
 
สวนท่ี ๓ 

 

การขอจัดต้ังสวนราชการในภูมิภาค 
 
 

 กรณีที่สวนราชการจะขอจัดตั้งสวนราชการไมวาจะปนราชการบริหาร
สวนกลางในภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนภูมิภาคนั้นจัดเปนสวนหนึ่งของการ
ปรับปรุงการแบงสวนราชการภายในกรม   จึงตองมีการเสนอเปนรางกฎกระทรวงแบง
สวนราชการ ซึ่งสวนราชการจะตองดําเนินการหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/
ว๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙  ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๓ วันที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๐  
และ ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๘ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 (๑) ขั้นตอนการขอจัดตั้งสวนราชการดังกลาวและการเสนอเปนราง
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ  
 (๒) การจัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณาเพื่อขอจัดตั้งสวนราชการ  
เปนการจัดทํารายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบคําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้ง
สวนราชการ เพื่อประโยชนในการกล่ันกรองความเหมาะสมของการจัดตั้งสวนราชการ 
ใหกระทรวง/กรม ที่ประสงคจะขอจัดตั้งสวนราชการจัดทํา  
 
๑. ขั้นตอนการขอจัดตั้งสวนราชการในภูมิภาคและเสนอรางกฎกระทรวง 
     แบงสวนราชการ 
 การจัดตั้งสวนราชการขางตนจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอนของ
หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๘  ลงวันที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๔๙  ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ 
 ๑.๑ กรมเจาของเรื่องแตงตั้งคณะทํางานแบงสวนราชการภายในกรม โดยมี
ผูแทนหนวยงานกลาง ประกอบดวย สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานัก
งบประมาณ กระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และมีเจาหนาท่ีของกรมเปนฝาย
เลขานุการ  

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 



 ๒ 
 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 

 ๑.๒ กระทรวงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของ
กระทรวง  โดยมีองคประกอบดังนี้  รัฐมนตรีว าการกระทรวง  เปนประธาน 
ปลัดกระทรวง เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการ ก.พ.ร. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัด
กระทรวงการคลัง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนกรรมการ และมี
เจาหนาท่ีของกระทรวงกับเจาหนาท่ีของสํานักงาน ก.พ.ร. เปนฝายเลขานุการ  

๑.๓ คณะทํางานแบงสวนราชการภายในกรม พิจารณาการแบงสวน
ราชการภายในกรม และนําเสนอเรื่องตอคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการ
ของกระทรวง เพื่อพิจารณาคําขอการแบงสวนราชการภายในกรม ทั้งนี้ ใหสวน
ราชการนําเสนอขอมูลตามแบบคําชี้แจงประกอบการแบงสวนราชการภายในกรม 

   ฝายเลขานุการของคณะกรรมการฯ สอบทานความเห็นสํานัก
งบประมาณ สํานักงาน ก.พ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ 

      กระทรวงจัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการ
ของกระทรวง และเสนอเรื่องการแบงสวนราชการภายในกรมตอคณะกรรมการฯ เพื่อ
พิจารณามีมติ   

๑.๔ ปลัดกระทรวงโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเสนอรางกฎกระทรวงที่
คณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบราชการของกระทรวงพิจารณาแลว พรอมแนบ
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของกระทรวง และความเห็นของ
สวนราชการที่เกี่ยวของ ให ก.พ.ร. พิจารณาใหความเห็นชอบ 

อนึ่ง กรณีการขอจัดตั้งสวนราชการที่เปนราชการบริหารสวนภูมิภาค  
สวนราชการตองมีการทดลองดําเนินการในบางพื้นที่กอน เพื่อศึกษารูปแบบการ
ทํางาน และประเมินความคุมคาของการจัดตั้ง โดยดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว
ในสวนที่ ๒ (ขอ ๓.๒.๓.๕) ขางตน และเสนอผลการทดลองเพื่อประกอบการพิจารณา
ของของ ก.พ.ร. ดวย 

 ๑.๕ หาก  ก.พ.ร. เห็นชอบ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสงรางกฎกระทรวง 
แบงสวนราชการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวสงรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ แลวประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 



 
 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 

๓ 

๑.๖ หาก ก.พ.ร. มีความเห็นตางจากคณะกรรมการพัฒนาโครงสรางระบบ
ราชการของกระทรวง สํานักงาน ก.พ.ร. จะเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
หากคณะรัฐมนตรีเห็นขอบ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะสงรางกฎกระทรวงแบง
สวนราชการใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวสงรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการให
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ แลวประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตอไป   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔ 

คณะทํางานแบง
สวนราชการ
ภายในกรม

คณะกรรมการ
พัฒนาโครงสราง
ระบบราชการ
ของกระทรวง

สํานักงาน ก.พ.ร.

