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ได้ด ำเนินกำรขอปรับปรุงโครงสร้ำง 
ส่วนรำชกำรอย่ำงต่อเน่ือง  เน่ืองจำกบทบำทและภำรกิจได้เปล่ียนแปลงไปจำกเดิม  
โดยเป็นกำรขยำยภำรกิจเพิ่มข้ึน สมควรปรับโครงสร้ำงหน่วยงำนให้เหมำะสมกับ
สภำพแวดล้อมภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะท ำให้ 
กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ และกำรใช้อ  ำนำจหน้ำท่ีมีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน ซ่ึงกำรปรับ
โครงสร้ำงจะท ำให้ส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เป็นศูนย์
บญัชำกำรกำรบริหำรรำชกำรของกระทรวงฯ ไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถใชก้ลไก
ต่ำง ๆ ในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินกำรในภูมิภำค และแก้ไขปัญหำอันเกิดจำก 
กำรด ำเนินงำน หรือปัญหำจำกกำรบริหำรงำนอนัเน่ืองมำจำกโครงสร้ำงส่วนรำชกำรเดิม 
กำรศึกษำกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
ส่ิงแวดลอ้ม มีวตัถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงของส่วนรำชกำรส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
(2) ศึกษำปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร 
และ (3) เสนอแนะแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร
ส ำนกังำนปลดักระทรวงฯ  ผูศึ้กษำท ำกำรศึกษำ โดยด ำเนินกำรขอปรับปรุงโครงสร้ำง
ส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงฯ ตำมขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน 
ก.พ.ร. ซ่ึงเป็นหน่วยงำนหลกัท่ีมีบทบำทในกำรจดัโครงสร้ำงส่วนรำชกำรทั้ งระบบ 
รวบรวมขอ้มูลโดยกำรจดัประชุมคณะท ำงำนและคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ เพื่อร่วมกนั



ข 
 

พิจำรณำร่ำงกฎกระทรวงฉบับใหม่ โดยหลักกำรมีส่วนร่วมและควำมพึงพอใจของ 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผลของกำรศึกษำพบว่ำปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรปรับปรุง
โครงสร้ำงของส ำนกังำนปลดักระทรวงฯ คือ ควำมสมบูรณ์ของรำยละเอียดกำรวิเครำะห์
ภำรกิจ  นโยบำยของผูบ้ริหำร  ควำมสอดคล้องสัมพันธ์กันของอ ำนำจหน้ำท่ีของ
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวง และเสถียรภำพทำงกำรเมืองของประเทศไทย โดยมี
ข้อเสนอแนะ คือ ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรควรประสำน
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ช่วยพิจำรณำคู่ขนำนไปก่อนถึงชั้นกำรพิจำรณำของคณะท ำงำน และ
คณะกรรมกำรพฒันำโครงสร้ำงระบบรำชกำรของกระทรวงฯ เพื่อป้องกนัควำมผดิพลำด
ของรำยละเอียดขอ้มูลและขั้นตอน และ ควรหลีกเล่ียงกำรขยำยอตัรำก ำลงัขำ้รำชกำร 
โดยไม่จ ำเป็น เน่ืองจำกจะท ำใหย้ำกต่อกำรผำ่นกำรพิจำรณำจำกส ำนกังำน ก.พ.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

กำรศึกษำเร่ือง “กำรปรับปรุงโครงสร้ำงส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกร ธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม” ได้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เน่ืองจำกได้รับควำมกรุณำอย่ำงสูงจำก  
นำงจิตต์วิมล  วินิจฉัยกุล ผูริ้เร่ิมวิเครำะห์จดัท ำร่ำงค ำช้ีแจงประกอบค ำขอปรับปรุง
โครงสร้ำงส่วนรำชกำร และนำงสำวปรีญำพร สุวรรณเกษ ผูร่้วมผลกัดนักำรปรับปรุง
โครงสร้ำงของส ำนักงำนปลัดกระทรวงให้ลุล่วงไปด้วยดี ทั้ งยงักรุณำให้ค  ำปรึกษำ
ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่องต่ำง ๆ ดว้ยควำมเอำใจใส่อยำ่งดียิง่ ผูศึ้กษำตระหนกัถึง
ควำมเมตตำ ควำมตั้งใจจริง และควำมทุ่มเท และขอกรำบขอบพระคุณเป็นอยำ่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี  

กำรศึกษำคร้ังน้ีจะส ำเร็จไปมิไดห้ำกไม่ไดรั้บควำมอนุเครำะห์จำกบุคลำกรในสังกดั
กลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
ท่ีให้ควำมร่วมมือในกำรสนับสนุนขอ้มูลจนท ำให้ผลงำนศึกษำเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษำขอขอบพระคุณยิง่ 

อน่ึง จัดท ำหวงัว่ำผลงำนฉบับน้ีจะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดี
ทั้งหมดน้ีใหแ้ก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่ำน และขอมอบควำมกตญัญูกตเวทิตำคุณแด่บิดำ 
มำรดำ และผูมี้พระคุณทุกท่ำน ส ำหรับขอ้บกพร่องต่ำง ๆ ท่ีอำจจะเกิดข้ึนนั้น ผูศึ้กษำ 
ขอน้อมรับผิดเพียงผูเ้ดียว และยินดีท่ีจะรับฟังค ำแนะน ำจำกทุกท่ำนท่ีไดเ้ขำ้มำศึกษำ  
เพื่อเป็นประโยชนใ์นกำรพฒันำกำรท ำงำนต่อไป 

 
นำงสำวสุภำวรรณ  นนัทขวำ้ง 
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สารบัญ 
 

หน้า 
 

บทคดัยอ่         ก  
กิตติกรรมประกำศ        ค 
สำรบญั         ง 
สำรบญัตำรำง         ฉ 
บทท่ี  

1  บทน ำ           
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ    1 
วตัถุประสงค ์        2 
ระยะเวลำด ำเนินกำร       2 
พื้นท่ีด ำเนินกำร       2 
สัดส่วนของผลงำน       2 
ขอ้จ ำกดัของกำรศึกษำ       2 
ควำมยุง่ยำกซบัซอ้นของผลงำน     3 
ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ      3 

2  แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง    4  
ทฤษฎีองคก์ำร        4 
โครงสร้ำงองคก์ำร       7 
กฎหมำย และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง     9 

3  วธีิด ำเนินกำรศึกษำ       17 
รูปแบบกำรศึกษำ       17 
 
 
 



จ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทท่ี          หนำ้ 
 

4  ผลกำรศึกษำ        21 
5  สรุปผล และขอ้เสนอแนะ      34 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน       34 
อภิปรำยผลกำรด ำเนินงำน      34 

 ปัญหำอุปสรรค       35 
 ขอ้เสนอแนะ        35 

ภำคผนวก ก         
ก   กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกร 
 ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 
ข กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกร 
 ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2547 
ค กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกร 
 ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550 
ง กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกร 
 ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2554 
จ กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกร 
 ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 
ฉ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนยอ่ยเพื่อจดัท ำร่ำงค ำช้ีแจงประกอบค ำขอปรับปรุง

โครงสร้ำงส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
ช   ค  ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำร 
ซ    รำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำนแบ่งส่วนรำชกำร     
ฌ   ค  ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพฒันำโครงสร้ำงระบบรำชกำร  
ญ   รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพฒันำโครงสร้ำงระบบรำชกำร  



ฉ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 

บทท่ี          หนำ้ 
 
ฎ   มติ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกบักำรทบทวนและปรับปรุงโครงสร้ำง 

ส่วนรำชกำรดำ้นเศรษฐกิจ 
ฏ   มติ ก.พ.ร. เก่ียวกบักำรปรับปรุงโครงสร้ำงส ำนกังำนปลดักระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม      
บรรณำนุกรม          
ประวติัผูเ้ขียน          
ค ำรับรองของผูบ้งัคบับญัชำ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ช 
 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตาราง 
3 – 1  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส ำนกังำนปลดั  18 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
4 – 1  อ  ำนำจหนำ้ท่ีของส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 19 

และส่ิงแวดลอ้มตำมกฎกระทรวงเดิมและกฎกระทรวงใหม่ท่ีขอปรับปรุง   
4 – 2  สรุปค ำขอปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนในสังกดั  25 

ส ำนกังำนปลดักระทรวง   
4 – 3  อ  ำนำจหนำ้ท่ีของกอง/ศนูย/์กลุ่ม ในสังกดัส ำนกังำนปลดั  25 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มตำมกฎกระทรวงเดิม 
และกฎกระทรวงท่ีขอปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ซ 
 

สารบัญภาพประกอบ 
หน้า 

ภาพ 
3 – 1 ขั้นตอนกำรเสนอร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรภำยในกรม 17  
4 – 1  เปรียบเทียบกฎกระทรวงฉบบัท่ีขอปรับปรุง และฉบบั พ.ศ. 2556 21  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มไดจ้ดัตั้งข้ึนพร้อม
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มในปี พ.ศ. 2545 โดยมีภำรกิจและอ ำนำจ
หน้ำท่ีตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2545 ซ่ึงต่อมำได้มีกำรแก้ไขกฎกระทรวงทั้ งหมด 4 คร้ัง 
จนกระทั่งในปัจจุบันส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
ใช้กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดล้อม ปี พ.ศ. 2554 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2556 ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ไดด้ ำเนินกำรขอปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร
อยำ่งต่อเน่ือง  เน่ืองจำกบทบำทและภำรกิจของส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และส่ิงแวดลอ้มไดเ้ปล่ียนแปลงไปจำกเดิม โดยเป็นกำรขยำยภำรกิจเพิ่มข้ึน สมควรปรับ
โครงสร้ำงหน่วยงำนใหเ้หมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มภำยในและสภำพแวดลอ้มภำยนอก
ท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจ และกำรใช้อ  ำนำจหน้ำท่ี 
มี ประสิ ทธิภำพยิ่ งข้ึ น  ซ่ึ งกำรปรับโครงสร้ำงจะท ำให้ ส ำนั กงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม เป็นศูนย์บัญชำกำรกำรบริหำรรำชกำรของ
กระทรวงฯ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถใช้กลไกต่ำง ๆ ในกำรสนับสนุน 
กำรด ำเนินกำรในภูมิภำค และแกไ้ขปัญหำอนัเกิดจำกกำรด ำเนินงำน หรือปัญหำจำก 
กำรบริหำรงำนอนัเน่ืองมำจำกโครงสร้ำงส่วนรำชกำรเดิม 
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ล ำดบักำรปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกร 
ธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มได ้ดงัน้ี 

1. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545  

จดัตั้งหน่วยงำนใหม่ 7 ส ำนัก 1 รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค (ส ำนักงำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั หรือ ทสจ.) 

