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คำนำ 

พระราชบัญญัต ิมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓ บัญญัติให้ 
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า  กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที ่เรียกชื ่ออย่างอื่น 

และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  

ในฝ่ายบริหาร แต่ไม่หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กร
อัยการ  

เพื ่อให้การดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักงาน ก.พ. จึงได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจำแนกประเภทหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ใช้เป็นกรอบแนวทางการพิจารณา
หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม หรือข้อกำหนดจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่  
ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดย ก.ม.จ. ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ มีมติให้นำหลักการจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐของสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งคณะรัฐมนตรี
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังปรากฏตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว ๑ 
ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๓ มาใช้เป็นแนวทางการพิจารณา “หน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหาร” 
ตามกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

สำนักงาน ก.พ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำ
ประมวลจริยธรรมและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งหากท่านได้พบข้อบกพร่องอันควรแก้ไข หรือประสงค์  
จะให้คำแนะนำเพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการในระยะต่อไป สำนักงาน ก.พ. ยินดีน้อมรับและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

 

สำนักงาน ก.พ. 
ตุลาคม ๒๕๖๓ 

  



 

  



สารบัญ 

 หน้า 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ ๑ 

การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ๓ 

รายชื่อหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร ๑๒ 

 

  



 



๑ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒ เห็นชอบหลักการจำแนกประเภท
หน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร โดย ก.พ.ร. ได้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการ 

เป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 
 

ที ่ หลักเกณฑ์ รายละเอียด 

๑ ความสัมพันธ์กับรัฐ การจัดตั้ง พิจารณาถึงท่ีมาของการจัดตั้ง  
• จัดตั ้งโดยพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด ถือว่ามี

ความสัมพันธ์กับรัฐสูง  
• จัดต ั ้งโดยการจดทะเบียนบริษ ัทจำกัด หร ือบร ิษ ัทมหาชน ถือว ่ามี

ความสัมพันธ์กับรัฐน้อย 

  รูปแบบ พิจารณาถึงประเภทของหน่วยงานที่ระบุไว้ในกฎหมายจัดตั้ง 
• กำหนดว่าเป็นรัฐวิสาหกิจ นิติบุคคลที่มิใช่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 

ในกำกับของกระทรวง ถือว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐ 

• กำหนดว่าเป็นนิติบุคคลเท่านั้น ถือว่าไม่มีความสัมพันธ์กับรัฐ 

  การแต ่งต ั ้ งบ ุคลากรระด ับส ูง  พิจารณาว ่าร ัฐม ีอำนาจหร ือบทบาท 

ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างไร 
หรือไม่มีอำนาจแต่อย่างใด เช่น คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี 
ผู้บริหารสูงสุดต้องผ่านการสรรหาตามระเบียบกฎหมายใด 

  การกำก ับด ูแลของร ั ฐ  พ ิจารณาว ่ าร ั ฐม ีบทบาทในการกำก ับด ูแล 

การดำเนินการของหน่วยงานนั้นหรือไม่ อย่างไร เช่น อำนาจในการกำกับดูแล
ตามกฎหมาย การดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการ กำหนดนโยบาย การอนุมัติ
โครงการ อำนาจยับยั้งของรัฐมนตรี อำนาจวินิจฉัยชี้ขาดของคณะรัฐมนตรี 
เป็นต้น 

๒ กิจกรรม พิจารณาถ ึงก ิจกรรมของหน่วยงานน ั ้นเป ็นบร ิการสาธารณะหร ือไม่   
และเป็นบริการสาธารณะประเภทใด 

๓ งบประมาณ/ 
รายได้ของหน่วยงาน 
การค้ำประกันหนี้ 

พิจารณาถึงแหล่งที ่มาของงบประมาณและหรือรายได้หลักของหน่วยงาน 

ว่ามาจากแหล่งใด เป็นเงินงบประมาณของรัฐ หรือเป็นรายได้ที่หน่วยงานได้รับ
จากการดำเนินกิจกรรม หรือเป็นการสมทบเงินเข้ากองทุน เป็นต้น รวมทั้ง
พิจารณาว่ารัฐค้ำประกันหนี้ของหน่วยงานนั้นหรือไม่ โดยยึดพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นหลักในการพิจารณา 
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ที ่ หลักเกณฑ์ รายละเอียด 

๔ สถานะของบุคลากร พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงานมีสถานะอย่างไร เป็นข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ เป็นเจ้าหน้าที ่ของรัฐตามกฎหมายใดหรือไม่ หรือเป็นลูกจ้าง
พนักงานที่ใช้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

๕ วิธีการและระบบ
กฎหมายที่ใช้ใน 

การทำกิจกรรม 

พิจารณาถึงการดำเนินกิจกรรมหลักของหน่วยงานว่า หน่วยงานต้องใช้อำนาจ
รัฐบังคับฝ่ายเดียวเป็นหลักในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งหน่วยงาน หรือใช้รูปแบบของสัญญาระหว่างหน่วยงาน 