- สํานักงบประมาณ
- สํานักงาน ก.พ.
- อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

ก.พ.ร.

รัฐมนตรีวาการกระทรวง คณะรัฐมนตรี

สนง.คกก.กฤษฎีกา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สนง.คกก.กฤษฎีกา

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

๔. ปลัดกระทรวงโดย
ความเห็นชอบของ รมต. 
เสนอรางกฎกระทรวง 
พรอมแนบรายงานการ
ประชุม คกก.กระทรวงฯ 
และความเห็นของสวน
ราชการที่เกี่ยวของ

๒. หัวหนาสวนราชการ
เสนอคําขอพรอมแบบ
คําชี้แจง

๕.
กรณีเห็นชอบ

๕.๒  รมต.
สงรางกฎกระทรวง

๕.๓  สคก. ตรวจพิจารณา
รางกฎกระทรวง และสงให สลค.
และแจง รมต. เพื่อทราบ

๖.๒  ครม. พิจารณา
สลค. แจงผลให ก.พ.ร./สคก.
และ รมต. ทราบ

 ๕.๔
เลขา ครม.

• เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ๖.๔
เลขา ครม.

• เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
• ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๑. หัวหนาสวนราชการ
แตงตั้ง

๕.๑ ก.พ.ร.แจงมติให ปลัดกระทรวง 
ทราบและเพื่อรายงาน รมต.

 ๖.๑ จัดทําบันทึกความเห็น
ของกระทรวงและ ก.พ.ร. เสนอครม.

๖.๓  สคก. ตรวจพิจารณา
รางกฎกระทรวง และสงให สลค.
และแจง รมต. เพื่อทราบ

๖.
กรณี ก.พ.ร. และ คกก.พัฒนาโครงสราง

ระบบราชการของกระทรวง
มีความเห็นไมสอดคลองกัน

๓. ๑
ฝายเลขานุการ
ของ คกก.ฯ 
ถามความเห็น

๓. ๒

 
 

ภาพที่ ๘  แสดงขั้นตอนการเสนอรางกฏกระทรวงแบงสวนราชการภายในกรม 

                            (หนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๘ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๙)

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๕ 

๒. รายการคําช้ีแจงประกอบคําขอจัดตั้งสวนราชการ 
 สวนราชการที่ประสงคขอจัดตั้งสวนราชการใหม ตองมีการจัดทํารายละเอียด
ประกอบการพิจารณา ตามแบบคําชี้แจงประกอบการขอจัดตั้งสวนราชการ เพื่อ
ประโยชนในการกล่ันกรองความเหมาะสมของการจัดตั้งสวนราชการ ตามรายการ ดังนี้ 

๒.๑ การวิเคราะหภารกิจ 
 ๒.๑.๑ การวิเคราะหภารกิจ เพื่อสํารวจวาภารกิจนั้นจําเปนตอง
ดําเนินการโดยสวนราชการหรือไม โดยมีขั้นตอนของคําถามสรุปไดตามภาพที่ ๙  
 

 

ภารกิจของหนวยงาน

๑.เปนงานที่จําเปนตองปฏิบัติอยูหรือไม

๒.เปนงานท่ีมีการปฏิบัติซ้ําซอนอยูท่ีใดหรือไม

๓.เปนงานท่ีถอืเปนหนาท่ีหลักใชหรือไม

๔.เปนงานท่ีมอบ/กระจายอํานาจไปใหภูมิภาค/ทองถิน่ไดหรือไม

๕.เปนงานท่ีดําเนินการโดยจัดต้ังเปนองคกรของรัฐรูปแบบอื่นไดหรือไม

๖.เปนงานท่ีจําเปนตองดําเนินการโดยรัฐทั้งหมดหรือไม

ใชใช ไมใชไมใช
ยกเลิกยกเลิก

ใชใช ไมใชไมใช

ยกเลิกยกเลิก  //รวมรวม  //  โอนงานโอนงาน

ใชใช ไมใชไมใช
แปรรูปแปรรูป  //  จางเหมาจางเหมา

ใชใช ไมใชไมใช

โอนงานโอนงาน

ใชใช ไมใชไมใช

จัดต้ังหนวยงานจัดต้ังหนวยงาน

ใชใช

คงภารกิจของสวนราชการคงภารกิจของสวนราชการ
 

 
ภาพที่ ๙  แสดงขั้นตอนการวิเคราะหภารกิจของสวนราชการ 

 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๖ 

  ๒.๑.๒ หากภารกิจนั้นเปนภารกิจที่สวนราชการตองดําเนินการ  
ใหวิเคราะหวาควรจัดตั้งเปนหนวยงานของราชการบริหารสวนกลางในภูมิภาค หรือ
สวนราชการประจําจังหวัด /อําเภอ ซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยมีขั้นตอน
ตามภาพที่ ๑๐  
 

