
การประชมุสมชัชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน (The National Congress of the Communist Party of 

China 中国共产党全国代表大会 ) มีกําหนดจดัขึน้ทกุ 5 ปี  ในการประชมุครัง้ลา่สดุเป็นการประชมุสมชัชาใหญ่

พรรคฯ สมยัท่ี 19 มีขึน้ระหวา่งวนัท่ี 18 ถึง 24 ตลุาคม ค.ศ.2017  วาระสําคญัการประชมุประกอบด้วย 

ประธานาธิบดี สี จิน้ผิง ในฐานะเลขาธิการพรรคฯ ได้รายงานผลการดําเนินงานของพรรคฯ ตอ่ท่ีประชมุ และท่ี

ประชมุมีมตรัิบรองคณะกรรมการกลางพรรคฯ สมยัท่ี 19 (第十九届中央委员会) ซึง่ประกอบด้วยกรรมการ

ประมาณ 200 คน และรับรองคณะกรรมาธิการกลางตรวจสอบวนิยั สมยัท่ี 19 (第十九届中央纪律检查委员会) 

ซึง่มีหน้าท่ีตรวจสอบวินยัและความประพฤตขิองสมาชิกพรรคฯ นอกจากนี ้ ท่ีประชมุยงัเห็นชอบให้บรรจแุนวคดิ

สงัคมนิยมท่ีมีลกัษณะเฉพาะแบบจีนสมยัใหมข่องประธานาธิบดี สี จิน้ผิง ไว้ในธรรมนญูของพรรคฯ   

วนัท่ี 25 ตลุาคม 2017 คณะกรรมการกลางพรรคฯ สมยัท่ี 19 เปิดประชมุครัง้แรก มีมตเิห็นชอบการดํารง
ตําแหนง่สําคญัตา่งๆ ในพรรคฯ ได้แก่ เลขาธิการพรรคฯ (中共中央总书记) คณะกรรมการกรมการเมือง (中央

政治局委員会) คณะกรรมการประจํากรมการเมือง (中央政治局常务委员会 มีอํานาจตดัสนิใจสงูสดุในพรรคฯ
ประกอบด้วยกรรมการ 7 คน) เลขาธิการประจําสํานกัเลขาธิการกลาง (中央书记处书记) คณะกรรมาธิการทหาร
สว่นกลาง (中央军事委员会) รวมทัง้เห็นชอบในแผนงานปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือประสทิธิภาพการ
บริหารงานจากสว่นกลางในการกํากบัดแูลระดบัมหภาค ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคม  เทคโนโลยี  และสิง่แวดล้อม  

 

แผนงานปรับโครงสร้างหนว่ยงานภาครัฐ มีสาระสําคญั คือ จดัตัง้กระทรวงใหม ่ 6 กระทรวง และปรับ
โครงสร้างการบริหารงานของหน่วยงาน/คณะกรรมการตา่งๆ  ตามรายละเอียดโดยสงัเขป ดงันี ้   

 

1. จดัตัง้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ(自然资源部)  
ยกเลกิ กระทรวงทรัพยากรธรณี กรมสมทุรศาสตร์  กรมสารนิเทศสํารวจธรณีวิทยาและจดัทําแผนท่ี   

    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตมีิหน้าท่ีรับผิดชอบภาระงานตา่งๆ ของกระทรวงทรัพยากรธรณี 
กรมสมทุรศาสตร์  กรมสารนิเทศสํารวจธรณีวิทยาและจดัทําแผนท่ี รวมทัง้รับโอนงานตา่งๆ ของ
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มาอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิได้แก่ 

- การจําแนกพืน้ท่ีตามลกัษณะเศรษฐกิจและทรัพยากร ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ปฏิรูปและพฒันาประเทศ 

- การวางผงัเมืองและผงัชนบท ในความรับผิดชอบของกระทรวงท่ีอยูอ่าศยัและการพฒันาตวั
เมืองกบัชนบท 

- การสํารวจทรัพยากรนํา้และขึน้ทะเบยีนสทิธิ ในความรับผิดชอบของกระทรวงชลประทาน  

จีนปรบัโครงสรา้งหน่วยงานภาครฐั 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบรหิารงานจากสว่นกลาง 



