
9001:2015





นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

พลอากาศเอก ทรงธรรม  โชคคณาพิทักษ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ

คนที่หนึ่ง

พลโท สุรใจ จิตตแจง
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ

คนที่สอง

นายนิพนธ  นราพิทักษกุล
อนุกรรมาธิการ

นายวิชัย  ศรีขวัญ
อนุกรรมาธิการ

นายเจริญ  ภัสระ
อนุกรรมาธิการ

นายชำนาญวิทย  เตรัตน
อนุกรรมาธิการ

นายชัยรัตน  มาประณีต
อนุกรรมาธิการ

นายสุชาติ  สหัสโชติ
อนุกรรมาธิการ

นายบุญสนอง  บุญมี
อนุกรรมาธิการ

พลอากาศเอก นพดล  นุมศิริ
อนุกรรมาธิการ

พลตรี เจษฎาภรณ  เขมนงาน
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ

นายบัญญัติ  จันทนเสนะ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

นายกฤษฎา  บุญราช
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

นายธำรงค  เจริญกุล
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

นายสุทธินันท  บุญมี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

นายพิเชษฐ  ไพบูลยศิริ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

นายอุทาร  พิชญาภรณ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

นายปติธรรม  ฐิติมนตรี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

นายปรีชา  ฐานะพันธุ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

นายสุทัศน  สุขเจริญ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

พลตรี สุรชาติ  จิตตแจง
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

นายวัยวุฒิ  สุรพฤกษ
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

นายณพล  เภารัศมี
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ

คณะอนุกรรมธิการการจัดระบบการบริหารราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย



               (สําเนา) 

บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ   คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  โทร.๙๑๘๐-๑                    
ท่ี  สว (สนช)(กมธ๒) ๐๐๑๐/(ร..๒๒..)                    วันท่ี          ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑         
เรื่อง  รายงานผลการพจิารณาศึกษา เร่ือง “การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาค                       
 เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ”      
กราบเรียน  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
  ด้วยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติ บัญญัติแห่งชาติ  
มีหน้าที่และอํานาจตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๒) 
กําหนดให้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติคณะหนึ่ง มีอํานาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่าง
พระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเร่ืองใด ๆ ที่เก่ียวกับการปกครอง การ
บริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง 
และส่วนภูมิภาค การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการป้องกันและรักษาความม่ันคง
ของประเทศ และกิจการทหาร ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมาธิการ ประกอบด้วย 

๑. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ 
๒. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๓. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๔. นายปรีชา วัชราภัย รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม 
๕. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๖. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 
๗. ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
๘. พลเอก สุชาติ หนองบัว โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
๙. พลเอก อู้ด เบ้ืองบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๐. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๑. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๒. คุณพรทิพย์ จาละ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๓. นายสีมา สีมานันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๔. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 
๑๕. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ กรรมาธิการ 
๑๖. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ กรรมาธิการ 
๑๗. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ กรรมาธิการ  
๑๘. นายดิสทัต โหตระกิตย์ กรรมาธิการ 
๑๙. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง กรรมาธิการ 
 



-๒- 
๒๐. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ กรรมาธิการ 
๒๑. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล กรรมาธิการ 
๒๒. นายพรศักดิ์ เจียรณัย กรรมาธิการ 
๒๓. นายศิระชัย โชติรัตน์ กรรมาธิการ 
๒๔. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการ 
๒๕. พลเอก สรรชัย อจลานนท์ กรรมาธิการ 
๒๖. พลเอก สุนทร ขําคมกุล กรรมาธกิาร 
๒๗. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ กรรมาธิการ 
๒๘. พลโท สุรใจ จิตต์แจ้ง กรรมาธิการ 
๒๙. นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการ 
๓๐. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ กรรมาธิการ 

  บัดนี้ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน  ได้พิจารณาศึกษา เร่ือง “การพัฒนา 
การบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
  จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเสนอรายงานของคณะกรรมาธิการฯ  
ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๙๖ 
 

                        (ลงชื่อ) พลเอก  บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ 
 (บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์) 

 ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน  
                                                      สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 
                     สําเนาถูกต้อง 

 
                     (นายเจษฎา ชํานาญป่า) 

        ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ 
      คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 

                                                  สํานักกรรมาธิการ ๒ 
                                                 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

                       ปฏิบัติหน้าที่สํานักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
                                 
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน  
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๐  
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๘๑                                         วรวลัญช์ (พิมพ์) 

                   เจษฎา/วรวลัญช์/จันทิมา (ทาน)  



รายงานผลการพิจารณาศึกษา 
ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เร่ือง การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
************ 

  ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ .ศ . ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘  
วรรคสอง (๒) กําหนดให้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะหนึ่ง โดยมีหน้าที่และอํานาจในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระทํากิจการ พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนา
ระบบราชการ รวมทั้งการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค การปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการป้องกันและรักษาความม่ันคงของประเทศ และกิจการทหาร  
   คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้ว เห็นว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีความจําเป็นต้อง
ปฏิรูปประเทศในทุกด้านตามแนวความคิดสําคัญดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งได้วางหลักการและกลไกในการปฏิรูปประเทศไว้ในหลายมาตรา รวมทั้ง
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงแผนของประเทศในด้านอื่น ๆ เช่น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีสาระสําคัญบัญญัติให้ทุกภาคส่วนต้องดําเนินการ
ปฏิรูป ในฐานะที่การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อการปฏิรูปประเทศ จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่การเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จึงได้ดําเนินการพิจารณาศึกษาเพื่อจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินต่อไป 
  บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเร่ืองดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 96 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



~ ๒ ~ 
 

 ๑. การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ 
  ๑.๑ คณะกรรมาธิการ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการ
บริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ประกอบด้วย 
   ๑) นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
   ๒) พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง 
   ๓) พลโท สุรใจ  จิตต์แจ้ง รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่สอง 
   ๔) นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล อนุกรรมาธิการ 
   ๕) นายวิชัย  ศรีขวัญ อนุกรรมาธิการ 
   ๖) นายเจริญ  ภัสระ อนุกรรมาธิการ 
   ๗) นายชัยรัตน์  มาประณีต อนุกรรมาธิการ 
   ๘) นายสุชาติ  สหัสโชติ อนุกรรมาธิการ 
   ๙) นายชํานาญวิทย์  เตรัตน์ อนุกรรมาธิการ 
   ๑๐) นายบุญสนอง  บุญมี อนุกรรมาธิการ 
   ๑๑) พลอากาศเอก นพดล  นุ่มศิริ อนุกรรมาธิการ 
   ๑๒) พลตรี เจษฎาภรณ์  เขม้นงาน เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ 

   ทั้งนี้ ให้มีที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย 
   ๑) นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ 
   ๒) นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา 
   ๓) พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ 
   ๔) นายกฤษฎา  บุญราช 
   ๕) นายปิติธรรม  ฐิติมนตรี 
   ๖) นายปรีชา  ฐานะพันธุ์ 
   ๗) นายสุทัศน์  สุขเจริญ  
   ๘) นายธํารงค์  เจริญกุล  
   ๙) พลตรี สุรชาติ  จิตต์แจ้ง 
   ๑๐) นายสุทธินันท์  บุญมี 
   ๑๑) นายพิเชษฐ  ไพบูลย์ศิริ 
   ๑๒) นายณพล  เภารัศมี 
   ๑๓) นายอุทาร พชิญาภรณ์ 
   ๑๔) นายวัยวุฒิ  สุรพฤกษ์    

  ๑.๒ ในการดําเนินการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการได้ศึกษาข้อมูล 
จากเอกสารที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
แผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร



~ ๓ ~ 
 

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ตลอดจน 
กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี และเอกสารวิชาการอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
นอกจากนั้น ยังได้มีการออกไปศึกษาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของ
ประเทศ  รวมทั้ งการเชิญ ส่ วน ราชการที่ เ ก่ี ยวข้ อ งมาให้ ข้ อ มูล  ประสบการณ์ ของ 
การปฏิบัติงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบการศึกษา
และจัดทําเอกสารผลการศึกษาฉบับนี้  
 ๒. ผลการพิจารณาศึกษา 
  คณะกรรมาธิการ ได้พิจารณาศึกษา เร่ือง “การพัฒนาการบริหารระบบ
ราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ”  ซึ่งได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการ
การจัดระบบการบ ริหารราชการส่ วนกลาง ส่ วน ภู มิภาค  และรัฐวิสาห กิจในสั งกัด
กระทรวงมหาดไทย ดําเนินการพิจารณาศึกษากรณีดังกล่าว โดยคณะกรรมาธิการ ได้พิจารณา
รายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว และได้มีมติเห็นชอบกับ
รายงานดังกล่าว โดยถือว่าเป็นรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ  
  คณ ะก รรม าธิ ก าร  จึ งข อ เสน อ ราย งาน ผลก าร พิ จ ารณ า ศึ กษ า  
โดยมีรายละเอียด พร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ตามรายงานท้ายนี้ เพื่อให้ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้โปรดพิจารณา และหากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ 
ผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ แล้ว ขอได้ โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี 
กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร
ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสืบไป  
 
 
                                                        พลเอก 
   (สมหมาย  เกาฏีระ) 

 เลขานุการคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 
                                                  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 



คํานํา 
 

  ด้วยคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
มีหน้าที่และอํานาจตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘  
วรรคสอง (๒) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ  
กระทํากิจการ พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับการปกครอง การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการจัดระบบบริหารราชการส่วนกลาง  
และส่วนภูมิภาค การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนการป้องกันและรักษา 
ความม่ันคงของประเทศ และกิจการทหาร เพื่ อการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ คณะกรรมาธิการ จึงเห็นควรตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 
ก า ร จั ด ร ะ บ บ ก า รบ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ส่ ว น ก ล า ง  ส่ ว น ภู มิ ภ า ค  แ ล ะ รั ฐ วิ ส าห กิ จ 
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้ งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของคณะกรรมาธิการเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสบความสําเร็จตามความมุ่งหมาย และเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  
  คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่า ในปัจจุบันประเทศไทยมีความจําเป็น 
ต้องปฏิรูปประเทศในทุกด้านตามแนวความคิดสําคัญดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งได้วางหลักการและกลไกในการปฏิรูปประเทศไว้ในหลายมาตรา 
รวมทั้งพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงแผนของประเทศในด้านอื่น ๆ เช่น แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมีสาระสําคัญบัญญัติให้ทุกภาคส่วนต้องดําเนินการ
ปฏิรูป ในฐานะที่การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อการปฏิรูปประเทศ จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่การเป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จึงได้ดําเนินการพิจารณาศึกษาเพื่อจัดทําข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค เพื่อให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินต่อไป 

คณะกรรมาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานผลการพิจารณาศึกษาฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ในการนําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไป
ประกอบการพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

     คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน  
                                                 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 
 การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่อง ที่ปรากฏชัดเจนและ 
เป็นพื้นฐานของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบันนั้น เร่ิมตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศคร้ังใหญ่และคร้ังสําคัญ โดยกําหนดให้มี
กระทรวงต่าง ๆ ทําหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและครอบคลุมสถานการณ์ของประเทศ 
รวมทั้งเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินในสมัยนั้นสอดคล้องกับยุคสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ประเทศ มีความเป็นอารยะเทียบทัดเทียมประเทศตะวันตกที่กําลังขยายอิทธิพลมายังประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในขณะนั้น 
 ต่อมา การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย                 
เป็ น กล ไกสํ า คัญ ของป ระ เทศสื บ เนื่ อ ง กัน ตลอดมา  ทั้ งนี้  เนื่ อ งจากการบ ริห ารราชการ 
ส่วนภู มิภาคเป็นกลไกสําคัญของการบริหารราชการแผ่นดินที่ มีการรองรับโดยรัฐธรรมนูญ 
แห่ งราชอาณาจักรไทยที่ ผ่ านมา ที่ กํ าหนดให้ เป็นกลไกหนึ่ งในการบริหารราชการแผ่นดิน  
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการนํานโยบายของรัฐบาลส่วนกลางไปสู่ 
การปฏิบัติถึงประชาชน ทําหน้าที่แทนรัฐบาลส่วนกลางในการดูแลช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ของประชาชน รวมทั้งสะท้อนปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนไปสู่รัฐบาล พัฒนาพื้นที่และประชาชนให้เกิด
ความเจริญในทุกด้าน 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีความจําเป็นต้องปฏิรูปประเทศในทุกด้านตามแนวความคิดสําคัญ
ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งอาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็น
รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ ได้วางหลักการและกลไกในการปฏิรูปประเทศไว้ในหลายมาตรา 
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เก่ียวข้องอีกหลายฉบับที่บัญญัติให้ทุกภาคส่วนต้องดําเนินการปฏิรูป คือ 
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงแผนของประเทศในด้านอื่น ๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง กรม ตลอดรวมทั้งการบูรณาการแผนพัฒนา
จังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และการปฏิรูปประเทศให้เป็นประเทศไทย ๔.๐ ก็นับเป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิรูปประเทศ 
 ในฐานะที่การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อการปฏิรูปประเทศ จึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่การเป็นกลไก 
ในการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นกลไก 
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนั้น คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดทําข้อเสนอในการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อการขับเคลื่อน
การปฏิ รูปประเทศให้ เป็นกลไกสําคัญของการปฏิ รูปประเทศสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและ 
กฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 



ข 
 
 ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาภารกิจของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยกําหนดภารกิจสําคัญไว้ ๖ 
กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 
  ๑.๑ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ๑.๒ กลุ่มภารกิจด้านเกษตรและมูลค่าเพิ่ม 
  ๑.๓ กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาเมือง โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๑.๔ กลุ่มภารกิจด้านสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และ
การพัฒนาชุมชน 
  ๑.๕ กลุ่มภารกิจด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  ๑.๖ กลุ่มภารกิจด้านการเมืองการบริหาร 
 ทั้งนี้ กลุ่มภารกิจทั้ง ๖ ด้านดังกล่าว จะเป็นกลุ่มภารกิจที่สอดคล้องรองรับกับร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการ รวมท้ังสอดคล้องรองรับกับพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจน
แนวทางการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 ๒. การพัฒนาโครงสร้างของราชการส่วนภูมิภาค โดยการปรับลดจํานวนหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคท่ีมีภารกิจซ้ําซ้อนกับภูมิภาค ปรับส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาคให้เป็น
ราชการส่วนภูมิภาค และเพิ่มบทบาทของหน่วยงานภูมิภาคทําหน้าที่ เป็นผู้แทนกระทรวง/กรม 
ในภูมิภาค หรือถ่ายโอนภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนสามารถดําเนินการแทนได้ 
 นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างของการบริหารราชการ 
ส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ มีบูรณาการ และสามารถบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ในภูมิภาคให้
บรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลและกฎหมาย ได้แก่ การกําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัด/
อําเภอ จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด/อําเภอ ให้เป็นรูปธรรม เป็นต้น 
 ๓. การพัฒนาการบริหารงานบุคคลของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยเสนอให้มี
การคัดสรรบุคลากรที่ มีความ รู้ความสามารถไปปฏิ บัติ งานในภู มิภาคหรือพื้ นที่ พิ เศษ  เช่น  
เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 
รวมถึงการกําหนดเส้นทางความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Career Path) ให้กับบุคลากร 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค 
 ๔. การปรับปรุงพัฒนาระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  
ในลักษณะงบประมาณบูรณาการที่ เน้นพื้นที่ (Area Base) ยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
กลุ่มจังหวัด และภาค เป็นยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วน ในลักษณะแผนเดียวที่เน้นการพัฒนาพื้นที่ 
แก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ 
 ๕. การพัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
แนวความคิดในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาและบริหาร ได้รับการยอมรับมาเป็น
ลําดับ รวมทั้งได้ปรากฏเป็นรูปธรรมในหลาย ๆ ประเด็น การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น



ค 
 
เง่ือนไขสําคัญของความสําเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังเป็นหลักการสําคัญของกระบวนการฝึกฝนและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในประเทศให้
เกิดความม่ันคงและย่ังยืนของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกด้วย 
 ๖. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกลไกสําคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน มีความสําคัญต่อการวางแผนในด้านต่าง ๆ และการให้บริการแก่ประชาชน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเป็นระบบที่มีการบูรณาการและมีเอกภาพของข้อมูลข่าวสาร และจะ
เป็นผลดีต่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 ในการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศมี
ปัจจัยสําคัญที่เป็นเง่ือนไขไปสู่ความสําเร็จในการปฏิรูปประเทศ กล่าวคือ 
 - การมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะผู้ได้รับผลกระทบหรือประโยชน์จากกิจการ
สาธารณะของรัฐ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นปัจจัยสําคัญไปสู่ความสําเร็จของการ
ดําเนินการ รวมท้ังจะเป็นกระบวนการในการสร้างระบอบประชาธิปไตยต้ังแต่ระดับฐานรากของ
ประเทศ 
 - การมียุทธศาสตร์และงบประมาณท่ีชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์และงบประมาณที่มีบูรณาการและความชัดเจนจะเป็นปัจจัย
สําคัญในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 กล่าวโดยสรุป การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
มีเป้าหมายเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจสังคมของคนในประเทศ เป็นการกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคและสร้างความม่ันคงม่ังค่ังย่ังยืนแก่ประชาชนและประเทศอย่างถาวร 
 

_____________________________________ 
 



บทท่ี ๑ 
บทนํา 

๑. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  ประเทศไทยมีรูปแบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข โดยเป็นระบบรัฐสภามีการใช้อํานาจอธิปไตย แบ่งเป็น ๓ อํานาจ คือ 
อํานาจนิติบัญญัติ อํานาจบริหาร อํานาจตุลาการ การใช้อํานาจการบริหารประเทศของคณะรัฐมนตรี
จะเป็นผู้กําหนดและวางนโยบายสาธารณะ มีกลไกหลักในการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือ ระบบราชการ 
หรือระบบการบริหารราชการของประเทศ ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ 
บัญญัติให้การบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ บริหารราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน โดยท้ัง ๓ ส่วนน้ี อยู่ในการควบคุมดูแลของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีหน้าท่ี
รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดิน อันครอบคลุมไปถึงการกําหนดนโยบายเพ่ือให้ข้าราชการนําไป
ปฏิบัติ การอํานวยความสะดวกและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนตามกฎหมาย นโยบาย 
และคําสั่งของคณะรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา  
  ๑) การบริหารราชการส่วนกลาง ใช้หลักการรวมอํานาจโดยให้อํานาจบังคับบัญชา 
และการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ท่ีส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานครอันเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลาง
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ แบ่งส่วนราชการออกเป็น (๑) สํานักนายกรัฐมนตรี (๒) กระทรวง
หรือทบวง ซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง (๓) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง (๔) 
กรมหรือส่วนราชการ ท่ี เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
  ๒) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการแบ่งอํานาจ โดยราชการส่วนกลาง
เป็นเจ้าของอํานาจแล้วแบ่งอํานาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคนําไปปฏิบัติ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการปฏิบัติของส่วนภูมิภาคน้ันต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพ้ืนท่ี ท้ังน้ีจะต้องไม่ขัดกับนโยบายส่วนกลาง
หรือของคณะรัฐมนตรี หรือตัวบทกฎหมายของประเทศ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มี ๒ ระดับ 
คือ จังหวัดและอําเภอ 
  ๓) การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ใช้หลักการกระจายอํานาจท่ีส่วนกลางได้มอบ
อํานาจระดับหน่ึงให้ประชาชนในท้องถ่ินไปดําเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยท่ีต้องไม่ขัดต่อ
กฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน กิจกรรมท่ีทําได้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการ
พัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น ออกข้อบังคับ
หรือระเบียบต่างๆ มาบังคับในเขตปกครองของตนได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย การบริหารราชการส่วน
ท้องถ่ินในปัจจุบัน ได้แก่ (๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (๒) เทศบาล (๓) องค์การบริหารส่วนตําบล 
(๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามท่ีกฎหมายกําหนด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 



๒ 

  ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการมาแล้วหลายครั้ง แต่ปัจจุบันการบริหารราชการ
แผ่นดินยังไม่ประสบความสําเร็จตามที่ประชาชนคาดหวัง ซึ่งยังพบทั้งปัญหาเชิงโครงสร้าง
บทบาทภารกิจ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณท่ีเป็นอุปสรรคสําคัญต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมาย ดังน้ี  
  ๑) ขนาดและบทบาทท่ีไม่เหมาะสมกับภารกิจของรัฐ 
  ๒) โครงสร้างและอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ มีความเหลื่อมล้ําซ้ําซ้อน มีระเบียบ
ข้ันตอนมาก ขาดความยืดหยุ่น ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมี
คุณภาพ 
  ๓) การกระจายอํานาจไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถ่ินยังทําได้จํากัด และยังขาดระบบ
ความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกัน 
  ๔) ยังไม่สามารถบริหารงานในลักษณะท่ีเป็นแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก 
  ๕ ) การบร ิหารราชการส ่วนภ ูม ิภาคแบบบ ูรณาการย ังขาดเอกภาพ  และ
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 
  ๖ ) การบริหารงานส่วนท้องถิ ่นยังมีประเด็นปัญหา เรื ่องความพร้อมด้าน
บุคลากรท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การถ่ายโอนภารกิจ และการบริหารงบประมาณ 
  ๗) การบริหารงานบุคคลภาครัฐไม่เป็นไปตามหลักความรู้ ความสามารถ และระบบ
คุณธรรม ปัญหาความเหล่ือมล้ําและความไม่เป็นธรรมในการบริหารงานบุคคลระหว่างข้าราชการ
ประเภทต่าง ๆ 
    อย่างไรก็ตาม รัฐบาลนี้ได้ดําเนินการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้เป็นกลไกสําคัญของรัฐบาลในการบริหารประเทศท้ังเพ่ือการพัฒนา
ประเทศและประชาชน โดยเห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ตลอดจนกฎหมายหรือ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดินและการ
พัฒนาประเทศ 
 คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภา 
นิติบัญญั ติ แ ห่ งชาติ  จึ งได้ ทํ าการศ ึกษาค ้นคว ้าและจ ัด ทํ ารายงานผลการศ ึกษา  เรื ่อ ง  
“การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” เพ่ือเป็น
ข้อเสนอในการพัฒนาการบริหารจัดการราชการส่วนภูมิภาค ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐบาล
ในการปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและรองรับกับการปฏิรูปประเทศ  
 
 



๓ 

๒. วัตถุประสงค์การศึกษา 
  เพื่อจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพ่ือ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นกลไกสําคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการปฏิรูป
ประเทศท่ีสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่ีเป็นกฎหมายสําคัญท่ีมีผลต่อการบริหารจัดการแผ่นดินและประชาชน 
๓. กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 คณะผู ้ศึกษาได้สร้างกรอบแนวความคิด จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ระเบียบ
กฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยอธิบายรายละเอียดตามแผนภาพท่ี
ปรากฏ ดังน้ี 



๔ 

 
แผนภาพท่ี ๑ กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

 
 



๕ 

๔. ขอบเขตการศึกษา 
 เอกสารการศึกษาฉบับน้ี กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ เฉพาะการปรับปรุง
พัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพ่ือให้สอดคล้องรองรับกับสาระสําคัญเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายสําคัญท่ี
มีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดินในอนาคต 
๕. วิธีดําเนินการ 
 คณะอนุกรรมาธิการ ได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ
แผ่นดิน เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 
๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ . ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี 
และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา นอกจากน้ัน ยังได้มีการออกไปศึกษาการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคในพ้ืนท่ีจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ รวมท้ังการเชิญส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องมาให้ข้อมูล 
ประสบการณ์ของการปฏิบัติงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบ
การศึกษาและจัดทําเอกสารผลการศึกษาฉบับน้ี  
๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ข้อเสนอแนะการศึกษาฯ จะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการดําเนินการบริหารจัดการ
ราชการส่วนภูมิภาค โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการ ปรับบทบาท ภารกิจ หน้าท่ีใหม่ และ
พัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน นําไปสู่การพัฒนาประเทศ และประชาชนให้มีความม่ันคง 
ม่ังค่ัง ย่ังยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



บทที่ ๒ 
แนวคิด ทฤษฎี และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในบทน้ี คณะอนุกรรมาธิการ ได้นําแนวคิด ทฤษฎี กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ
การบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะในส่วนที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค มาใช้เป็น
หลักการสําคัญ สําหรับอ้างอิงและใช้ประกอบในการจัดทํารายงานผลการศึกษาฉบับน้ี ทั้งน้ี มีสาระสําคัญ 
ประกอบด้วย 