2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2547   

ปรับปรุงอ ำนำจหนำ้ท่ีของส ำนกังำนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม
จงัหวดั (พ.ร.ฎ. โอนกรมป่ำไมจ้ำกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปสังกัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม) 

3. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550  

จดัตั้งส ำนกักำรบินอนุรักษท์รัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม ท ำให้มี
หน่วยงำนทั้งส้ิน 8 ส ำนกั 1 รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 

4. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2554   

ปรับปรุงอ ำนำจหนำ้ท่ี 8 ส ำนกั 3 กลุ่ม 1 รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 

5. กฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556  

จดัตั้งศูนยป์ฏิบติักำรต่อตำ้นกำรทุจริต  ท ำใหมี้หน่วยงำนทั้งส้ิน 8 ส ำนกั 
3 กลุ่ม    1 ศนูย ์1     รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค 
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วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรกำรปรับปรุงโครงสร้ำง ส ำนกังำน

ปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
2. เพื่อศึกษำปัญหำ อุปสรรค ในกำรปฏิบติังำนเก่ียวกบักำรปรับปรุงโครงสร้ำง

ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. เพื่อเสนอแนะแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปรับปรุงโครงสร้ำง 

ส่วนรำชกำรส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

ระยะเวลำด ำเนินกำร 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 –  พ.ศ. 2559 
 
พืน้ทีด่ ำเนินกำร 
 ส ำนกังำนปลดักระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม 
 
สัดส่วนของผลงำน 
 100 
 
ข้อจ ำกดัของกำรศึกษำ (ถ้ำม)ี 
 1.  กำรเปล่ียนแปลงผูบ้ริหำร (ขำ้รำชกำรกำรเมือง) ซ่ึงอำจท ำให้มีกำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรขอปรับปรุงโครงสร้ำง ส่งผลให้ตอ้งมีกำรทบทวน
ปรับเปล่ียนรำยละเอียดในขั้นตอนกำรจดัท ำเอกสำรประกอบค ำขอปรับปรุงโครงสร้ำง
ของส่วนรำชกำร และร่ำงกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรของส่วนรำชกำร ส่งผลให้
กระบวนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงตอ้งขยำยระยะเวลำออกไป 
 2. เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ท ำใหก้ำรพิจำรณำ หรือ กำรตรำกฎหมำย
ตอ้งระงบัไป 
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ควำมยุ่งยำกซับซ้อนของผลงำน 
 1. กำรประสำนขอขอ้มูลจำกหน่วยงำนภำยใตส้ังกดัส ำนักงำนปลดักระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มทุกหน่วยงำน เพื่อน ำมำจดัท ำขอ้มูล และวิเครำะห์
ให้เป็นข้อมูลในภำพรวมของส่วนรำชกำรมีควำมละเอียดซับซ้อนและต้องอำศัย
ระยะเวลำในกำรรวบรวม วเิครำะห์ 

2. กำรให้ค  ำแนะน ำกับหน่วยงำนภำยใต้สังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้มทุกหน่วยงำน ตอ้งท ำโดยควำมละเอียด รอบคอบ
เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และขอ้มูลมีควำมสมบูรณ์ 

3. กำรด ำเนินงำนดำ้นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรมควำมเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวง และมีควำมเก่ียวขอ้งกบักฎหมำย จึงตอ้งท ำ
ดว้ยควำมรอบคอบ รัดกมุ 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 1. ส่วนรำชกำรมีโครงสร้ำงเพื่อรองรับกำรท ำงำนท่ีเหมำะสม  ยดืหยุ่น ปรับตวั
ได้ตำมกำรเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ท่ีมุ่งผลส ำเร็จของงำนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 
สนบัสนุนกำรท ำงำนแบบบูรณำกำร 

2. กำรออกแบบโครงสร้ำงท่ีเหมำะสมจะส่งผลให้องค์กำรท ำงำนไดดี้ รำบร่ืน  
ลดปัญหำจำกำรท ำงำนแบบเดิม ไดผ้ลผลิตตำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไว ้ 

3. ใช้ส ำหรับเป็นแหล่งศึกษำหำควำมรู้ส ำหรับผู ้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรปรับ
โครงสร้ำงองคก์ำร  

4. กรณีมีกำรเปล่ียนแปลงผูป้ฏิบติังำน  ผลงำนเล่มน้ีจะมีส่วนช่วยในกำรท ำให ้
ผูศึ้กษำเขำ้ใจกระบวนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำรโดยละเอียด และทรำบสภำพ
ปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบติังำนเพื่อเตรียมกำรวำงแผนรับมือ  

5. ใชเ้ป็นคู่มือใหก้บัผูป้ฏิบติังำนดำ้นกำรปรับปรุงโครงสร้ำงส่วนรำชกำร 
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บทที่ 2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
1. ทฤษฎอีงค์การ 

ทฤษฎีองคก์ารอาจแบ่งไดเ้ป็น 3 ทฤษฎีดว้ยกนัคือ  
1) ทฤษฎีดั้งเดิม (Classical organization theory)  
2) ทฤษฎีสมยัใหม่ (Neo-Classical organization theory)  
3) ทฤษฎีสมยัปัจจุบนั (Modern organization theory)  

1) ท ฤษฎีดั้ ง เดิม  แนวความคิดทฤษฎีดั้ ง เดิม  ได้วิว ัฒนาการจาก 
การปกครองแบบทหารจนมาถึงปลายศตวรรษท่ี 19 ได้นักบริหารสร้างรูปแบบ 
การบริหารในระบบราชการข้ึน คือ แมควีเบอร์ และการสร้างรูปแบบการบริหาร โดย 
ใช้การจัดการทางวิทยาศาสตร์ คือ  เฟรดเดอริค เทย์เล่อร์ ทฤษฎีน้ี มีหลักการว่า"  
คนเป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้องคก์ารไปสู่จุดหมายปลายทางได"้ ซ่ึงจะไดก้ล่าวรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

การจดัองค์การแบบราชการ (Bureaucracy) ของ แมค วีเบอร์ ( Max Weber) 
ไดเ้น้นให้เห็นถึงการจดัโครงการท่ีเป็นระเบียบ สาระส าคญัท่ี แมค วีเบอร์ ไดเ้นน้ก็คือ 
องคก์ารแบบราชการในอุดมคตินั้น จะตอ้งประกอบดว้ย 

1) จะตอ้งมีการแบ่งงานกนัท า โดยให้แต่ละคนปฏิบติังานในสาขาท่ี
ตนมีความช านาญ  

2) การยึด ถืองานให้ยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยโดยเคร่งครัด 
เพื่อท่ีจะใหไ้ดม้าตรฐานของงานเท่าเทียมกนั การยดึถือกฎเกณฑน้ี์จะช่วยขจดัพฤติกรรม
ท่ีบุคคลแตกต่างกนัสามารถมาประสานงานกนัได ้ 

3) สายการบังคับบัญชาต้องชัดเจน โดยผู ้บังคับบัญชามอบหมาย
อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบลดหลัน่กนัลงไป  
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4) บุคคลในองค์การต้องไม่ค านึงถึงความสัมพันธ์ ส่วนบุคคล  
โดยพยายามท างานใหดี้ท่ีสุดเพื่อเป้าหมายขององคก์าร  

5) การคัดเลือกบุคคล การว่าจ้าง ให้ข้ึนอยู่กับความสามารถ และ 
การเล่ือนต าแหน่งให้ค  านึงถึงการประสบความส าเร็จในการงานและอาวุโสดว้ยจุดอ่อน
ขององคก์ารแบบราชการกคื็อ การเนน้ท่ีองคก์ารโดยละเลยการพิจารณาถึงปัญหาของคน 
และเช่ือว่าการท่ีมีโครงสร้างท่ีรัดกุมแน่นอนจะช่วยให้บุคคลปรับพฤติกรรมให้เป็นไป
ตามความตอ้งการขององคก์ารได ้

การจดัองคก์ารแบบวิทยาศาสตร์ ( Scientific Management) ของเฟรดเดอริค 
เทยเ์ล่อร์ (Frederic Taylor) เป็นการจัดองค์การแบบน าเอาวิธีการศึกษาวิทยาศาสตร์ 
มาวิเคราะห์และแก้ปัญหา เพื่อปรังปรุงประสิทธิภาพขององค์กรให้ดีข้ึน การศึกษา 
ทางวิทยาศาสตร์ได้เร่ิมจากการหาความสัมพนัธ์ระหว่างงานและคนงาน โดยการใช ้
การทดลองเป็นเกณฑ์เพื่อหามาตรการท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่ีคนงาน  
จะถูกพิจารณาวา่ตอ้งการท างานเพื่อเศรษฐกิจดา้นเดียว โดยละเลยการศึกษาถึงแรงจูงใจ 
อารมณ์ และความตอ้งการในสังคมของกลุ่มคนงาน เพราะเช่ือว่าเงินตวัเดียวจะล่อใจให้
คนท างานไดดี้ท่ีสุด 

2) ทฤษฎีสมยัใหม่ เป็นทฤษฎีท่ีพฒันามาจากดั้งเดิม ทฤษฎีน้ีมีหลกัการว่า 
คนเป็นปัจจยัส าคญัและมีอิทธิพลต่อการเพิ่มผลผลิตขององค์การ โดยเน้นให้เห็นถึง
ความส าคญัของคนท่ีท าหนา้ร่วมกนัในองคก์าร ถือว่าองคก์ารประกอบไปดว้ยบุคคลซ่ึง
ท างานโดยมีเป้าหมายร่วมกนั และกลุ่มคนงานจะเป็นผูมี้ส่วนร่วมในการก าหนดผลผลิต
ดว้ย ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นปัจจยัท่ีส าคญัและมีอิทธิพลต่อการก าหนดการผลิต 
กล่าวโดยสรุปว่า ทฤษฎีน้ีไดเ้น้นเร่ืองมนุษยส์ัมพนัธ์ โดยไดมี้การศึกษาและคน้พบว่า
บุคคลแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกนั ขวญัในการท างานเป็นส่ิงส าคญั การเขา้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและการตดัสินใจระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายคนงานยอ่มจะสร้างความพึงพอใจ
ให้กบัทุกฝ่ายโดยไดส้ร้างผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยได ้ทฤษฎีท่ีมีส่วนส าคญัมาก 
ต่อขบวนการมนุษยส์ัมพันธ์ได้แก่ Elton Mayo ซ่ึงได้การทดลองวิจัยและค้นพบว่า  
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ขวญัของคนงานมีความส าคญัต่อการเพิ่มการผลิต กลุ่มคนงานจะพยายามสร้างปทสัถาน
ของกลุ่มตน และคนงานจะท างานเป็นทีมโดยมีการก าหนดมาตรฐานของกลุ่มข้ึนเอง 