- การสํารวจทรัพยากรทุง่หญ้าและขึน้ทะเบียนสทิธิ ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร  
- การสํารวจทรัพยากรป่าไม้ พืน้ท่ีลุม่ และขึน้ทะเบียนสทิธิ ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้   

              
2. จดัตัง้กระทรวงสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศ (生态环境部)  

ยกเลกิ กระทรวงอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม   
        กระทรวงสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศมีหน้าท่ีรับผิดชอบภาระงานตา่งๆ ของกระทรวงอนรัุกษ์
สิง่แวดล้อม และรับโอนงานตา่งๆ ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มาอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวง
สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศ  ได้แก่   

- การรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางภมูิอากาศและลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก ในความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการปฏิรูปและพฒันาประเทศ 

- การป้องกนัและควบคมุมลพษิท่ีมีตอ่นํา้ใต้ดนิ ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากร
ธรณี 

- การกําหนดแหลง่พลงังานนํา้ ควบคมุจดุปลอ่ยนํา้เสีย และอนรัุกษ์แหลง่นํา้ ในความ
รับผิดชอบของกระทรวงชลประทาน 

- การจดัการและควบคมุมลพษิท่ีมีตอ่แหลง่เกษตรกรรม ในความรับผิดชอบของกระทรวง
เกษตร 

- การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมทางทะเล ในความรับผิดชอบของกรมสมทุรศาสตร์ 
- การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมรอบโครงการผนันํา้ภาคใต้สูภ่าคเหนือ ในความรับผิดชอบของ

สํานกังานคณะกรรมการโครงการผนันํา้ภาคใต้สูภ่าคเหนือ    
 

3. จดัตัง้กระทรวงเกษตรและชนบท (农业农村部)  
 ยกเลกิ กระทรวงเกษตร   

กระทรวงเกษตรและชนบทมีหน้าท่ีรับผิดชอบภาระงานตา่งๆ ของกระทรวงเกษตร ยกเว้นงาน
ตรวจสอบและควบคมุเรือประมงให้อยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมและการขนสง่ และ
รับโอนงานตา่งๆ ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มาอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและชนบท  
ได้แก่ 

- โครงการลงทนุด้านการเกษตร ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการปฏิรูปและพฒันาประเทศ    
- โครงการพฒันาการเกษตรแบบบรูณาการ ในความรับผิดชอบของกระทรวงการคลงั 
- โครงการจดัการพืน้ท่ีเกษตร ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรณี  
- โครงการจดัหาแหลง่นํา้แก่พืน้ท่ีเกษตร ในความรับผิดชอบของกระทรวงชลประทาน   
 

4. จดัตัง้กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียว (文化和旅游部)  
ยกเลกิ กระทรวงวฒันธรรมและกรมการทอ่งเท่ียว โดยรวมภาระงานของหน่วยงานดงักลา่วมาอยูใ่น
ความรับผิดชอบของกระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียว 



 
5. จดัตัง้กระทรวงการทหารผา่นศกึ (退役军人事务部)  และรับโอนงานตา่งๆ ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

มาอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงการทหารผา่นศกึ  ได้แก่  
- การจดัสรรตําแหนง่งานและดแูลทหารปลดประจําการ ในความรับผิดชอบของกระทรวงกิจการ   
  พลเรือน  
- การโยกย้ายตําแหนง่ทางทหาร ในความรับผิดชอบของกระทรวงประกนัสงัคมและทรัพยากร  
  มนษุย์   
- ภาระงานของหน่วยกิจการการเมืองและหนว่ยกิจการสนบัสนนุ ในความรับผิดชอบของ  
  คณะกรรมาธิการทหารสว่นกลาง  
 

6. จดัตัง้กระทรวงจดัการภาวะฉกุเฉิน (应急管理部)  
ยกเลกิ กรมควบคมุการผลติท่ีมีความปลอดภยั  
      กระทรวงจดัการภาวะฉกุเฉินมีหน้าท่ีกํากบัดแูลกรมเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหว กรมควบคมุความ
ปลอดภยัในเหมืองถ่านหิน และหนว่ยกู้ภยัตา่งๆ รวมทัง้รับโอนงานตา่งๆ ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
มาอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงจดัการภาวะฉกุเฉิน  ได้แก่  