๑. แนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 ๑.๑ แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นแนวคิดการบริหารระดับช้ันตรงกลางระหว่าง
การบริหารราชการส่วนกลางกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักการแบ่งอํานาจการปกครอง
จากส่วนกลาง เพื่อตอบสนองต่อประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมี
นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ เช่น Donald C. Rowat ได้อธิบายว่า การบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
หมายถึง การบริหารราชการในระดับชั้นที่สอง ที่อยู่รองถัดจากระดับรัฐบาลกลางและอยู่เหนือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชํานาญ ยุวบูรณ์ ได้อธิบายความหมายของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
หมายถึง การที่รัฐบาลกลางส่งผู้แทนออกไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ และให้ผู้แทนของรัฐบาลกลาง
น้ันมีอํานาจการวินิจฉัยสั่งการที่ขึ้นต่ออํานาจการบังคับบัญชาของการบริหารราชการส่วนกลางตามลําดับ
ช้ัน และจากความหมายของนักวิชาการ สามารถประมวลลักษณะสําคัญ การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคได้ ๒ ประการ ได้แก่ ประการแรก เป็นการบริหารระดับช้ันตรงกลาง (Intermediate Level) 
ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่ยึดหลักการแบ่งมอบอํานาจการ
ปกครองจากส่วนกลาง เพื่อตอบสนองต่อประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 
และประการที่สอง เป็นการบริหารที่ยึดหลักการแบ่งอํานาจการปกครอง (Deconcentration) เป็นการ
บริหารที่รัฐแต่งต้ังตัวแทนจากรัฐบาลหรือราชการส่วนกลาง เพ่ือนํานโยบายไปปฏิบัติ จะมอบหมายให้
ราชการส่วนภูมิภาคไปทําแทน โดยมีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการและตัดสินใจภายใต้กรอบกฎหมาย 
เป็นต้น 
  ดังน้ัน การจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค  หมายถึง การจัดกลุ่มงาน 
หรือจัดกลุ่มอํานาจหน้าที ่ของส่วนราชการ ซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายอํานาจจาก
ราชการส่วนกลางให้เป็นผู้ดําเนินการแทน โดยจัดให้สอดคล้องกับความจําเป็นและขนาดของท้องที่ 
ความหนาแน่นของชุมชน และจํานวนประชากรด้วย แบ่งออกเป็น ๒ เรื่อง ได้แก่ 
  ๑) ความหมายและความสําคัญของการจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
หมายถึง การจัดกลุ่ม หรือจัดกลุ่มอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ ซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อํานาจจากราชการส่วนกลางในระดับกระทรวงและกรม ให้เป็นผู้ดําเนินการแทน โดยจัดให้สอดคล้อง
กับความจําเป็นและขนาดของท้องที่ ความหนาแน่นของชุมชน และจํานวนประชากรด้วย รวมถึง
การกําหนดจํานวนตําแหน่ง หรืออัตรากําลังและการกําหนดอํานาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ 
รวมท้ัง กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการด้วย ซึ่งการจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ทําให้มีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้
อย่างสะดวก แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้รวดเร็วคล่องตัว และเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติงาน 



๘ 

  ๒) ความจําเป็นในการจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เน่ืองจาก
ราชการส่วนภูมิภาค มีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งได้รับมอบหมายจากราชการส่วนกลาง ทั้งจาก
นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง และกรม ต่าง ๆ ทั้งด้านการปกครอง การรักษาความสงบ 
และป้องกันภยันตรายแก่ราษฎร การป้องกันโรค การส่งเสริมอาชีพ ทั้งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม 
และพาณิชยกรรม การบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม การศึกษา ตลอดจนการจัดเก็บภาษีอากร เป็นต้น 
ซึ่งการที่จะทําให้ราชการส่วนภูมิภาคปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ได้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ประชาชนอยู่ดีมีสุข
และได้รับความสะดวกสบายจากบริการต่าง ๆ ของรัฐตามสมควรและทั่วถึงในท้องที่ต่าง ๆ และ
เหมาะสมกับสภาพความแตกต่างของภูมิภาคต่าง ๆ จึงจําเป็นที่จะต้องจัดโครงสร้างการบริหาร
ราชการและหน่วยการปกครองแต่ละระดับให้ชัดเจน 

 ๑.๒ การบริหารราชการไทยในอดีต 
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคต้ังแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ซึ่งเริ่มต้ังแต่ยุคอาณาจักร
สุโขทัย อาณาจักรอยุธยา และยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่ ๔ นั้น มีความ
คล้ายคลึงกัน คือ เป็นลักษณะของการปกครองในรูปแบบหัวเมือง โดยแต่งตั้งขุนนางหรือข้าราชการ
จากส่วนกลางเพื่อไปปกครองหัวเมือง หรืออาจแต่งตั้งจากเชื้อสายทางเจ้าผู้ครองเมืองเดิม ให้เป็น
ผู้ปกครองหัวเมืองภายใต้การกํากับดูแลของส่วนกลางหรือราชธานี ตามดุลพินิจของผู้มีอํานาจ
ในส่วนกลาง ดังมีรายละเอียดประกอบด้วย 
  ๑.๒.๑ ยุคอาณาจักรสุโขทัย ประมาณ พ.ศ. ๑๗๘๑ - ๑๙๘๑ มีการปกครองแบบ 
ปิตุราชาธิปไตย หรือพ่อปกครองลูก โดยพระมหากษัตริย์ หรือพ่อขุน จะมีหน้าที่ปกครองดูแลทุกข์
สุขของประชาชนเสมือนพ่อดูแลลูก 
  ๑.๒.๒ ยุคอาณาจักรอยุธยา ประมาณ พ.ศ. ๑๘๙๓ - ๒๓๑๒ มีการจัดรูปแบบ
การปกครองส่วนกลาง คือ ในเขตเมืองหลวงและบริเวณโดยรอบเมืองหลวง มีกรมสําคัญอยู่ ๔ กรมเรียกว่า 
จตุสดมภ์ มีขุนเป็นผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย กรมเวียง กรมวัง กรมคลัง และกรมนา ส่วนการปกครอง
หัวเมือง ถ้าเป็นหัวเมืองเล็ก ๆ ที่อยู่ใกล้อยุธยาส่วนกลางจะส่งขุนนางไปปกครอง เน้นด้านเศรษฐกิจ 
ด้านทหาร ส่วนกลางจะส่งเจ้านายช้ันสูงไปปกครอง เรียกว่า เมืองลูกหลวง หรือเมืองหลานหลวง มีอํานาจ
ปกครองตนเองค่อนข้างมาก ทั้งการเก็บภาษีอากร การควบคุมไพร่พล การพิจารณาไต่สวนและชําระคดี 
   ใน พ.ศ. ๑๙๙๘ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรูปการปกครอง
โดยยึดหลัก ๓ ประการ คือ การดึงอํานาจเข้าสู่ส่วนกลางแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน
ให้ชัดเจน และถ่วงดุลอํานาจระหว่างทหารกับพลเรือน โดยในส่วนกลางทรงตั้งกรมขนาดใหญ่เพิ่ม 
๒ กรม คือ กรมกลาโหม มีสมุหกลาโหมเป็นหัวหน้าหน่วยฝ่ายทหารดูแลกิจการฝ่ายทหารภายในราชธานี
และหัวเมืองต่าง ๆ และกรมมหาดไทย มีสมุหนายกเป็นหัวหน้าราชการฝ่ายพลเรือน ดูแลกิจการพลเรือน
ในหัวเมืองต่าง ๆ ทุกเมืองทั่วราชอาณาจักรซึ่งรวมจตุสดมภ์ด้วย การปกครองหัวเมือง แบ่งเป็นเมือง
ช้ันจัตวาอยู่ภายใต้การปกครองของราชธานี คือส่วนกลางจะส่งขุนนางที่เรียกว่า ผู้รั้ง (มีอํานาจน้อยกว่า
เจ้าเมือง) ไปปกครองและให้ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง ส่วนเมืองช้ันเอก หรือเมืองพระยามหานคร ส่วนกลาง
จะส่งเจ้านายหรือขุนนางจากอยุธยาไปปกครองหรืออาจให้เจ้านายเช้ือสายเจ้าเมืองเดิมเป็นผู้ปกครองต่อไป  
 
 
 



๙ 

  ๑.๒.๓ ยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ต้ังแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงรัชกาลที่ ๔  
   ๑) ในช่วงการปกครองประเทศ ยังคงยึดตามรูปแบบการปกครองสมัย
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ คือ ยังคงมีจตุสดมภ์ และมีอัครมหาเสนาบดี ๒ ฝ่าย คือ สมุหนายก 
และสมุหกลาโหม แต่รัชกาลที่ ๑ ได้โปรดเกล้าฯ ให้สมุหนายกดูแลบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายเหนือ 
และสมุหกลาโหมดูแลบังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้ และได้ขยายอํานาจของส่วนกลางมากขึ้น โดยได้ออก
พระราชกําหนดตัดทอนอํานาจเจ้าเมืองในการแต่งตั้งข้าราชการสําคัญๆ ทุกตําแหน่ง รวมถึง
ข้าราชการแขวง โดยให้เป็นอํานาจของเสนาบดี หรือเจ้ากรมที่เก่ียวข้องในกรุงเทพฯ   
   ๒) ในสมัยรัชกาลที่ ๔ เริ ่มมีการนําระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ โดยสร้าง
กฎเกณฑ์การส่งคนเข้าระบบราชการ โดยยึดหลักความสามารถเป็นเกณฑ์มีการสอบประวัติก่อนจะแต่งต้ัง 
  ๑.๒.๔ ยุคปฏิรูปสมัยรัชกาลที่ ๕ 
   รัชกาลที่ ๕ ทรงปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และรอดพ้นจากภัยคุกคามของมหาอํานาจตะวันตก โดยทรงดําเนินการปฏิรูปทั ้งการปกครอง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพ่ือดึงอํานาจมารวมอยู่ที่ศูนย์กลางของประเทศ ดังน้ี 
   ๑) การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง  
    ใน พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยยกเลิกตําแหน่ง
อัครมหาเสนาบดี และเสนาบดี ๔ ตําแหน่ง เป็นระบบกระทรวง โดยจัดต้ังกระทรวง จํานวน ๑๒ กระทรวง 
เช่น มหาดไทย กลาโหม ต่างประเทศ วัง นครบาล เกษตร พาณิชยการ พระคลังมหาสมบัติ ยุทธนาธิการ 
ยุติธรรม การโยธาธิการ และมุรธาธิการ โดยให้ทุกกระทรวงมีหน้าที่เท่าเทียมกัน ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๓๗ 
ได้มีการแยกหน้าที่กระทรวงกลาโหมกับกระทรวงมหาดไทย ออกจากกันอย่างแท้จริง โดยโปรดเกล้าฯ 
ให้กระทรวงกลาโหมดูแลด้านการทหาร และให้กระทรวงมหาดไทยดูแลหัวเมืองทั่วราชอาณาจักร 
กระทรวงมหาดไทย จึงได้เข้ามาดูแลการปกครองและการบริหารราชการส่วนภูมิภาคต้ังแต่น้ันมา 
   ๒) การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค 
    โปรดเกล้าฯ ให้จัดการปกครองแบบเทศาภิบาลขึ้น เพื่อรวมอํานาจ
การปกครองเข้าไว้ยังจุดเดียว โดยได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ รศ. ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๔๔๐) 
และข้อบังคับลักษณะปกครองหัวเมือง รศ. ๑๑๗ เพ่ือจัดการปกครองหัวเมือง โดยระบบเทศาภิบาลน้ี 
จะมีการแต่งตั้งข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐบาลกลางอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อดูแลบําบัดทุกข์ 
บํารุงสุขแก่ราษฎร มีการจัดลําดับการปกครองเป็นมณฑล จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน ซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอย่างแท้จริง รายละเอียดมีดังน้ี 
    (๑) มณฑล ประกอบด้วย เมือง (จังหวัด) ต้ังแต่ ๒ เมืองขึ้นไป มีข้าหลวง
เทศาภิบาลเป็นข้าหลวงใหญ่ มีอํานาจรองลงมาจากเสนาบดี 
    (๒) เมือง (จังหวัด) ประกอบด้วย อําเภอ มีผู้ว่าราชการเมือง พร้อมด้วย
กรมการเมือง เป็นผู้บังคับบัญชาและดูแลประชาชน 
    (๓) อําเภอ ประกอบด้วย ตําบลหลาย ๆ ตําบล มีนายอําเภอ หรือหมื่น
แขวง เป็นผู้รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชาร่วมกับคณะกรมการอําเภอ 
    (๔) ตําบล ประกอบด้วย หมู่บ้านหลาย ๆ หมู่บ้าน มีกํานัน ซึ่งมาจาก
การเลือกกันเองระหว่างผู้ใหญ่บ้านด้วยกัน เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา 
    (๕) หมู่บ้าน เป็นหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุด ประกอบด้วยหลาย ๆ 
บ้านรวมกัน มีผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งได้รับแต่งต้ังจากผู้ว่าราชการเมือง เป็นผู้ปกครอง 



๑๐ 

      

 



๑๑ 

แผนภาพที่ ๒ แผนท่ีประเทศไทย แสดงเขตมณฑลต่าง ๆ ในสมัยที่มีการปกครองแบบมณฑล
เทศาภิบาล 
   ๓) การปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น 
    โปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ังสุขาภิบาลท่าฉลอมขึ้น เป็นแห่งแรก ใน พ.ศ. ๒๔๔๘ 
โดยให้มี อํานาจจัดเก็บภาษี โรงเรือนในสุขาภิบาล ต่อมาสมัยรัชกาลที่  ๖ โปรดเกล้าฯ ให้แก้ไข
พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ โดยกําหนดเป็นการปกครอง หมู่บ้าน ตําบล 
และอําเภอ ดังน้ี 
    (๑) หมู่บ้าน บ้านหลายบ้านอยู่ในท้องที่หน่ึง ซึ่งควรอยู่ในการปกครอง
เดียวกันให้จัดเป็นหมู่บ้านหน่ึง  
    (๒) ตําบล หลายหมู่บ้านรวมกันราว ๒๐ หมู่บ้าน ให้เป็นตําบลหน่ึง 
โดยความเห็นชอบของสมุหเทศาภิบาล 
    (๓) อําเภอ กําหนดให้ท้องที่หลายตําบล อันสมควรจัดอยู่ในการปกครอง
เดียวกันประกอบด้วย ตําบลหลาย ๆ ตําบล มีนายอําเภอ หรือหมื่นแขวง เป็นผู้รับผิดชอบอําเภอหน่ึง 
  ๑.๒.๕ สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๗  
   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประเทศไทย ต้องประสบ
ปัญหาในด้านเศรษฐกิจตกตํ่า และการเมืองเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ 
แม้พระองค์จะต้องประสบปัญหาทางการเมือง แต่ก็ทรงเป็นนักปกครองที่มีพระราชหฤทัยกว้างขวาง
ที่สุด เห็นได้จากการถือเอาประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์เป็นที่ต้ัง โดยตระหนักในพระราช
ภาระหน้าที่ขององค์พระมหากษัตริย์ในการทะนุบํารุงประเทศชาติเป็นสําคัญ ทรงปรับปรุงราชการ
บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังน้ี 
   ๑) ส่ วนกลาง  โปรด เกล้ าฯ  ให้ รวมกรมธรรมการเข้ าไว้ ในสั งกัด
กระทรวงศึกษาธิการ แล้วเปลี่ยนช่ือเป็นกระทรวงธรรมการ เลิกกระทรวงมุรธาธรโอนงานไปอยู่กับ
กรมราชเลขาธิการ รวมกระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์เป็นกระทรวงเดียว เป็นกระทรวง
พาณิชย์และคมนาคม จัดระเบียบในกระทรวงยุติธรรมเสียใหม่ รวมกระทรวงทหารเรือเข้าเป็น
กระทรวงเดียวกับกระทรวงกลาโหม การจัดแบ่งกระทรวง ได้แบ่งออกเป็น ๑๐ กระทรวง 
   ๒) ส่วนภูมิภาค โปรดเกล้าฯ ให้เลิก “ภาค” ที่ต้ังขึ้นในรัชกาลที่ ๖ ยกเลิก
เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๘ ในปีต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้มีประกาศ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม 
พ.ศ. ๒๔๖๙ ให้สมุหเทศาภิบาลไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไม่ขึ้นโดยตรงต่อพระมหากษัตริย์ 
และคงให้มีอํานาจหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินทั่วไปตามเดิมดังเช่นที่เคยเป็นมาในรัชกาลที่ ๕ 
นอกจากน้ี โปรดเกล้าฯ ให้รวมมณฑลหลายมณฑลเข้าเป็นมณฑลเดียวกัน เช่น รวมมณฑลมหาราษฎร์
กับมณฑลพายัพเป็น “มณฑลพายัพ” รวมมณฑลอุบลราชธานีกับมณฑลร้อยเอ็ดเป็น “มณฑล
นครราชสีมา” ยุบมณฑลปัตตานีรวมกับมณฑลนครศรีธรรมราช และยุบมณฑลนครสวรรค์รวมกับ
มณฑลอยุธยา 
   นอกจากน้ี ยังได้โปรดเกล้าฯ ให้ยุบจังหวัดบางจังหวัดลง โดยโอนการปกครอง
ไปรวมอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงกัน เช่น ยุบจังหวัดสุโขทัยไปรวมกับจังหวัดสวรรคโลก ยุบจังหวัดกาฬสินธ์ุ
รวมกับจังหวัดมหาสารคราม จังหวัดต่าง ๆ ที่ถูกยุบในครั้งน้ันมีจังหวัดสุโขทัย หล่มสัก ธัญญบุรี 
กาฬสินธ์ุ หลังสวน ตะก่ัวป่า สายบุรี พระประแดง และมีนบุรี โดยทรงโปรดเกล้าฯ ดําเนินการสถาปนา
ระบอบ 



๑๒ 

เทศบาล ในการประชุมสมุหเทศาภิบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๔ ได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๗๔ แต่มิทันได้ประกาศออกใช้เป็นกฎหมาย ก็ได้เกิดการปฏิวัติในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ เสียก่อน จนถึง 
พ.ศ.๒๔๗๖ จึงได้จัดต้ังเทศบาลขึ้นเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย (จิตรา  พรหมชุติมา, ๒๕๓๘ หน้า 
๓๕๐ - ๓๕๖) 
   ๑) โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 
พ.ศ. ๒๔๗๕ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ สมัยรัฐบาลหลวงประดิษฐ์มนูธรรม 
(นายปรีดี พนมยงค์) สภาผู้แทนราษฎรได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแห่ง
ราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ขึ้นบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖ ซึ่งกล่าวได้ว่า 
ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการบริหารราชการส่วนภูมิภาคข้ึนเป็นครั้งแรก ต้ังแต่น้ันมา ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับแรกนี้ ได้จัดระเบียบหรือการจัดโครงสร้างการบริหารราชการ
ออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
โดยส่วนกลาง คือ คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ส่วนภูมิภาค หมายถึงการส่งข้าราชการ
ไปประจําจังหวัด อําเภอ และส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาล โดยพระราชบัญญัติน้ี ได้กําหนดส่วนที่เก่ียวข้อง
กับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือ ให้ปรับโอนอํานาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
จากข้าหลวงประจําจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัด) และนายอําเภอไปอยู่กับคณะกรมการจังหวัด และ
คณะกรมการอําเภอ และ ให้ยกเลิกมณฑล เหลือเพียงจังหวัด และอําเภอ 
   ๒) ต่อมาได้ยกเลิก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารแห่งราชอาณาจักรสยาม 
พ.ศ. ๒๔๗๖ และประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งมีสาระ
เก่ียวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือ ให้มีปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจํา
ของกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ หรือรัฐมนตรีสั่งราชการ และ
รับผิดชอบในราชการประจําของกระทรวง ให้มีการกระจายอํานาจสั่งการจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค 
ให้เก ิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการบริหารราชการ และกําหนดให้มี “ภาค” เพ่ิมขึ้น
นอกเหนือจากจังหวัด และอําเภอ 
   ๓) ประกาศคณะปฏิวัต ิฉบับที ่ ๒๑๘ ลงวันที ่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ 
ยกเลิก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยได้ยกเลิก “ภาค” คงเหลือเพียงจังหวัด 
และอําเภอ ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ใช้ต่อมาจนถึง พ.ศ. ๒๕๓๔ และในปีน้ีได้มีการปฏิรูประบบราชการ
ใหม่ โดยประกาศใช้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (เล่ม ๑๐๘ ตอนท่ี 
๑๕๖ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๔) และให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๑๘ 
ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ ซึ่งเป็นกฎหมายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินที่ประกาศใช้บังคับ
มาเป็นเวลานานแล้ว สมควรแก้ไข ปรับปรุงเป็นพระราชบัญญัติเสียในคราวเดียวกันจึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี โดยให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
    (๑) มีการจัดระเบียบบริหารราชการ ๓ ระดับได้แก่ ส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น  
    (๒) มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ๒ ระดับ ได้แก่ 
จังหวัดและอําเภอ  
    (๓) มีหน่วยบริหารราชการระดับอําเภอ รองจากจังหวัด  
    (๔) กรณีการต้ัง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตอําเภอให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา  



๑๓ 

    (๕) มีนายอําเภอ เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอําเภอ 
และรับผิดชอบงานบริหารราชการอําเภอ ซึ่งนายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
  ๑.๒.6 สมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ 
   นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๙ ตลอด
ระยะเวลาพระองค์ได้ทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ทรงมีปฐมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่จะปกครองบ้านเมืองด้วยหลักทศพิธราชธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์และตลอด
ระยะเวลาที่ครองสิริราชสมบัติ ในรัชสมัยของพระองค์การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน 
ได้แบ่งออกเป็น ๑) การบริหารราชการส่วนกลาง ๒) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แบ่งออกเป็น
จังหวัดและอําเภอ ๓) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  

 ๑.๓ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน 
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในประเทศไทย นับต้ังแต่ที่ได้เปลี่ยนแปลงการปกครอง
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ยึดถือหลักการ ๓ ประการควบคู่กัน คือ หลักการรวมอํานาจ 
(Centralization) หล ักการแบ ่งอํานาจ  (Deconcentrartion) และหล ักการกระจายอํานาจ 
(Decentralization) โดยจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ การบริหารราชการ
ส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยการบริหารราชการ
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคยึดหลักการแบ่งอํานาจ (Deconcentration) ให้ส่วนภูมิภาค ดําเนินการแทน
ในพ้ืนที่ภูมิภาค ได้แก่ จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน กิจกรรมทั่วไปท่ีมีทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
คือ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องต่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของ
ตนเองใหม่ให้ทําหน้าที่เป็นตัวกลางเช่ือมต่อระหว่างราชการส่วนกลาง ประชาชน และส่วนท้องถิ่น  
  ๑.๓.๑ ความสําคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
   ๑) ราชการส่วนภูมิภาคในฐานะกลไกของการเมือง 
   ๒) ราชการส่วนภูมิภาคในฐานะกลไกการบริหารราชการ 
   ราชการส่วนภูมิภาคในฐานะกลไกการบริหารราชการที่มีประสิทธิผล 
(Effectives) และประสิทธิภาพ (Efficiency) จําเป็นอย่างยิ่งต้องปรับระบบกระบวนทัศน์ หรือ 
พาราไดม์ สู่การบริหารองค์การสมัยใหม่ จุดเน้น คือวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ การจัดองค์การสมัยใหม่ 
และการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ 
  ๑.๓.๒ ขอบเขตการบริหารราชการส่วนภูมิภาค สามารถพิจารณาได้จากหลักเกณฑ์
ที่สําคัญ ๒ ประการ คือ หลักเกณฑ์พ้ืนฐาน และหลักเกณฑ์ประกอบ  
   ๑) หลักเกณฑ์พ้ืนฐาน มี ๒ ประการ ได้แก่ มีฐานะที่ตํ่ากว่าอํานาจอธิปไตย 
และมีองค์ประกอบของหน่วยงานชัดเจน คือ มีองค์ประกอบที่สําคัญ ได้แก่ พื้นที่ (Area) ประชากร 
(Population) และองค์การ (Organization) 
   ๒) หลักเกณฑ์ประกอบ มี ๒ ประการ ได้แก่  
    (๑) การจัดบริการสาธารณะพ้ืนฐาน (Primary Function) มี ๔ ประเภท 
ประกอบด้วย หน้าที่ในการป้องกันประเทศ หน้าที่ในการรักษาความสงบภายใน หน้าที่ในการรักษา