3) ทฤษฎีสมัยใหม่ปัจจุบัน ทฤษฎีน้ีกล่าวว่าเป็นการศึกษารูปแบบของ
องค์การในปัจจุบันโดยเน้นท่ีการวิเคราะห์องค์การในเชิงระบบ (Systems Analysis of  
Organization) กล่าวคือ นักทฤษฎีไดพ้ิจารณาองค์กรในลกัษณะท่ีเป็นส่วนรวมทั้งหมด 
ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในองค์กร การศึกษาว่าองค์การ 
ในระบบหน่ึง ๆ นั้นไดค้  านึงถึงองคป์ระกอบภายในองคก์รทุกส่วนแก่ตวัป้อนกระบวนการ 
ผลผลิต ผลกระทบ และส่ิงแวดล้อม (Input process Output Feedback and Environment) 
การศึกษาองคก์ารในรูประบบนั้นไดพ้ยายามท่ีจะมององคก์ารในลกัษณะการเคล่ือนไหว 
(Dynamic) และปรับเข้ากับรูปแบบองค์การได้ในทุกสภาวะแวดล้อม ทั้ งน้ี  เพราะ 
นักทฤษฏีปัจจุบนัไดม้ององค์การในลกัษณะกระบวนการทางดา้นโครงสร้างท่ีบุคคล  
ต่าง ๆ จะตอ้งเก่ียวพนัซ่ึงกนัและกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีตอ้งการ จึงมีการศึกษา
พฤติกรรมองค์การในลกัษณะใหม่ ๆ เช่น พฤติกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การบริการ
แบบมีส่วนร่วม การพฒันาองคก์าร คิว.ซี . และการบริหารแบบอนาคตนิยม เป็นตน้  

ยงัมีทฤษฎีองค์การสมัยปัจจุบันท่ีควรกล่าวถึงอีก คือ ทฤษฎีองค์การ 
ตามสถานการณ์  และกรณี  (Contingency Theory) เร่ิมมีบทบาทประมาณปลายปี  
ค.ศ.1960 เป็นทฤษฎีท่ีพฒันามาจากความคิดอิสระ ท่ีว่าองคก์ารท่ีเหมาะสมท่ีสุดควรจะ
เป็นองคก์ารท่ีมีโครงสร้างและระบบท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม และสภาพความเป็นจริง
ขององค์การ ตั้ งอยู่บนพื้นฐานการศึกษาสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันของมนุษย ์
(Humanistic Environment) ทฤษฎีองคก์ารตามสถานการณ์และกรณีน้ีมีอิสระมาก โดยมี
ธรรมชาติ (Natural) เป็นตวัแปรและเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์
และระเบียบแบบแผนมีลกัษณะเป็นเหตุเป็นผลและสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง 
สภาพแวดลอ้ม เป้าหมายขององค์การโดยส่วนรวมและเป้าหมายของสมาชิกทุกคน 
ในองค์การ โดยมีขอ้สมมติฐานว่า องค์การท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ องค์การท่ีมีโครงสร้าง
และรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มของสังคมนั้น ๆ ซ่ึงรวมถึงสภาพภูมิศาสตร์ 
วฒันธรรม ค่านิยม ความเช่ือ การสนบัสนุน และความตอ้งการของสมาชิกในองคก์าร
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นั้ นด้วย  บุคคลท่ีก าหนดช่ือทฤษฎีองค์การตามสถานการณ์และกรณีคือ Fiedler 
นอกจากนั้นกมี็ Woodward, Lawrence และ Lorsch ไดท้ าการวจิยัศึกษาเร่ืองน้ี 

โดยสรุป   ทฤษฎีองค์การ หมายถึง กรอบความคิดเชิงทฤษฎีท่ีพรรณนาถึง
ความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ขององคก์ารท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั และรวมถึง
ความเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนการให้ขอ้เสนอแนะว่า ควรจะท า
อย่างไรจึงจะท าให้องค์การปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถท าใหอ้งคก์ารด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมายประเภทขององคก์าร 
 

2. โครงสร้างองค์การ (Organization Structure)  
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ

องค์การหรือของหน่วยงาน มีส่วนโดยตรงท่ีท าให้การด าเนินงานในส่วนต่าง ๆ ของ
องคก์ารเก่ียวเน่ืองสัมพนัธ์กนัทั้งระบบ ท าใหทุ้กส่วนสามารถร่วมกนัด าเนินงานดว้ยกนั
ได ้เป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แต่การจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีเหมาะสมท่ีจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดีนั้น ผูท่ี้ออกแบบองคก์ารจะตอ้ง
ค านึงถึงองคป์ระกอบ ปัจจยั หลกัเกณฑ์ และค านึงถึงองคก์ารในลกัษณะท่ีเป็นทางการ 
(Formal Organization) ซ่ึงหมายถึงโครงสร้างองคก์ารตามแบบระบบราชการของ แมกซ์ 
เวเบอร์ (Max Weber)   

การจ าแนกองคก์ารโดยยึดโครงสร้าง (สมคิด บางโม, 2538)  แบ่งออกเป็น  
2 แบบ ดงัน้ี 

1) องคก์ารแบบเป็นทางการ (Formal Organization) เป็นองคก์ารท่ีมีการจดั
โครงสร้างอย่างเป็นระเบียบแบบแผนแน่นอน การจดัตั้ งมีกฎหมายรองรับ บางแห่ง
เรียกว่า องคก์ารรูปนัย ไดแ้ก่ บริษทั มูลนิธิ หน่วยราชการ กรม โรงพยาบาล โรงเรียน 
ฯลฯ ซ่ึงการศึกษาเร่ืององค์การและการจดัการจะเป็นการศึกษาในเร่ืองขององค์การ
ประเภทน้ีทั้งส้ิน 

2) องค์การแบบไม่เป็นทางการ (Informal Organization) เป็นองค์การท่ี
รวมกนัหรือจดัตั้งข้ึนดว้ยความพึงพอใจและมีความสัมพนัธ์กนัเป็นส่วนตวั ไม่มีการจดั
ระเบียบโครงสร้างภายใน มีการรวมตวักนัอยา่งง่าย ๆ  และเลิกลม้ไดง่้าย องคก์ารแบบน้ี
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เรียกว่า องคก์ารอรูปนยั หรือ องคก์ารนอกแบบ เช่น ชมรมต่าง ๆ หรือกลุ่มต่าง ๆ อาจ
เป็นการรวมกลุ่มกันตามความสมัครใจของสมาชิกกลุ่มเน่ืองมากจากรายได้ อาชีพ 
รสนิยม ศาสนา ประเพณี ต าแหน่งงาน ฯลฯ  

นอกจากน้ี องคก์ารยงัสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่ 
1) องค์การแบบแนวด่ิง (Vertical Organization) คือ องค์การท่ี มีขั้ น 

การบงัคบับัญชา (Chain of Command) ลดหลัน่กนัลงมา เช่น งานทางการทหาร และ 
งานประเภทโรงงาน 

2) องค์การแบบแนวราบ (Horizontal Organization) เป็นรูปแบบของ
องคก์ารท่ีเหมาะสมกบังานท่ีตอ้งการการปรึกษาหารือร่วมกนั เช่น งานดา้นวชิาการและ
งานวชิาชีพ 

โครงสร้างองค์การเป็นผลจากการออกแบบองค์การ จะแสดงถึงการแบ่ง
ส่วนงานและการก าหนดงานท่ีแต่ละส่วนงานตอ้งรับผิดชอบ การก าหนดความร่วมมือ
กนัระหว่างหน่วยงาน แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างงานกบัองค์การ ความสัมพนัธ์ท่ี
เป็นทางการของการท างาน และความสัมพนัธ์ระหว่างระบบยอ่ยในองคก์าร โครงสร้าง
จะระบุและให้ค  าอธิบายถึงองค์ประกอบขององค์การในเร่ืองการแบ่งงาน กลไก 
การประสานงาน รูปแบบความสัมพนัธ์กนัอย่างเป็นทางการ การรายงาน ช่องทางการ
ติดต่อส่ือสาร ช่วงการบงัคบับญัชา สายการบงัคบับญัชา การกระจายอ านาจการตดัสินใจ 
เป็นต้น ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นองค์ประกอบส าคัญท่ีท าให้เกิดกรอบหรือแนวทางในการ
ด าเนินงานในองคก์ารท่ีประสานสัมพนัธ์กนัไปสู่เป้าหมายขององคก์าร 

การจดัโครงสร้างองค์การเป็นการก าหนดระบบการควบคุมและการประสานงาน 
โครงสร้างองคก์ารจะช่วยใหเ้กิดความแน่นอนในการประสานงาน ไม่วา่องคก์ารนั้นจะมี
ความซบัซอ้นเพียงใด ผูบ้ริหารและสมาชิกในองคก์ารสามารถท างานร่วมกนัไดง่้ายยิง่ข้ึน 
โครงสร้างองค์การจะช่วยท าให้เห็นระบบการท างานชดัเจนข้ึน ช่วยในการติดต่อส่ือสาร 
ลดช่องว่าง และความซ ้ าซ้อนในการท างาน ช่วยให้บุคลากรแต่ละคนไดเ้ห็นเส้นทาง
ความกา้วหนา้ในสายงานของตนชดัเจน และมีส่วนสนบัสนุนใหเ้กิดการพฒันาองคก์าร  
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 3. ระเบียบ กฎหมาย ทีเ่กีย่วข้องกบัการปรับโครงสร้าง 
3.1 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 

มาตรา 31 แบ่งส่วนราชการภายในกรมออกเป็น 
(1) ส านกังานเลขานุการกรม 
(2) กองหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกอง เวน้แต่บางกรมเห็นว่าไม่มี

ความจ าเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งข้ึนเป็นกองกไ็ด ้ 
การก าหนดช่ือส่วนราชการท่ีต ่ากว่ากรมว่า “ส านัก” เกิดข้ึนเน่ืองจาก

ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดก้  าหนดต าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานท่ีเป็นกองหรือต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานเทียบเท่ากอง เป็นต าแหน่งระดบั 8 
และต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานท่ีมีปริมาณและคุณภาพของงานสูงกว่ากองปกติ  
เป็นต าแหน่งระดบั 9 ค  าว่า “ส านกั” จึงก าหนดเพื่อใชส้ าหรับเรียกส่วนราชการท่ีหวัหนา้
หน่วยงานเป็นต าแหน่งระดับ 9 แต่มิใช่หน่วยงานท่ีสูงกว่ากอง เพราะการแบ่งส่วน
ราชการในกระทรวงตามท่ีปรากฎในกฎหมายมีเพียง 2 ระดบัเท่านั้น คือ กรม และกอง 