- งานในความรับผิดชอบของกรมควบคมุการผลติท่ีมีความปลอดภยั 
- การจดัการภาวะฉกุเฉิน ในความรับผิดชอบของสํานกันายกฯ 
- งานป้องกนัอคัคีภยั ในความรับผิดชอบของกระทรวงพิทกัษ์สนัตริาษฎร์ 
- งานกู้ภยัพิบตั ิในความรับผิดชอบของกระทรวงกิจการพลเรือน  
- งานป้องกนัธรณีพิบตัภิยั ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรณี 
- งานป้องกนัอทุกภยัและภยัแล้ง ในความรับผิดชอบของกระทรวงชลประทาน  
- งานป้องกนัไฟไหม้ทุ่งหญ้า ในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร  
 - งานป้องกนัไฟป่า ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้    
- งานกู้ภยัแผน่ดนิไหว ในความรับผิดชอบของกรมเฝ้าระวงัแผน่ดนิไหว    
- งานท่ีเก่ียวข้องของหน่วยบญัชาการกู้ภยัหรือศนูย์กู้ภยั 
 

7. จดัตัง้คณะกรรมการสาธารณสขุและสขุภาพแหง่ชาต ิ(国家卫生健康委员会)  
 ยกเลกิ คณะกรรมการสาธารณสขุและวางแผนครอบครัว อนกุรรมการพฒันาระบบสาธารณสขุและ
การแพทย์ โดยรวมภาระงานของหน่วยงานดงักลา่วมาอยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สาธารณสขุและสขุภาพแหง่ชาต ิ 

คณะกรรมการสาธารณสขุและสขุภาพแหง่ชาตยิงัมีหน้าท่ีกํากบัดแูลการดําเนินงานของกรม
ควบคมุยาแผนจีน และรับโอนงานตา่งๆ ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง มาอยูใ่นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสาธารณสขุและสขุภาพแหง่ชาต ิ  ได้แก่  

- งานประจําของคณะกรรมการกิจการผู้สงูอาย ุ



- การบงัคบัใช้ระเบียบข้อบงัคบัการควบคมุยาสบู ในความรับผิดชอบของกระทรวงอตุสาหกรรม 
- งานในความรับผิดชอบของกรมควบคมุการผลติท่ีมีความปลอดภยั ซึง่รับผิดชอบนโยบายและ 
  มาตรการควบคมุการผลติให้มีความปลอดภยัและถกูสขุอนามยั        

 

8. ปรับโครงสร้างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (科学技术部)  โดยควบรวมกรมผู้ เช่ียวชาญ
ชาวตา่งชาตแิละคณะกรรมการกองทนุวทิยาศาสตร์ธรรมชาต ิ มาอยูใ่นความรับผิดชอบของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  

9. ปรับโครงสร้างกระทรวงยตุธิรรม (司法部) 

ยกเลกิ สํานกังานกฤษฎีกาในสงักดัสํานกันายกฯ โดยโอนงานในความรับผิดชอบของสํานกังาน
กฤษฎา มาอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงยตุธิรรม 

 

10.  เพิ่มประสทิธิภาพการดําเนินงานของกระทรวงชลประทาน (水利部) 

ยกเลกิ สํานกังานคณะกรรมการโครงการเข่ือนสามผา (Three Gorges Dam) และสํานกังาน

คณะกรรมการโครงการผนันํา้ภาคใต้สูภ่าคเหนือ โดยโอนงานในความรับผิดชอบของหน่วยงานทัง้

สอง มาอยูใ่นความรับผิดชอบของกระทรวงชลประทาน 

 

11. เพิ่มประสทิธิภาพการดําเนินงานของสํานกังานตรวจเงินแผน่ดนิ (審計署)  
ยกเลกิ การจดัตัง้คณะกรรมการตา่งๆ ในการกํากบัดแูลรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ และโอนงานตรวจสอบ
ดงัตอ่ไปนี ้ มาอยูใ่นความรับผิดชอบของสํานกังานตรวจเงินแผน่ดนิ   

