
ระบบราชการไทย 

ความเป็นมา        

 ในสมัยกอ่นระบบราชการของไทยเป็นระบบ
อุปถัมภ ์( Patronage  System) ซึ+ง David E. 
Hussey กล่าวไวใ้นหนังสอืชื+อ Corporate Planning; 
Theory and Practice หนา้ 124 ว่า ระบบอุปถัมภ์
เกดิขึEนในประเทศจนีโบราณ มวีธิปีฏบิตักินั 3 แบบ คอื 

 1. สบืสายโลหติ-บดิา-บตุร 
 2. แลกเปลี+ยนสิ+งของแลกตําแหน่ง 
 3 .  ส นับส นุนผู ้รั บ ใช ใ้ กล ้ช ิด ให ้ไ ด ้
ตําแหน่งโดยที+ไทยไดม้คีวามสัมพันธก์ับจีนมาตั Eงแต่
สมัยสุโขทัย กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 1825 กุบไลข่าน 
จักรพรรดิXของจนีไดส้ง่ทตูมาเจรญิสมัพันธไมตรกีับพ่อ
ขุนรามคําแหงมหาราช และพระองค์เองก็ไดเ้สด็จ
ประพาสเมอืงจนีถงึ 2 ครั Eง คอืใน ปี พ.ศ. 1837 และ 

พ.ศ. 1843 จงึน่าจะไดรั้บวัฒนธรรมระบบราชการมาจากจนี เพราะมรีูปแบบแห่งการปฏบิัตทิี+คลา้ยคลงึ
กนั ประกอบกบัหลักฐานทางประวัตศิาสตรส์มยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรอียธุยา (ตอนตน้) 
ไดท้รงปรับปรุงการปกครองเป็นแบบจัตุสดมภ ์คอื เวยีง วัง คลัง นา ก็ไดใ้ชร้ะบบอปุถัมภใ์นราชการมา
โดยตลอดเชน่เดยีวกัน และระบบนีEไดห้ยั+งรากลกึลงในสังคมไทยจนกระทั+งถงึรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวแห่งกรุงรัตนโกสนิทร ์จงึไดท้รงวางรากฐานการเขา้รับราชการตามระบบคุณธรรม
คอืมกีารสอบแขง่ขนัตามหลักสตูรที+กําหนดไว ้

 ระบบอุปถัมภ์ ไม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ที+แน่นอน จะรับใครเขา้ทํางานถือเอาความ
ใกลช้ดิ หรอืพรรคพวกเป็นหลัก จงึมชีื+อเรยีกระบบนีEอกีอยา่งหนึ+งว่า “ระบบพรรคพวก” ซึ+งเป็นผลใหก้าร
บรหิารราชการไมม่ปีระสทิธภิาพ เพราะว่าการคัดเลอืกบคุคลเขา้รับราชการคํานงึถงึความเป็นพรรคพวก
เป็นสําคัญ มไิดคํ้านงึถงึความรูค้วามสามารถของบคุคลสว่นราชการตา่งๆ จงึเต็มไปดว้ยขา้ราชการที+ไมม่ี
ความรูค้วามสามารถ   เพื+อแกปั้ญหานีEจงึไดม้กีารนํา “ระบบคุณธรรม” (Merit System) มาใช ้ 
ระบบคณุธรรมจงึเขา้มามบีทบาทในการเลอืกสรรบคุคลเขา้รับราชการ  เพราะระบบนีEถอืหลักความเสมอ
ภาคแหง่โอกาส หลักความสามารถ หลักความมั+นคง และหลักความเป็นกลางทางการเมอืง ซึ+งเป็นการ
สรา้งความเป็นธรรมใหเ้กดิขึEนในสงัคม ระบบคณุธรรมยงัคงใชอ้ยูจ่นถงึปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

 



องคก์ารกลางบรหิารงานบคุคล 

 องคก์ารกลางบรหิารงานบคุคล คอื คณะกรรมการบรหิาร (ไมใ่ชน่ติบิคุคล) จํานวนหนึ+งซึ+ง
ไดรั้บพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ แต่งตั Eงใหดํ้ารงตําแหน่งตามวาระที+กําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยองคก์าร  
นัEน ๆ โดยเฉาะ คณะกรรมการดังกล่าวมักจะประกอบดว้ยบคุคล 3 ประเภท คอื กรรมการโดยตําแหน่ง 
กรรมการที+เป็นขา้ราชการหรอืพนักงานรัฐวสิาหกจิระดับบรหิาร และกรรมการผูท้รงคณุวฒุดิา้นตา่ง ๆ เชน่ 
ดา้นระบบราชการและการจัดส่วนราชการ ดา้นการพัฒนาองคก์าร ดา้นการบรหิารและการจัดการ ดา้น
กฎหมาย โดยมสีัดสว่นและจํานวนอันเหมาะสม มปีระธาน คณะกรรมการ 1 คน และกรรมการอื+น ๆ ทั Eง
สามประเภทดังกลา่ว องคก์ารกลางบรหิารงานบคุคลเหล่านีE จะจัดตั EงขึEนไดก้็โดยกฎหมาย หรอืพระราช
กฤษฎกีา หรอืกฎกระทรวง/ทบวง รองรับเท่านัEน และกําหนดอํานาจหนา้ที+ขององคก์ารนัEนไวเ้ป็นการ
เฉพาะ หรอืมกํีาหนดไวใ้นกฎหมายอื+น ๆ ก็ได ้