ปัจจุบันการก าหนดต าแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการ 
พลเรือน พ.ศ. 2551 ต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานท่ีต ่ากวา่ระดบักรมท่ีมีฐานะเป็นกองหรือ
เทียบกองตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีปรากฎในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการสามารถก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น หรือ
ต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูงได ้ข้ึนอยูก่บัการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่ง
ตามหลกัเกณฑก์ารประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร.100/
ว17 ลงวนัท่ี 2 กรกฎาคม 2552 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้ น จึงไม่มีความจ าเป็นต้อง
ก าหนดช่ือ “ส านัก” ส าหรับหน่วยงานท่ีต ่ากว่ากรม โดยขอสงวนช่ือ “ส านัก” ไวใ้ช้
เรียกช่ือหน่วยงานระดบักรม เช่น ส านกังบประมาณ หรือส านกัข่าวกรองแห่งชาติ เป็น
ตน้ ทั้งน้ี  ส านักงาน ก.พ. ไดแ้จง้ยืนยนัแลว้ว่า การเปล่ียนช่ือจาก “ส านัก” เป็น “กอง” 
หรือช่ืออ่ืนตามแนวทางท่ี ก.พ.ร. ก าหนด โดยไม่มีการปรับบทบาทภารกิจ ไม่มี
ผลกระทบต่อต าแหน่งท่ีไดผ้่านการประเมินคุณภาพงานของต าแหน่งตามหลกัเกณฑ ์
การประเมินค่างานท่ี ก.พ. ก าหนดเป็นต าแหน่งประเภทอ านวยการระดบัสูงแลว้ 
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3.2 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 
มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ  
ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและ 
การยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน  
การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง  
ความต้องการของประชาชน ทั้ งน้ี  โดยมีผู ้รับผิดชอบต่อผลของงาน การจัดสรร
งบประมาณและการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีตอ้ง
ค านึงถึงหลกัการตามวรรคหน่ึง ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความรับผดิชอบต่อผูป้ฏิบติังาน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนการเปิดเผยขอ้มูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบติังาน 
ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติ
ราชการและการสั่งการใหส่้วนราชการและขา้ราชการปฏิบติักไ็ด ้ ส าหรับมาตราส าคญัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ดงัน้ี 

มาตรา 4 ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน ดงัน้ี 
(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

มาตรา 5 การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติน้ี ให้ก  าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยค านึงถึงคุณภาพและ
ปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ ไวด้ว้ย การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
หนา้ท่ีราชการต่าง ๆ  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 

ส่วนท่ี 1 การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
มาตรา 7 ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดงัน้ี 

(1) ส านกันายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
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(3) ทบวง ซ่ึงสังกดัส านกันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น

กรม ซ่ึ งสังกัดหรือไม่สั งกัดส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวง ห รือทบวง ส านัก
นายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล 

มาตรา 8 การจดัตั้ง การรวม หรือโอนส่วนราชการตามมาตรา 7  ให้ตรา
เป็นพระราชบญัญติัการจดัตั้งทบวง โดยให้สังกดัส านักนายกรัฐมนตรี หรือกระทรวง 
ให้ระบุการสังกดัไวใ้นพระราชบญัญติัดว้ย การจดัตั้งกรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ือ
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกดัส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง  
ใหร้ะบุการไม่สังกดัไวใ้นพระราชบญัญติัดว้ย 

มาตรา 8 ทว ิการรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา 7 ไม่วา่จะมีผล
เป็นการจดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่หรือไม่ ถา้ไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออตัราของ
ขา้ราชการ หรือลูกจา้งเพิ่มข้ึน ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ให้ระบุอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ 
การโอนอ านาจหน้าท่ีตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซ่ึงส่วนราชการหรือเจา้พนักงาน 
ท่ีมีอยู่เดิม การโอนขา้ราชการและลูกจา้ง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้ งทรัพยสิ์นและ
หน้ีสินเอาไวด้ว้ย แลว้แต่กรณี 

ให้ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน และส านักงบประมาณ  
มีหนา้ท่ีตรวจสอบดูแลมิใหมี้การก าหนดต าแหน่งหรือตัราของขา้ราชการหรือลูกจา้งของ
ส่วนราชการท่ีจดัตั้ งข้ึนใหม่ หรือท่ีถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหน่ึงเพิ่มข้ึนจนกว่า 
จะครบก าหนดสามปี นบัแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใชบ้งัคบั 

มาตรา 8 ตรี การเปล่ียนช่ือส่วนราชการตามมาตรา 7 ใหต้ราเป็นพระราช
กฤษฎีกา และในกรณีท่ีช่ือต าแหน่งของขา้ราชการในส่วนราชการนั้นเปล่ียนไปใหร้ะบุ
การเปล่ียนช่ือไวใ้นพระราชกฤษฎีกาดว้ย 

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ  หรือ
ขอ้บัญญัติท้องถ่ินอ่ืน ประกาศ หรือค าสั่งใดท่ีอา้งถึงส่วนราชการหรือต าแหน่งของ
ขา้ราชการท่ีไดถู้กเปล่ียนช่ือตามวรรคหน่ึง ใหถื้อวา่บทบญัญติัแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
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ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติ ท้องถ่ินอ่ืน ประกาศ หรือค าสั่ งนั้ นอ้างถึง 
ส่วนราชการหรือต าแหน่งของขา้ราชการท่ีไดเ้ปล่ียนช่ือนั้น 

มาตรา 8 จัตวา การยุบส่วนราชการตามมาตรา 7 ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา เม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้งบประมาณ
รายจ่ายท่ีเหลืออยู่ของส่วนราชการนั้ นเป็นอันระงับไป ส าหรับทรัพย์สินอ่ืนของ 
ส่วนราชการนั้น ใหโ้อนใหแ้ก่ส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามท่ีรัฐมนตรี
ซ่ึงเป็นผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงก าหนด โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ส าหรับวิธีการจดัการกิจการ สิทธิและหน้ีสินของส่วนราชการนั้นให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

ข้าราชการหรือลูกจ้างซ่ึงต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบต าแหน่ง  
อนัเน่ืองมาแต่การยบุส่วนราชการตามวรรคหน่ึง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้
ตามกฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนแลว้ ให้ขา้ราชการหรือลูกจา้งไดรั้บเงินชดเชย 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงดว้ย 

ในกรณีท่ีส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ประสงคจ์ะ
รับโอนขา้ราชการหรือลูกจา้งตามวรรคสามก็ให้กระท าไดโ้ดยมิถือว่าขา้ราชการหรือ
ลูกจา้งผูน้ั้นไดพ้น้จากราชการตามวรรคสาม แต่ทั้งน้ีตอ้งกระท าภายในสามสิบวนันบัแต่
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใชบ้งัคบั 

มาตรา 8 เบญจ พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 8 ทวิ หรือมาตรา 8 จตัวา  
ท่ีมีผลเป็นการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบญัญัติแห่งกฎหมายท่ีจดัตั้ งส่วนราชการ 
กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ตามมาตรา 230 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  ให้ระบุให้ชัดเจน 
ในพระราชกฤษฎีกาว่าบทบัญญัติใดถูกแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเป็นประการใด 
ในกฎหมายนั้น 

มาตรา 8 ฉ การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี กรม หรือ
ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ใหอ้อกเป็นกฎกระทรวงและใหร้ะบุ
อ านาจหนา้ท่ีของแต่ละส่วนราชการไวใ้นกฎกระทรวงดว้ย 
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ให้ รัฐมนตรีเจ้าสั งกัดของส่วนราชการตามวรรคห น่ึงเป็นผู ้ออก
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดงักล่าว กฎกระทรวงนั้นเม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

มาตรา 8 สัตต ให้ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนและส านกั
งบประมาณร่วมกนัเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนรราชการภายใน
และการก าหนดอ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการตามมาตรา 8 ฉ ในการเสนอ
ความเห็นดังกล่าว ให้ส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนจดัอตัราก าลงั และ
ส านกังบประมาณจดัสรรเงินงบประมาณใหส้อดคลอ้งเสนอไปในคราวเดียวกนั 

มาตรา 23 ส านกังานปลดักระทรวงมีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวกบัราชการประจ า
ทัว่ไปของกระทรวง และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดก้  าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใด
กรมหน่ึงในสังกดักระทรวง โดยเฉพาะ รวมทั้งก ากบั และเร่งรัดการปฏิบติัราชการของ
ส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบติัราชการ
ของกระทรวง 

3.3 พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมือง 
ท่ีดี พ.ศ. 2546   

มาตรา 33  ให้ส่วนราชการจดัให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใด 
มีความจ าเป็นหรือสมควรท่ีจะไดด้ าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  
ความคุม้ค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ่ืนประกอบกนั 

ก าหนดเวลาในการจดัให้มีการทบทวนตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ี 
ก.พ.ร. ก าหนด ในกรณีท่ีส่วนราชการเห็นควรยกเลิก ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงภารกิจ 
ให้ส่วนราชการด าเนินการปรับปรุงอ านาจหน้าท่ี โครงสร้าง และอัตราก าลังของ 
ส่วนราชการให้สอดคลอ้งกนั และเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

ในกรณีท่ี ก.พ.ร. พิจารณาแลว้เห็นว่าภารกิจของรัฐท่ีส่วนราชการใด
รับผิดชอบด าเนินการอยู่  สมควรเป ล่ียนแปลง ยกเลิก ห รือเพิ่ ม เติม  ให้ เสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา เม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้ส่วนราชการนั้ น
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ด าเนินการปรับปรุงภารกิจ อ านาจหนา้ท่ี โครงสร้างและอตัราก าลงัของส่วนราชการนั้น
ใหส้อดคลอ้งกนั 

3.4 หนงัสือส านกังาน ก.พ.ร. ท่ี นร1200/ว13 ลงวนัท่ี 28 สิงหาคม 2550 
เร่ือง การซกัซ้อมความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการจดัตั้งหน่วยงานของรัฐ  

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2550 ได้พิจารณามีมติเห็นชอบ
เก่ียวกับการเสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอให้มีการตราพระราชบัญญัติตามท่ี
ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ ตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรา
พระราชบญัญติัไดก้  าหนดเป็นประเดน็ใหญ่ ๆ 10 ประเดน็ ดงัน้ี 

รายการค าช้ีแจง (Check List) ประกอบค าขอจดัตั้งส่วนราชการ 
1) การวเิคราะห์ภารกิจ (business analysis)  
2) เหตุผลความจ าเป็นในการขอจดัตั้ง  
3) ขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ 
4) นโยบาย แผนงานส าคญัของรัฐบาลท่ีส่วนราชการตอ้ง
รับผดิชอบ 

5) ปริมาณงาน 
6) ค่าใชจ่้าย 
7) อตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ี 
8) ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ 
9.) ค  าช้ีแจงอ่ืนๆ เช่น ความคุม้ค่าและประโยชนท่ี์ไดรั้บ 
10) ตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นประสิทธิภาพจากการปรับปรุงโครงสร้าง 

3.5 หนงัสือส านกังาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว18 ลงวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2549 
เร่ืองการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการ 

คณะรัฐมนตรีไดมี้มติเม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2549 เห็นชอบแนวทางปฏิบติัในการเสนอ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรม ดงัน้ี 

(1) ให้กรมเจา้ของเร่ือง แต่งตั้งคณะท างานแบ่งส่วนราชการภายใน
กรม โดยมีผูแ้ทนหน่วยงานกลาง ประกอบดว้ย ส านกังาน ก.พ. ส านกังาน ก.พ.ร. ส านกั
งบประมาณ กระทรวงการคลงั ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ และส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา เขา้ร่วมเป็นคณะท างานดงักล่าว และมี
เจ้าหน้าท่ีของกรมเป็นฝ่ายเลขานุการ  และกระทรวงแต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนา
โครงสร้างระบบราชการของกระทรวง โดยมีองค์ประกอบ  ดังน้ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง เป็นประธาน ปลดักระทรวง เลขาธิการ ก.พ.ร. เลขาธิการ  ก.พ. ผูอ้  านวยการ
ส านกังบประมาณ ปลดักระทรวงการคลงั เลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
เป็นกรรมการ และมีเจา้หนา้ท่ีของกระทรวง กบัเจา้หนา้ท่ีของส านกังาน ก.พ.ร. เป็นฝ่าย
เลขานุการ 