๑๔ 

ความมั่นคงและเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจ และหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของประชาชนเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
    (๒) การจัดบริการสาธารณะเฉพาะพ้ืนที่ เช่น จังหวัดและอําเภอที่มีปัญหา
และความต้องการแตกต่างกัน อาจมีการจัดบริการสาธารณะที่แตกต่างกัน 
  ๑.๓.๓ หลักการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทย  
   การบริหารราชการส่วนภูมิภาค คํานึงถึงหลักการจัดแบ่งอํานาจหน้าที่
ความรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และ
ราชการส่วนท้องถิ่นตามความเหมาะสม ได้แก่  
   ๑) คํานึงถึงหลักการจัดแบ่งอํานาจหน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะ
ระหว่างราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่นเหมาะสม โดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมสนับสนุนราชการส่วนท้องถิ่นและการเป็นตัวแทนของราชการส่วนกลางในการจัดบริการ
สาธารณะเพ่ือประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 
   ๒) การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน 
ได้แก่ การบริหารราชกการส่วนกลาง การบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 
   ๓) การจัดบริการสาธารณะของราชการส่วนภูมิภาคยึดหลักการแบ่งมอบ
อํานาจ (Deconcentration) จากส่วนกลางให้กับส่วนภูมิภาค ดําเนินการแทนในพ้ืนที่ภูมิภาค ได้แก่ 
จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน กิจกรรมทั่วไปที่มีทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ได้แก่ 
    (๑) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    (๒) ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
    (๓) ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    (๔) ด้านวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และท่องเที่ยว 
    (๕) ด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (๖) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา 
    (๗) กระบวนการและพฤติกรรมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
   ๔) การบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้เกิดประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพ 
จําเป็นต้องดําเนินการโดยใช้กระบวนการบริหารที่สําคัญ ๓ ประการ ประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ 
การจัดองค์การสมัยใหม่ และการนําด้วยผู้บริหารบูรณาการ 
  ๑.๓.๔ กระบวนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
   การบริหารราชการส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ให้มีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ ต้องมีการปรับเปล่ียนกระบวนการบริหารจัดการให้สอดคล้องต่อการสร้างความได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน  (Competitive Advantage) ราชการส่วนภูมิภาคต้องปรับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของ
ตนเองใหม่ให้ทําหน้าที่เป็นตัวกลางเช่ือมต่อระหว่างราชการส่วนกลาง ประชาชน และส่วนท้องถิ่น 
   ราชการส่วนภูมิภาคต้องมีการดําเนินการบริหารจัดการด้วยกระบวนการ
จัดการ ที่สําคัญ ๓ ประการ ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดองค์การสมัยใหม่ และการนําด้วย
ผู้บริหารแบบบูรณาการ 
   ๑) การจัดองค์การสมัยใหม่ เป็นการจัดองค์การที่ยึดพ้ืนที่เป็นสําคัญ 
   ๒) การนําด้วยผู้บริหารแบบบูรณาการ  



๑๕ 

  ๑.๓.๕ พฤติกรรมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
   พฤติกรรมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง การกระทํา หรือ
ปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนภูมิภาค ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หรือก่อให้เกิดการบริหาร
ราชการอย่างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ พฤติกรรมจะถูกกําหนดโดยความคิด ความเชื่อ 
ค่านิยม ที่ประกอบกันเป็นรูปแบบความคิด (Mindset) ของแต่ละคน ดังน้ัน พฤติกรรมการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค ต้องเป็นไปเพ่ือการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสูง วัฒนธรรม
ค่านิยมพ้ืนฐานที่ต้องคํานึงถึงมี ๔ ประการ ได้แก่ การดํารงตน รู้จักงาน ความซื่อตรง และความอดทน 
วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่ ที่ต้องคํานึงถึง ๕ ประการ ได้แก่ ๑) กล้ายืนหยัด ทําในสิ่งที่ถูกต้อง 
ซื่อสัตย์ ๒) มีความรับผิดชอบ ๓) โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๔) อย่าเลือกปฏิบัติ และ ๕) มุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของงาน 
   การบริหารราชการในปัจจุบันและอนาคต มุ่งสู่วิธีการทํางานระบบบริการ
ประชาชน (Public Service Delivery) โดยพยายามท่ีจะยึดผู้รับบริการ หรือประชาชนในฐานะลูกค้า
เป็นสําคัญ การปรับเปลี่ยนความคิด ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของข้าราชการส่วนภูมิภาค 
แต่เป็นเรื่องที่กระทําได้โดยยากและต้องใช้เวลานาน ดังนั้น การปฏิรูประบบราชการมิใช่มุ่งเน้น
ด้านโครงสร้าง บทบาท และภารกิจแต่เพียงอย่างเดียว แต่ควรปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม
ของข้าราชการและระบบราชกการให้เป็นไปเพ่ือการบริการประชาชนอย่างแท้จริง 
  ๑.๓.๖ วัฒนธรรมและค่านิยมพ้ืนฐานในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
   ๑) สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ปฐมเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทย ได้แสดงปาฐกถา เรื่องว่าด้วยทําราชการ ซึ่งมีหลักสําคัญปฏิบัติ ๔ ประการ ได้แก่ 
    (๑) การดํารงตน คนทําราชการควรระวังเป็นนิจ อย่าใช้เงินให้มากกว่า
ผลประโยชน์ที่ได้ เพราะใช้เงินเกินที่ได้ย่อมเกิดเป็นหนี้สิน ฉะนั้น ต้องระวังในการเลี้ยงชีพอย่าใช้เงิน
เกินกว่าที่ได้  
    (๒) การรู้จักงาน อันกระบวนทํางานนั้น ไม่ต้องป่วยการกล่าวถึง ผู้ที่
บิดพลิ้วหลีกเลี่ยงการทํางานอันย่อมไม่ดีเป็นธรรมดา ถึงผู้ที่เต็มใจทํางาน ถ้าทําโดยประมาท เช่น มักง่าย 
หรือมักเกี่ยงแย่งผู้อื่น หรือว่าด้วยสําคัญผิด เช่น ชอบทํางานนอกหน้าที่ ดังนั้น ทางที่ถูก ควรมุ่ง
ทํางานในตําแหน่งของตนให้สําเร็จเป็นสําคัญ 
    (๓) ความซื่อตรง อันคนทํางานย่อมผิดพลาดพลั้ง ที่จะไม่พลาดพลั้ง
บ้างเลยน้อยนัก เหตุผิดพลาด ส่วนหน่ึงเกิดจากความประมาท เกียจคร้าน เมื่อถูกลงโทษทัณฑ์ เมื่อพ้นโทษ
ก็คืนดี เพราะไม่ขาดความซื่อตรง แต่ถ้าหากขาดความซื่อตรง ทําทุจริต ฉ้อราษฎร์บังหลวง รับสินบน 
ถึงพ้นโทษแล้ว ก็ไม่คืนดีได้ดังแต่ก่อน เคยเป็นคนคดแล้วเขาไม่ไว้ใจ ดังนั้น ความซื่อตรงจึงเป็นหลัก
ที่จะให้ผู้อ่ืนไว้วางใจและเป็นคุณสมบัติย่ิงของข้าราชการ 
    (๔) ความอดทน ผู้ที่ ยังไม่เคยเป็นข้าราชการมักจะเข้าใจว่าคนทํา
ราชการน้ันมีความสุข ได้ทั้งยศทั้งอํานาจและได้เงินฟุ่มเฟือย ไม่ต้องขวนขวายทํามาหากิน เรียกว่า มีบุญ  
มิใคร่มีใครรู้ว่าข้าราชการมีความทุกข์ยากลําบากอย่างไรบ้าง ต่อเมื่อรับราชการจึงรู้ว่าความลําบาก 
ดังน้ัน ผู้ได้ดีในราชการน้ันเพราะเขาอดทนต่อความลําบาก 
   ๒) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้กําหนดค่านิยม
สร้างสรรค์ เพ่ือให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ ๕ ประการ ได้แก่ 



๑๖ 

    (๑) กล้ายืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้อง คือ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม 
ชอบธรรม เสียสละ ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด  
    (๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ คือ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประชาชน ผลการปฏิบัติต่อองค์การ 
    (๓) โปร่งใสตรวจสอบได้ คือ ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
ได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 
    (๔) ไม่เลือกปฏิบัติ คือ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค 
    (๕) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน คือ ทํางานให้แล้วเสร็จตามกําหนดเกิดผลดี
แก่หน่วยงานและส่วนรวม 
  ๑.๓.๗ วิวัฒนาการการจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
   ๑) การจัดการปกครอง ซึ่งมีลักษณะของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคอาณาจักรสุโขทัย ในรูปแบบของการจัดส่งเจ้านายจากราชธานีไปปกครองหัวเมือง
ต่าง ๆ จึงเป็นลักษณะสําคัญประการหน่ึงของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
   ๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ยังคงจัด
โครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นจังหวัดและอําเภอ โดยให้รวมตําบล หมู่บ้านตามพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ ๒๔๕๗ ไว้ด้วย และได้มีการพัฒนาอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด และ
นายอําเภอ และได้กําหนดโครงสร้างและอํานาจหน้าที่ของกรรมการจังหวัดไว้อย่างชัดเจนด้วย  
   ๓) รูปแบบโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
    (๑) การจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในระดับจังหวัด
และระดับอําเภอ จะพิจารณาถึงลักษณะงานที่ต้องให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงรวดเร็ว มีปริมาณ
งานมากต่อเน่ืองตลอดทั้งปี  
    (๒) การจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลางที่ต้ังในส่วนภูมิภาค
แต่เดิมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่หน่วยปฏิบัติในระดับจังหวัดภายในพื้นที่
รับผิดชอบ เพ่ือปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการในกรณีที่ไม่มีหน่วยปฏิบัติการในระดับจังหวัด และเพ่ือปฏิบัติงาน
ที่มีขอบเขตครอบคลุมพื้นที่เกินกว่าขอบเขตของจังหวัด แต่ปัจจุบันจะจัดให้มีส่วนราชการระดับเขต
ได้บางกรณีเพ่ือปฏิบัติงานวิชาการเท่าน้ัน นอกเหนือจากการจัดต้ังหน่วยงานระดับเขต ซึ่งมีพ้ืนที่รับผิดชอบ
เกินกว่า ๑ จังหวัด แล้วราชการส่วนกลางยังมีการจัดต้ังหน่วยงานในภูมิภาคในรูปของเขตพ้ืนที่ด้วย 
    (๓) การจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัด
และอําเภอ เป็นการจัดตั้งตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยกําหนดให้มี
หน้าที่เก่ียวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้นสังกัดในเขตพ้ืนที่น้ัน 
   ๔) รูปแบบการจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนกลางที่ต้ังในส่วนภูมิภาค 
ในอดีตที่ผ่านมาราชการส่วนกลางทั้งในระดับกระทรวง ทบวง กรม ได้มีการจัดต้ังสํานักงานในภูมิภาค
หลายรูปแบบ ได้แก่ สํานักงานภาค สํานักงานเขต ศูนย์ สถาบัน สถานี วิทยาลัยหรือโรงเรียน ซึ่งมีฐานะ
เป็นราชการส่วนกลางที่ต้ังสํานักงานอยู่ในภูมิภาค 
    แต่ในปัจจุบ ันตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชารแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๔ ได้กําหนดให้มีกรณีเดียวที่กระทรวง ทบวง กรม จะสามารถตราพระราช
กฤษฎีกาแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตได้ คือ เพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการเท่าน้ัน (ยกเว้นงานของตํารวจและ
อัยการ ซึ่งได้กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา) หน่วยงานส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาคในลักษณะเขตดังที่



๑๗ 

กล่าวมาจึงลดลง แต่มีการจัดต้ังเป็นลักษณะเขตพ้ืนที่ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้บริการในแต่ละพ้ืนที่ โดยในจังหวัด
หน่ึงอาจจะมีหลายเขตพ้ืนที่ตามความจําเป็นของขนาดพ้ืนที่และจํานวนประชากร 

๒. ระเบียบกฎหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
 ๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติเรื่องการบริหารราชการแผ่นดิน 
  ๒.๑.1  การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
   การประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นฉบับที่ ๑๖ มีเน้ือหาที่เป็น
ประชาธิปไตยมากกว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมา โดยให้ความสําคัญต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ
การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๘๒ รัฐต้องให้อิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักปกครองตนเอง 
สนับสนุนให้ประชาชนปกครองตนเอง หมายถึงการจํากัดอํานาจรัฐลง และกระจายอํานาจให้ท้องถิ่น
ปกครองตนเองมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ลดลง 
  ๒.๑.๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตราไว้ ณ วันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช 
๒๕๖๐  
   รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทํา
บริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐพึงดําเนินการให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม 
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ หรือกระทําการโดยมิชอบ
ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งต้ังหรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐรัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น
หลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่า
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  

 ๒.๒ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  ๒.๒.๑  การจัดโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๖ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๗) โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และฉบับที่มี
การแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา ๕๑ บัญญัติว่า ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด และอําเภอ  
   ๑) จังหวัด ในมาตรา ๕๒ บัญญัติว่า ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อําเภอต้ังขึ้นเป็น
จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
ย่ืนคําขอจัดต้ังงบประมาณได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ในกรณีน้ี ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
   ๒) อํานาจ หน้าที่ภายในเขตจังหวัด มาตรา ๕๒/๑ มีดังน้ี  



๑๘ 

    (๑) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
    (๒) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมในสังคม  
    (๓) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและ
ชุมชนที่ด้อยโอกาส เพ่ือให้ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่าง
พอเพียง  
    (๔) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่าง
เสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ  
    (๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้สามารถดําเนินการ ตามอํานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีด
ความสามารถพร้อมที่จะดําเนินการตามภารกิจ ที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม  
    (๖) ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัด
ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงาน ของรัฐที่ประจําอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด  
   ๓) ในจังหวัดหน่ึงให้มีคณะกรมการจังหวัด ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่า
ราชการจังหวัดใน การบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีกําหนด คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดหน่ึงคน ตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้า 
ที่ทําการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการ ตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจาก
กระทรวงและทบวงต่าง ๆ เป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและ
เลขานุการ  
    ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ 
ในกระทรวงหรือทบวงน้ันส่งมา ประจําอยู่ในจังหวัดมากกว่าหน่ึงคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง
กําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด หน่ึงคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะ
กรมการจังหวัด ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งต้ังให้
หัวหน้าส่วนราชการ ประจําจังหวัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็น
กรมการจังหวัดเพ่ิมขึ้นเฉพาะการ ปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หน่ึงก็ได้ (มาตรา ๕๓) 
   ๔) ให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและ สังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ในการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกัน
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ต้ังทําการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค
หรือ ราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้ง
ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง 
จํานวน และวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทน ภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว 
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดําเนินกิจการของส่วนราชการ



๑๙ 

และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระทําในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
(มาตรา ๕๓/๑) 
   ๕) ให้นําความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บังคับกับการจัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ด้วยโดย อนุโลม (มาตรา ๕๓/๒) 
   ๖) ในจังหวัดหน่ึง ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดคนหน่ึงเป็นผู้รับนโยบายและ
คําสั่งจาก นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการ
ให้เหมาะสมกับท้องที่และ ประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขต จังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ 
และจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาคในเขต
จังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มาตรา ๕๔) 
   ๗) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจและหน้าที่ดังน้ี (มาตรา ๕๗) 
    (๑) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
และตามแผนพัฒนาจังหวัด  
    (๒ ) บริหารราชการตามที่ คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม 
มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  
    (๓) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผู้ตรวจราชการ
กระทรวงในเม่ือไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี  
    (๔) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของ
ข้าราชการซึ่งประจําอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการ
ฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและ
ข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง 
ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือ ยับย้ังการกระทําใด ๆ 
ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของ
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ช่ัวคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่ เก่ียวข้อง  
    (๕) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและ หัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด
หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ  
    (๖) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เก่ียวข้อง หรือเสนอขอจัดต้ังงบประมาณ
ต่อสํานักงบประมาณ ตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ  
    (๗) กํากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย  
    (๘ ) กํากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ ในการน้ีให้มีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานขององค์การ
ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ  



๒๐ 

    (๙) บรรจุ แต่งต้ัง ให้บําเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัด
ตามกฎหมาย และตามที่ ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 
   ๘) ในจังหวัดหน่ึงให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอําเภอ 
การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนเขตอําเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มาตรา ๖๑/๑๕๒ ให้อําเภอมีอํานาจ
หน้าที่ภายในเขตอําเภอ ดังต่อไปน้ี (มาตรา ๖๑) 
    (๑) อํานาจและหน้าที่ตามท่ีกําหนดในมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) 
และ (๖) โดยให้นาความในมาตรา ๕๒/๑ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
    (๒) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของ
รัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม  
    (๓) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชน
ในการดําเนินการให้มีแผนชุมชน เพ่ือรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม  
    (๔) ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพ่ือให้เกิด
ความสงบเรียบร้อยในสังคมตามมาตรา ๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓ 
 ๒.๓ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เช่น 
  ๒.๓.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  
   ๑) เน้ือหาที่เก่ียวข้องกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคมาตรา ๓ มีดังน้ี 
    (๑) ความหมาย 
     “จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินแต่ไม่รวมถึงกรุงเทพมหานคร 
     “กลุ่มจังหวัด” หมายความว่า กลุ่มจังหวัดที่จัดต้ังตามมาตรา ๒๖ 
     “ก.น.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
     “ก.บ.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ
บูรณาการ 
     “ก.บ.ก.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ 
     “แผนพัฒนาจังหวัด” หมายความว่า รายการเกี่ยวกับโครงการและ
แผนงานต่าง ๆ ของจังหวัดที่จําเป็นต้องจัดทําเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนา
ของจังหวัดในอนาคต 
     “แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด” หมายความว่า รายการเก่ียวกับโครงการ
และแผนงานต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดที่จําเป็นต้องจัดทําเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทาง 
การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดในอนาคต 
     “แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด” หมายความว่า แผนท่ี
แปลงจากแผนพัฒนาจังหวัดสู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องดําเนินการในจังหวัด
ในแต่ละปีงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัด ทั้งน้ี ไม่ว่า



๒๑ 

โครงการน้ันจะดําเนินการโดยจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดของรัฐ หรือเอกชน 
     “แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด” หมายความว่า แผนที่
แปลงจากแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดสู่การปฏิบัติโดยระบุถึงโครงการต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องดําเนินการ
ในกลุ่มจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
ทั้งน้ี ไม่ว่าโครงการน้ันจะดําเนินการโดยจังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ หรือเอกชน 
     “งบประมาณจังหวัด” หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีที่จังหวัดย่ืนคําขอจัดต้ังต่อสํานักงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี
ของจังหวัด 
     “งบประมาณกลุ่มจังหวัด” หมายความว่า รายการงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีที่กลุ่มจังหวัดย่ืนคําขอจัดต้ังต่อสํานักงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด 
    (๒) ให้ ก.น.จ. พิจารณาจัดต้ังกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด และเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ การจัดต้ังกลุ่มจังหวัด
และกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดตามวรรคหน่ึงให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดทําหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 
เว้นแต่ ก.น.จ. จะกําหนดเป็นอย่างอ่ืนตามมาตรา ๒๖ 
    (๓) การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้คํานึงถึง
หลักการ ดังต่อไปน้ี 
     - การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แล้วแต่กรณี 
     - การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ
ในการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
     - การกระจายอํานาจการตัดสินใจลงไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 
     - การส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับ
การกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติราชการ 
     - การบริหารงบประมาณจังหวัดให้เป็นไปตามวิธีการบริหาร
งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ ก.น.จ. กําหนดตามข้อเสนอแนะ
ของสํานักงบประมาณ 
   ๒) ปัญหาการบริหารราชการภูมิภาคที่เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีดังน้ี  
    (๑) งบประมาณกลุ่มจังหวัดถูกซอยย่อยให้เท่า ๆ กันของจังหวัดในกลุ่ม
และถูกการเมืองเข้าแทรกแซง จนมีปัญหาเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 



๒๒ 

    (๒) ผู้ทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดไม่สามารถสร้างการยอมรับ หรือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดได้จริง 
    (๓) ปัญหาการจัดแบ่งจังหวัดเข้าในกลุ่มจังหวัด ไม่สอดคล้องกับภูมิ
รัฐศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๒.๓.๒  พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม กําหนดหน้าที่และอํานาจของกรมการอําเภอ 
    1) การปกครองท้องที่ 
    (๑) กรมการอําเภอต้องตรวจตราและจัดการปกครองตําบลและหมู่บ้าน
ให้เป็นไปได้จริง นอกจากอํานาจหน้าที่ที่กล่าวโดยเฉพาะให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมการอําเภอให้
กรมการอําเภอมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับกํานันผู้ใหญ่บ้านด้วย 
    (๒) กรมการอําเภอต้องเอาใจใส่สมาคมให้คุ้นเคยกับกํานันผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจําตําบลเป็นที่ปรึกษาหารือ และเป็นผู้รับช่วยแก้ไขความขัดข้องให้แก่เขา 
    (๓) ให้กรมการอําเภอเรียกประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจําตําบล
พร้อมกัน หรือเรียกประชุมแต่เฉพาะตําแหน่ง ในเวลามีการจะต้องปรึกษาหรือต้องถามต้องสั่งตาม
สมควร 
    (๔) กรมการอําเภอรับผิดชอบที่จะรักษาสถานที่ว่าการอําเภอสรรพ
หนังสือและบัญชีตลอดจนบริเวณที่ว่าการอําเภอให้เรียบร้อย 
    (๕) กรมการอําเภอต้องให้ราษฎรที่มีกิจธุระหาได้ทุกเมื่อ ถ้าราษฎรมา
ร้องทุกข์อย่างใด ซึ่งกรมการอําเภอควรช่วยได้ ต้องช่วยตามสมควร 
    (๖) กรมการอําเภอต้องหมั่นตรวจท้องที่ในเขตอําเภอของตน และ
ท้องที่อําเภออ่ืนที่ติดต่อกันให้รู้ความเป็นไปในท้องที่น้ัน ๆ 
    (๗) บรรดาหนังสือสําคัญที่ ต้องทําตามกฎหมาย ถ้ากฎหมายและ
ข้อบังคับมิได้ระบุไว้ว่าเป็นหน้าที่ของพนักงานอื่นทําแล้ว ให้เป็นหน้าที่ของกรมการอําเภอที่จะ
สําหรับการในอําเภอน้ัน 
    (๘)กรมการอําเภอเป็นพนักงานทําหนังสือเดินทางสําหรับราษฎร
ในท้องที่อําเภอน้ันจะไปมาค้าขายในที่อ่ืน 
    (๙) หน้าที่ของกรมการอําเภอในการทําทะเบียนบัญชีน้ัน คือทําบัญชี
สํามะโนครัว และทะเบียนทุก ๆ อย่าง บรรดาที่ต้องการใช้ในราชการ 
    (๑๐) รายงานราชการที่กรมการอําเภอจะต้องทําน้ันจําแนกเป็นกิจต่าง ๆ 
ดังน้ี คือ 
      - กรมการอําเภอเป็นหูเป็นตาของรัฐบาลต้องเอาใจใส่ตรวจตรา
สืบสวนความทุกข์สุขของราษฎร และเหตุการณ์ที่เกิดมีในท้องที่ของตน การอันใดที่รัฐบาลควรรู้
เพื่อความสุขของราษฎรและประโยชน์ของราชการ กรมการอําเภอต้องถือเป็นหน้าที่ ๆ จะรายงานให้
รัฐบาลทราบความตามท่ีเป็นจริง 
      - โดยปกติให้กรมการอําเภอรายงาน ต่อผู้ว่าราชการเมืองของตน 
แต่ถ้ามีคําสั่งโดยเฉพาะว่าให้รายงานการอย่างใดต่อผู้ใดก็ดี หรือว่าเหตุการณ์อันใดเกิดขึ้น กรมการอําเภอ
เห็นว่าจะรายงานต่อผู้ว่าราชการเมืองของตนก่อนจะไม่ทันประโยชน์ของราชการจะรายงานไปยัง