 อํานาจหนา้ที+ขององคก์ารแตล่ะองคก์ารจะคลา้ยคลงึกนัในเรื+องตา่ง ๆ เหลา่นีE คอื 

 1.  เสนอแนะและใหคํ้าปรกึษาแกค่ณะรัฐมนตร ีหรอืนายกรัฐมนตร ีหรอืรองนายกรัฐมนตร ี
หรอืรัฐมนตรทีี+กําหนดไวใ้นกฎหมายเกี+ยวกับการบรหิารการจัดการ มาตรฐานการบรหิาร การปรับปรุง
เปลี+ยนแปลงตา่ง ๆ ดา้นการผลติ การบรหิาร การพัฒนา การป้องกนัรักษาและสง่เสรมิ ฯลฯ 
 2.  กําหนดนโยบายดา้นกําลังคน การสรรหา รักษา พัฒนา และเกษียณอายจุากหนา้ที+การ
งาน ออกกฎขอ้บงัคับ ระเบยีบปฏบิตัติามกฎหมาย (หลัก) เพื+อแกปั้ญหาตา่ง ๆ 
 3.  ตคีวาม วนิจิฉัยปัญหาตา่ง ๆ ที+เกดิขึEนจากการใชก้ฎหมายนัEน ๆ 
 4.  กํากบั ดแูล ตรวจสอบ แนะนํา ชีEแจง ใหแ้นวทาง เพื+อใหห้น่วยงานภายใตก้ารคุม้ครอง
ของกฎหมายเดยีวกนัปฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 
 5.  รายงานรัฐบาล หรอืนายกรัฐมนตร ีหรอืผูท้ี+ไดรั้บมอบอํานาจเมื+อหน่วยงานใดไมป่ฏบิัติ
ตาม เพื+อใหผู้ท้ี+มอํีานาจสงูสดุสั+งการใหป้ฏบิตัติาม 

 
รายชื)อองคก์ารกลางบรหิารงานบคุคลในประเทศไทย 
  
         (ยกเวน้ขา้ราชการการเมืองและขา้ราชการทหาร) เรียงตามลําดับการจัดตั Eงก่อนหลัง 
(chronological order) มดีังนีE 
1. คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน เรียกชื+อย่อว่า  ก.พ. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการรักษาพระราชบญัญัต ิพ.ศ.2472 เดมิเรยีกวา่ 
ก.ร.พ. เปลี+ยนเป็นคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.
2476 

2. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรยีกชื+อยอ่วา่ ก.พ.ร. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบญัญัตริะเบยีบ
บรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที+ 5) พ.ศ.2545 

3. คณะกรรมการพทิักษ์ระบบคณุธรรม เรียกชื+อย่อว่า ก.พ.ค. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัติ
ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 

4. คณะกรรมการตลุาการ เรยีกชื+อย่อว่า ก.ต. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัตริะเบยีบ
ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ พ.ศ.2477 แกไ้ขปรับปรุงโดย
พระราชบัญญัตแิละกฎกระทรวงเรื+องขา้ราชการฝ่ายตุลา
การและดะโต๊ะยตุธิรรม พ.ศ.2497 

5. คณะกรรมการอยัการ เรยีกชื+อย่อว่า ก.อ. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัตริะเบยีบ
ขา้ราชการฝ่ายอยัการ พ.ศ. 2503 และ กฎกระทรวง พ.ศ. 
2521 

 



6. คณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืนใน เรยีกชื+อยา่วา่ ก.ม. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบญัญัตริะเบยีบ 
    มหาวทิยาลัย ขา้ราชการพลเรือนในมหาวทิยาลัย พ.ศ. 2507 และกฎ

ทบวง 
7. คณะกรรมการขา้ราชการกรงุเทพมหานคร เรยีกชื+อย่อว่า ก.ก. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัตริะเบยีบ

ข า้ ร า ช ก า ร ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  พ . ศ .  2 5 1 6  แ ล ะ
พระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2518 

8. คณะกรรมการขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา เรยีกชื+อย่อว่า ก.ร. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัตริะเบยีบ
ขา้ราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518 และกฎ ก.ร. 

9. คณะกรรมการขา้ราชการตํารวจ เรยีกชื+อยอ่ว่า ก.ตร. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัตริะเบยีบ
ขา้ราชการตํารวจ พ.ศ. 2521 และกฎกระทรวง 

10. คณะกรรมการขา้ราชการคร ู เรยีกชื+อย่อว่า ก.ค. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัตริะเบยีบ
ขา้ราชการคร ูพ.ศ. 2523 

11. คณะกรรมการบรหิารเมอืงพัทยา จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัตริะเบยีบบรหิารราชการเมอืง
พัทยา พ.ศ. 2521 ซึ+งองค์การบรหิารประกอบดว้ยสภา
เมอืงพัทยาและปลัดเมอืงพัทยา 

12. คณะกรรมการขา้ราชการสว่นจังหวัด เรยีกชื+อย่อว่า ก.จ. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัตริะเบยีบ
บริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 และพระราช
กฤษฎกีาระเบยีบขา้ราชการครสูว่นจังหวัด พ.ศ. 2521 

13. คณะกรรมการพนักงานสขุาภบิาล เรียกชื+อย่อว่ า  ก .ส .  จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัติ
สขุาภบิาล พ.ศ.2495 และระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่า
ดว้ยระเบยีบพนักงานสขุาภบิาล พ.ศ.2520 

14. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล เรยีกชื+อยอ่ว่า ก.ท. จัดตั EงขึEนโดยพระราชบัญญัตเิทศบาล 
พ.ศ. 2496 และพระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงาน
เทศบาล พ.ศ. 2519 

 
--------------------------------------------------------- 