(2) ให้คณะท างานแบ่งส่วนราชการภายในกรม  เสนอเร่ืองต่อ
คณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงแลว้ใหส่้งร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการท่ีคณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณา
แลว้ให้ ก.พ.ร. พิจารณา และเม่ือ ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นชอบแลว้ ให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงส่งร่างกฎกระทรวงดงักล่าวใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
แลว้ใหส้ านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการท่ีไดต้รวจ
พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแลว้ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบ และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ต่อไป อน่ึง ในกรณีท่ี ก.พ.ร. และคณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการของ
กระทรวงมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกนั ใหส้ านกังาน ก.พ.ร. ส่งร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ ให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  แลว้ส่งให้
ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว้ด าเนินการต่อไปได ้
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บทที่ 3 

วธีิการศึกษา 
 

รูปแบบการศึกษา 
 
 ผูศึ้กษาได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ และ

ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตามแนวทางการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
(หนังสือส านักงาน ก.พ.ร. ท่ี 1200/ว18 ลงวนัท่ี 27 ธันวาคม 2549) ซ่ึงเป็นไปตาม
ขั้นตอน ดงัน้ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 3 – 1  ขั้นตอนการเสนอร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
 
 

 

คณะท างานแบ่งส่วน
ภายในกรม (สป./สผ.) 

คกก. พฒันา
โครงสร้างระบบ

ราชการของกระทรวง 

ส านกังาน ก.พ.ร. 

ก.พ.ร. 

รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงฯ 

สนง. คกก. กฤษฎีกา 

เลขาธิการ ครม. 

คณะรัฐมนตรี 

สนง. คกก. กฤษฎีกา 

เลขาธิการ ครม. 

เห็นชอบ เห็นไม่สอดคลอ้งกนั 
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ตาราง 3 – 1    
ขั้นตอนการด าเนินงานการปรับปรุงโครงสร้างส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

วนั เดอืน ปี ขั้นตอนการด าเนนิงาน มตทิีป่ระชุม การด าเนินการของผู้ขอรับ 
การประเมนิ 

25 กรกฎาคม 2556 ประชุมภายใน สป.ทส.  
คร้ังท่ี 1  
 

- ยกระดบักลุ่ม
กฎหมายเป็น
ส านกักฎหมาย 

- จดัตั้งส านกับริหาร
และพฒันา
ทรัพยากรบุคคล 

- จดัตั้งกองประสาน
ราชการภูมิภาค
และกิจการพิเศษ 

1. รวบรวม วเิคราะห์เอกสารค า
ขอปรับปรุงโครงสร้าง สป.ทส. 
จากหน่วยงานภายใตส้งักดั 
สป.ทส.  

 

5 พฤศจิกายน 2556 ประชุมภายใน สป.ทส. 
คร้ังท่ี 2  
 

- จดัตั้งกองพฒันา
บุคลากร 

1. วเิคราะห์เอกสารค าขอ
ปรับปรุงโครงสร้าง สป.ทส. 
และจดัเตรียมขอ้มูลการประชุม 
และเอกสารการประชุม 

2. จดัท ารายงานการประชุม 
3. ปรับปรุงรายละเอียดร่างค า
ช้ีแจงประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ และ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ สป.ทส. ตามมติท่ี
ประชุม 

7 กรกฎาคม 2557 ประชุมคณะท างานยอ่ยฯ 
คร้ังท่ี 1/2557 
 

- ทบทวน ปรับปรุง
ร่างค าช้ีแจงฯ และ 
ร่างกฎกระทรวงฯ 

 

1. วเิคราะห์เอกสารค าขอ
ปรับปรุงโครงสร้าง สป.ทส. 
และจดัเตรียมขอ้มูลการประชุม 
และเอกสารการประชุม 

2. จดัท ารายงานการประชุม 
3. ปรับปรุงรายละเอียดร่างค า
ช้ีแจงประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ และ
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วนั เดอืน ปี ขั้นตอนการด าเนนิงาน มตทิีป่ระชุม การด าเนินการของผู้ขอรับ 
การประเมนิ 

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ สป.ทส. ตามมติท่ี
ประชุม 

4 กนัยายน 2558 ประชุมคณะท างานยอ่ยฯ 
คร้ังท่ี 2/2557 
 

- จดัตั้งสถาบนั
พฒันาทรัพยากร
บุคคล 

- ยกระดบักลุ่ม
กฎหมายเป็นกอง
กฎหมาย 

- จดัตั้งกลุ่มประสาน
โครงการ
พระราชด าริและ
กิจการพิเศษ 

- ปรับช่ือเป็น กอง 
ทุกหน่วยงาน 

1. จดัเตรียมขอ้มูลการประชุม 
และเอกสารการประชุม 

2. จดัท ารายงานการประชุม 
3. ปรับปรุงรายละเอียดร่างค า
ช้ีแจงประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ และ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ สป.ทส. ตามมติท่ี
ประชุม 

1 ตุลาคม 2558 ประชุมคณะท างาน 
แบ่งส่วนราชการ  
คร้ังท่ี 1/2558 
 

- เห็นชอบการ
ปรับปรุง
โครงสร้าง 

- ยกระดบักลุ่ม
กฎหมายเป็นกอง
กฎหมาย 

- จดัตั้งสถาบนั
พฒันาทรัพยากร
บุคคล 

- ปรับช่ือเป็น กอง 
ทุกหน่วยงาน 

1. วเิคราะห์ และปรับปรุงเอกสาร
ประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสร้าง สป.ทส.  

2. จดัท าเอกสารประกอบการ
ประชุม 

3. จดัท ารายงานการประชุม 
4. ปรับปรุงรายละเอียดร่างค า
ช้ีแจงประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ และ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ สป.ทส. ตามมติท่ี
ประชุม 

10 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการ
พฒันาโครงสร้างระบบ
ราชการ คร้ังท่ี 1/2559 
 

- เห็นชอบการ
ปรับปรุง
โครงสร้าง 

- ยกระดบักลุ่ม
กฎหมายเป็นกอง

1. วเิคราะห์ และปรับปรุงเอกสาร
ประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสร้าง สป.ทส. 

2. จดัท าเอกสารประกอบการ
ประชุม 
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วนั เดอืน ปี ขั้นตอนการด าเนนิงาน มตทิีป่ระชุม การด าเนินการของผู้ขอรับ 
การประเมนิ 

กฎหมาย 
- ปรับช่ือเป็น กอง 
ทุกหน่วยงาน 

3. จดัท ารายงานการประชุม 
4. ปรับปรุงรายละเอียดร่างค า
ช้ีแจงประกอบค าขอปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการ และ
ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการ สป.ทส. ตามมติท่ี
ประชุม 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

การด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างส านักงานปลดักระทรงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
มีร่างค าช้ีแจงประกอบค าขอปรับปรุงโครงสร้างส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีรายละเอียดอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยมีความครบถ้วน สมบูรณ์  
ตามแนวทางและหลกัเกณฑ์ของส านักงาน ก.พ.ร. และ ท าให้ส านักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมีร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. ...  ซ่ึงจะได้น ามาใช้เป็น
กฎกระทรวงฉบบัใหม่ โดยปัจจุบนัส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดต้รวจพิจารณา
และให้ความเห็นชอบกบัร่างกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีกระทรวงฯ เสนอ  และอยู่ในระหว่างเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบ และจะไดป้ระกาศใชเ้ป็นกฎกระทรวงฉบบัใหม่เพื่อ
ใชป้ฏิบติัราชการ โดยโครงสร้างท่ีปรับปรุงใหม่เป็นดงัน้ี 

 
ภาพ 4 – 1  เปรียบเทียบกฎกระทรวงฉบบัท่ีขอปรับปรุง และฉบบั พ.ศ. 2556 
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อ านาจหนา้ท่ีของส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
มีการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1) ข้อ (7) จาก “ประสานงานและสนับสนุนราชการส่วนภูมิภาคและองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม”  เป็น “ก าหนด
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงั และทดสอบตัวอย่างส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้ งถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการจัดการส่ิงแวดล้อม ให้บริการข้อมูล
สารสนเทศและใหค้  าปรึกษาแนะน าการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มในระดบัภูมิภาค 

2) เพิ่มอ านาจหน้าท่ีของ “กองกฎหมาย” ขอ้ (11) “ให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ 
และวินิจฉัยปัญหาขอ้กฎหมาย พฒันาปรับปรุงกฎหมายดา้นทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม 
งานด้านนิ ติกรรมสัญญา งานคดีต่าง ๆ   ท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของส านักงาน
ปลดักระทรวงและกระทรวง 
 
ตาราง 4 - 1 
อ ำนำจหน้ำท่ีของส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม 
ตำมกฎกระทรวงเดิมและกฎกระทรวงใหม่ท่ีขอปรับปรุง 

อ านาจหน้าทีเ่ดมิ 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 

อ านาจหน้าที ่ 

ปรับปรุงใหม่ 

(1) เสนอความเห็นและค าแนะน าในการก าหนด
นโยบาย เป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิของงานใน
กระทรวง 

(1) เสนอความเห็นและค าแนะน าในการก าหนด
นโยบาย เป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิของงานใน
กระทรวง 

(2) พฒันายทุธศาสตร์การบริหารกระทรวง รวมทั้ง
แปลงนโยบาย เป็นแนวทางและแผนการ
ปฏิบติังาน 

(2) พฒันายทุธศาสตร์การบริหารกระทรวง รวมทั้ง
แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการ
ปฏิบติังาน 

(3) จดัสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้
เกิดการประหยดั คุม้ค่า และสมประโยชน์ 

(3) จดัสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง เพื่อให้
เกิดการประหยดั คุม้ค่า และสมประโยชน์ 

(4) ประสานการปฏิบติังาน รวมทั้งก ากบั เร่งรัด 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัราชการและการ

(4) ประสานการปฏิบติังาน รวมทั้งก ากบั เร่งรัด 
ติดตาม และประเมินผลการปฏิบติัราชการและการ
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อ านาจหน้าทีเ่ดมิ 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 

อ านาจหน้าที ่ 

ปรับปรุงใหม่ 

ด าเนินการเร่ืองราวร้องทุกขข์องหน่วยงานใน
สงักดักระทรวง 

ด าเนินการเร่ืองราวร้องทุกขข์องหน่วยงานใน
สงักดักระทรวง 

(5) ก าหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือ
กบัต่างประเทศ และองคก์รระหวา่งประเทศดา้น
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(5) ก าหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือ
กบัต่างประเทศ และองคก์รระหวา่งประเทศดา้น
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(6) พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร และระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นการ
บริหารงานและการบริการในหน่วยงานสงักดั
กระทรวง 