๒๓ 

ที่แห่งน้ัน ๆ ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างดีแก่ราชการก็ได้แต่ต้องบอกให้ผู้ว่าราชการเมืองของตน
ทราบจงทุกคราว 
      - รายงานประจําบอกเหตุการณ์ และข้อราชการบรรดามีในอําเภอ 
ควรย่ืนต่อผู้ว่าราชการเมืองไม่น้อยกว่าเดือนละครั้งหน่ึง รายงานการจรน้ันแล้วแต่กําหนดในข้อบังคับ
หรือเหตุการณ์อันควรรายงาน ส่วนรายงานด่วนบอกเหตุสําคัญ ซึ่งเป็นปัจจุบันทันด่วนเกิดขึ้นน้ันต้อง
รีบรายงานทันที และส่งโดยโทรเลข หรือโทรศัพท์อย่างเร็วที่สุดที่จะส่งได้ 
   2)  การป้องกันภยันตรายของราษฎร และรักษาความสงบในท้องที่ 
     (๑) เวลามีการประชุมชนมากในที่ใด เช่นในเวลามีการนักขัตฤกษ์ 
เป็นต้น กรมการอําเภอกับกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลน้ันต้องจัดการรักษาความเรียบร้อยในที่ประชุมชน 
     (๒)  กรมการอําเภอต้องคอยตรวจตราตักเตือนกํานันผู้ใหญ่บ้านให้มี
เครื่องสัญญาเรียกลูกบ้านช่วยกันดับไฟ หรือระงับเหตุภยันตรายอย่างอ่ืน หรือจับโจรผู้ร้ายทุกหมู่บ้าน 
     (๓)  เมื่อกรมการอําเภอได้ปรึกษากํานันผู้ใหญ่บ้านในท้องที่น้ันแล้วเห็นว่า
หมู่บ้านใดอยู่ในที่ซึ่งสมควรจะจัดการล้อมรั้วป้องกันโจรได้ ให้กรมการอําเภอนําเสนอต่อผู้ว่าราชการเมือง 
เมื่อผู้ว่าราชการเมืองเห็นชอบด้วยแล้ว ก็ให้กรมการอําเภอชี้แจงและสั่งผู้ใหญ่บ้านและราษฎร
ในหมู่บ้านน้ันทํารั้วล้อมรอบหมู่บ้าน มีประตูเป็นทางเข้าออกกี่แห่งแล้วแต่ชาวบ้านน้ันจะเห็นควร 
เวลากลางคืนให้ผู้ใหญ่บ้านจัดราษฎรผลัดเปลี่ยนกันรักษาประตูป้องกันโจรผู้ร้ายให้ทั้งหมู่บ้าน 
     (๔) หมู่ บ้านใดต้ังอยู่ใกล้ป่าพงอันเป็นเช้ือไฟ เมื่อถึงฤดูพงแห้งให้
กรมการอําเภอสั่งราษฎรในหมู่บ้านน้ัน ให้ช่วยกันถางพงให้เตียนออกไปห่างบ้านเรือน ป้องกันอย่าให้
เป็นอัคคีภัยแก่หมู่บ้านน้ัน 
     (๕)  เมื่อกํานันตําบลใดรายงานมาว่าเจ้าของหรือผู้ที่อยู่ในเหย้าเรือนแห่ง
ใดที่ร้างหรือทรุดโทรม ไม่กระทําการตามคําสั่งให้จัดการซ่อมแซมรักษาเรือนน้ัน ให้ดีตามความที่กล่าวไว้
ในมาตรา ๕๕ ให้กรมการอําเภอไต่สวนและบังคับตามควรแก่การ ถ้าไม่ทําตามบังคับให้กรมการอําเภอ
มีอํานาจร้ือเรือนน้ันได้ และเรียกเอาค่ารื้อแก่เจ้าของ 
     (๖)  ราษฎรคนใดไปปลูกเรือนอยู่ในที่เปลี่ยว อันน่ากลัวอันตรายด้วย
โจรผู้ร้ายก็ดี หรือน่ากลัวจะเป็นที่ซ่อนของโจรผู้ร้ายก็ดี เมื่อกรมการอําเภอได้ปรึกษากับกํานันในท้องที่
น้ันเห็นด้วยกันแล้ว ก็ให้บังคับให้ผู้น้ันย้ายเข้ามาอยู่เสียในหมู่บ้าน 
     (๗)  ในเวลาอัตคัดอาหาร ให้กรมการอําเภอประกาศตักเตือนราษฎร
ให้เก็บรักษาเข้าไว้ให้พอบริโภค 
     (๘)  ถ้าแห่งใดข้าวไม่พอแก่ราษฎรในเวลาอัตคัด ให้กรมการอําเภอรีบ
รายงาน และกะประมาณจํานวนข้าวที่ขาด อันราษฎรจะไม่พึงขวนขวายหาเองได้ แจ้งต่อผู้ว่าราชการ
เมือง ถ้าและรัฐบาลจัดส่งข้าวหลวงมาแก้อัตคัดไซร้ เป็นหน้าที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการจําหน่าย
ข้าวตามวิธีที่สมควร คือ 
      - ผู้ใดมีทุนพอซื้อ ให้ผู้น้ันซื้อได้เท่าราคาทุน 
      - ผู้ใดทํานาไว้ยังไม่ได้ผล ให้ผู้น้ันยืมโดยสัญญาส่งเงินเมื่อขายข้าว
ใหม่ได้เท่าราคาทุนที่รับข้าวไปในเวลาน้ัน หรือใช้ด้วยข้าวใหม่เมื่อทําได้ คิดตามราคาข้าวใหม่ในเวลา
น้ันเท่าทุนที่รัฐบาลให้ยืมไป 
      - ผู้ใดทําการเพาะปลูก หรือหาสินค้าป่าอันอาจจะหาสินค้ามาแลก
ข้าวได้ ก็ยอมรับสินค้าจากผู้น้ัน แลกข้าวโดยคิดราคาตามสมควรและพอใจทั้ง ๒ ฝ่าย 



๒๔ 

 
      - ผู้ ใดอาจจะทําการได้แต่ด้วยแรง ก็หางานอันประกอบด้วย
สาธารณประโยชน์ เช่น ขุดสระนํ้า ทําถนนหรือซ่อมแซมสถานที่ทําราชการเป็นต้น ให้ผู้น้ันรับจ้างทํา
คิดข้าวให้ตามราคาทุนเป็นค่าจ้าง โดยอัตราสูงกว่าที่เขาจ้างกันทําการในที่นั้น ๑ ใน ๔ ส่วน คือ 
ถ้าอัตราค่าจ้างเขาจ้างกันโดยปกติวันละบาทหน่ึง ให้ให้ข้าวเท่าราคาวันละ ๑ บาท ๒๕ สตางค์ เป็นต้น 
      - ห้ามมิให้ข้าวแก่ผู้ที่ยังสามารถกระทําการแลกได้ด้วยประการใด ๆ 
แต่ผู้ซึ่งไม่สามารถกระทําการแลกได้จริง ๆ เช่น คนเจ็บไข้ ชรา ทุพพลภาพ หรือทารกน้ัน ควรให้ได้รับ
ข้าวของหลวงพอสมควรแต่ที่จะเลี้ยงชีวิตในเวลาอัตคัดน้ัน 
   3) การที่เก่ียวด้วยความแพ่งและความอาญา 
    (๑) หน้าที่และอํานาจของกรมการอําเภอในการท่ีเก่ียวด้วยความอาญา
น้ัน มีดังต่อไปน้ี คือ 
      - บรรดาอํานาจซึ่งกฎหมายกําหนดไว้สําหรับผู้ใหญ่บ้านและกํานันน้ัน 
ให้กรมการอําเภอใช้ได้ทุกอย่าง 
      - ความอาญาเกิดขึ้นในท้องที่อําเภอใด หรือตัวจําเลยมาอาศัยอยู่
ในท้องที่อําเภอใด ให้กรมการอําเภอมีอํานาจที่จะสั่งให้จับผู้ต้องหามาไต่สวนคดีเรื่องน้ันในช้ันต้น 
      - ในการไต่สวนในช้ันต้นก็ดี หรือจัดการตามหมายอย่างใด ๆ หรือ
ตามคําสั่งของศาล หรือคําสั่งในทางราชการอย่างใด ๆ ก็ดี ให้กรมการอําเภอมีอํานาจที่จะออกหมายเรียก
ตัวคนมาสาบานให้การเป็นพยานหมายค้นบ้านเรือน หรือหมายยึดสิ่งของได้ 
      - ในการค้นบ้านเรือน หรือยึดสิ่งของน้ัน ถ้านายอําเภอไปค้น หรือ
ยึดเองไม่ต้องมีหมาย ถ้าจะแต่งให้ผู้อ่ืนไปค้นหรือยึด ก็ให้นายอําเภอมีหมายสั่งเจ้าพนักงานผู้ถือหมาย
มีอํานาจที่จะค้นและยึดได้ตามหมาย 
      - ตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา ซึ่งได้ตัวมาต่อหน้ากรมการอําเภอนั้น 
โดยปกตินายอําเภอควรยอมให้มีประกัน แต่ถ้านายอําเภอเห็นว่ามีเหตุการณ์อย่างหน่ึงอย่างใดที่จะ
กล่าวในมาตราน้ี ก็ให้เอาตัวไว้ คือ เป็นคดีฉกรรจ์ที่ต้องด้วยโทษจําคุกตั้งแต่ ๑๐ ปีขึ้นไปอย่างหนึ่ง, 
ถ้าผู้ต้องหาหลบหนีจะจับได้ โดยยากอย่างหน่ึง หรือ, เห็นได้ว่าถ้าปล่อยผู้น้ันไปจะทําให้เกิดเหตุ
อันตรายอย่างหน่ึง และถ้าปล่อยไปจะขัดข้องหรือลําบากแก่การไต่สวนคดีในช้ันต้นอย่างหน่ึง 
      - การไต่สวนคดีในช้ันต้นน้ัน ต้องลงมือภายใน ๔๘ ช่ัวโมง ต้ังแต่
เวลาที่จับผู้ต้องหา นายอําเภอต้องรีบจัดการโดยเร็วที่จะทําได้ แล้วส่งตัวผู้ต้องหายังเมือง ให้ส่งต่อไป
ยังศาลซึ่งมีหน้าที่พิจารณาคดีน้ัน โดยวิธีที่กล่าวต่อไปน้ี 
       ถ้าเป็นตําบลที ่ม ีศาลซึ ่งม ีอํานาจ และที ่ว ่าการอําเภอตั ้งอยู่
ด้วยกัน ให้ส่งตัวผู้ต้องหาต่อศาลภายใน ๔๘ ช่ัวโมง ต้ังแต่เวลาที่ผู้ต้องหาได้ตกมาอยู่ในความควบคุม
ของกรมการอําเภอ 
       ถ้าเป็นที่อื่น ๆ ให้ส่งตัวผู้ต้องหายังศาลโดยเร็วที่จะทําได้ และ
ห้ามมิให้กักขังตัวไว้ที่ ๆ ว่าการอําเภอเกินกว่า ๔๘ ช่ัวโมง โดยไม่มีเหตุจําเป็น 
       ถ้าเมื ่อส่งผู ้ต้องหาไปยังศาล นายอําเภอทําการไต่สวนคดีใน
ช้ันต้นยังไม่สําเร็จ ก็ให้เจ้าพนักงานเมืองร้องต่อศาลขอผัดให้มีเวลาไต่สวนต่อไปตามสมควร 
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      - ในการไต่สวนความอาญา ถ้านายอําเภอเห็นว่าไม่มีหลักฐานข้าง
ฝ่ายโจทก์ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไป ถ้าผู้ต้องหาต้องด้วยหมายสั่งจับของศาลอยู่แล้ว ก็ให้เจ้าพนักงาน 
ร้องขอต่อศาลให้สั่งปล่อยตัวผู้ต้องหา 
    (๒) กรมการอําเภอต้องจัดพนักงานออกตรวจตระเวนรักษาความเรียบร้อย 
และคอยสืบจบัโจรผู้ร้ายในท้องที่ของตน 
    (๓) เมื่อมีเหตุผู้คนถูกกระทําร้ายตายลงในท้องที่อําเภอใดก็ดี ฟกชํ้า
หรือมีบาดแผลเจ็บป่วยสาหัสก็ดี ผู้ที่ถูกกระทําร้ายฟกชํ้า หรือมีบาดแผลมาขอให้ชันสูตรก็ดี เป็นหน้าที่
ของกรมการอําเภอที่จะตรวจชันสูตรหรือพลิกศพตามพระราชบัญญัติ และจดคําให้การพร้อมด้วย
พยาน และทําหนังสือชันสูตรไว้เป็นหลักฐาน 
    (๔) เมื่อเกิดเหตุเสียทรัพย์แก่ผู้หน่ึงผู้ใด เช่น ถูกโจรภัย เป็นต้น เป็นหน้าที่
ของกรมการอําเภอที่จะทําคําตราสินตามคําขอร้องของเจ้าทรัพย์ หรือเพ่ือหลักฐานในราชการ 
    (๕) ความผิดอย่างใด ๆ อันต้องตามประมวลกฎหมายอาญา หรือ
กฎหมายอ่ืน กําหนดเป็นลหุโทษก็ดี ความผิดล่วงละเมิดพระราชบัญญัติภาษีอากร อันเบ้ียปรับกําหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติไม่เกิน ๒๐๐ บาทก็ดี เมื่อกรมการอําเภอไต่สวนเห็นว่าจําเลยมีพิรุธให้กรมการอําเภอ
มีอํานาจที่จะเปรียบเทียบให้ตกลงกันได้ถ้าไม่ตกลงกันได้ก็ดี หรือกรมการอําเภอเห็นว่าโทษของจําเลย
เกินกว่าปรับ ๒๐๐ บาท หรือเป็นโทษทั้งปรับทั้งจํา หรือโทษจําอย่างเดียวก็ดี ก็ให้ส่งคดีเรื่องน้ันไปยังเมือง 
    (๖) ถ้ามีผู้ขอร้องอายัดตัวคน หรือสิ่งของโดยชอบด้วยกฎหมาย เป็นหน้าที่
ของกรมการอําเภอที่จะรับอายัด และทําหนังสือหลักฐานในการอายัดน้ัน 
    (๗) เงินกลาง หรือของกลาง ในคดีที่จะต้องรักษาไว้ในอําเภอน้ัน หรือ
จะต้องนําส่งไปยังเมือง เป็นหน้าที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการรักษาและนําส่ง 
   4) การป้องกันโรคร้าย 
    (๑) กรมการอําเภอต้องคอยระวัง อย่าให้โรคร้ายแพร่หลายไปในชุมชน  
ต้องคอยดูแลป้องกัน หรือเมื่อโรคเกิดขึ้นก็ต้องจัดการรักษาอย่าให้ติดต่อลุกลามไป 
    (๒) เพราะเหตุที่โสโครกเป็นแดนเกิดของโรคร้าย คือ อหิวาตกโรคและ
กาฬโรค เป็นต้น กรมการอําเภอต้องคอยตรวจตราว่ากล่าวคนในท้องที่อย่าให้ทิ้งหรือปล่อยให้เกิด
ความโสโครกอันจะเป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บแก่ประชาชน 
    (๓) กรมการอําเภอต้องเอาเป็นธุระตรวจตราอุดหนุนให้แพทย์ประจํา
ตําบลดูแลการรักษาพยาบาล คือ การปลูกทรพิศม์ และจําหน่ายยาหลวง เป็นต้น และให้ราษฎรได้รับ
ความป้องกัน และรักษาโรคตามสมควรแก่การที่จะเป็นได้ 
    (๔) ในเวลาเกิดโรคร้ายติดต่อขึ้นในอําเภอนั้น หรือในท้องที่อําเภออื่น
ซึ่งอาจจะลุกลามมาถึงอําเภอน้ัน ให้กรมการอําเภอประกาศตักเตือนแก่ราษฎรให้จัดการป้องกันและ
รักษาโรค ถ้าหากว่าจะควรจัดการป้องกันได้อย่างใด หรือว่าควรจะรีบร้องเรียนต่อผู้ใหญ่ขอกําลัง
อุดหนุนประการใด ก็ให้กรมการอําเภอจัดการตามสมควร 
    (๕) ถ้าเกิดโรคร้ายที่ติดต่อขึ้นในอําเภอใด ให้กรมการอําเภอน้ันรีบบอก
ข่าวอย่างเร็วที่สุดที่จะบอกได้ให้ผู้ใหญ่เหนือตนทราบ แล้วให้รายงานเหตุความไข้น้ันต่อไปเนือง ๆ 
จนกว่าโรคจะสงบ 
   5) บํารุงการทํานาค้าขายป่าไม้และทางไปมาต่อกัน 
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    (๑) กรมการอําเภอต้องตรวจให้รู้ทําเลที่ทํามาหาเลี้ยงชีพของราษฎร
ในอําเภอน้ัน คือ ที่นา ที่สวน ที่จับสัตว์นํ้า เป็นต้น และต้องสอบสวนให้รู้ว่าที่เหล่าน้ันอาศัยสายนํ้าทางใด 
ควรทําบัญชีมีทะเบียนไว้ในที่ว่าการอําเภอ 
    (๒) การบํารุงผลประโยชน์ในการหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี การป้องกัน
ภยันตรายมิให้เกิดแก่การหาเลี้ยงชีพของราษฎรก็ดี อันต้องการความพร้อมเพรียงช่วยกันในหมู่ราษฎร 
ยกตัวอย่างดังบางคราวจะต้องทําทํานบปิดนํ้า บางคราวต้องระบายนํ้าสําหรับการเพาะปลูก การเหล่าน้ี
เป็นหน้าที่ของกรมการอําเภอจะต้องเอาใจใส่คอยตรวจตราและปรึกษากํานันผู้ใหญ่บ้าน ถ้ามีการสมควร
จะต้องทําเพ่ือให้เจริญผลประโยชน์แก่ราษฎรก็ดี หรือเพ่ือป้องกันความเสียหายแก่ผลประโยชน์น้ันก็ดี 
ให้กรมการอําเภอเรียกราษฎรช่วยกันทําการน้ัน ๆ ให้สําเร็จทันฤดูกาล 
    (๓) การรักษาผลประโยชน์ในการหาเลี้ยงชีพของราษฎร เช่นการปิดนํ้า
และระบายนํ้าเช่นกล่าวมาในมาตราก่อนเป็นต้น ตลอดจนอย่างอ่ืน ๆ ถ้าหากเกิดเก่ียงแย่งกันในประโยชน์
ที่จะพึงได้ยกตัวอย่างดังเช่นชาวนาต้องการให้ปิดนํ้า ชาวเรือต้องการให้เปิดนํ้าให้เรือเดิน เป็นต้น 
ให้กรมการอําเภอเรียกกํานันประชุมปรึกษาหาวิธีที่จะรักษาประโยชน์ทั้ง ๒ ฝ่าย หรือถ้าจะให้ได้
ประโยชน์ไม่ได้ทั้ง ๒ ฝ่าย ก็ให้รักษาประโยชน์ใหญ่โดยยอมท้ิงประโยชน์น้อยด้วยความจําเป็นเมื่อเห็น
ด้วยกันโดยมากประการใด ก็ให้กรรมการอําเภอจัดการตามน้ัน 
    (๔) ห้วย คลอง และลํานํ้าต่าง ๆ ย่อมเป็นของที่รัฐบาลปกปักรักษาเป็น
หน้าที่ของกรมการอําเภอจะต้องตรวจตราอย่าให้เสีย และอย่าให้ผู้ใดทํา ให้เสียสาธารณประโยชน์ 
ถ้าจะต้องซ่อมแซมตกแต่งให้กรมการอําเภอเรียกราษฎรช่วยกันทําอย่างกับปิดนํ้า ฉะน้ัน 
    (๕) กรมการอําเภอมีหน้าที่จะต้องตรวจตราและจัดการรักษาทางบกทางน้ํา 
อันเป็นทางที่ราษฎรไปมาค้าขาย ให้ไปมาโดยสะดวกตามท่ีจะเป็นได้ทุกฤดูกาลอันน้ี ถ้าจะต้องทําการ
ซ่อมแซม หรือแก้ไขความขัดข้อง ให้กรมการอําเภอเรียกราษฎรช่วยกันทําอย่างว่ามาแล้ว 
    (๖) กรมการอําเภอต้องตรวจตรารักษาป่าไม้ ซึ่งรัฐบาลหวงห้ามตาม
ข้อบังคับการป่าไม้ 
    (๗) ที่ว่างซึ่งรัฐบาลอนุญาตให้ราษฎรทําการเพาะปลูกน้ัน เป็นหน้าที่
ของกรมการอําเภอที่จะต้องตรวจตราจัดการ ป้องกัน การเก่ียงแย่ง ในระหว่างราษฎรท่ีไปต้ังทําการ
เพาะปลูกก่อนได้รับโฉนด 
    (๘) ที่นํ้าอันเป็นที่รักษาพันธ์ุสัตว์นํ้า เป็นหน้าที่ของกรมการอําเภอที่จะ
ตรวจตรารักษาป้องกันมิให้พืชพรรณ สัตว์นํ้าสูญไป 
    (๙) นายอําเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแล
รักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และ
สิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนอันอยู่ในเขตอําเภอ 
      นายอําเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอํานาจใช้ หรือ
ยินยอมให้บุคคลอ่ืนใช้ที่ดินตามวรรคหน่ึง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
      ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเก่ียวกับที่ดินตามวรรคหน่ึง นายอําเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันดําเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะเป็นผู้ดําเนินการ ก็ให้มี
อํานาจกระทําได้ ทั้งน้ี กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
   (๑๐) ที่วัด หรือกุศลสถานอย่างอ่ืน ซึ่งเป็นของกลางสําหรับมหาชน ก็ให้อยู่
ในหน้าที่กรมการอําเภอจะต้องคอยตรวจตราอุดหนุนผู้ปกปักรักษาอย่าให้ผู้ใดรุกล้ําเบียดเบียนที่อันน้ัน 
   6) บํารุงการศึกษา 
    (๑) กรมการอําเภอต้องปรึกษาด้วยกํานัน ผู้ใหญ่ บ้าน และผู้ อุปการะ
การศึกษาในท้องที่มีพระภิกษุสงฆ์ เป็นต้น ช่วยกันแนะนําและจัดให้มีสถานที่เล่าเรียนให้พอแก่เด็กในอําเภอน้ัน 
    (๒) กรมการอําเภอต้องตรวจตราปรึกษาด้วยกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และ 
ผู้อุปการะการศึกษาในท้องที่ จัดบํารุงการสั่งสอนอย่าให้เสื่อมทราม 
    (๓) กรมการอําเภอต้องคอยช้ีแจงตักเตือนแก่กํานันผู้ใหญ่บ้าน บิดา
มารดา และผู้ปกครองเด็กให้ส่งบุตรหลานไปเล่าเรียน 
   7) การเก็บภาษีอากร 
    (๑) บรรดาภาษีอากร ซึ่งมิได้มีกฎหมาย หรือข้อบังคับให้พนักงานอ่ืน
เก็บแล้ว เป็นหน้าที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการเก็บในอําเภอน้ัน 
    (๒) ในการเก็บภาษีอากร กรมการอําเภอต้องคอยตรวจตราเวลาเกิด
อุบัติเหตุ หรือเป็นเวลาราษฎรอัตคัดขัดสนเมื่อถึงกําหนดที่จะเก็บภาษีอากรน้ัน ๆ ให้รู้และรายงาน
พร้อมทั้งความเห็นที่ควรจะจัดการผ่อนผันอย่างใด ให้ผู้ว่าราชการเมืองทราบ 
    (๓) เงินหลวงที่เก็บภาษีอากรได้ก็ดี หรือที่ได้จากประเภทอ่ืนก็ดี ซึ่งจะต้อง
นําส่งพระคลัง เป็นหน้าที่ของกรมการอําเภอที่จะรักษาและนําส่งถึงพระคลัง 
   8) หน้าที่ เบ็ดเสร็จ 
    (๑) ในหน้าที่ของกรมการอําเภอที่จะจัดการทั้งปวงในอําเภอให้เรียบร้อยน้ัน 
ถ้าหากว่ากรมการอําเภอเห็นวิธีการงานอย่างใดยังบกพร่อง ให้รายงานช้ีแจงความเห็นต่อผู้ว่าราชการเมือง 
ขออนุญาตแก้ไขตามท่ีคิดเห็นว่าเป็นอย่างดี 
    (๒) กรมการอําเภอมีหน้าที่จะต้องช่วยราชการของอําเภออ่ืนที่ใกล้เคียง 
แม้ต่างเมืองกัน และในการที่ช่วยน้ีไม่จําจะต้องรอจนอําเภอน้ันขอให้ช่วย ถ้ารู้เหตุการณ์ซึ่งเห็นว่าตน
ควรจะช่วยเหลือจึงจะเป็นประโยชน์แก่ราชการ ต้องช่วยเหลือทีเดียว 
    (๓) หน้าที่ของกรมการอําเภอนอกจากที่กล่าวไว้ในพระราชบัญญั ติ
ลักษณะปกครองท้องที่นี้ ยังต้องทําตามความซึ่งกําหนดไว้ในพระราชกําหนดกฎหมายอย่างอื่น ๆ 
อันกําหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของกรมการอําเภอ แม้พระราชกําหนดกฎหมายใดมิได้ระบุไว้ในพระราชกําหนด
กฎหมายน้ัน ๆ ว่าเป็นหน้าที่ของผู้ใดก็ให้พึงเข้าใจว่าเป็นหน้าที่ของกรมการอําเภอที่จะรักษาการให้เป็น 
ไปตามพระราชบัญญัติน้ัน ๆ 