 
ภาพที่ ๑๐ แสดงการวิเคราะหภารกิจเพ่ือการจัดสวนราชการในภูมิภาค 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๗ 

 ทั้งนี้ ตองอธิบายเหตุผลประกอบ ดังนี้  
 

ประเด็น ใช ไมใช เหตุผล 
(๑) เปนภารกิจท่ีจําเปนตองปฏิบัติอยูหรือไม    
(๒) เปนภารกิจท่ีซํ้าซอนกับหนวยงานใน
ภูมิภาค/ทองถิ่นหรือไม 

   

(๓) เปนภารกิจท่ีมีความคุมคาตอการใช
ทรัพยากรทางการบริหาร ใชหรือไม 

   

(๔) เปนภารกิจท่ีสอดคลองกับขอใดขอหน่ึง
ตอไปน้ีใชหรือไม 

   

(๔.๑) เปนงานวิชาการ วิจัย พัฒนา และ 
การบริการวิชาการ ท่ีมุงการบริการและให
ประโยชนตอสวนราชการหรือสวนรวมของ
ประเทศ 

   

(๔.๒) เปนงานที่เกี่ยวของกับการปองกัน
ประเทศ และความมั่นคงแหงรัฐ 

          

(๔.๓) เปนงานที่มีการดําเนินการครอบคลุม
พื้นท่ีหลายจังหวัด ท่ีไมยึดโยงกับเขตการ
ปกครอง ไดแก พื้นท่ีในลักษณะลุมนํ้า เขตปา  
เขตอุทยานเปนตน 

   

(๔.๔) กฎหมายบัญญัติใหจัดต้ัง 
สวนราชการในลักษณะดังกลาว 

   

(๔.๕) เปนภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการบริการ
ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัด 

   

(๔.๖) เปนภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการ/การบังคับใชกฎหมายในเขต
จังหวัด 

   

(๔.๗) เปนภารกิจท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา
พื้นท่ีจังหวัด 

   

(๕) เปนภารกิจท่ีสามารถมอบใหสวนราชการ
อื่นดําเนินการแทนไดหรือไม 

   

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๘ 

ประเด็น ใช ไมใช เหตุผล 
(๖) เปนภารกิจท่ีสอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนและมีปริมาณงานที่ดําเนินการ
มาก หรือไม 

   

(๗) ภารกิจดังกลาวอาจมอบหมายใหมี
ผูดําเนินการแทน เชน 

   

(๗.๑) การถายโอนภารกจิใหทองถิ่น หรือการ
มอบหมายทองถิ่นทําแทน 

   

(๗.๒) สวนราชการอื่นที่มีหนวยงานอยูแลว
เปนผูดําเนินการแทน 

   

(๗.๓) จางเหมาภาคเอกชน ประชาชน ให
เปนผูดําเนินการแทนในบางภารกิจ 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีภาคเอกชนมีความพรอม 

   

(๗.๔) มอบหมายเครือขายหรือพันธมิตร ให
ชวยดําเนินการแทน 

   

(    ๗.๕) สนับสนุน สงเสริมใหมีชองทางสําหรับ
ประชาชนมา รับ/ใช บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส โดยผานระบบอินเตอรเน็ต 
หรือ ศูนยบริการทางโทรศัพท 
 

๒.๒ การกําหนดเหตุผลความจําเปนในการขอจัดตั้ง 
            ใหระบุเหตุผลความจําเปนของงานที่จะจัดตั้งเปนสวนราชการใหชัดเจน 
ดังนี้ 
  ๒.๒.๑ เมื่อจัดตั้งขึ้นแลวจะเปนประโยชนตอการขับเคล่ือนนโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตรของชาติในดานใด  
  ๒.๒.๒ เหตุผลที่แสดงวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการบริหารราชการ  
สามารถแกไขปญหาขอขัดของในการดําเนินงานที่เปนอยูในปจจุบัน และ/หรือสามารถ
รองรับการเปล่ียนแปลงในบริบทตางๆ ที่เก่ียวของ ไดอยางไร และประชาชนจะไดรับ
ประโยชนเพิม่ข้ึนอยางไร  
 