(6) พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร และระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นการ
บริหารงานและการบริการในหน่วยงานสงักดั
กระทรวง 

(7) ประสานงานและสนบัสนุนราชการส่วนภูมิภาค
และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(7) ก าหนดยทุธศาสตร์เชิงพ้ืนท่ี ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้า
ระวงัและทดสอบตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง 
ถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลยกีารจดัการ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหบ้ริการขอ้มูลสารสนเทศและให้
ค  าปรึกษาแนะน าการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มใน
ระดบัภูมิภาค 

(8) ด าเนินการ รวมทั้งประสานงานและสนบัสนุนการ
ด าเนินการในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพ้ืนท่ี 

(8) ด าเนินการ รวมทั้งประสานงานและสนบัสนุนการ
ด าเนินการในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัพ้ืนท่ี 

(9) ด าเนินการเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ 

(9) ด าเนินการเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐ 

(10) ปฏิบติังานดา้นการบินและส่ือสาร เพื่อสนบัสนุน
การปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(10) ปฏิบติังานดา้นการบินและส่ือสาร เพื่อสนบัสนุน
การปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- (11) ใหค้  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และวนิิจฉยัปัญหาขอ้
กฎหมาย พฒันาปรับปรุงกฎหมายดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม งานดา้นนิติ
กรรมสญัญา งานคดีต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ี
ของส านกังานปลดักระทรวง และกระทรวง 
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อ านาจหน้าทีเ่ดมิ 

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงาน

ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. 2554 และ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2556 

อ านาจหน้าที ่ 

ปรับปรุงใหม่ 

(11) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็น
อ านาจหนา้ท่ีของส านกังานปลดักระทรวงหรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีหรือท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

(12) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็น
อ านาจหนา้ท่ีของส านกังานปลดักระทรวงหรือ
ตามท่ีรัฐมนตรีหรือท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
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สรุปค าขอปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานในสังกดัส านักงานปลดักระทรวง 
ตาราง 4 - 2 
สรุปค ำขอปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนในสังกดัส ำนักงำนปลดักระทรวง 

การปรับปรุง จ านวน รายช่ือหน่วยงาน 
คงเดิม 1 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
ปรับปรุงโครงสร้าง 1 กลุ่มตรวจสอบภายใน  ศูนยป์ฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต  
ป รั บ ป รุ ง อ าน า จ ห น้ า ท่ี แ ล ะ
โครงสร้าง 

8 กองกลาง  กองการบิน  กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน 
ของรัฐ  กองการต่างประเทศ  กองตรวจราชการ  กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน  ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี  
1 – 16  ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
จงัหวดั 

ยกระดบัจาก “กลุ่ม” เป็น “กอง” 1 กองกฎหมาย 

 
ตาราง 4 - 3 
อ ำนำจหน้ำท่ีของกอง/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดส ำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และส่ิงแวดล้อมตำมกฎกระทรวงฉบบัเดิมและกฎกระทรวงท่ีขอปรับปรุง 

ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจดัใหม่แล้ว 

ก. ราชการบริหารส่วนกลาง 

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน 
(1) ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นการบริหาร 

การเงิน การบญัชี ของส านกังานปลดักระทรวง 
และกระทรวง 

(1) ด าเนินการเก่ียวกบัการตรวจสอบดา้นการบริหาร 
การเงิน การบญัชี ของส านกังานปลดักระทรวง  
และกระทรวง 

(2) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

(2) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

2. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 2. กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 
(1) เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาแก่ปลดักระทรวง

เก่ียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการ 
ภายในส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง     

(1) เสนอแนะและใหค้  าปรึกษาแก่ปลดักระทรวง
เก่ียวกบัยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการ
ภายในส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง     
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ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจดัใหม่แล้ว 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานเก่ียวกบัการ

พฒันาระบบราชการภายในส านกังาน
ปลดักระทรวง และกระทรวง     

(2) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานเก่ียวกบัการ
พฒันาระบบราชการภายในส านกังาน
ปลดักระทรวง และกระทรวง     

(3) ประสานและด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาระบบ
ราชการร่วมกบัหน่วยงานกลางต่างๆและหน่วยงาน
ในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(3) ประสานและด าเนินการเก่ียวกบัการพฒันาระบบ
ราชการร่วมกบัหน่วยงานกลางต่างๆและ
หน่วยงานในสงักดัส านกังานปลดักระทรวงและ
กระทรวง 

3. ศูนย์ปฏบิัตกิารต่อต้านการทุจริต 3. ศูนย์ปฏบิัตกิารต่อต้านการทุจริต 
(1) เสนอแนะแก่ปลดักระทรวงเก่ียวกบัการ

ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสงักดั 
รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์
ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริต มาตรการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐ และนโยบายของรัฐบาลท่ี
เก่ียวขอ้ง เสนอต่อปลดักระทรวง 

(1) เสนอแนะแก่ปลดักระทรวงเก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสงักดั รวมทั้งจดัท า
แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของ
รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง เสนอต่อปลดักระทรวง 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากบัใหส่้วนราชการใน
สงักดัด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วน
ราชการ 

(2) ประสานงาน เร่งรัด และก ากบัใหส่้วนราชการใน
สงักดัด าเนินการตามแผนปฏิบติัการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการ 

(3) รับขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบติัหรือละ
เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีใน
ส่วนราชการและส่งต่อไปยงัส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) รับขอ้ร้องเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบติัหรือละ
เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิชอบของเจา้หนา้ท่ีใน
ส่วนราชการและส่งต่อไปยงัส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ขา้ราชการพลเรือน 

(4) คุม้ครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม
ขา้ราชการพลเรือน 

(5) เสนอแนะแก่ปลดักระทรวงเก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการในสงักดั รวมทั้งจดัท าแผนปฏิบติัการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์

(5) เสนอแนะแก่ปลดักระทรวงเก่ียวกบัการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสงักดั รวมทั้งจดัท า
แผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของส่วนราชการให้
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ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจดัใหม่แล้ว 
ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
มาตรการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
และนโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง เสนอต่อ
ปลดักระทรวง 

สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และนโยบายของ
รัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง เสนอต่อปลดักระทรวง 

(6) ประสาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกบัการด าเนินการ
ตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกบัส่วน
ราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(6) ประสาน เร่งรัด และติดตามเก่ียวกบัการ
ด าเนินการตาม (3) และ (4) และร่วมมือในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบกบัส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(7) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ส่วนราชการในสงักดัและการคุม้ครองจริยธรรม 
เสนอต่อปลดักระทรวงและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(7) ติดตาม ประเมินผล และจดัท ารายงานการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของส่วนราชการในสงักดัและการคุม้ครอง
จริยธรรม เสนอต่อปลดักระทรวงและหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

(8) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

(8) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

4. กลุ่มกฎหมาย 4. กองกฎหมาย 
(1) ด าเนินการเก่ียวกบังานนิติกรรมและสญัญา งาน

เก่ียวกบัความรับผดิทางแพง่ และอาญา งานคดี
ปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของ
ส านกังานปลดักระทรวง 

(1) ด าเนินการเก่ียวกบังานกฎหมาย และ รวมถึงการให้
ค  าปรึกษาแนะน าเจา้หนา้ท่ีของส านกังาน
ปลดักระทรวง หน่วยงานในสงักดักระทรวง และ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

(2) สนบัสนุนการปฏิบติังานของท่ีปรึกษากฎหมายของ
กระทรวง 

(2) สนบัสนุนการปฏิบติังานของท่ีปรึกษากฎหมาย
กระทรวง 

(3) เสนอความเห็นและใหค้ าปรึกษาขอ้หารือทาง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) เสนอความเห็นและใหค้ าปรึกษา ขอ้หารือทาง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานของส านกังานปลดักระทรวงและ
กระทรวง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(4) ศึกษา พิจารณา ปรับปรุง และพฒันากฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ใหมี้ประสิทธิภาพและ
สอดคลอ้ง กบันโยบายของกระทรวง 

(4) ตรวจสอบ ใหค้  าแนะน า เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ด าเนินการดา้นนิติกรรมและสญัญา ทั้งท่ีอยูใ่น
อ านาจหนา้ท่ีของส านกังานปลดักระทรวงและ
กระทรวง 
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(5) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน

ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

(5) ด าเนินงานดา้นคดีปกครอง คดีแพง่ คดีอาญา คดีแพง่
เก่ียวเน่ืองกบัคดีอาญา คดีลม้ละลาย และงานคดี
อ่ืนๆ ตลอดจนการบงัคบัคดีต่างๆ ท่ีอยูใ่นอ านาจ
หนา้ท่ีของส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

 (6) ด าเนินการและปฏิบติังาน ตรวจสอบ ติดตาม และ
ใหค้  าปรึกษาแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
ทางปกครองและความรับผิดทางละเมิดของ
เจา้หนา้ท่ีของส านกังานปลดักระทรวงและ
กระทรวง 

 (7) ศึกษา วเิคราะห์ พิจารณาอนุสัญญาระหวา่งประเทศ 
เก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตาม
ขอ้ตกลงพหุภาคีดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ 
ท่ีประเทศไทยเขา้ร่วมเป็นภาคี 

 (8) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

5. ส านักบริหารกลาง 5. กองกลาง 
(1) ด าเนินการเก่ียวกบังานบริหารทัว่ไป งานสารบรรณ 

งานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของ
ส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(1) ด าเนินการเก่ียวกบังานบริหารทัว่ไป งานสาร
บรรณ งานช่วยอ านวยการ และงานเลขานุการ
ของส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 

(2) ด าเนินการเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่
ผลงานของส านกังานปลดักระทรวง 

(2) ด าเนินการเก่ียวกบัการประชาสมัพนัธ์และ
เผยแพร่ผลงานของส านกังานปลดักระทรวงและ
กระทรวง 

(3) ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระบบงานและบริหารงาน
บุคคลของส านกังานปลดักระทรวง 

(3) ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัระบบงาน บริหารงาน
บุคคลและสวสัดิการของส านกังานปลดักระทรวง 

(4) ด าเนินการเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การงบประมาณ 
การพสัดุ อาคารสถานท่ี และยานพาหนะของ
ส านกังานปลดักระทรวง 

(4) ด าเนินการเก่ียวกบัการเงิน การบญัชี 
การงบประมาณ การพสัดุ อาคารสถานท่ี และ
ยานพาหนะของส านกังานปลดักระทรวง 

(5) กลัน่กรองและเสนอความเห็นทางวชิาการเพ่ือ
สนบัสนุนการปฏิบติังานของผูบ้ริหารกระทรวง 

(5) กลัน่กรองและเสนอความเห็นทางวชิาการเพ่ือ
สนบัสนุนการปฏิบติังานของผูบ้ริหารกระทรวง 

(6) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดก้ าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ี
ของส่วนราชการใดในส านกังานปลดักระทรวง 