๖ ความเป็นเจ้าของ
และอำนาจในการ

บริหารจัดการ 

พิจารณาจากที่มาของการจัดตั้ง เงินทุนประเดิม สัดส่วนของรัฐในการถือหุ้น 
อำนาจตัดสินใจในการบริหารจัดการ และการมีส่วนในการครอบงำกิจการ 
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๑๑ 
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๑๒ 
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รายชื่อหน่วยของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร 
ตารางที่ ๑ รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทส่วนราชการ 

ที ่ ส่วนราชการ 
1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
2 กรมประชาสัมพันธ์ 
3 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

4 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
5 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
6 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 
7 สำนักงบประมาณ 

8 สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
9 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

10 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

11 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
12 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

13 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

14 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
15 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

16 สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
17 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 
18 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

19 กองบัญชาการกองทัพไทย 

20 กองทัพบก 

21 กองทัพเรือ 

22 กองทัพอากาศ 

23 กรมราชองครักษ์ 
24 หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 
25 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
26 กรมธนารักษ์ 
27 กรมบัญชีกลาง 
28 กรมศุลกากร 

29 กรมสรรพสามิต 
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ที ่ ส่วนราชการ 
30 กรมสรรพากร 

31 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

32 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

33 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
34 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

35 กรมการกงสุล 

36 กรมพิธีการทูต 

37 กรมยุโรป 

38 กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 

39 กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

40 กรมสารนิเทศ 

41 กรมองค์การระหว่างประเทศ 

42 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 
43 กรมอาเซียน 

44 กรมเอเชยีตะวันออก 

45 กรมเอเชยีใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 

46 กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

47 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

48 กรมพลศึกษา 

49 กรมการท่องเที่ยว 

50 สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
51 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

52 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

53 กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

54 กรมกิจการผู้สูงอายุ 
55 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

56 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
57 กรมการข้าว 

58 กรมชลประทาน 

59 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
60 กรมประมง 
61 กรมปศุสัตว์ 



๑๔ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ส่วนราชการ 
62 กรมพัฒนาที่ดิน 

63 กรมวิชาการเกษตร 

64 กรมส่งเสริมการเกษตร 

65 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
66 กรมหม่อนไหม 

67 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

68 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
69 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

70 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

71 สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

72 กรมเจ้าท่า 
73 กรมการขนส่งทางบก 

74 กรมท่าอากาศยาน 

75 กรมทางหลวง 
76 กรมทางหลวงชนบท 

77 สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร 

78 กรมการขนส่งทางราง 
79 สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

80 กรมควบคุมมลพิษ 

81 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
82 กรมทรัพยากรธรณี 
83 กรมทรัพยากรน้ำ 

84 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

85 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

86 กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

87 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

88 กรมป่าไม้ 
89 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

90 กรมอุตุนิยมวิทยา 

91 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
92 สำนักงานสถิติแห่งชาติ 
93 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 



๑๕ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ส่วนราชการ 
94 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
95 กรมธุรกิจพลังงาน 

96 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

97 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

98 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
99 กรมการค้าต่างประเทศ 

100 กรมการค้าภายใน 

101 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

102 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

103 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

104 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

105 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 

106 สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

107 กรมการปกครอง 
108 กรมการพัฒนาชุมชน 

109 กรมท่ีดิน 

110 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

111 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
112 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

113 สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 

114 กรมคุมประพฤติ 
115 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

116 กรมบังคับคดี 
117 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

118 กรมราชทัณฑ์ 
119 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

120 สำนักงานกิจการยุติธรรม 

121 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
122 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

123 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 

124 กรมการจัดหางาน 

125 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 



๑๖ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ส่วนราชการ 
126 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

127 สำนักงานประกันสังคม 

128 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

129 กรมการศาสนา 

130 กรมศิลปากร 

131 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 

132 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 

133 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

134 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

135 สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
136 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
137 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

138 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

139 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

140 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

141 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

142 กรมการแพทย์ 
143 กรมควบคุมโรค 

144 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

145 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
146 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

147 กรมสุขภาพจิต 

148 กรมอนามัย 

149 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

150 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

151 กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

152 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

153 กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
154 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 

155 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

156 สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

157 สำนักราชเลขาธิการ 



๑๗ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ ส่วนราชการ 
158 สำนักพระราชวัง 
159 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
160 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
๑๖๑ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 
๑๖๒ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
๑๖๓ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

๑๖๔ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

๑๖๕ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๒ รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทรัฐวิสาหกิจ 

ที ่ รัฐวิสาหกิจ 

๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

๒ การไฟฟ้านครหลวง 
๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

๔ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

๕ การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

๖ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 

๗ การประปานครหลวง 
๘ การประปาส่วนภูมิภาค 

๙ องค์การจัดการน้ำเสีย 

๑๐ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

๑๑ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

๑๒ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

๑๓ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

๑๔ องค์การเภสัชกรรม 

๑๕ องค์การสะพานปลา 

๑๖ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

๑๗ ธนาคารออมสิน 

๑๘ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
๑๙ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