 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๙ 

  ๒.๒.๓ ชี้แจงสาเหตุที่ตองขอปรับปรุงสวนราชการ 
   (๑) หนาท่ีความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน หรือเปล่ียนแปลงไป โดยชี้แจง
รายละเอียดวามีงานเพิ่มขึ้นอยางไร หรือลักษณะงาน เปล่ียนแปลงไป ประการใด  
   (๒) มีการเปล่ียนแปลงระบบ หรือวิธกีารทํางาน เฉพาะหนวยงาน 
หรือในภาพรวมของกรม 
   (๓) ปญหาการดําเนินงาน หรือการบริหารงานของกรมอันเนื่อง 
มาจากโครงสรางสวนราชการเดิมไมเหมาะสม 

๒.๓ การกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ของสวนราชการ  
            ใหแสดงรายละเอียดการแบงสวนราชการและหนาที่ความรัลบผิดชอบ
ของแตละสวนราชการ ดังนี้ 

๒.๓.๑ การแบงสวนราชการ   
   (๑) ใหแสดงแผนภูมิการแบงสวนราชการในปจจุบัน 
   (๒) ใหแสดงการเปรียบเทียบการแบงสวนราชการที่มีอยูใน
ปจจุบันและที่ขอปรับปรุงใหม โดยใหจัดทําเปนตารางเปรียบเทียบ ทั้งนี้ ใหระบุดวยวามี
การปรับปรุงอยางไร 
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ตารางเปรยีบเทียบการแบงสวนราชการที่มีอยูในปจจุบันและที่ขอปรบัปรงุใหม

(ตวัอยาง)

เปนการขอปรับปรุงชื่อ        
สวนราชการใหม
เปนการแยกงาน
...............................
ของกอง.........(และ
กอง)...............
มาจัดตัง้เปนสวนราชการ
ใหม

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

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

 ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
(๑) ...........................

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

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

ข. ราชการบริหารสวนภูมิภาค
(๑) ..............................

หมายเหตุการแบงสวนราชการที่ขอปรับปรุงใหมการแบงสวนราชการในปจจุบัน

 
แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๑๐ 

  ๒.๓.๒ หนาที่และความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ  
   (๑) ใหชี้แจงหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการใน
ปจจุบัน 
   (๒) สําหรับสวนราชการที่ขอปรับปรุง ใหชี้แจงหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของสวนราชการที่ขอปรับปรุงเปรียบเทียบกับหนาท่ีความรับผิดชอบใน
ปจจุบัน  
 

รายการเปรียบเทียบหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
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ในชองหมายเหตุ  ใหแสดงวาเปนสวนท่ีมีอยูเดิม  หรือปรับปรุงเปล่ียนชื่อใหม  หรือต้ังข้ึนใหม

กอนปรับปรุง ปรับปรุงหรือจัดใหมแลว หมายเหตุ

ในชองหมายเหต ุ ใหแสดงวาเปนสวนที่มีอยูเดิม  หรอืปรบัปรงุเปลี่ยนชื่อใหม  หรอืตั้งข้ึนใหม

 
 

๒.๔ นโยบาย แผนงานสําคัญของรัฐบาลที่สวนราชการรับผิดชอบ 
    ใหแสดงถึงนโยบายและแผนงานสําคัญของรัฐบาลและตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนบริหารราชการแผนดินเฉพาะที่สวนราชการนั้น
รับผิดชอบ โดยแสดงความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติ และแผนระดับกระทรวง และ
ระดับกรม 
 
 
 

 



 
 

๑๑ 

๒.๕ ปริมาณงาน 
    ใหแสดงวางานสําคัญ ๆ ที่มีอยุในปจจุบันไดแกงานอะไรบาง มีปริมาณ
งานมากนอยเพียงใด โดยใหแสดงสถิติปริมาณงานยอนหลัง ๓ ป สําหรับงานใหมให
แสดงวาไดลงมือทําอะไรไปบางแลวอยางไร หรือไม และใหแสดงประมาณการปริมาณ
งานลวงหนา ๓ ป ตามงานที่จะพึงมี หรือเปาหมายของงานตามแผน รวมท้ังใหแสดง
ขนาดหรือขอบเขตของพื้นที่ ที่ตองดูแล เพื่อใหครอบคลุมตามภารกิจท่ีรับผิดชอบ
ทั้งหมด  ดังนี้ 
  ๒.๕.๑ ใหแสดงวางานสําคัญ ๆ ที่มอียูในปจจุบนั ไดแกงานอะไรบาง มี
ปริมาณงานมากนอยเพยีงใด โดยแสดงสถิติปริมาณงานยอนหลัง ๓ ป หรือกรณีที่เปน
งานใหม ใหแสดงวาไดดําเนินการไปแลวอยางไร และมีเปาหมายของงานอยางไร 
 