(6) ด าเนินการอ่ืนใดท่ีมิไดก้ าหนดใหเ้ป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของส่วนราชการใดในส านกังาน
ปลดักระทรวง 
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ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจดัใหม่แล้ว 
(7) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน

ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

(7) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

6. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 6. ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
(1) ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวง 

(1) ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารจดัการระบบ
เทคโนโลย ีสารสนเทศและการส่ือสารของ
หน่วยงานในสงักดักระทรวง 

(2) พฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
ระบบขอ้มูลสารสนเทศ รวมทั้งใหค้  าปรึกษา 
แนะน า และฝึกอบรมการใชค้อมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรม 

(2) พฒันาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และ
ระบบขอ้มูลสารสนเทศ รวมทั้งใหค้  าปรึกษา 
แนะน า และฝึกอบรมการใชค้อมพิวเตอร์และการ
ใชโ้ปรแกรม 

(3) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

(3) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

7. ส านักการบนิอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 7. กองการบิน 
(1) ปฏิบติังานดา้นการบินและการส่ือสาร เพื่อ

สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

(1) ปฏิบติังานดา้นการบินและการส่ือสาร เพื่อ
สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

(2) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

8. ส านักแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่นิของรัฐ 8. กองแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่นิของรัฐ 
(1) ด าเนินการเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน

ของรัฐตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
แกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ รวมทั้งจดัท า
และพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นการแกไ้ข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

(1) ด าเนินการเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดิน
ของรัฐตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
การแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ รวมทั้ง
จดัท าและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศดา้นการ
แกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

(2) ศึกษา วเิคราะห์ เพื่อเสนอแนะใหมี้มาตรการในการ
ป้องกนัและมาตรการในการแกไ้ขปัญหาการบุกรุก
ท่ีดินของรัฐ 

(2) ศึกษา วเิคราะห์ เพื่อเสนอแนะใหมี้มาตรการใน
การป้องกนัและมาตรการในการแกไ้ขปัญหาการ
บุกรุกท่ีดินของรัฐ 

(3) ประสานนโยบายและการปฏิบติักบัหน่วยงานของ
รัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

(3) ประสานนโยบายและการปฏิบติักบัหน่วยงานของ
รัฐท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

(4) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน (4) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
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ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

9. ส านักความร่วมมอืด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 

9. กองการต่างประเทศ 

(1) ก าหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือกบั
ต่างประเทศและองคก์รระหวา่งประเทศดา้นการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(1) ก าหนดนโยบาย ท่าที และแนวทางความร่วมมือ
กบัต่างประเทศและองคก์รระหวา่งประเทศดา้น
การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

(2) ประสานความร่วมมือดา้นวชิาการและการเขา้ร่วม
ในพนัธกรณี ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ   

(2) ประสานความร่วมมือดา้นวชิาการและการเขา้ร่วม
ในพนัธกรณี ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ   

(3) ด าเนินการและประสานการด าเนินการเพื่อขอรับ
การสนบัสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก 

(3) ด าเนินงานในฐานะหน่วยงานกลางประสานการ
ด าเนินงานของอาเซียนดา้นทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

(4) ด าเนินการและประสานการด าเนินการเพื่อขอรับ
การสนบัสนุนจากกองทุนส่ิงแวดลอ้มโลก 

- (5) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

10. ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1-16 10. ส านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที ่1-16 
(1) จดัท าแผนจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค (1) จดัท าแผนบริหารจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

(ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม) ระดบัภาค 
(2) ประสานการด าเนินงาน ตลอดจนติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินการตามแผนจดัการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค 

(2) เฝ้าระวงั และตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดว้ย
วชิาการขั้นสูง เพ่ือการประเมินความเส่ียงเชิงพ้ืนท่ี 
และรายงานสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค 

(3) จดัท าและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ
ส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค 

(3) ตรวจวดัและทดสอบตวัอยา่งส่ิงแวดลอ้มเพ่ือบ่งช้ี
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มและการอา้งอิงตามกฎหมาย 

(4) เสนอแนะและใหค้ าปรึกษาทางวชิาการและ
มาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งสนบัสนุนและ
ส่งเสริมศกัยภาพของส่วนราชการและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเช่ือมโยงเครือข่ายดา้น
การจดัการส่ิงแวดลอ้มในทุกภาคส่วน ตลอดจน
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 



31 
 

ก่อนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจดัใหม่แล้ว 
(5) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวงัคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งประสานการด าเนินการเหตุ
ฉุกเฉินดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(5) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

(6) สนบัสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้าง
เครือข่ายดา้นส่ิงแวดลอ้มระดบัภาค รวมทั้ง
ฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 

(6) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(7) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

 

11. ส านักตรวจและประเมนิผล 11. กองตรวจราชการ 
(1) ศึกษา วเิคราะห์ และจดัท าแผนการตรวจราชการของ

กระทรวง และแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
(1) ศึกษา วเิคราะห์ และจดัท าแผนการตรวจราชการ

ของกระทรวง และแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 

(2) สนบัสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการประจ าปี และแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผูต้รวจราชการกระทรวง 

(2) สนบัสนุนการตรวจราชการตามแผนการตรวจ
ราชการประจ าปี และแผนการตรวจราชการแบบ
บูรณาการของผูต้รวจราชการกระทรวง 

(3) ประสานการตรวจราชการกบัหน่วยรับตรวจและ
จดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการเพ่ือ
สนบัสนุนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ
กระทรวง 

(3) ประสานการตรวจราชการกบัหน่วยรับตรวจและ
จดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจราชการเพ่ือ
สนบัสนุนการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ
กระทรวง 

(4) ร่วม ติดตาม และสนบัสนุนผูต้รวจราชการ
กระทรวงในการตรวจราชการและตรวจติดตาม
เร่ืองร้องเรียนและเร่ืองร้องทุกข ์

(4) ร่วม ติดตาม และสนบัสนุนผูต้รวจราชการ
กระทรวงในการตรวจราชการและการตรวจ
ติดตามเร่ืองร้องเรียนและเร่ืองร้องทุกข ์

(4) จดัท ารายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจราชการ
กระทรวง ประเมินผล แผนงานและโครงการใน
การตรวจราชการ 

(5) จดัท ารายงานผลการตรวจราชการของผูต้รวจ
ราชการกระทรวง ประเมินผลแผนงานและ
โครงการในการตรวจราชการ 

(5) รับเร่ืองร้องเรียนและเร่ืองร้องทุกขท่ี์อยูใ่นอ านาจ
หนา้ท่ีกระทรวง ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ และ
เสนอความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(6) รับเร่ืองร้องเรียนและเร่ืองร้องทุกขท่ี์อยูใ่นอ านาจ
หนา้ท่ีกระทรวง ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ และ
เสนอความเห็นต่อผูบ้งัคบับญัชา 

(6) สืบสวน สอบสวนขอ้เทจ็จริงและจดัท ารายงานผล
หรือความคืบหนา้ พร้อมความเห็นเสนอต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

(7) สืบสวน สอบสวนขอ้เทจ็จริงและจดัท ารายงานผล
หรือความคืบหนา้ พร้อมความเห็นเสนอต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 
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(7) ก ากบั เร่งรัด และติดตามการน าขอ้เสนอแนะท่ี

ไดรั้บจากการตรวจราชการ รวมทั้งเร่ืองร้องเรียน
และร้องทุกขไ์ปสู่การปฏิบติั 

(8) ก ากบั เร่งรัด และติดตามการน าขอ้เสนอแนะท่ี
ไดรั้บจากการตรวจราชการ รวมทั้งเร่ืองร้องเรียน
และร้องทุกขไ์ปสู่การปฏิบติั 

(8) สนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลประจ ากระทรวง 

(9) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

12. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 12. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 
(1) จดัท าและพฒันาแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติั

ราชการของส านกังานปลดักระทรวงและกระทรวง 
และประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบติัท่ี
สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนแม่บทของ
กระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบติังานของหน่วยงานในสงักดักระทรวง 

(1) จดัท าและพฒันาแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบติั
ราชการของส านกังานปลดักระทรวงและ
กระทรวง และประสานนโยบายและแผนไปสู่
การปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและแผน
แม่บทของกระทรวง รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบติังานของหน่วยงานในสงักดั
กระทรวง 

(2) ศึกษา วเิคราะห์ และจดัท าขอ้มูล เพื่อเสนอแนะ 
ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิ
ของงานในกระทรวง และเพ่ือก าหนดนโยบาย แผน
กลยทุธ์ แผนงาน โครงการ รวมทั้งจดัท าและ
ประสานแผน การปฏิบติังานตามยทุธศาสตร์ของ
กระทรวง 

(2) ศึกษา วเิคราะห์ และจดัท าขอ้มูล เพื่อเสนอแนะ 
ในการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิ
ของงานในกระทรวง และเพ่ือก าหนดนโยบาย แผน
กลยทุธ์ แผนงาน โครงการ รวมทั้งจดัท าและ
ประสานแผน การปฏิบติังานตามยทุธศาสตร์ของ
กระทรวง 

(3) ด าเนินการเก่ียวกบังบประมาณของหน่วยงานใน
สงักดักระทรวงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผน
ยทุธศาสตร์ของกระทรวง 

(3) ด าเนินการเก่ียวกบังบประมาณของหน่วยงานใน
สงักดักระทรวงใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและ
แผนยทุธศาสตร์ของกระทรวง 

(4) ประสานการด าเนินการเก่ียวกบัการประชุม
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามกรอบภารกิจหนา้ท่ี
ของผูป้ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร.) และติดตามผลการด าเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบักระทรวง 

(4) ประสานการด าเนินการเก่ียวกบัการประชุม
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามกรอบภารกิจหนา้ท่ี
ของผูป้ระสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร.) และติดตามผลการด าเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบักระทรวง 

(5) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

(5) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
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ข. ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  

13. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
จงัหวดั (76 จงัหวดั) 

13. ส านักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
จงัหวดั (76 จงัหวดั) 

(1) จดัท าแผนจดัการส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัและ
แผนปฏิบติัการเพ่ือการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
ในระดบัจงัหวดั รวมทั้งติดตาม ประเมินผล และ
ตรวจสอบสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 

(1) ปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะผูแ้ทนกระทรวงในส่วน
ภูมิภาคในการอ านวยการ ด าเนินการก ากบัดูแล 
ส่งเสริม สนบัสนุน และประสานการปฏิบติั
ภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ในเขตพ้ืนท่ีจงัหวดั 

(2) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้กฎหมายวา่
ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายวา่ดว้ยสวนป่า
กฎหมายวา่ดว้ยเล่ือยโซ่ยนตก์ฎหมายวา่ดว้ยการ
สงวนและคุม้ครองสตัวป่์า และกฎหมายอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