 ๒.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะทางการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ผ่านมา 
  ในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลง และได้ผ่าน
การปฏิรูประบบราชการมาแล้ว แต่โครงสร้างและการบริหารราชการหลายส่วนยังคงเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนา และไม่เป็นไปตามความคาดหวังของประชาชน การบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นแกนกลาง
ในการเชื่อมประสานราชการแผ่นดินทั้งราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รวมท้ัง ทําหน้าที่ในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ เน่ืองจาก
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หน่วยงานในภูมิภาคยังคงยึดแนวทาง นโยบาย และข้อสั่งการจากหน่วยงานส่วนกลางจากต้นสังกัด
มากกว่าการรับฟังความต้องการในพ้ืนที่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการบูรณาการและเช่ือมโยงในระดับพ้ืนที่ 
นอกจากน้ี ยังมีกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน มีการนําเสนอ
ปัญหา และข้อเสนอในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค รายละเอียดมีดังน้ี 
  2.4.๑ ประเด็นเก่ียวกับงาน แบ่งเป็นปัญหา และข้อเสนอเชิงนโยบาย/แนวทาง 
การดําเนินการ ดังน้ี 
   ๑) ปัญหา 
    (1) ด้านงาน 
      - ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องขับเคล่ือนงานนโยบายสําคัญ (Agenda) 
งานของส่วนราชการ (Function) และงานพ้ืนที่ (Area) ในปริมาณงานที่มาก เฉลี่ยใช้เวลาในการ
ปฏิบัติงานทุกวัน ๗ – ๑๕ ช่ัวโมงต่อวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ 
      - กฎหมายท่ีกําหนดความรับผิดชอบ/อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด และจังหวัดมีเป็นจํานวนมาก 
      - หลายส่วนราชการ (Function) ไม่มีหน่วยงาน/บุคลากรในพ้ืนที่ 
ในระดับจังหวัดและอําเภอ (ส่วนภูมิภาค ๓๐ – ๓๓ หน่วย/ส่วนกลางในภูมิภาค ๓๐ – ๗๒ หน่วย) ทําให้
ไม่ครอบคลุมสภาพปัญหาในพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนล่าช้า 
      - ขาดกลไกในการบูรณาการแผนต้ังแต่ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล 
ท้องถิ่นและอําเภอขึ้นไปถึงระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดและภาค 
    (2) ด้านงบประมาณ 
      - การจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และ
กลุ่มจังหวัดไม่สอดคล้องกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ 
      - ระเบียบกฎหมาย การใช้งบประมาณไม่เอ้ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอําเภอสามารถใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา 
    (3) ด้านระบบ 
      - ผู้ ว่าราชการจังหวัดขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารงาน 
(Unity of Command) ของจังหวัด เช่น ระบบราชการในระดับจังหวัดมีความซ้ําซ้อน ทั้งในเรื่อง
โครงสร้าง ภารกิจ และขั้นตอน, ผู้ว่าราชการจังหวัดมีเพียงหน้าที่ไม่มีอํานาจในการบังคับบัญชา
ข้าราชการในส่วนภูมิภาค, อํานาจเป็นของปลัดกระทรวง/อธิบดี การมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยังมีข้อจํากัด โดยส่วนกลางกําหนดเง่ือนไขการมอบอํานาจ, ระบบงานในบางพ้ืนที่ถูกแทรกแซงจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และบางพ้ืนที่มีลักษณะงานที่ทับซ้อนกัน 
      - อํานาจหน้าที่ ในการอํานวยความเป็นธรรมทางอาญาให้ กับ
ประชาชน เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอ ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด และ
ศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ มาสามารถใช้อํานาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
เพ่ืออํานวยความเป็นธรรมทางอาญาให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน และมีกฎหมาย รวมทั้ง 
ระบบตรวจสอบจํานวนมาก เช่น การตรวจสอบจาก สตง. ปปช. ปปท. ทําให้การทํางานเป็นไปด้วย
ความล่าช้า ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอําเภอถูกฟ้องร้อง และร้องเรียนอันเน่ืองมาจากการ
ปฏิบัติงานเป็นจํานวนมาก 
    (4) ด้านคน 
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      - ผู้ว่าราชการจังหวัด ขาดเอกภาพในการบริหารงานบุคคล 
ไม่สามารถให้คุณให้โทษหัวหน้าส่วนราชการสังกัดภูมิภาคและข้าราชการสังกัดส่วนกลาง 
      - คุณธรรม  จริยธรรม  พฤติกรรมของผู้ ว่าราชการจั งห วัด/
นายอําเภอ และบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
      - บุคลากรของจังหวัดไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองงบประมาณ
ยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด 
    (5) ด้านอ่ืน ๆ 
      - พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงมหาดไทย
มีจํานวนลดลง 
   ๒) ข้อเสนอเชิงนโยบาย/แนวทางการดําเนินการ มีดังน้ี 
    (1) ด้านงาน 
      - ความชัดเจนในระดับนโยบาย ได้แก่ นโยบายท่ีสั่งการมาจาก
รัฐบาล/ส่วนราชการในส่วนกลาง ควรมีความชัดเจน ทั้งเป้าหมาย หลักเกณฑ์ แนวทาง และกฎหมาย 
เพ่ือให้จังหวัดสามารถมีแนวทางการดําเนินงาน สนองตอบนโยบายน้ัน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ส่วนกลางควรพิจารณากําหนดนโยบาย โดยคํานึงถึงแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ 
สามารถแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้สอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ และภูมิสังคมในจังหวัด 
      - กลไกการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่ ได้แก่ ส่งเสริมการจัดทําแผนอําเภอ
และแผนจังหวัดให้เช่ือมโยงและสอดคล้องต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน/ตําบล โดยพิจารณาความต้องการของประชาชนเป็นหลักและมีการจัดทําแผนชุมชน โดยมุ่งเน้น
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน, จัดทํา (ร่าง) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประสาน
แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่ เพ่ือเช่ือมโยงการจัดทําแผนพัฒนาทุกระดับในพ้ืนที่ในลักษณะแผนเดียว 
(One Plan) ควรบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการในรูปแบบคณะกรรมการก่ึงเอกชนที่มีผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธาน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ยุติในจังหวัด, สร้าง
เวทีการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน และพิจารณากําหนดให้มีหน่วยราชการส่วนภูมิภาคในระดับอําเภอที่มี
ลักษณะงานที่เก่ียวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรง โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ 
    (2) ด้านงบประมาณ 
      - ควรมีการจัดสรรงบประมาณเป็นวงเงินสนับสนุนในการจัดทําแผน
ในแต่ละระดับ 
      - ควรมีการจัดสรรวงเงินงบประมาณสนับสนุนในการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาที่อื่น ๆ หรือวาระเร่งด่วนของจังหวัดและอําเภอ โดยจังหวัดและอําเภอมีอํานาจ 
และมีความเป็นอิสระในการพิจารณาตามความเหมาะสม และความจําเป็นของพ้ืนที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      - ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถช้ีเป้างบประมาณที่ลงในพ้ืนที่จังหวัด 
      - ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณให้ กบก./กบจ. มีอํานาจพิจารณา
อนุมัติ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/งบประมาณ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น คล่องตัวในการ
ดําเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างรวดเร็ว 
      - ติดตามประเมินผล/ตรวจสอบ ควรมีงบประมาณสนับสนุนเพ่ือให้
การติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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    (3) ด้านระบบ 
      - การสร้างเอกภาพในการบริหารงาน ได้แก่ ทบทวนโครงการและ
ความเหมาะสมของส่วนราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค, การจัดรูปแบบการบังคับบัญชาส่วน
ราชการส่วนกลางที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคและยังคงขึ้นตรงต่อราชการส่วนกลางน้ัน ควรให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมีอํานาจตัดสินใจในการบริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการในภูมิภาค, 
ปรับปรุงกฎหมาย โดยแก้ไขพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๔ จากเดิม 
“ในจังหวัดหน่ึงให้มีผู้ว่าราชการจังหวัด ... และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด ...” แก้ไขเป็น “ในจังหวัดหน่ึงให้มีผู้ว่าราชการ
จังหวัด ... และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาค
ในเขตจังหวัด ...” และในวรรคที่ ๒ ให้เพิ่มเติมว่า “เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ในกรณีส่วนราชการใดมีความจําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ต้องขึ้นอยู่กับราชการส่วนกลางให้ประกาศ
เป็นกฎกระทรวง ที่ผ่านความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย”, 
กําหนดให้สํานักงานจังหวัด/อําเภอ กําหนดภารกิจให้ชัดเจน, ทบทวนโครงสร้างของสํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ให้เป็นหน่วยงานส่วนกลาง หากไม่สามารถปรับได้ อาจปรับให้เป็น
หน่วยงานสังกัดสํานักงานจังหวัด เพื ่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาภาคและกลุ่มจังหวัด, ใช้รูปแบบ 
กรมการจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ในจังหวัดเป็น
คณะกรรมการ เพื ่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ บูรณาการงานในจังหวัดโดยใช้ระบบกลุ่ม 
(Cluster) ๔ ด้าน (ด้านมั่งคง สังคม เศรษฐกิจ บริหารจัดการ) และพิจารณาแนวทางการมอบอํานาจ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือเป็นกลไก หรือเครื่องมือในการสั่งการและประสานความร่วมมือในพื้นที่ 
โดยให้ปลัดกระทรวง/อธิบดี มอบอํานาจที่เก่ียวข้องกับงานในพ้ืนที่จังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนในเขตพ้ืนที่จังหวัด 
     - ระบบอํานวยการผู้ ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ จัดให้มีระบบ
อํานวยการผู้ว่าราชการจังหวัดในการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ เช่น การให้คําปรึกษาด้านกฎหมาย 
การให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการกลั่นกรองงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นต้น, 
จัดให้มีหน่วยจัดจ้างกลางของจังหวัด เพ่ือลดภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
มีเวลาทํางานในเชิงรุกมากขึ้น โดยอาจต้ังจังหวัดนําร่องในการดําเนินการ, จัดทําระบบฐานข้อมูลกลาง
ของทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และแก้ไขกฎหมาย ลดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
     - การสร้างภูมิคุ้มกันการปฏิบัติงานของผู้ ว่าราชการจังหวัด/
นายอําเภอ ได้แก่ ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อใช้ในการคุ้มครองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่มีการใช้อํานาจ
โดยสุจริต และมีเจตนา เพ่ือบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่เกิดความ
ผิดพลาดด้านกฎหมาย เพ่ือเป็นหลักประกันการทํางาน เช่น การเพ่ิมเติม ประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๑๕๗ “ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย หากเป็นกรณีจําเป็นเร่งด่วน เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติ หรือของประชาชน หรือประโยชน์สาธารณะ ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่า
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น้ันกระทําการโดยสุจริต” และการเพ่ิมเติมเน้ือหาพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ “การกระทําใดท่ีถือว่าเป็นความผิดวินัยของข้าราชการพลเรือน 
หากการกระทําน้ันเป็นการกระทําเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ หรือผลประโยชน์ของ
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ประชาชน ให้หน่วยงานของรัฐที่ข้าราชการผู้น้ันสังกัด เป็นผู้สอบสวน และลงโทษทางวินัยแก่บุคคล
ดังกล่าว” 
     - การอํานวยความเป็นธรรมให้ประชาชน ได้แก่ วางระบบศูนย์
ดํารงธรรมให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ สามารถอํานวยความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เบ็ดเสร็จในพ้ืนที่ และเพ่ิมอํานาจสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด/นายอําเภอ ในกรณีที่ต้องอํานวยความเป็นธรรมทางอาญาให้กับประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือดร้อน ส่วนอํานาจการจับกุมตามประมวลกฎหมายวิอาญายังคงอยู่ในระบบเดิม  
    (4) ด้านคน 
     - การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การประเมินเพ่ือให้คุณให้โทษ
หัวหน้าส่วนราชการ ควรให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด โดยอาจ
เริ่มทดลองกับข้าราชการสังกัดส่วนภูมิภาคก่อน, ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาย้ายหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนกลางที่มี
ที่ต้ังในจังหวัด และปรับระบบการเลื่อนเงินเดือนจากระบบเปอร์เซ็นต์เป็นระบบขั้น 
     - การเพิ ่มประสิทธิภาพผู ้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ ได้แก่ 
สร้างภาวการณ์นํา และพฤติกรรมของผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ ให้เป็นตัวอย่างและสร้าง
ความเช่ือมั่นให้กับข้าราชการและประชาชน เพ่ือสร้างความร่วมมือการทํางานจากทุกภาคส่วน, ควรมี
กระบวนการคัดสรรและกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ อย่างมีประสิทธิภาพ 
(การเลื่อน การโอน การย้าย ข้าราชการระดับสูง รวมถึงการแต่งต้ังผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่เฉพาะ) 
และขอยกเว้นหลักเกณฑ์ ก.พ. ในการสรรหาผู้ว่าราชการจังหวัด (ให้สามารถขึ้นบัญชีได้) และสร้าง
ระบบตรวจสอบ กํากับ ติดตาม การทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอําเภอ  
    (5) ด้านอ่ืน ๆ 
     - การขอใช้ พ้ืนที่ สาธารณะประโยชน์ที่ อ ยู่ในความดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย ไม่ควรให้มีการเพิกถอนสภาพพ้ืนที่ แต่ให้ใช้ได้โดยกําหนดเวลาการใช้แต่ละครั้ง 
เมื่อครบกําหนดแล้ว หากหน่วยงานประสงค์จะใช้ต่อให้เสนอขออนุญาตเป็นคราว ๆ ไป  
     - ควรใช้ชื ่อ “การจัดการองค์กรในพื้นที ่” แทนการใช้คําว่า 
“การบริหารงานส่วนภูมิภาค” 

 ๒.5  รายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ การจัด
ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น : การทบทวนการจัดต้ังหน่วยงาน
ส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาค 
  คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐได้นําเสนอ
แผนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐต่อคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ใน ๔ ประเด็นสําคัญ ได้แก่ 
  ๑) การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจน 
  ๒) การทบทวนและจําแนกบทบาทภารกิจภาครัฐ 
  ๓) การออกแบบโครงสร้างองค์กรให้เหมาสมกับภารกิจต่าง ๆ ของภาครัฐ 
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  ๔) การพัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
  จากแผนการปฏ ิร ูป โครงสร ้างองค ์กรภาคร ัฐด ังกล ่าวข ้างต ้น  ในครั ้ง น้ี  
คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ เห็นควรนําประเด็นเรื่องการ
กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนมา
ดําเนินการ เน่ืองจากปัจจุบันแทบทุกกระทรวงมีหน่วยราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ต่างกรม ภายใต้สังกัด
กระทรวงเดียวกันอยู่ในจังหวัดเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ขาดหน่วยงานที่เป็นตัวแทนกระทรวงอย่าง
แท้จริง ขณะเดียวกันก็มีการจัดต้ังส่วนราชการที่เป็นส่วนกลางไปต้ังอยู่ในพ้ืนที่ภูมิภาคเป็นจํานวนมาก 
โดยมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น เป็นสํานักงาน/ศูนย์/เขต/ภาค ซึ่งเป็นส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน
ที่มีฐานะเป็นกองหรือเป็นหน่วยงานย่อยอยู่ในสังกัดกอง เป็นต้น ส่งผลให้การบริหารราชการในภาพรวม
ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและขาดความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารงาน ดังนั้น จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทบทวนการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลาง
ที่ไปปฏิบัติงานอยู่ในภูมิภาคเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคมีจํานวนและ
ขาดที่เหมาะสมกับภารกิจทําให้เกิดความคล่องตัว และสามารถขับเคลื่อนภารกิจให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดีขึ้น รวมท้ังเพ่ือให้การบริหารงานในราชการส่วนภูมิภาค
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

 2.6 สภาพปัญหาการบริหารราชการไทยในปัจจุบัน 
  2.6.1 จากผลการศึกษาสถานการณ์ของประเทศไทยในบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
ทําให้สามารถสรุปประเด็นปัญหาในเชิงโครงสร้างที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุ
เป้าหมาย มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ภิวัฒน์ไทยที่สภาปฏิรูป
แห่งชาติกําหนดไว้ดังน้ี 
   ๑) ระบบราชการยังมีขนาดและบทบาที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจของรัฐ 
ทําหน้าที่หลากหลายทั้งเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์ ควบคุมกํากับ (Regulator) และทําหน้าที่ปฏิบัติการ 
(Operator) ทําให้ขนาดของภาครัฐขยายตัวออกไปอย่างไม่มีขอบเขตจํากัด งบประมาณค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณแผ่นดิน ในขณะที่สัดส่วน
ของงบลงทุนมีจํานวน 
   ๒) การบริหารงานราชการไทยโดยรวมเกิดความล้มเหลว ทําให้ไม่ได้รับ
ความเชื่อมั่นและยอมรับนับถือจากประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
อันเน่ืองมาจากการทุจริตคอร์รัปช่ัน เจ้าหน้าที่รัฐมุ่งหาประโยชน์ส่วนตนโดยไม่คํานึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม การบริหารงานที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีธรรมาภิบาล การทํางานที่ล่าช้า และขาดประสิทธิภาพ 
ทําให้ไม่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ซึ่งปรากฏผลการจัดอันดับดัชนีช้ีวัดภาพลักษณ์คอร์รัปช่ัน 
(Corruption Perceptions Index : CPI) ประจําปี ๒๕๕๘ ขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) ให้ประเทศไทยได้คะแนน ๓๘ คะแนนจาก ๑๐๐ คะแนน อยู่ใน
อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศและเป็นอันดับที่ ๓ ในกลุ่มประเทศอาเซียนรองจากสิงคโปร์และ
มาเลเซีย 
 
 



๓๓ 

 
   ๓) บทบาทภารกิจและอํานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมมีความหลากหลาย 
เหลื่อมล้ําซ้ําซ้อน และมีความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน ซึ่งบางภารกิจเป็นภารกิจที่ควรต้องพิจารณายุบเลิก
หรือถ่ายโอนงานให้เอกชน หรือภาคส่วนอ่ืนรับไปดําเนินการ เช่น งานตรวจสอบ รับรองมาตรฐาน เป็นต้น 
อีกทั้งบางภารกิจยังมีปัญหาความซ้ําซ้อนระหว่างกรมภายในกระทรวงด้วยกันเอง เช่น งานของกรมป่าไม้
กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นต้น และความซํ้าซ้อนหรือการขาดความเช่ือมโยง
ของการทํางานระหว่างกระทรวง เช่น งานด้านมาตรฐานอาหารเกษตร ระหว่างกรมอนามัยกับ
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ งานด้านบริหารจัดการและพัฒนาแหล่งนํ้า
ในกรมชลประทานกับกรมทรัพยากรนํ้าและหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องอีกหลายหน่วยงาน เป็นต้น 
   ๔) การรวมศูนย์อํานาจการปกครองไว้ที่ราชการบริหารส่วนกลาง ถึงแม้
การบริหารราชการจะมีการจําแนกออกเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
แล้วก็ตาม รวมทั้งปัจจุบันก็ยังพบว่าการจําแนกการบริหารราชการส่วนกลางมิได้สอดคล้องกับ
หลักการแบ่งอํานาจอย่างแท้จริง เพราะมีการจัดต้ังราชการส่วนกลางในส่วนภูมิภาคมากขึ้น แต่อํานาจ
สั่งการหรือตัดสินวินิจฉัยส่วนใหญ่ก็ยังคงรวมศูนย์ไว้ที่ราชการส่วนกลาง ขาดการมอบอํานาจ/กระจาย
อํานาจอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การจัดบริการสาธารณะหลายเรื่องที่ถูกคงไว้กับส่วนกลางเกิดความล่าช้า 
ซึ่งเมื่อรัฐขยายบทบาทและภารกิจของตนให้กว้างขางออกไป ปัญหาต่าง ๆ ที่ส่วนกลางเป็นผู้มีอํานาจ
ตัดสินวินิจฉัยและให้บริการก็จะย่ิงทวีมากขึ้น นอกจากน้ัน การจัดบริการสาธารณะในรูปแบบเดียวกัน
ตลอดทั่วประเทศก็ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ 
   ๕) โครงสร้างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถบริหารงานในลักษณะที่เป็น
แผนยุทธศาสตร์เชิงรุกที่เป็นภารกิจร่วมกันได้ เพราะขาดระบบการทํางานแบบเช่ือมโยงกันเป็น
เครือข่ายแบบบูรณาการที่ยึดพ้ืนที่ หน้าที่ และการมีส่วนร่วมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Area, 
Function, Participation)  
   ๖) ในระดับการบริหารงานส่วนท้องถิ่น ยังมีประเด็นปัญหาการทับซ้อน
ในการทํางานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การถ่ายโอนงานให้ท้องถิ่นยังไม่เป็นไปตามแผน
ขั้นตอนการกระจายอํานาจ นอกจากน้ี แม้จะมีการถ่ายโอนงานแต่ก็มักจะไม่มีการถ่ายโอนงบประมาณ
และอัตรากําลังจากส่วนกลางให้ท้องถิ่น ทําให้ส่วนท้องถิ่นขาดแคลนกําลังคนทั้งปริมาณและคุณภาพ 
  2.6.2 วิธีการปฏิรูป/ประเด็นการปฏิรูป 
   จากสภาพปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่นอันสืบเน่ืองมาจากการจัดต้ังราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคของกระทรวง กรม
ต่าง ๆ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น จึงขอนําเสนอประเด็นการปฏิรูปการจัดต้ังหน่วยงานส่วนกลางที่ไป
ปฏิบัติงานในภูมิภาคโดยแบ่งขั้นตอนการปฏิรูปออกเป็น ๓ ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
   ๑) ทบทวนโครงสร้างส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ภูมิภาคให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ที่กําหนดแนวทางในการจัดต้ังส่วนราชการในภูมิภาค 
ซึ่งหมายรวมถึงการทบทวนโครงสร้างราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคและราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
(Review) 
   ๒) ในกรณีที่หน่วยงานท่ีต้ังอยู่ในภูมิภาคหน่วยงานใดมีโครงสร้างที่ไม่เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงานดังกล่าวถูกต้องตามภารกิจ ทั้งน้ี เพ่ือให้



๓๔ 

หน่วยงานรัฐในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
มีจํานวนและขนาดที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการดําเนินให้เกิดความคุ้มค่า (Resize) 
   ๓) ในกรณีที่เห็นว่ายังจําเป็นต้องมีราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค 
ควรทบทวนและปรับเปล่ียนการจัดแบ่งภาค/เขต ของราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคน้ัน ๆ ให้มี
ความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจกับเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (Rezone) 
  2.6.3 ข้อเสนอการปฏิรูป 
    ๑) ทบทวนโครงสร้างหน่วยงานท่ีไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ปรากฏตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ด่วนมาก ที่ นร ๐๕๐๖/๑๗๒๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ (Review) ตามท่ีมาตรา ๓๔ แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ได้วางหลักการให้
กระทรวงกรมสามารถแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบออกเป็นเขตเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการ น้ัน แต่ปรากฏจาก
ข้อมูลที่ ส่วนราชการต่าง ๆ  ได้ ให้ ไว้แก่คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิ รูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน พบว่า หน่วยงานท่ีเป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ไปต้ังในภูมิภาค
จํานวนหลายหน่วยงานมีสัดส่วนภารกิจที่เป็นงานด้านการปฏิบัติการในสัดส่วนที่มากกว่างานทางด้าน
วิชาการอย่างเห็นได้ชัด เช่น 

ตารางที่ 1 สัดส่วนภารกิจของหน่วยงานที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ไปต้ังในภูมิภาค ระหว่าง   
              งานด้านการปฏิบัติการกับงานทางด้านวิชาการ 

หน่วยงาน สดัส่วนงานวชิาการ : งานปฏบิตักิาร 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษ์ที่ ๑-๑๖ ๒๐: ๘๐ 
สํานักงานทรัพยากรนํ้าภาค ๑-๑๑ ๓๐:๗๐ 
สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาลเขต ๑-๖ ๓๐:๗๐ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
สํานักงานชลประทานที่ ๑-๑๗ ๙.๒๒:๙๐.๗๘ 