(๑) กรณีที่มีการดําเนินการอยูในปจจุบัน 
 

ปริมาณงาน 
กิจกรรม 

 ปงบประมาณ .... ปงบประมาณ .... ปงบประมาณ....
    
    
    
    
    
 

(๒) กรณีที่ไมเคยมีการดําเนินการมากอน 
 

กิจกรรม 
การดําเนินการใน

ปจจุบัน 
เปาหมายท่ีกําหนด 
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๑๒ 

  ๒.๕.๒ ใหแสดงถึงขนาดหรือขอบเขตของพื้นที่ที่ตองดูแล เพื่อใ
ครอบคลุมตามภารกิจท่ีรับผิดชอบทั้งหมด  
 

ห

กิจกรรม ขอบเขตพืน้ที่รับผิดชอบ กลุม
ประชากรหรือ 

เปาหมายท่ี
รับผิดชอบ 

   
   
   
 

๒.๖ การก หนดกลไกการดําเนินงาน  
   ชี้แจงรายละเอียดและลักษณะของงาน รวมทั้ง ระบบ หรือวิธีการทํางาน

ี่สามารถเห็นความเ อมโยงของการทํางานในภาพรวมของสวนราชการ ตั้งแตระดับ
นวยงาน จนถึงกรม/กระทรวง 

๒.๗ ความ
  ๒.๗.๑ ใหแสดงประโยชนที่จะไดรับ ทั้งประโยชนที่จะเกิดกับประชาชน
ผูรับบริการโดยตรง หรือประโยช ฒนาประเทศชาต
 

หนวยงาน ประโยชนที่จะไดรับ 

ํา
 
ท ชื่
ห

คุมคาของการจัดตั้ง 
 

นที่จะสงผลถึงการพั ิ 
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ตอหนวยงาน
 

 

  

ตอประชาชน 
 

 

ตอประเทศชาติ 
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๑๓ 

  ๒.๗.๒ ใหแสดงรายละเอียดงบประมาณค ชจายในปจุบัน (ถามี) และ
ระมาณการคาใชจายในปงบประมาณถัดไป (๓ ปขางหนา) เฉพาะสวนราชการที่ขอ
รับปรุง โดยจําแนกรายละ ียดงบประมาณตามงบรายจาย ไดแก งบบุคลากร งบ
ําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น 

  ําลังเจาหนาท่ี 

ชการ โดยใหแสดงถึงอัตรากําลังท่ีมีอยูในปจจุบัน และ
อัตรากําลัง รอัตรากําลังอยางไร มีการเปล่ียนแปลง

าใ
ป
ป เอ
ด

๒.๗.๓ ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราก
(๑) ใหสรุปกรอบอัตรากําลังเจาหนาท่ีที่ใชอยูในปจจุบัน 

   (๒) ใหแสดงแผนภูมิอัตรากําลังเฉพาะกอง/สํานักท่ีเกี่ยวของกับ
การ ขอปรับปรุงการแบงสวนรา

ที่ขอปรับปรุงใหม วามีการจัดสร
จํานวนอัตรากําลังจากที่มีอยูในปจจุบันหรือไม อยางไร 
 
 



 
 

๑๔ 
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๑๕ 

 ๒.๘ ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ 
  แสดงรายละเอียดตัวชี้วัด ที่แสดงผลสัมฤทธิ์ของการจัดตั้งสวนราชการ 

๒.๙ รางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ 
    ใหเสนอรางกฎกระทรวงแบงสวนราชการ พรอมเหตุผลในการปรับปรุง
กฎกระทรวง  

๒.๑๐ คําช้ีแจงอ่ืน ๆ  
      อาจระบุรายละเอียดอื่น ๆ ที่เห็นวาเก่ียวของและจําเปนเพื่อประโยชน
ในการพิจารณา หรือที่เปนประเด็นสําคัญท่ีนอกเหนือจากท่ีระบุขางตน 
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