(2) จดัท าแผนบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั แผนปฏิบติัการเพ่ือ
การจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในระดบัจงัหวดั 
และร่วมจดัท าแผนพฒันาจงัหวดั กลุ่มจงัหวดั 
และทอ้งถ่ิน รวมทั้งแผนงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) เฝ้าระวงั ตรวจสอบ ก ากบัดูแล ส่งเสริม เผยแพร่ 
และบ ารุง รักษา ระบบเตือนภยัเก่ียวกบัทรัพยากร
น ้ าในระดบัจงัหวดั รวมทั้งประสานการจดัท า
แผนปฏิบติัการและติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

(3) ก ากบั ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวงั ประเมินผล 
บูรณาการการแกไ้ขปัญหาและรายงาน
สถานการณ์ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 

(4) ก ากบัดูแลการประกอบกิจการน ้ าบาดาลตาม
กฎหมายวา่ดว้ยน ้ าบาดาล และกิจการประปา 

 

(4) ด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้ป่าสงวน
แห่งชาติ สวนป่า เล่ือยโซ่ยนต ์สงวนและคุม้ครอง
สตัวป่์ากฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก ากบั ดูแลการประกอบกิจการน ้าบาดาล และ
กิจการประปาสมัปทาน รวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

(5) ส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการสงวน อนุรักษ ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดั 

(5) ส่งเสริม สนบัสนุน เผยแพร่ ใหค้  าปรึกษา พฒันา 
องคค์วามรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เครือข่าย และองคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการสงวน อนุรักษ ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

(6) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

(6) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังาน
ของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
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บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงานปรับปรุงโครงสร้างส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ท าให้ได้ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. ... ท่ีผ่านความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. ซ่ึงเป็น
หน่วยงานหลกัท่ีมีหนา้ท่ีในการพิจารณาจดัโครงสร้างของส่วนราชการในภาพรวมของ
ประเทศไทย และร่างกฎกระทรวงฯ ดงักล่าว ไดผ้่านการตรวจพิจารณาจากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแลว้ โดยอยู่ในระหว่างเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อจะได้
ประกาศใชเ้ป็นกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มฉบบัใหม่ต่อไป  
 
อภิปรายผลการด าเนินงาน 

จากผลการด าเนินงานพบว่าการปรับปรุงกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ ท าให้
เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ขององค์การท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนั รวมถึง
ความเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก สอดคลอ้งตามทฤษฎีองค์การ จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องท าให้องค์การสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีผลอย่างส าคัญต่อระดับความสามารถ ศกัยภาพ และผลงานของ
องคก์ร ส่วนส าคญัท่ีจะท าใหก้ารขอปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการผ่านความเห็นชอบ
จากคณะท างานซ่ึงมีหน่วยงานซ่ึงประกอบด้วย ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลงั ส านักงบประมาณ  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ท่ีมีหนา้ท่ีร่วมพิจารณาใหค้วามคิดเห็นในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหส้อดคลอ้งเป็นภาพรวม 
คือ ความละเอียดของการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานในสังกดั อนัแสดงให้เห็นถึง
บทบาทหนา้ท่ีและภาระงานท่ีเป็นจริง และท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยสามารถช้ีใหเ้ห็นไดว้่า
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งานใดรัฐยงัจ าเป็นตอ้งเป็นผูด้  าเนินการ หรืองานใดควรใหเ้อกชนด าเนินการ ใหอ้งคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการ หรือควรด าเนินการโดยรูปแบบอ่ืน โดยปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ   

1. ความละเอียดครบถว้นของการวเิคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน  
2. ความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัของอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี

เก่ียวขอ้งกนั   
3. นโยบายของผูบ้ริหาร  
4. และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวขอ้ง  

 
ปัญหา อปุสรรค ในการด าเนินงาน 

1. ความซ ้ าซ้อนของอ านาจหนา้ท่ีของหน่วยงานในสังกดักระทรวงฯ ท าให้ตอ้ง
พิจารณาให้สอดคลอ้งกนั หากตดัโอนอ านาจหนา้ท่ีใดของหน่วยงานใดออกไป จะตอ้ง
หาผูรั้บผิดชอบด าเนินการอ านาจหนา้ท่ีนั้น เช่น งานอนุญาติของ ทสจ. และกรมป่าไม ้
ซ่ึงหากจะมีการพิจารณาอ านาจหนา้ท่ีตอ้งมีการตกลงกนัว่างานใด หน่วยงานใดจะตอ้ง
เป็นผูรั้บผดิชอบ เพื่อไม่ใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นกนั  

2. ความไม่มีสเถียรภาพทางการเมืองของประเทศไทย อนัอาจจะท าให้กฎหมาย 
ท่ีผ่านพน้กระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการต่าง ๆ เรียบร้อยแลว้เป็นอนัตอ้งตกไป 
หรือตอ้งมาด าเนินการยนืยนั หรือด าเนินการขอปรับปรุงใหม่ ท าใหใ้ชร้ะยะเวลานาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ไม่ควรขออัตราก าลังเพิ่มโดยไม่จ าเป็นเน่ืองจากจะท าให้ส านักงาน ก.พ.  
ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีพิจารณาก าลังคนในภาพรวมของประเทศ ซ่ึงมีนโยบายไม่ขยาย
ก าลงัคนภาครัฐจะพิจารณาไม่ให้ผ่าน และท าให้การขอปรับปรุงโครงสร้างเป็นอนัตอ้ง
ตกไปหากไม่มีเหตุผลในการสนบัสนุนการขออตัราก าลงัเพิ่มเพียงพอ  แนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คือ การจดัใหมี้การทบทวนองคค์วามรู้ ขั้นตอนใน
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การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการใหก้บัผูป้ฏิบติังานอยูเ่สมอ เน่ืองจากโครงสร้างท่ีไม่
เหมาะสมอาจสร้างความเสียหายแก่องค์กรในด้านต่างๆ ได้ เช่น เป็นอุปสรรคต่อ
กระบวนงาน ลดความพึงพอใจในการให้บริการเน่ืองจากโครงสร้างองค์กร ส่งผล
กระทบต่อปริมาณหรือคุณภาพของงาน ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงในวฒันธรรมและ
ค่านิยมขององค์กร ตลอดจนสร้างปัญหาต่างๆทางด้านการบริหารจดัการทรัพยากร
บุคคลในองคก์ร อาทิ ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนั ระบบต าแหน่ง ระบบอตัราก าลงั ความคิด
ความเช่ือและทัศนคติในระดับพื้ นฐานต่อเร่ืองต่างๆท่ี เก่ียวกับงานและองค์กร 
ฯลฯ  องคก์รท่ีมีวิสัยทศัน์จึงตอ้งก าหนดโครงสร้างองคก์รของตนอย่างพิถีพิถนัเพื่อใช้
ประโยชน์จากจุดเด่นท่ีองค์กรมีอยู่ อีกทั้งทบทวนปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเป็นคร้ัง
คราวเพื่อรักษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลงานขององคก์รใหส้ามารถแข่งขนัไดดี้
อยู่เสมอ การปรับปรุงผงัโครงสร้างองคก์รมีความจ าเป็นในสภาวการณ์ท่ีบริบทภายใน
หรือภายนอกขององคก์รเปล่ียนแปลงไปจนโครงสร้างแบบเดิมไม่สามารถน าพาองคก์ร
ไปสู่เป้าประสงคท่ี์ก าหนดไวไ้ดอี้กต่อไป การออกแบบหรือปรับปรุงโครงสร้างองคก์ร
ใหเ้ป็นประโยชน์ไดจ้ริง ควรค านึงถึงมุมมองและประเดน็ทางดา้นบุคคล อาทิ ความเป็น
ธรรม ความภาคภูมิใจในงานของผูป้ฏิบติัภารกิจ การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดง
ศกัยภาพและผลงานของตนอยา่งเตม็ความสามารถ ฯลฯ 



บรรณานุกรม 
 

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534. (2534, กนัยายน 4) 
ราชกิจจานุเบกษา, 108 (156) 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546. 
(2556 ตุลาคม 9) 

ราชกิจจานุเบกษา, 120 (100ก) 
ทฤษฎีองคก์าร การจดัองคก์าร.(2556).สืบคน้เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 

http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/organization/02.html 
ส านกันายกรัฐมนตรี.ส านกังาน ก.พ.ร. (2549). การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  (หนงัสือส านกังาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว18  
ลว. 27 ธนัวาคม 2549) 

ส านกันายกรัฐมนตรี.ส านกังาน ก.พ.ร. (2550). เร่ือง การซกัซอ้มความเขา้ใจเก่ียวกบั
ขั้นตอนการจดัตั้งหน่วยงานของรัฐ (หนงัสือส านกังาน ก.พ.ร. ท่ี นร 1200/ว13  
ลว. 28 สิงหาคม 2550) 

Power point ประกอบการประชุมเผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจ แผนยทุธศาสตร์การพฒันา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) วนัพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2556 ณ ศนูย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธนัวาคม 2550 คณะกรรมการพฒันา
โครงสร้างระบบราชการ 

 
 
 

http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-1/organization/02.html


ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ  นางสาวสุภาวรรณ  นนัทขวา้ง  
วนั เดือน ปีเกิด  18  กรกฎาคม  2528 
สถานท่ีเกิด  จงัหวดัสมุทรสาคร 
วฒิุการศึกษา  ส าเร็จปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
   จากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา วทิยาเขตภาคพายพั 
   ปีการศึกษา 2551 
   ส าเร็จปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
   จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
   ปีการศึกษา 2558 
ต าแหน่งหนา้ท่ี  นกัวเิคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ 
การท างานปัจจุบนั ส่วนสนบัสนุนการตรวจราชการ สังกดัส านกัตรวจและ

ประเมินผล  
 

 
 



ค ารับรองผู้บังคบับัญชา 
 

ขอรับรองว่า  ได้ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารผลงานวิชาการ 
ฉบบัน้ีแลว้ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม  และเป็นผลงานของผูข้อประเมินโดยแทจ้ริง  

 
    ลงช่ือ............................................. 
           (..............................................) 
    ต าแหน่ง........................................ 
                   ................/.............../.............. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ค าสั่งคณะท างานแบ่งส่วนราชการ ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 1/2557 
เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานยอ่ยเพื่อจดัท าร่างค าช้ีแจงประกอบค าขอปรับปรุงโครงสร้าง

ส านกังานปลดักระทรวงทรัพยการธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 





 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
ค าสั่งส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ท่ี 641/2556 

เร่ือง ยกเลิกค าสั่ง และแต่งตั้งคณะท างานแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 





 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
รายงานการประชุมคณะท างานแบ่งส่วนราชการส านกังานปลดักระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 1/2558  
วนัท่ี 1 ตุลาคม 2558 

 

 
 
 
 
 
 
 
 











 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 





 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ  
รายงานการประชุมคณะกรรมการพฒันาโครงสร้างระบบราชการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คร้ังท่ี 1/2559  
วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





















 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
มติ อ.ก.พ.ร. เก่ียวกบัการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการดา้นเศรษฐกิจ 





 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ  
มติ ก.พ.ร. เก่ียวกบัการปรับปรุงโครงสร้างส านกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
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