    ดังน้ัน จึงต้องให้กระทรวง กรมต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานต้ังอยู่ในพ้ืนที่ภูมิภาค
ดําเนินการทบทวนโครงสร้างภารกิจของตน โดยนํามาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓4 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ประกอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ 
มาประกอบการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการจัดตั้งส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดที่ตั้งอยู่
ในภูมิภาค ดังน้ี 
    (๑) การทบทวนโครงสร้างตามภารกิจของราชการส่วนกลางในภูมิภาค 
     โดยมีมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกําหนดว่า หน่วยงานท่ีเป็นราชการ
บริหารส่วนกลางในภูมิภาคต้องมีภารกิจทางวิชาการ วิจัย พัฒนา หรือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงของประเทศ หรือเป็นงานท่ีต้องดําเนินการครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัดที่ไม่ยึดโยงกับเขต
การปกครอง หรือมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ ดังน้ัน สําหรับหน่วยงานท่ีเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลางในภูมิภาคในสังกัดกระทรวง กรม ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น ๕,๗๖๔ แห่ง ควรจะต้อง
ทบทวนว่าภารกิจของหน่วยตนที่ไปต้ังอยู่ในพ้ืนที่น้ันเข้าหลักเกณฑ์ตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดไว้
ข้างต้นหรือไม่ อย่างไร 



๓๕ 

    (๒) การทบทวนโครงสร้างตามภารกิจของราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
     สําหรับการจัดต้ังราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ยึดหลักเกณฑ์ตาม
มติคณะรัฐมนตรี และอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดดังต่อไปน้ี 
     - สําหรับการกําหนดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ควรให้ความสําคัญ
ต่อประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นหลัก และสอดคล้องกับสภาพปัญหาในแต่ละพ้ืนที่ โดยยึด
ผลประโยชน์สูงสุดที่ประชาชนได้รับจากภาครัฐ 
     - ควรมีการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานในภูมิภาคที่สังกัด
กระทรวงเดียวกันให้เหลือเพียงหน่วยงานเดียว เพ่ือลดบทบาทและความซํ้าซ้อนระหว่างหน่วยงาน
และเพ่ือให้การดําเนินงานในระดับพ้ืนที่มีความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพ 
   ๒) ปรับเปลี่ยนโครงสร้างของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคให้ถูกต้อง
ตามภารกิจ ทั้งน้ี เพ่ือให้หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค หรือ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีจํานวนและขนาดที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ให้เกิดความคุ้มค่า (Resize) 
    หากมีกรณีที่หน่วยงานใดไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ จะต้องปรับโครงสร้างให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค หรือถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือยุบเลิกงานลักษณะดังกล่าว แล้วแต่กรณี โดยมีข้อสังเกต
เพ่ิมเติมดังน้ี 
    สําหรับหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่เป็นงานระดับสํานัก/กอง 
ซึ่งไปต้ังอยู่ในส่วนภูมิภาค ควรทบทวนว่ายังมีความจําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานในระดับพ้ืนที่อีกหรือไม่ 
หากภารกิจหลักเป็นงานบริการสาธารณะแก่ประชาชน ต้องปรับโครงสร้างให้เป็นราชการส่วนภูมิภาค 
    (1) สําหรับหน่วยงานใดที่เป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคซ่ึงมีที่
ต้ังอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศ และเป็นลักษณะงานบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้เข้าถึงได้อย่าง
เสมอภาค รวดเร็ว และมีคุณภาพ ควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค เว้นแต่
หน่วยงานดังกล่าวมีการปฏิบัติงานเป็นการเฉพาะที่ไม่อาจเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคได้ก็ให้เท่าที่
จําเป็น หรือตามที่กฎหมายกําหนด 
     ตัวอย่างหน่วยงานท่ีควรปรับเปลี่ยนโครงสร้างเป็นราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค 
     กรมทางหลวงชนบท : แขวงทางหลวงชนบท (๗๖ แห่ง) 
     กรมธนารักษ์ : สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่ (๗๖ แห่ง) 
     กรมชลประทาน : โครงการชลประทานจังหวัด (๗๖ แห่ง) 
     กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : สถาบันและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน 
(๗๗ แห่ง) 
     กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน : สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน จังหวัด ๖๖ จังหวัด (๘๖ แห่ง) 
     กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : ศูนย์บริการคน
พิการระดับจังหวัด (๗๗ แห่ง) 
     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ : นิคมสร้างตนเอง (๔๓ แห่ง) 



๓๖ 

    (๒) สําหรับภารกิจที่ภาครัฐจะต้องให้บริการประชาชนในระดับพ้ืนที่
และเป็นภารกิจในเชิงการดูแลสวัสดิการสังคม หรือเก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
โดยตรง ควรถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่น้ันเป็นผู้รับผิดชอบและให้
หน่วยงานส่วนกลางทําหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและที่ปรึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งน้ี เพ่ือ
ผลักดันให้มีโครงสร้างหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับแผนการกระจายอํานาจและแผนปฏิบัติการกําหนด
ขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด
ได้รับการถ่ายโอนภารกิจที่จําเป็นต้องให้บริการแก่ประชาชนนอกพ้ืนที่ของตนเองด้วยก็ให้รัฐใช้วิธี
สนับสนุนงบประมาณ (Subsidy) ในส่วนค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับภาระดูแล
ประชาชนผู้รับบริการที่อยู่นอกพ้ืนที่ของตน 
     อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่มี
ความพร้อมเพียงพอในการรับถ่ายโอนภารกิจ ก็ให้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างให้เป็นราชการบริการส่วน
ภูมิภาคไปก่อนในช่วงแรก และกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการเตรียมความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน ๆ เพ่ือให้สามารถรองรับการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวต่อไป 
     ตัวอย่างหน่วยงานท่ีควรเร่งรัดผลักดันการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
     กรมศิลปากร : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ที่ต้ังอยู่ในท้องถิ่น 
     กรมกิจการเด็กและเยาวชน : บ้านพักเด็กและครอบครัว (๗๗ แห่ง) 
   ๓) ทบทวนและปรับเปลี่ยนการจัดแบ่งภาค/เขต ของราชการบริหารส่วนกลาง
ในภูมิภาคน้ัน ๆ ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างภารกิจกับเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ (Rezone) 
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นมา มีเจตนารมณ์
เพ่ือให้เกิดบริหารงานแบบบูรณาการในลักษณะยึดพ้ืนที่ (Area Based Approach) เป็นหลักในการพัฒนา
เพ่ือกระจายการพัฒนา และลดความเหลื่อมล้ําของความเจริญเติบโตระหว่างพ้ืนที่ต่าง ๆ ในประเทศ และ
ให้แต่ละพ้ืนที่มียุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด โดยพระราชกฤษฎีกา
ฉบับดังกล่าวได้กําหนดให้คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.น.จ.) เป็นผู้พิจารณาจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
อีกทั้งให้มีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งทิศทางการพัฒนาดังกล่าวจะต้องผ่าน
ความเห็นชอบร่วมกันจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน และร่วมมือร่วมใจกันในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทิศทางการพัฒนา ก.น.จ. ได้จัดกลุ่มจังหวัดโดยมีข้อพิจารณา ๓ ประการ ดังน้ี 
    (๑) เน้นลักษณะเขตพ้ืนที่ที่ติดต่อกัน หรือเป็นการรวมกลุ่มจังหวัดที่อยู่
ในเขตพ้ืนที่ติดต่อกันหรือต่อเน่ืองกัน เป็นองค์ประกอบพ้ืนฐาน หรือข้อพิจารณาเบ้ืองต้น 
    (๒) เป็นจังหวัดที่มีประเด็นยุทธศาสตร์หรือทิศทางการพัฒนาจังหวัด
ที่สอดคล้องกันหรือเก้ือหนุนต่อกัน 
    (๓) มีความเก่ียวเน่ืองกันทางเศรษฐกิจ การผลิต การค้า และการลงทุน
เพ่ือมูลค่าเพ่ิมและการได้เปรียบในการแข่งขันร่วมกัน รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่จําเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมกันระหว่างจังหวัด 



๓๗ 

    ปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับการจัดกลุ่มจังหวัดตามที่ ก.น.จ. 
เสนอให้มีการแบ่งจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศออกเป็น ๑๘ กลุ่มจังหวัด ดังน้ี 

ตารางที่ 2 การจัดกลุ่มจังหวัดตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เสนอ 

กลุ่มจังหวัด จังหวัดในกลุม่ 
จังหวัดทีเ่ปน็ศูนย์ 
ปฏบิตักิารของกลุ่ม

จังหวัด 
๑. ภาคกลางตอนบน ๑ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 
๒. ภาคกลางตอนบน ๒ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี 
๓. ภาคกลางตอนกลาง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก 

สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา 

๔. ภาคกลางตอนล่าง ๑ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 
๕. ภาคกลางตอนล่าง ๒ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร  

สมุทรสงคราม 
เพชรบุรี 

๖. ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี 
๗. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง ภูเก็ต 
๘. ภาคใต้ชายแดน สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา 
๙. ภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ตราด ชลบุรี 
๑๐. ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน ๑ 

หนองคาย เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู  
บึงกาฬ 

อุดรธานี 

๑๑. ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนบน ๒ 

นครพนม มุกดาหาร สกลนคร สกลนคร 

๑๒. ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนกลาง 

ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น 

๑๓. ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 

สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ นครราชสีมา 

๑๔. ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 

อํานาจเจริญ ศรีสะเกษ ยโสธร อุบลราชธานี อุบลราชธานี 

๑๕. ภาคเหนือตอนบน ๑ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง ลําพูน เชียงใหม่ 
๑๖. ภาคเหนือตอนบน ๒ น่าน พะเยา เชียงราย แพร่ เชียงราย 
๑๗. ภาคเหนือตอนล่าง ๑ ตาก พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
๑๘. ภาคเหนือตอนล่าง ๒ กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี นครสวรรค์ 
 
 
 



๓๘ 

    ในกรณีที่หน่วยงานราชการส่วนกลางในภูมิภาคมีการจัดแบ่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบโดยมิได้ยึดตามแนวทางการจัดกลุ่มจังหวัดที่ ก.น.จ. ได้กําหนดไว้ข้างต้น มีโอกาสก่อให้เกิด
ปัญหาการขาดเอกภาพในการบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดได้ ดังตัวอย่างของยุทธศาสตร์ของกลุ่ม
จังหวัดด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม (ภายใต้ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค) และด้านการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม (ภายใต้สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค) ตามการจัดแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ซึ่งยังไม่
สอดคล้องกัน ณ ปัจจุบัน กล่าวคือ 

ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและด้านการบริหารจัดการ 
 สิ่งแวดล้อม 

ภารกิจ หน่วยงานที่รบัผดิชอบ 
ด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม  
นครพนม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๔ 
มุกดาหาร สกลนคร ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี ๕ 
ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  
นครพนม สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๙ 
มุกดาหาร สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี ๑๒ 

    ทั้งน้ี จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร และนครพนม ถูกจัดโดย ก.น.จ. ให้เป็น
กลุ่มจังหวัดเดียวกัน คือ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ แต่จากการจัดกลุ่มจังหวัด
โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคและสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคตามที่ปรากฏตามตารางข้างต้น
ได้สะท้อนถึงปัญหาการส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ขาดการคํานึงถึงมิติอ่ืน ๆ เช่น ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ด้วยการแบ่งเขตพ้ืนที่ในลักษณะข้างต้น จะทําให้จังหวัดนครพนม และ
จังหวัดสกลนครมียุทธศาสตร์อย่างเดียวกันในการบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้งที่มีบริบท
ด้านการประกอบอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันจากการที่สังกัดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมคนละเขตพื้นที่ 
ในขณะที่จังหวัดมุกดาหารและสกลนคร ซึ่งสังกัดกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่เดียวกัน และ
มียุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมือนกัน กลับมียุทธศาสตร์บริหารจัดการผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน เป็นต้น ดังน้ัน จะเห็นเสนอการคัดเลือก และแต่งต้ังรับผิดชอบของ
หน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาคโดยนําการบริหารราชการแผ่นดินตามที่ ก.น.จ. กําหนด
มาเป็นหลักสําคัญในการพิจารณา จะทําให้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ของจังหวัดสกลนคร 
จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดนครพนม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทําให้เกิดการขับเคลื่อนราชการ
ให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมทั้งในระดับพ้ืนที่และในภาพรวมของประเทศ 
    ดังน้ัน ในกรณีที่มีการทบทวนโครงสร้างภารกิจตาม ๙.๑ แล้วเห็นว่ายังมี
ความจําเป็นที่หน่วยงานจะต้องมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค เห็นควรให้ทบทวน
การจัดแบ่งโครงสร้างภายใน (ศูนย์/ภาค/เขต) ของหน่วยงานน้ัน ๆ ที่จะไปต้ังในพ้ืนที่ โดยนําแนวทาง 
การจัดกลุ่มจังหวัดตามที่ ก.น.จ. กําหนด มาใช้ประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของหน่วยงาน เช่น อาจจัดกลุ่มจังหวัด ๒ กลุ่มให้เป็น ๑ ศูนย์/ภาค/เขต เป็นต้น 
 



๓๙ 

    ตัวอย่าง เช่น 
    - สํานักงบประมาณ ซึ่งเพ่ิงได้รับอนุมัติให้จัดต้ังสํานักงบประมาณในเขต
พ้ืนที่ ได้นําแนวทางการจัดกลุ่มจังหวัดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการแบ่งเขตพ้ืนที่เป็น ๑๑ เขต 
    - สํานักงานคลังเขต แบ่งเขตพื้นที่เป็น ๙ เขต โดยอาศัยการยุบรวม 
กลุ่มจังหวัดที่ ก.น.จ. กําหนด ได้ดังน้ี 

ตารางที่ 4 การแบ่งเขตพ้ืนที่ของสํานักงานคลังเขต 

หน่วยงาน การจัดกลุ่มจังหวัดรบัผดิชอบ 
สํานักงานคลังเขต ๑ ภาคกลางตอนบน ๑ + ภาคกลางตอนบน ๒ 
สํานักงานคลังเขต ๒ ภาคกลางตอนกลาง + ภาคตะวันออก 
สํานักงานคลังเขต ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ + ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ 
สํานักงานคลังเขต ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ + ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ +  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
สํานักงานคลังเขต ๕ ภาคเหนือตอนบน ๑ + ภาคเหนือตอนบน ๒ 
สํานักงานคลังเขต ๖ ภาคเหนือตอนล่าง ๑ + ภาคเหนือตอนล่าง ๒ 
สํานักงานคลังเขต ๗ ภาคกลางตอนล่าง ๑ + ภาคกลางตอนล่าง ๒ 
สํานักงานคลังเขต ๘ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี ชุมพร พังงา ภูเก็ต ระนอง 
สํานักงานคลังเขต ๙ สงขลา สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ตรัง พัทลุง 

    จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าสํานักงานคลังเขต ๑ – ๗ มีการจัดแบ่งเขต
พ้ืนที่โดยสอดคล้องกับแนวทางการจัดกลุ่มจังหวัดของ ก.น.จ. แต่สําหรับสํานักงานคลังเขต ๘ และ
สํานักงานคลังเขต ๙ ยังจัดแบ่งพ้ืนที่โดยไม่เป็นไปตามแนวทางที่ ก.น.จ. กําหนด กล่าวคือ จังหวัด
พัทลุง และตรังถูกจัดให้สังกัดสํานักงานคลังเขต ๙ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ดังน้ัน 
จึงควรจะจัดแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบระหว่างสํานักงานคลังเขต ๘ และสํานักงานคลังเขต ๙ เสียใหม่ 
(Rezone) โดยกําหนดให้จังหวัดพัทลุง และตรังไปสังกัดสํานักงานคลังเขต ๘ ซึ่งเป็นการรวมตัวของ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
    นอกจากน้ี หากเป็นไปได้ ควรกําหนดที่ต้ังของศูนย์/ภาค/เขต ให้เป็น
จังหวัดเดียวกันกับจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดของ ก.น.จ. และสําหรับราชการบริหาร
ส่วนกลางในภูมิภาคที่มีความจําเป็นในการจัดแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบโดยใช้พ้ืนที่ลุ่มนํ้าเป็นเกณฑ์ เช่น 
หน่วยงานของกรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า ก็ให้สามารถจัดแบ่งพ้ืนที่ตามเกณฑ์ลุ่มนํ้าได้โดยไม่ต้อง
ใช้หลักเกณฑ์ กลุ่มจังหวัดข้างต้น เพ่ือให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของภารกิจ 
    โดยสรุปแล้ว การจัดแบ่งเขตพื้นที่ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง
ในภูมิภาคให้สอดคล้องกับกลุ่มจังหวัดของ ก.น.จ. จะทําให้การประสานงานในเชิงยุทธศาสตร์ และ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสร้างความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้มากขึ้นอันจะช่วยให้เกิดการบริหารงานแบบบูรณาการ และ
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีย่ิงขึ้น 
 
 