- งานตรวจสอบโครงงานขนาดใหญ่ของคณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปแห่งชาต ิ
- งานตรวจสอบการบริหารงบประมาณกลางของกระทรวงการคลงั 
- งานตรวจสอบรายรับรายจา่ยอ่ืนๆ ทางการคลงั 
- งานตรวจสอบความรับผิดชอบด้านการเงินของเจ้าหน้าท่ีระดบัสงูในรัฐวิสาหกิจ 
- งานตรวจสอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ 

 
12. จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาต ิ(國家監察委員會) 

ยกเลกิ กระทรวงตรวจสอบ (監察部) และกรมป้องกนัการทจุริตแหง่ชาต ิ (國家預防腐敗局) โดย
โอนงานในความรับผิดชอบของหนว่ยงานดงักลา่ว มาอยูใ่นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแห่งชาต ิ  

 
  



ภายหลงัการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงและหน่วยงานในการกํากบัดแูลของนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี  ประกอบด้วย 26  หนว่ยงานหลกั  ได้แก่      

1. กระทรวงการตา่งประเทศ    ( Ministry of Foreign  Affairs  外交部 ) 

2. กระทรวงกลาโหม               ( Ministry of National Defense  国防部 ) 

3. กระทรวงศกึษาธิการ                 ( Ministry of  Education  教育部 ) 

4. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ( Ministry of  Science and Technology 科學技術部 ) 

5. กระทรวงอตุสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Ministry of Industry and Information Technology      

                                                                          工业和信息化部) 

6. กระทรวงพิทกัษ์สนัตริาษฎร์    ( Ministry of Public Security  公安部) 

7. กระทรวงความมัน่คงแห่งชาต ิ   ( Ministry of State Security  國家安全部) 

8. กระทรวงกิจการพลเรือน    ( Ministry of Civil Affairs  民政部 ) 

9. กระทรวงยตุธิรรม    ( Ministry of Justice  司法部 ) 

10. กระทรวงการคลงั     ( Ministry of Finance  財政部 ) 

11. กระทรวงทรัพยากรมนษุย์และสวสัดกิารสงัคม ( Ministry of  Human Resources and Social Security  

            人力资源和社会保障部 ) 

12. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาต ิ    ( Ministry of Natural Resources  自然资源部 ) 

13. กระทรวงสิง่แวดล้อมและระบบนิเวศ   ( Ministry of Ecological Environment  生态环境部 ) 

14. กระทรวงท่ีอยูอ่าศยัและพฒันาตวัเมืองกบัชนบท ( Ministry of Housing and Urban-Rural    

                                                                          Development  住房和城乡建设部 ) 

15. กระทรวงคมนาคมและการขนสง่     ( Ministry of Transport  交通运输部 ) 

16. กระทรวงชลประทาน       ( Ministry of  Water Resources   水利部 ) 

17. กระทรวงเกษตรและชนบท   ( Ministry of  Agriculture and Rural Affairs   农业农村部 ) 

18. กระทรวงพาณิชย์     ( Ministry of  Commerce  商务部 ) 



19. กระทรวงวฒันธรรมและการท่องเท่ียว  ( Ministry of  Culture and Tourism  文化和旅游部 ) 

20. กระทรวงการทหารผา่นศกึ   ( Ministry of  Veterans Affairs  退役军人事务部 ) 

21. กระทรวงจดัการภาวะฉกุเฉิน   ( Ministry of  Emergency Management  应急管理部 ) 

22. ธนาคารประชาชนจีน (ธนาคารกลาง)  ( People's Bank of China  中国人民银行 ) 

23. สํานกังานตรวจเงินแผน่ดนิ   ( National  Audit Office  审计署 ) 

24. คณะกรรมการพฒันาและปฏิรูปประเทศ    ( National Development and Reform Commission  

                                                                 国家发展和改革委员会 ) 

25. คณะกรรมการกิจการชนเผา่แห่งชาต ิ  ( State Ethnic Affairs Commission 国家民族事务委员会) 

26. คณะกรรมการสาธารณสขุและสขุภาพแหง่ชาต ิ( National Health Commission 国家卫生健康委员会 ) 

 

*********************************** 

                                  
 