๒๐ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 

๒๑ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

๒๒ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม 

๒๓ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

๒๔ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

๒๕ สถาบันการบินพลเรือน 

๒๖ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
๒๗ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
๒๘ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 

๒๙ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

๓๐ องค์การคลังสินค้า 



๑๙ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ รัฐวิสาหกิจ 

๓๑ องค์การตลาด 

๓๒ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 

๓๓ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
๓๔ การเคหะแห่งชาติ 
๓๕ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

๓๖ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
๓๗ บริษัท ขนส่ง จำกัด 

๓๘ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด 

๓๙ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
๔๐ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด 

๔๑ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
๔๒ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
๔๓ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

๔๔ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 
๔๕ บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด 

๔๖ ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน 

๔๗ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

๔๘ การยาสูบแห่งประเทศไทย 

๔๙ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต 

๕๐ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 

๕๑ โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
๕๒ สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

๕๓ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 

๕๔ การยางแห่งประเทศไทย 

๕๕ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด 

 

 

 

 



๒๐ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๓ รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที ่จัดตั ้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ที ่ องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
๒ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
๓ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
๔ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
๕ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
๖ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
๗ สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) 
๘ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
๙ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

๑๐ องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 
๑๑ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) 
๑๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๑๓ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
๑๔ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) 
๑๕ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๑๖ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) 
๑๗ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๑๘ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
๑๙ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
๒๐ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
๒๑ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) 
๒๒ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๒๓ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) 
๒๔ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
๒๕ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) 
๒๖ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
๒๗ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
๒๘ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
๒๙ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) 



๒๑ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓๐ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 
๓๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) 
๓๒ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) 
๓๓ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
๓๔ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) 
๓๕ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 

 

ตารางที่ ๔ รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้จัดตั้ง 

ที ่ องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒  
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้จัดตั้ง 

๑ สถาบันปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๕ รายชื่อหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
(หน่วยงานในกำกับ) 

ที ่ องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานในกำกับ) 
๑ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
๒ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๓ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

๔ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 
๕ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๖ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๗ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

๘ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
๙ คุรุสภา 

๑๐ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๑ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
๑๒ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
๑๓ สถาบันอนุญาโตตุลาการ 

๑๔ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
๑๕ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
๑๖ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
๑๗ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

๑๘ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
๑๙ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๒๐ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  

๒๑ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม 

๒๒ สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 
๒๓ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ 
๒๔ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

 

 

 



๒๓ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๖ รายชื่อมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการ 
ที ่ มหาวิทยาลัยของรัฐ 

๑ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) 
๒ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
๓ มหาวิทยาลัยนครพนม 

๔ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
๕ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

๖ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

๗ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
๘ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๙ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๐ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) 
๑๑ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

๑๒ สถาบันพระบรมราชชนก (สังกัดกระทรวงสาธารณสุข) 
๑๓ สถาบันวิทยาลัยชุมชน 

๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

๑๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

๑๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

๑๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๑๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๒๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
๒๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
๒๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

๒๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

๒๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

๒๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๒๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
๒๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

๒๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

๓๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 



๒๔ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที ่ มหาวิทยาลัยของรัฐ 

๓๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๓๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
๓๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

๓๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

๓๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
๓๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

๓๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
๓๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
๓๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
๔๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

๔๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๔๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

๔๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๔๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

๔๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๔๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
๔๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
๕๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
๕๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๕๓ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

๕๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
๕๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๕๖ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
๕๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

๕๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
๖๐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 



๒๕ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๗ รายชื ่อมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ ่งมีฐานะเป็นองค์การมหาชนที ่จัดตั้ง 

ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 

ที ่ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

๑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
๒ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
๖ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
๗ มหาวิทยาลัยมหิดล 

๘ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

๙ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑๐ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑๑ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

๑๒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๑๓ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
๑๔ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๕ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

๑๖ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 

๑๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๑๘ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๙ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๒๐ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๒๑ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
๒๒ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๒๓ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

๒๔ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๒๕ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
๒๖ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

๒๗ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
๒๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 



๒๖ 

แนวทางการพิจารณาหน่วยงานของรัฐตามพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ตารางที่ ๘ รายชื่อหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ (หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ) 
ที ่ หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ (หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ) 
๑ ธนาคารแห่งประเทศไทย 

๒ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
๓ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๔ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

๕ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 

๖ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

๗ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

 

ตารางที่ ๙ รายชื่อหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) 
ที ่ หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) 
๑ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 

 

ตารางที่ ๑๐ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน (แห่ง) 
๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖* 
๒ เทศบาล 

• เทศบาลนคร 

• เทศบาลเมือง 
• เทศบาลตำบล 

๒,๔๖๙* 

๓๐ 

๑๙๒ 

๒,๒๔๗ 

๓ องค์การบริหารส่วนตำบล ๕,๓๐๓* 
๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 

• กรุงเทพมหานคร 

• เมืองพัทยา 

๒* 

๑ 

๑ 

รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๐* 
ที่มา : เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. สืบค้นจาก 

http://www.dla.go.th/work/abt/ 

 