๔๐ 

 ๒.7 แนวคิดการบรหิารงานแบบบรูณาการ 
  การปฏิรูปทางการเมืองและการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ เป็นการเปลี่ยนแปลง
ที ่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งวิธีการในการบริหารราชการในภาพรวม การปฏิรูปครั้งสําคัญเริ่มต้ังแต่การประกาศใช้
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๔๐ รวมทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
บทบัญญัติของกฎหมาย ในเวลาต่อมาได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้วยการส่งเสริม
ให้ประชาชนเข้าร่วมในการกําหนดนโยบาย และวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และระดับ
ท้องถิ่น การร่วมในการตัดสินใจทางการเมือง การจัดบริการสาธารณะ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
ทุกระดับ รวมทั้งการสนับสนุนการดําเนินงานของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่าย
ทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่  (วุฒิสภา, ๒๕๕๒) 
  2.7.1  ความเป็นมาของการนําแนวคิดการบริหารงานแบบบูรณาการมาใช้ในการ
บริหารราชการ 
    การให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารราชการ 
ได้เริ่มกําหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ .ศ.๒๕๔๐ - ๒๕๔๔)  
เป็นต้นมา โดยกําหนดให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการวางแผนจากการแยก
ส่วนรายสาขาเศรษฐกิจหรือสังคมที่ขาดความเช่ือมโยงเก้ือกูลกัน มาเป็นการพัฒนาแบบรวมส่วนหรือ 
บูรณาการเพื่อให้เป็นแผนพัฒนาฯ ที่จะเอ้ืออํานวยประโยชน์ให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแท้จริง 
เป็นการสร้างโอกาสหลักประกัน และสภาพแวดล้อมให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมกําหนด
แผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ และร่วมติดตามประเมินผล ซึ่งเป็นก้าวแรกของการนําวิธีการใหม่ 
ในการพัฒนาประเทศมาใช้เพ่ือจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถบรรลุถึงสภาวะอันพึง
ปรารถนาของคนไทยทั้งชาติในอนาคต การจัดทําแผนฉบับน้ีได้เริ่มต้นจากการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่ม
สาขาอาชีพ และภูมิภาคของประเทศเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและกําหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศอย่างกว้างขวางต้ังแต่เริ่มจัดทําแผน แทนการกําหนดแผนจากภาคราชการแต่เพียงฝ่ายเดียวอย่าง
แต่ก่อน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการเปิดศักราชกระบวนการวางแผนที่เน้นสร้างความร่วมมือร่วมใจกันผนึกกําลัง
อย่างสมานฉันท์ของคนในชาติ 
    ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อมายังคงให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๙  
(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) ได้อัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักนําทางในการพัฒนาและ
บริหารประเทศควบคู่ไปกับกระบวนทรรศการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ได้ให้ความสําคัญต่อการรวมพลังสังคม
จากทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมดําเนินการในทุกขั้นตอนของแผน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอย่าง
ต่อเน่ือง สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ .ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)  
ได้กําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ - ๑๐ โดยยังคงยึด
หลักการปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน
ย่ิงขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนา มีการเช่ือมโยงทุกมิ ติของการพัฒนา 
อย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันให้
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พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นทั ้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
ขณะเดียวกันให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
   ส่วนทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ยังคงน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานําในการพัฒนา
ประเทศ ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ - ๑๑ นอกจากน้ันได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเน่ือง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมท้ังร่วมจัดทํายุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
   สําหรับการปฏิรูปทางการเมืองการบริหารภาครัฐ ปรากฏตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นการปรับระบบราชการให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองประเด็นสําคัญคือการให้ประชาชนมีส่วนร่วม และการกําหนด 
ให้การบริหารราชการแนวใหม่ต้องมีการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และการปฏิบัติงานเพ่ือให้สามารถ
ประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นแนวทาง
ในการกํากับการกําหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การปรับเปลี่ยน
กระบวนการและวิธีการทํางาน ๒) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ๓) การร้ือปรับ
ระบบการเงินและการงบประมาณ ๔) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ๕) การ
เสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย และ ๖) การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   ส่วนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยฉบับต่อ  ๆ  มาก็ ยังให้
ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความร่วมมือเป็นเครือข่ายการทํางานของภาคีการพัฒนา 
รวมทั้งภาคประชาชน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๕ 
ปรากฏในประเด็นยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ พร้อมพัฒนา
องค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ บริหารทรัพย์สินของภาคราชการอย่าง
เป็นระบบ เกิดความคุ้มค่า เน้นการบริหารงานแบบบูรณาการและการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมมือกัน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และประเด็นยุทธศาสตร์สร้างความพร้อม
ของระบบราชการไทยสู่ความเป็นสากล โดยมีเป้าประสงค์มีการบูรณาการโดยการอาศัยยุทธศาสตร์
ประเทศเป็นตัวนํา มีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้
อย่างย่ังยืน และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ ปรากฏใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ และประเด็นยุทธศาสตร์
การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน 
   กล่าวโดยสรุป แนวคิดการบริหารงานแบบบูรณาการได้นํามาดําเนินการ
ในการปฏิรูปการบริหารภาครัฐ หลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ และกําหนดเป็นนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) เป็นต้นมา รวมท้ัง ได้ระบุไว้เป็นบทบัญญัติของกฎหมาย 
และแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐด้านต่าง ๆ เป็นการให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศตามแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวม 
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  2.7.2 ความหมายของการบริหารงานแบบบูรณาการ (Integrated Management) 
   การบูรณาการ (Integration) มีสองความหมาย ความหมายที่หน่ึงคือ ทําให้
เป็นเน้ือเดียวกัน โดยรวมหรือผสมผสานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสอนภาษาแบบบูรณาการ 
หมายถึงการรวมทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไว้ในวิชาเดียวกัน หลักสูตรแบบบูรณาการ สําหรับภิกษุ 
สามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญศึกษา ให้เป็นหลักสูตรเดียวกัน 
ความหมายที่สองของคําว่า บูรณาการ หมายถึง เช่ือมหรือประสานกับสิ่งอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน เช่น 
โรงเรียนหลายแห่งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้ที่มีรากฐานจากความเป็นไทย และนําไปสู่การพัฒนาประเทศที่ย่ังยืน (พจนานุกรมไทย 
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ (http://www.royin.go.th สืบค้นเมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐) 
   การบูรณาการ หมายถึง การประสานกลมกลืนกันของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรรทรัพยากรการปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์
ที่สําคัญขององค์กร การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน 
(Alignment) และจะสําเร็จได้ก็ต่อเมื่อการดําเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายในระบบการจัดการ 
ผลดําเนินการมีความเช่ือมโยงกันเป็นหน่ึงเดียวอย่างสมบูรณ์ (มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล (http://www.si.mahidol.ac.th  สืบค้นเมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐) 
   การบริหารงานแบบบูรณาการ (Integrated management) หมายถึง 
กระบวนการผสมผสานเช่ือมโยง หรือรวมเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันอย่างสอดคล้องและเป็นระบบ
ขององค์ประกอบสําคัญทางการบริหาร ได้แก่ แนวความคิด (Idea) สรรพกําลัง (People) และ
ทรัพยากร (Thing) รวมทั้งการเช่ือมโยงปัจจัยแวดล้อมอ่ืน ๆ คือ ทฤษฎีและการปฏิบัติ (Theory and 
Practice) ทักษะและความสนใจ(Skills and Interests) ความร่วมมือและกิจกรรม (Cooperation 
and Activity) ภารหน้าที่และกระบวนการปฏิบัติ (Function and Processes) ตลอดจนความรู้ ข้อมูล 
และข่ าวสาร  (Types of Knowledge) (Joseph L. Massie and John Douglas. ๑๙๘๑ , pp. 
๒๒๐-๒๒๒) 
   การบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (Integrated Public Management) 
หมายถึง การส่งเสริมการทํางานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเอง เพื่อแก้ปัญหาการแยกส่วน
ในการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือ
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสาน
ความร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกันคือ นําศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
มาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเป้าหมายที่กําหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ 
และก าร ใ ช้ ท รัพ ย าก รอ ย่ า งคุ้ ม ค่ า  (สํ า นั ก งาน คณ ะก รรมก าร พั ฒ น าระบบ ราชก าร ) 
(http://www.opdc.go.th. สืบค้นเมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐) 
   การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ หมายถึง การบริหารราชการของ
จังหวัดเพ่ือให้จังหวัดสามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาพ้ืนที่ในเขตจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยมีการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ สรรพกําลัง และทรัพยากรในจังหวัด และการทํางานประสานความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน รวมท้ังมีผู้รับผิดชอบต่อผลของ
งานในการบริหารการพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหาในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่ชัดเจน (ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๔) 
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   การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ หมายถึง การคํานึงถึง
หลักการดังต่อไปน้ี ๑) การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
แล้วแต่กรณี ๒) การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และ
การแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ๓) การกระจายอํานาจการตัดสินใจลงไปสู่ระดับ
ผู้ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ ๔) การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ท้องถิ่นมีความพร้อมในการรองรับการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕) การบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี มีความโปร่งใส และมีการตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติราชการ ๖) การบริหาร
งบประมาณจังหวัดให้เป็นไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติตามที่ ก.น.จ. กําหนดตามข้อเสนอแนะของสํานักงบประมาณ (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๖) 
    กล่าวโดยสรุป การบริหารงานแบบบูรณาการ (Integration Management) 
หมายถึง กระบวนการจัดการเพ่ือเช่ือมโยงทุกภาคส่วน และทุกองค์ประกอบเข้าเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน
อย่างสอดคล้อง และเป็นระบบ เพ่ือให้กลไกต่าง ๆ สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างสมดุล และมีประสิทธิภาพ
ในลักษณะการทํางานที่เป็นองค์รวม (Holistic Management) 
  2.7.3  ความสําคัญ ประโยชน์ หรือคุณค่าของการบริหารงานแบบบูรณาการ 
    การบริหารงานแบบบูรณาการ ได้มีการทดลองตามโครงการจังหวัดทดลอง
แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาในช่วง ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ และนําแนวคิด
การบริหารงานแบบบูรณาการมาใช้ในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๔๖ จากรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
ต้ังแต่การทดลอง (กระทรวงมหาดไทย สํานักงานปลัดกระทรวง, ๒๕๔๖) และการดําเนินการใน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทั ่วประเทศ สามารถสรุปความสําคัญ  ประโยชน์หรือคุณค่าของการ
บริหารงานแบบบูรณาการ ดังน้ี 
    ๑) ประโยชน์ด้านโครงสร้างการจัดองค์การในการบริหารที่ให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้แก่ 
     (๑) การมีเอกภาพในการปฏิบัติงาน ที่เกิดจากการให้ความสําคัญกับ
การสร้างช่องทางและสนับสนุนการเข้าไปมีส่วนร่วมและความร่วมมือ เป็นเครือข่ายของทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้อง 
     (๒) การมีผู้รับผิดชอบการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยกําหนดไว้ในแผนหรือ
โครงการให้หน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หรือผู้สนับสนุน 
รวมทั้งสามารถระบุได้ว่า หน่วยงาน กลุ่ม หรือบุคลใดมีส่วนเก่ียวข้องและได้รับผลประโยชน์หรือ
ผลกระทบจากแผนหรือโครงการน้ัน ทําให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการอํานวยการและ
ประสานงาน ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         (๓) การทํางานเป็นหมู่คณะหรือเป็นทีม และเป็นเครือข่าย จะก่อให้เกิด
การประสานกําลัง (Synergy) ในการปฏิบัติงานของภาคีการพัฒนาทําให้การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม 
การกําหนดทิศทาง และยุทธศาสตร์ การดําเนินงาน รวมท้ังการนําไปสู่การปฏิบัติและการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล ทําได้ครอบคลุมและเที่ยงตรงยิ่งขึ้น 
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    (๔) การรวมภารกิจที่สัมพันธ์กันหรือใกล้เคียงมาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 
ทําให้สะดวกต่อการประสานงานและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (๕) ประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
การดําเนินงานของภาครัฐ ทําให้สามารถติดต่อขอรับบริการหรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
บุคคลผู้รับผิดชอบ รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 
   ๒) ประโยชน์ด้านกระบวนการบริหารงานที่ให้ความสําคัญกับการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ที่เป็นการบริหารในแนวราบ ต้ังแต่การกําหนดยุทธศาสตร์ การนําไปสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล ได้แก่ 
    (๑) การระดมหรือรวมทรัพยากรทางการบริหาร และประสานงานกัน
ในแต่ละขั้นตอนของหน่วยงานท่ีเป็นภาคีการพัฒนา จะทําให้การดําเนินงานประสบความสําเร็จอย่าง
มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซ้อน คุ้มค่า และประหยัดทั้งงบประมาณและเวลาในการปฏิบัติ 
    (๒) กระบวนการบริหารงานที่มียุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ 
รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบและวัดผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจนเป็นกรอบแนวทางหรือเครื่องมือ ทําให้
สามารถนําความรู้ ข้อมูล เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา ตลอดจน
การตอบสนองความต้องการ ความริเริ่ม และความจําเป็นของพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน 
    (๓) ภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และความก้าวหน้าของการดําเนินงาน ก่อให้เกิดการมี
ความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือกันมากย่ิงขึ้น ซึ่งจะมีผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากนโยบาย
ของภาครัฐและได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย 
    (๔) การนําแนวคิดการบริหารงานแบบบูรณาการมาใช้ในการบริหารทํา
ให้ต้องมีการปรับปรุงระบบการบริหารงาน ทั้งด้านโครงสร้างการจัดองค์การและกระบวนการ
บริหารงาน รวมทั้งการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความรู้ให้แก่บุคลากรที่เป็นภาคีการพัฒนา 
ทั้งผู้นํา หรือผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ 
    กล่าวโดยสรุป การนําแนวคิดการบริหารงานแบบบูรณาการใช้ในการ
ปฏิรูปการบริหารราชการ เป็นการให้ความสําคัญและส่งเสริมให้เกิดการเช่ือมโยงและการประสานงาน
เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
รวมทั้ง ผู้ได้รับผลประโยชน์ และผลกระทบจากการดําเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติ
มีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพในการบริหาร ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เก่ียวข้อง 
  2.7.4  แนวคิดการบริหารงานแบบบูรณาการและแนวคิดที่สนับสนุน 
    การบริหารงานแบบบูรณาการ (Integration Management) ซึ่งเป็นการ
บริหารงานในแนวราบ (Horizontal Management) ที่ให้ความสําคัญของการมีส่วนร่วมและความร่วมมือ
ในลักษณะหุ้นส่วนจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง มากกว่าการเป็นการบริหารในแนวต้ัง หรือแนวด่ิง 
(Top-down Management) ที่เป็นการสั่งการตามสายบังคับบัญชาของผู้มีอํานาจหน้าที่ รวมทั้ง 
เป็นการบริหารในเชิงรุก (Proactive Management) ที่มีความพร้อมเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลง
โดยการติดตาม สํารวจ และวิเคราะห์ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และสภาวะแวดล้อมอย่างชัดเจน 
เป็นระบบ และรวดเร็ว การบริหารงานแบบบูรณาการจึงมีลักษณะเป็นการบริหารแบบองค์รวม 
(Holistic Management) ซึ่งมีแนวคิดทางการบริหาร ทั้งที่ เป็นแนวคิดหลักและท่ีเป็นแนวคิด
สนับสนุนที่สําคัญในการจัดการ ดังต่อไปน้ี 
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   ๑) แนวคิดหลักของการบริหารงานแบบบูรณาการ คือ กระบวนการจัดการ
เช่ือมโยงองค์ประกอบหรือรวมส่วนองค์ประกอบสําคัญทางการบริหารแบบองค์รวม ได้แก่ 
แนวความคิด ((Idea) สรรพกําลัง (People) และทรัพยากร (Thing) รวมทั้งการเช่ือมโยงปัจจัย
แวดล้อมอ่ืน ๆ คือ ทฤษฎีและการปฏิบัติ (Theory and Practice) ทักษะและความสนใจ (Skills and 
Interests) ความร่วมมือและกิจกรรม(Cooperation and Activity) การทําหน้าที่และกระบวนการ
ปฏิบัติ (Functions and Processes) ตลอดจนประเภทของความรู้ ข้อมูล และข่าวสารที่นําไปใช้
ในการปฏิบัติงาน (Types of Knowledge) 

ทฤษฎี และการปฏิบัติ
(Theory and Process)

ความร่วมมือ                 
และกิจกรรม

(Cooperation and Activity)

ทักษะ และความสนใจ  
(Skills and Interests)

ความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร 
(Types of Knowledge)

ภาระทําหน้าท่ี และ
กระบวนการปฏิบัติ

(Functions and Processes)

การบริหารงานแบบบูรณาการ  (Integrated Management)  

ความคิด
(Idea)

สรรพกําลัง
(People)

ทรัพยากร
(Thing)

 
แผนภาพที่ 3  การเช่ือมโยงองค์ประกอบในการบริหารงานแบบบูรณาการปรับปรุงจาก Joseph  
  L.Massie and Johin Douglas, ๑๙๘๑ หน้า ๒๒๐ – ๒๒๒ 
   ๒) แนวคิดทางการบริหารที ่สนับสนุนการบริหารงานแบบบูรณาการ 
จากการดําเนินการโครงการจังหวัดทดลองบริหารแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนา ในปี ๒๕๔๔ - 
๒๕๔๕ และขยายผลให้ดําเนินการบริหารงานแบบบูรณาการทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ต้ังแต่ปี 
๒๕๔๖ เป็นต้นมา สามารถประมวลแนวคิดทางการบริหารสําคัญที่นํามาสนับสนุนการบริหารราชการ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้ประสบผลสําเร็จ ได้แก่ การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) การ
บริหารแบบมี ส่ วนร่ วม  (Participation Management) การบริหารการเปลี่ ยนแปลง (Change 
Management) การจั ดการความรู้  (Knowledge Management) และการบริ ห ารเวลา (Time 
Management) โดยมีแนวคิดที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
    (๑) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หรือการบริหาร
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นหลักการบริหารที่จะทําให้องค์กรมีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจน มีแนวทางในการ
ปฏิบัติเพ่ือไปสู่ทิศทางที่ต้องการ รวมท้ัง มีการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สําหรับการบริหารงาน
แบบบูรณาการ ความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานให้บังเกิดผลประกอบด้วยปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ การกําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy 
Formulation) การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Implementation) และการติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงาน (Strategic Evaluation) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ, ๒๕๕๒ หน้า ๑๒ – ๑๓) 
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     การบริหารเชิงกลยุทธ์หรือการบริหารยุทธศาสตร์ สามารถนํา
แนวคิดทางการบริหารที่เก่ียวข้องมาสนับสนุนเพ่ือให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจ และ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ดังน้ี 
     - กรอบแนวคิดด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ Professor Dipak 
C.Jain คณบดีวิทยาลัยการจัดการเคลลอกซ์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเทอร์น สหรัฐอเมริกา (Dipak 
C.Jain. ๒๕๔๖) ได้กล่าวถึงขั้นตอนสําคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 
      ประการที่ 1 การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ได้แก่ การสร้างฝัน 
(Dream) ให้เห็นภาพของเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นหรือดําเนินการไปให้ถึง
ตําแหน่งน้ัน โดยมีปัจจัยสําคัญที่เก่ียวข้อง 
      ประการที่ ๒ การกําหนดพันธกิจ (Mission) ได้แก่การกําหนด
งานที่จะต้องดําเนินการ (Define) โดยมีองค์ประกอบที่จะต้องดําเนินการให้ชัดเจน คือ การกําหนด
เป้าหมาย (Goal) กลยุทธ์ (Strategy) และการวัดหรือตัวช้ีวัด (Metric) 
      ประการที่ ๓ การปฏิบัติ (Action) ได้แก่ การนําไปสู่การปฏิบัติ
หรือการขับเคลื่อน (Drive) โดยมีองค์ประกอบในการดําเนินงาน คือ การให้อํานาจ (Empower) 
แก่ผู ้ปฏิบัติตามลําดับช้ัน การกระตุ้นหรือการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) และการลงมือปฏิบัติ 
(Perform) 
     - แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เห็น
ภาพท่ีแสดงถึงแนวทางยุทธศาสตร์ในการบริหารองค์การให้ประสบความสําเร็จ และมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ เป็นความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์การปรารถนา ซึ่ง
เช่ือมโยงกับทุก ๆ มิติ ได้แก่ มิติด้านการเงิน (Financial Perspective) ด้านลูกค้า (Customer 
Perspective) ด้านกระบวนการภายใน (Internal Process) และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
(Learning and Growth Perspective) เพ่ือให้นําไปสู่ผลลัพธ์ที่องค์การต้องการ ผ่านกระบวนการ
สร้างคุณค่า (Value-creating Process) 
      นอกจากนี้ แผนที่ยุทธศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือที่จะสื่อสาร
ให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ขององค์การ ทิศทางและการเช่ือมโยงเป้าหมายต่าง ๆ ขององค์การในแต่ละด้าน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่คนในองค์การให้มีความเข้าใจได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะทําให้
ผู้บริหารและบุคลากรสามารถนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๒. น.๑๖) 
     - การจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการไหลเวียนของสินค้าและ
บริการ (Logistics and Supply Chain Management) เป็นแนวคิดในกระบวนการจัดการเพ่ือให้อุปทานต่อ
สินค้าหรือบริการสอดคล้องกับอุปสงค์ในทุก ๆ ขั้นตอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการตามความต้องการของลูกค้า หรือผู้รับบริการให้ได้รับความพึงพอใจ 
     - การมอบหมายให้ดําเนินการแทน (Outsource) เป็นแนวคิด
ในกระบวนการที่องค์กรแบ่ง หรือมอบหมายงานการบริหารจัดการ การดําเนินงานตามโครงการ หรือ
กิจกรรม รวมท้ัง การผลิตสินค้า หรือการให้บริการที่เป็นพันธกิจ และหน้าที่ขององค์กรให้กับบุคคล 
กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความชํานาญ และมีความพร้อมดําเนินการแทนตามกรอบ หรือ
เง่ือนไขที่องค์กรน้ันกําหนด 



๔๗ 

    (๒) การบร ิห ารแบบม ีส ่วนร ่วม  (Participative Management) 
เป็นการบริหารที่นําผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน และการประเมินผล โดยการจัดโครงสร้าง 
การจัดระบบและวิธีการทํางาน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมการทํางานที่เอื้อต่อการเปิดโอกาส
ให้ผู้เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร 
     สําหรับกรอบความคิดของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
ในการบริหารงานแบบบูรณาการจะยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area Base) ในลักษณะพ้ืนที่ (Area) พันธกิจ 
(Functional) การมีส่วนร่วม (Participation) หรือ A-F-P โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในการแก้ไขปัญหา และ
การพัฒนาจากสภาพปัญหา และศักยภาพของพ้ืนที่ เช่น ประเทศ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด หรือบริเวณ
เขตพ้ืนที่เป้าหมาย โดยการระบุให้ได้ว่าการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาดังกล่าวเป็นภารกิจ หรือหน้าที่
ของหน่วยงาน หรือองค์กรใดในฐานะผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบร่วม หรือเก่ียวข้องเป็นผู้สนับสนุน
การดําเนินงาน และการกําหนดให้กระบวนการดําเนินงานเป็นการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีที่เก่ียวข้อง 
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนผู้ได้รับประโยชน์ หรือได้รับผลกระทบจากกิจกรรมน้ัน 
     ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Governance) 
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้บริหารเปิดการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีกระบวนการศึกษาข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ผู้รับบริการ
หรือประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการบริหารจัดการภาครัฐ สามารถร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมกําหนดนโยบาย ร่วมวางแผน โครงการ ตลอดทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถติดตามตรวจสอบ  ประเมินผลการปฏิบัติราชการของทุกหน่วยงานได้ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาภาคราชการ, ๒๕๒๒. น.๑๘)  
     การบริหารแบบมีส่วนร่วม สามารถนําแนวคิดทางการบริหาร
ที่เก่ียวข้องมาสนับสนุน เพ่ือสร้างช่องทาง และส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรม รวมท้ังความร่วมมือของ
ภาคีการพัฒนา ดังน้ี 
     - การสร้างเครือข่าย (Networking) คือ กระบวนการเช่ือมโยง
กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กร หรือระหว่างบุคคลในองค์กรหน่ึงกับองค์กรอ่ืนที่สมัครใจ และมีเป้าหมาย
ร่วมกันที่จะทํากิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนข่าวสาร โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของบุคคลในเครือข่าย
ให้มีความเป็นอิสระเท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของการเคารพสิทธ์ิ ความเช่ือมั่น และเอื้ออาทรซึ่งกัน
และกัน (ธนา ประมุขกุล, ๒๕๔๔) 
      เครือข่าย (Network) ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นการรวมหรือผนึก
กําลังกัน (Synergy) ในการดําเนินกิจกรรม และก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมที่ดําเนินการ
อาจเป็นเครือข่ายเฉพาะกิจตามความจําเป็น หรือเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองระยะยาวก็ได้ 
      เครือข่ายทุกประเภทมีองค์ประกอบสําคัญคือ สถานภาพหรือ
ตําแหน่ง (Position) ของบุคคล กลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่รวมกันเป็นเครือข่าย และการเช่ือมโยงหรือ
ความสัมพันธ์ (Relation) ที่ทําให้เกิดเครือข่าย รวมทั้งสัญลักษณ์ ความหมาย หรือวัฒนธรรม 
(Culture) ที่เป็นสิ่งยึดเหน่ียวของผู้ที่เก่ียวข้องในเครือข่ายน้ัน ซึ่งความเข้มแข็งของเครือข่ายจะเกิดขึ้น
เมื่อทุกคนหรือทุกองค์กรในเครือข่ายรู้สึกว่าตนเองมีความสําคัญหรืออยู่ในจุดศูนย์กลางของเครือข่าย 
รวมท้ังการมีขนาดของเครือข่ายที่เหมาะสม ซึ่งอาจพิจารณาการผสมผสานเทคโนโลยีในการจัดการ
เครือข่าย รวมทั้งการมอบอํานาจการตัดสินใจให้แก่ผู้แทนในเครือข่ายที่เหมาะสม 



๔๘ 

     - การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) เป็นกระบวนการสร้าง
พลังอํานาจในตนเองของบุคคลและกลุ่มบุคคล เพ่ือขับเคลื่อนความคิดและการกระทําใด ๆ ที่พึงประสงค์ 
เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จตามที่ต้องการ ซึ่งการสร้างแรงบันดาลใจสามารถใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร
เพ่ีอส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือภาคีการพัฒนาตัดสินใจ และมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมในการแก้ไข
ปัญหาหรือพัฒนา โดยดําเนินการดังน้ี 

 
แผนภาพที่ 4 การสร้างแรงบันดาลใจ ในการทํางานแบบเครือข่าย (ปรับปรุงจาก P&P consultants, ๒๕๕๔) 

    (๓) การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารท่ีจะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เน่ืองจาก
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว องค์กรต่าง ๆ จึงต้องดําเนินการ
เพื่อตอบสนองต่อปัจจัย จากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นต้ังแต่หาเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในทุกด้านหลังจากการเปลี่ยนแปลง และบทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๒. น.๑๗) 
     การบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการปรับตัว และสร้างการยอมรับ ซึ่งความสําเร็จของ
การบริหารการเปล่ียนแปลงจะข้ึนอยู่กับการสร้างบรรยากาศความพร้อมขององค์กรเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การยอมรับร่วมกันในกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ การมีทีมผู้นําระดับสูง
ที่กระตือรือร้น และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งดําเนินการตามแผนกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ที่วางไว้ให้เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์ 
     การบริหารการเปล่ียนแปลงมีองค์ประกอบที่สําคัญในการดําเนินการ
ให้บรรลุผล ได้แก่ การกําหนดทิศทาง (Navigation) การใช้ภาวะผู้นํา (Leadership) การเพ่ิมขีด
ความสามารถ (Enablement) และการเป็นเจ้าของ (Ownership) ดังน้ี 
  



๔๙ 

 
แผนภาพที่ 5 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (สรุปจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๒) 

     การบริหารการเปล่ียนแปลง มีแนวคิดทางการบริหารที่เก่ียวข้องและ
สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพ ในการบริหารงานแบบบูรณาการที่สําคัญ ได้แก่ 
     - ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) เป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารเพื่อการกําหนดแนวทางที่จะขับเคลื่อนการดําเนินงานตามพันธกิจไปให้ถึงเป้าหมาย
ในอนาคตขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลความสําเร็จของการดําเนินงาน
ในอดีต สภาวะที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน และเป้าหมายในอนาคต พร้อมกับการกําหนดแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา รวมทั้งประเด็นสําคัญที่จะต้องดําเนินการเพ่ือให้ทันกับสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลง ดังน้ี 
 



๕๐ 

 
แผนภาพที่ 6 ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Change) 

    - การบริหารความเส่ียง (Risk Management) เป็นเครื่องมือการบริหาร
ที่จะช่วยให้สามารถจัดการกับความเสี่ยงในการบริหารงาน และทําให้การวางแผนยุทธศาสตร์
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น และจะทําให้มีโอกาสท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การมากขึ้น รวมทั้งเกิด
โอกาสในการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจด้วย (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, ๒๕๕๒. น.๑๗)  
     ความเสี่ยง (Risk Statement) คือเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต 
เพราะอาจส่งผลในด้านลบที่ไม่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการเงิน 
(Financial Risk) ด้ านการป ฏิ บั ติ งาน (Operation Risk) และด้ านกฎหมายและข้ อกํ าหนด 
(Compliance Risk) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) จึงเป็นการทํานายอนาคตอย่างมีเหตุผล 
และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทํางานของโครงการหรือกิจกรรมเดิมในแต่ละขั้นตอน
ไว้ล่วงหน้า ส่วนกระบวนการบริหารความเสี่ยง (Process of Risk Management) เป็นกระบวนการ
ที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการทํางานร่วมกับโครงการหรือกิจกรรมและภาระงานอื่นใด
ที่ปฏิบัติการอยู่ให้เป็นไปด้วยความราบรื่น หรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและเป็นปัญหา  
    - การจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) เป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารที่จะช่วยให้สามารถป้องกัน บรรเทา และมีความพร้อมที่จะเผชิญเหตุการณ์ รวมทั้ง
ยังดําเนินการตามพันธกิจขององค์การได้แม้จะเกิดเหตุภาวะวิกฤติ หรือภัยพิบัติต่าง ๆ ได้แก่ ภัยจาก
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้งหรือร้อน ภัยหนาว แผ่นดินไหว ดินหรือโคลนถล่ม และภัยเกิด
จากการกระทําของมนุษย์ เช่น ภัยจากการเดินทาง ภัยในท่ีอยู่อาศัย ภัยจากการทํากิจกรรมและ
เครื่องเล่นต่าง ๆ ภัยจากการก่อการร้ายหรือการก่อความไม่สงบ รวมทั้งสาธารณภัยอื่น ๆ เช่น 
การเกิดโรคระบาด ภัยจากสารเคมี ภัยจากสัตว์ดุร้าย เป็นต้น ซึ่งภาวะวิกฤติดังกล่าวอาจจะส่งผล
กระทบต่อการดําเนินงานขององค์การ จึงต้องกําหนดแผนและดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการ
ต้ังแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์วิกฤติ ระหว่างเกิดเหตุการณ์วิกฤติ และภายหลังเกิดเหตุการณ์วิกฤติ ดังน้ี 



๕๑ 

 
แผนภาพที่ 7 การจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 
    (๔) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการรวบรวมความรู้ ข่าวสาร และข้อมูลที่มีกระจัดกระจายในองค์กร และที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
อาจจะเป็นประสบการณ์ในตัวบุคคลหรือเอกสาร และระบบสารสนเทศต่าง ๆ ทั้งที่เป็นภูมิปัญญา
ด้ังเดิมและที่เป็นนวัตกรรมมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงความรู้และ
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาตนเอง และใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ให้องค์การมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๕. 
น.๑๗) 
     กระบวนการจัดการความรู้ จึงเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร
ขององค์การ และนําไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ดังน้ี 
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แผนภาพที่ 8 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) (สรุปจาก สํานักงานคณะกรรมการ 
 พัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๒ 
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    (๕) การบริหารเวลา (Time Management) เป็นเครื่องมือทางการบริหาร
เพ่ือการกําหนดและควบคุม ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กําหนด เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ (สถาบันดํารงราชานุภาพ, ๒๕๕๓. น.๔) 
   กล่าวโดยสรุป การบริหารงานแบบบูรณาการ ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปแบบ
การบริหารเชิงกลยุทธ์หรือการบริหารยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นองค์รวม 
เป็นวิธีการบริหารในแนวราบ และเชิงรุก โดยให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือของภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน หลักจากการทดลองและขยาย
ผลการดําเนินงานในการบริหารราชการในพ้ืนที่ภูมิภาค ระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด พบว่ามีแนวคิด
ต่าง ๆ ทางการบริหาร ทั้งที่เป็นแนวคิดหลัก และแนวคิดที่สนับสนุนให้การบริหารงานแบบบูรณาการ
ประสบความสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ซึ่งสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะหน่วยงานราชการท่ีมีหน้าที่หลักในการส่งเสริม 
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเรียนรู้และปรับตัว
ตอบสนองทันต่อการเปลี่ยนแปลง จึงร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเสนอเครื่องมือในการช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในสิ่งที่จําเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับข้าราชการมาตั้งแต่ปี  
พ.ศ.๒๕๔๘ โดยได้จัดทํา และเผยแพร่ความรู้และเทคนิค วิธีการบริหารราชการสมัยใหม่ให้แก่
ข้าราชการและบุคคลผู้สนใจทั่วไปให้สามารถทําความเข้าใจในเร่ืองการบริหารยุทธศาสตร์ และ
นําไปใช้ปฏิบัติงานได้จริง เช่น ชุดเคร่ืองมือ การนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และชุดเครื่องมือการ
บริหารสมัยใหม่ เป็นต้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๕๒. น.๓) 



บทที่ 3 
การปรับตัวเข้าสู่การปฏิรูปประเทศ 

 
 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง คุณภาพชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านการรักษาความมั่นคง
ของประเทศและอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
 รัฐบาลได้ดําเนินการปรับปรุง แก้ไขพัฒนาการดําเนินการของประเทศ เพื่อให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยใช้กลไกของการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบาย ตลอดจน 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาประเทศให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก 
และให้เกิดความเป็นสากล มีเหตุการณ์และเอกสารสําคัญที่แสดงถึงความพยายามของรัฐบาลใน
การใช้กลไกของการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นเคร่ืองมือสําคัญของการพัฒนาประเทศ ดังจะ
เห็นได้จาก 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ได้ให้ความสําคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ดังปรากฏใน 
 1.1 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 ที่ กําหนดให้ รัฐพึงจัดให้ มี
ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็น
กรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกัน
ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และในมาตรา 76 ก็ได้กําหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการ
แผ่นดินทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือก
ปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ถือเป็นหัวใจสําคัญประการหนึ่ งของ
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มุ่งเน้นให้เกิดการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง ที่เป็นกับดักของ
ประเทศตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา โดยหมวดการปฏิรูปประเทศนี้ ได้กําหนดสาระสําคัญของการ
ปฏิรูปประเทศไว้ ดังนี้ 
  1.2.1 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 257) 
   1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
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   2) สังคมมีความสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้ํา 
   3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๔) มีกลไกที่กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
   ๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2.2 ให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้ เกิดผล 
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 258) 
   1) ด้านการเมือง  
    (๑) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการดําเนิน
กิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดท้ังการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทาง
การเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดย
อิสระปราศจากการครอบงําไม่ว่าด้วยทางใด 
    (๒) ให้การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผย
และตรวจสอบได้ เพื่อให้พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซ่ึงมี
อุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มีกระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความ
รับผิดชอบอย่างแท้จริงในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและการคัดเลือกผู้ มีความรู้
ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
    (๓) มีกลไกที่กําหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการ
ประกาศโฆษณานโยบายที่มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 
    (๔) มีกลไกที่กําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
    (๕) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี
ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2) การบริหารราชการแผ่นดิน  
    (๑) ให้มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการจัดทําบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน 
และเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 



๕๕ 

    (๒) ให้ มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุก
หน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการ
ประชาชน 
    (๓) ให้ มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการ
บริหารงานของรัฐและแผนกําลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ 
โดยต้องดําเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
    (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อ
จูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทํางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถ
เจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธ์ิของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต 
กล้าตัดสินใจและกระทําในส่ิงที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มี
ความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ
จากการใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
    (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความ
คล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 
   3) กฎหมาย 
    (๑) มีกลไกให้ดําเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตาม
มาตรา ๗๗ และพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการ
ดําเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อให้การทํางานเกิดความคล่องตัว โดยมี
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่ประชาชนเกินความจําเป็น เพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 
    (๒) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชา
กฎหมายเพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดม่ันใน
คุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย 
    (๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยี 
ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของ
กฎหมายได้ง่าย 
    (๔) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอร่าง
กฎหมาย 
   4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  
    (๑) ให้มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไก
ช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งการ



๕๖ 

สร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความไม่
เป็นธรรมในสังคม 
    (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม กําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพื่อมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความ
เชื่อม่ันในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา 
รวมท้ังกําหนดให้การสอบสวนต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้าน
นิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงานที่มีอิสระจากกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการ
พิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 
    (๓) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอํานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 
    (๔) ดําเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับหน้าที่ อํานาจ และภารกิจของตํารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตํารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกัน
ว่าข้าราชการตํารวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และ
โยกย้าย และการพิจารณาบําเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณา
แต่งตั้งและโยกย้ายต้องคํานึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการ
ตํารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด  มีประสิทธิภาพและ
ภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
   5) ด้านการศึกษา 
    (1) ให้สามารถเร่ิมดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
ก่อนเข้ารับการศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ 
วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
    (2) ให้ดําเนินการตรากฎหมายเพ่ือจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 
วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
    (3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพครูและอาจารย์ให้ได้มีผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมี
กลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
    (4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ตามความถนัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อบรรลุ
เป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ 
 
 



๕๗ 

   6) ด้านเศรษฐกิจ 
    (๑) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพื่อให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ 
อย่างย่ังยืน โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
    (๒) สร้างกลไกเพื่ อส่ งเส ริมและสนับสนุนการนํ าความคิด
สร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
    (๓) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ํา 
เพิ่มพูนรายได้ของรัฐด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดทําและการใช้
จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 
    (๔) สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละ
ขนาดให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพื่อ
สังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพิ่มโอกาสในการทํางานและการ
ประกอบอาชีพของประชาชน 
   7) ด้านอื่น ๆ 
    (๑) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ เป็น
ธรรมและย่ังยืนโดยคํานึงถึงความต้องการใช้น้ําในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศประกอบกัน 
    (๒) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้ง
การตรวจสอบกรรมสิทธิ์และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพื่อแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองที่ดินอย่างเป็นระบบ 
    (๓) จัดให้มีระบบจัดการและกําจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ 
    (๔) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและ
ประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 
    (๕) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม 
  1.2.3 มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูป
ประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง ขั้นตอนในการดําเนินการปฏิรูปประเทศการวัดผลการดําเนินการ และระยะเวลา
ดําเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องกําหนดให้เร่ิมดําเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดท้ังผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุใน
ระยะเวลาห้าปี 
 



๕๘ 

2. พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทําขึ้น
ตามมาตรา 65 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เพื่อให้ประเทศมี
ยุทธศาสตร์ของชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน เป็นหลักการสําคัญและเป็น
กลไกให้รัฐบาลในการพัฒนาประเทศ พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระสําคัญ ประกอบด้วย 
 2.1 ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (มาตรา ๖) 
  ๒.1.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 
  ๒.๑.2 เป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาว กําหนดระยะเวลาที่ต้อง
ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมาย 
  2.๑.3 ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ เป้าหมายการพัฒนาประเทศตาม (๒) อย่าง
น้อยต้องมีเป้าหมายในด้านความม่ันคงของประเทศด้านคุณภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน 
และด้านบทบาทของรัฐที่มีต่อประชาชน 
 2.2 การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติต้องคํานึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ ความ
ต้องการและความจําเป็นในการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติ โดยให้ดําเนินการตามกระบวนการ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๗) 
  2.2.1 มีการใช้ข้อมูลความรู้ที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ 
  2.2.2 วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจํากัด รวมท้ังความเสี่ยงของ
ประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น 
  2.2.3 การให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย การ
จัดทํายุทธศาสตร์ชาติรวมท้ังการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์
ชาติร่วมกัน 
  การกําหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศในระยะยาวตามมาตรา 
๖ (๑) และ (๒) ต้องมีความชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพในอนาคตของประเทศ โดยเป็นกรอบอย่าง
กว้างที่ยืดหยุ่นตามการเปลี่ยนแปลงของโลก และต้องกําหนดระยะเวลาการดําเนินการเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งมีการระบุตัวชี้วัดการบรรลุเป้าหมายไว้ให้ชัดเจน 
 ๒.3 ในกระบวนการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ ให้คณะกรรมการจัดให้ประชาชน
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๘) 
  2.3.1 การรับฟังความคิดเห็นเบ้ืองต้นเพื่อนํามาใช้จัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๒.3.2 การรับฟังความคิดเห็นเม่ือจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แล้ว
เสร็จเบ้ืองต้นเพื่อนํามาแก้ไขปรับปรุงการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามวิธีการ
ที่คณะกรรมการกําหนด ซึ่งต้องใช้วิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและแสดงความคิดเห็นหรือ
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ข้อเสนอแนะได้โดยสะดวกและทั่วถึงและต้องมีการแสดงข้อมูลที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะ
เข้าใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได้ด้วย 
 2.4 เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติเสร็จแล้ว ให้เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมในเร่ืองใด ให้ส่งคืน
คณะกรรมการดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร แล้วส่งให้คณะรัฐมนตรีเพื่อดําเนินการ
ต่อไปให้คณะรัฐมนตรีนําร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ได้รับจากคณะกรรมการหรือที่คณะกรรมการ
แก้ไขเพิ่มเติมตามวรรคหน่ึงแล้ว เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๙) 
 ๒.5 ให้คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติทุกห้าปีหรือในกรณีที่
สถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของประเทศเปล่ียนแปลงไปจนไม่สามารถหรือไม่เหมาะสม
ที่จะดําเนินการตามเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์ด้านหนึ่งด้านใดได้ หากคณะกรรมการเห็นสมควร
แก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้คณะกรรมการขอ
ความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนดําเนินการ (มาตรา ๑๑) 
  เม่ือรัฐสภาให้ความเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้
คณะกรรมการดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนดไว้ในหมวดนี้ และเมื่อได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 
 2.6 กําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย (มาตรา 12) 
  2.6.1 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 
  2.6.2 ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง 
  2.6.3 ประธานวุฒิสภา เป็นรองประธานกรรมการ คนที่สอง 
  2.6.4 รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรอง
ประธานกรรมการ คนที่สาม 
  2.6.5 ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก 
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ เลขาธิการสภา
ความม่ันคงแห่งชาติ ประธานกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประธานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และประธานสมาคมธนาคาร
ไทย เป็นกรรมการ 
  2.6.6 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีสัญชาติไทยโดย
การเกิดและมีอายุไม่เกินเจ็ดสิบห้าปี ซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์ในด้าน
ความม่ันคง ด้านการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านการศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
หรือด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ จํานวนไม่เกินสิบเจ็ดคน 
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   ให้เลขาธิการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้รองเลขาธิการสภา
ความม่ันคงแห่งชาติซึ่งเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติมอบหมาย และรองเลขาธิการซึ่ง
เลขาธิการมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.7 ให้คณะกรรมการยุทธศาตร์ชาติ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ (มาตรา 15) 
  2.7.1 จัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี 
  2.7.2 กําหนดวิธีการการมีส่วน ร่วมของประชาชนในการจัดทํ าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วน
ดําเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  2.7.3 เสนอความเห็นต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐที่
เก่ียวข้องในเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  2.7.4 กํากับดูแลการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติตามท่ี
กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 
  2.7.๕ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
  นอกจากนี้ ยังได้มีการกําหนด ติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินผล  
ดังปรากฏในมาตราต่าง ๆ ประกอบด้วย 
 2.8 ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการติดตามการ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ (มาตรา ๒๓) 
 2.9 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติให้
หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อสํานักงาน ภายในเวลาและตาม
รายการที่สํานักงานกําหนด (มาตรา ๒๔) 
 2.10 สําหรับสาระสําคัญของยุทธศาสตร์นั้น ได้มีการยกร่างยุทธศาสตร์ใน
กรอบเวลา  20 ปี ข้ึนแล้วบางส่วน โดยมีสาระสําคัญ ประกอบด้วย  
  2.10.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย  
  2.10.2 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการ
ผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างย่ังยืนทั้งใน
สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีด
ความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน
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และระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการ
บริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
  2.10.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคน
และสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มี
ความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มี
คุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่ม่ันคง 
  2.10.4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ํา
ไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
  2.10.5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความ
ม่ันคงด้านน้ํา รวมท้ังมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
  2.10.6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 

3. พระราชบัญญั ติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิ รูปประเทศ  พ .ศ . 2560 
พระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศมีสาระสําคัญ ประกอบด้วย 
 3.1 การปฏิรูปประเทศต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๕) 
  3.1.1 ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการ
พัฒนาอย่างย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
  3.1.2 สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัด
ความเหลื่อมล้ํา 
  3.1.3 ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  3.1.4 การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
 3.2 ให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพ่ือกําหนดกลไก วิธีการ และข้ันตอนการ
ดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ละด้านตามมาตรา ๘ รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ของ
การปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศการ
จัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะทําเป็นแผนเดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้านหรือ
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หลายด้านรวมกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท และเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ 
ต่อไป (มาตรา ๖) 
  หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูป
ประเทศเพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ 
  ให้เป็นหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีที่จะกํากับดูแลและสนับสนุนให้หน่วยงานของ
รัฐทุกหน่วยดําเนินการให้เป็นไปตามวรรคสาม 
 3.3 แผนการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (มาตรา ๗) 
  ๓.๓.๑ แผน ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึง
ประสงค์ในด้านที่จะดําเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  3.3.2 กําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการในแต่ละข้ันตอนตามลําดับใน
ลักษณะที่เป็นการบูรณาการและตัวชี้วัดผลการดําเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน 
  3.3.3 การกําหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินการ
ตาม ข้อ 3.3.1 และ 3.3.2 
  3.3.4 วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือ
แต่ละเรื่องตามมาตรา ๘ แล้วแต่กรณี รวมตลอดทั้งประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน 
  3.3.5 ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุ
ภายในระยะเวลาห้าปี 
  3.3.6 การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จําเป็นเพื่อดําเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 
  การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณาความเร่งด่วน
ของการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านเพื่อกําหนดลําดับขั้นตอนในการปฏิรูปประเทศ และต้อง
คํานึงถึงความพร้อมทางด้านบุคลากรและการเงินการคลังของประเทศด้วย 
 3.4 ให้จัดทําแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๘) 
  3.4.1 ด้านการเมือง 
  3.4.2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  3.4.3 ด้านกฎหมาย 
  3.4.4 ด้านกระบวนการยุติธรรม 
  3.4.5 ด้านการศึกษา 
  3.4.6 ด้านเศรษฐกิจ 
  3.4.7 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.4.8 ด้านสาธารณสุข 
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  3.4.9 ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.4.10 ด้านสังคม 
  3.4.11 ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
  นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ ตามมาตรา 14 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านประกอบด้วย คณะกรรมการ
คณะหนึ่งหรือหลายคณะที่คณะรัฐมนตรีกําหนด โดยแต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการปฏิรูป คนหนึ่ง และกรรมการปฏิรูปจําหน่ายไม่เกิน 14 คน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
จากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม
ที่เก่ียวข้องประกอบกัน รวมทั้งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
 3.5 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ให้ที่ประชุมร่วมมีหน้าที่
และอํานาจ ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๘) 
  3.5.1 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําร่างแผนการ
ปฏิรูปประเทศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
  3.5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๑๑ (๑) 
  3.5.3 กําหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่
เก่ียวข้องในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ และการมีส่วนร่วมในการติดตาม การตรวจสอบ 
และการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ และมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดําเนินการให้สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ 
  3.5.4 เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเสนอแนะต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ในเร่ืองเก่ียวกับการดําเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ 
  3.5.5 กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องกับการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศใช้ใน
การประเมินผล 
  3.5.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 
หรือตามที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย 
  นอกจากนี้ ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ยังได้กําหนดมาตรการการติดตาม 
ตรวจสอบและการประเมินผลไว้ ปรากฏดังนี้ 
 3.6 ให้คณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการติดตามการ
ตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๒๔) 
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 3.7 เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการดังกล่าวต่อสํานักงานภายในเวลาและตาม
รายการที่สํานักงานกําหนด (มาตรา ๒๕) 

4. บทบาทและความพร้อมในการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 
 4.1 ความสําคัญ 
  ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่
โมเดลประเทศไทย 1.0 ที่เน้นภาคการเกษตรไปสู่ประเทศไทย 2.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ
ประเทศไทย 3.0 ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก แต่ภายใต้โมเดล ประเทศไทย 3.0 ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับดักทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถนําพาประเทศพัฒนาไปมากกว่านี้ได้ รัฐบาลจึงต้องสร้าง
โมเดลข้ึนมาเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศและนําพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่โมเดล 
"ประเทศไทย 4.0" ให้ได้ภายใน 3-5 ปีนี้ 
  ๔.๑.๑ ปัญหาสําคัญของเศรษฐกิจไทย :  
   ๑) กับดกัประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
   ๒) กับดักความเหล่ือมล้ํา (Inequality Trap) ระหว่างคนในเมือง
และชนบท  
   ๓) กับดักความไม่สมดุลของการพัฒนา (Imbalance Trap) ในด้าน
สังคม สิ่งแวดล้อม 
  ๔.1.2 โมเดลประเทศไทย ๔.๐ เป็นยุทธศาสตร์สําคัญภายใต้การนําของ
นายกรัฐมนตรีเน้นในเร่ืองการพัฒนาสู่ "ความม่ันคง มั่นค่ัง และย่ังยืน" ด้วยการสร้าง  
"ความเข้มแข็งจากภายใน" ขับเคลื่อนตามแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ผ่านกลไก 
"ประชารัฐ" จนสามารถเป็นประเทศโลกที่หนึ่ง ในศตวรรษที่ 21 
 4.2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อน
ประเทศไทย ๔.๐ มี 5 วาระสําคัญ ดังนี้  
  วาระที่ 1 การเตรียมคนไทย 4.0 เพื่อก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือ
ประเทศในโลก  ที่ 1 ภายในปี 2575 ปลัดจังหวัด นายอําเภอ ต้องทําให้คนไทยที่เป็นทุกข์ 
(Suffer) ให้อยู่รอด (Survival) และเปลี่ยนจากอยู่รอด (Survival) ให้สามารถอยู่ได้อย่างย่ังยืน 
(Sustainable) สร้างประเทศไทย ๔.๐ ที่ไม่ทิ้งกัน 
  วาระที่ 2 การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็น
วิสาหกิจ ๔.๐ ทําให้เป็นผู้ประกอบการมีสินค้าที่มีคุณภาพและมีรายได้มากขึ้น จากเกษตรกรดั่ง
เดิมเป็น Smart Farmers จากการบริหารเป็น Startups วิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
  วาระที่ ๓ การบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่
ขับเคลื่อน ด้วยนวัตกรรม ต้องยืนอยู่บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพึ่งพากันเอง 
และเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่อยู่บนรากแก้ว เป็นการสร้าง Innovative Hub 
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กระจายไปตามภาคต่างๆเช่นเดียวกับเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : IG) เป็นต้น 
  วาระที่ ๔ การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านกลไกของ 
๑๘ กลุ่มจังหวัด และ ๗๖ จังหวัด สร้างความเข้มแข็งจากภายในผ่านการถ่ายโอนไปสู่  ๗๖ 
จังหวัด ๘๗๘ หมู่บ้าน เป็นวาระการผลักดันการปรับเปล่ียนไทยแลนด์ ๔.๐ ลงพื้นที่ให้มากที่สุด 
และอําเภอเป็นหน่วยสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติ 
  วาระที่ ๕ การบูรณาการเศรษฐกิจไทยอาเซียนเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคม
โลก เร่ิมจากมีการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายระหว่างอําเภอกับประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความม่ังค่ัง
และม่ันคงในเวลาเดียวกัน  
  ในส่วนของการเตรียมคนไทย ๔.๐ เปรียบเหมือนการเตรียมเมล็ดพันธุ์ชุดใหม่ 
จากนั้นจะเปลี่ยนจากการปักชําที่มีแต่รากฝอยสู่การมีรากแก้วที่แข็งแรงด้วยการพัฒนาคลัสเตอร์
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย และมีลําต้นที่แข็งแกร่งสามารถงอกงามแผ่ก่ิงก้านสาขา 
ด้วยการบ่มเพาะผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และ
สร้างความเข้มแข็งภายในผ่านจังหวัด สุดท้ายได้เข้าไปอยู่ในระบบนิเวศน์โลก ด้วยการบูรณาการ
อาเซียนเชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก รัฐบาลได้นําแนวคิดประชารัฐมาขับเคลื่อนไทยแลนด์ 
๔.๐ ผลักดันลงพื้นที่แล้ว ปลัดจังหวัด นายอําเภอ ต้องทําให้เกิดประชารัฐระดับอําเภอเพื่อ
รวมกันทําให้เป็นอําเภอ ๔.๐ ทั้ง ๘๗๘ อําเภอ ภายใต้การปฏิรูปเพื่อให้ทุกคนเดินหน้าไปด้วยกัน 
(Stronger Together) ไม่ทิ้ งใครไว้ข้างหลัง (Leave No One Behind) (สรุปสาระสําคัญ
บทบาทกระทรวงมหาดไทยกับการขับเคล่ือนนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ โดย รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์) การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ปลัดจังหวัด 
นายอําเภอ และผู้บริหารส่วนกลางเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสําคัญของรัฐบาลสู่การ
ปฏิบัติในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
5. การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ และการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบ
บูรณาการ 
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยเน้นพื้นที่
เป็นสําคัญ แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการบูรณาการการพัฒนา
จังหวัดให้เป็นเอกภาพ ตลอดจนบูรณาการการพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัดที่ มีภูมิสังคมใกล้เคียงกัน 
เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่มีผลอย่างกว้างขวางต่อประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัด อย่างไรก็ตามพระ
ราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได้ใช้มาเป็นระยะเวลาหน่ึงแล้ว พบว่า มีปัญหาจากการบริหารงานดังกล่าว 
เช่น งบประมาณของกลุ่มจังหวัด มีลักษณะเป็นการแบ่งย่อยให้แต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ทํา
ให้ไม่สามารถดําเนินการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ผู้ทําหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดไม่สามารถดําเนินการตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ 
ผู้ทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่มจังหวัดไม่สามารถสร้างการยอมรับจากจังหวัดในกลุ่มจังหวัดเดียวกันใน
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การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด รวมทั้งการจัดแบ่งจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ไม่สอดคล้องกับ
ภูมิรัฐศาสตร์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับจังหวัดเองและภายในกลุ่มจังหวัด รวมท้ัง
ขาดความเชื่อมโยงในการวางแผนทุกระดับ เน้นการใช้จ่ายมากกว่ามุ่งผลสําเร็จของงาน ขาด
ความสอดคล้องกันระหว่างแผนการปฏิบัติกับการจัดสรรงบประมาณ 
 จากปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ปรับระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการใหม่ รวมทั้งกําหนดให้เพิ่มเติมแผนการพัฒนาระดับภาค เพื่อปรับปรุงการ
บริหารงานในระดับพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืน
ให้กับเศรษฐกิจสังคมภายในประเทศ 
 ในการปรับปรุงการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการตลอดจนการ
พัฒนาระดับภาค รัฐบาลจึงได้ออกคําสั่ง เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว รวม ๒ ฉบับ 
ได้แก่ 
 5.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่ แบบ 
บูรณาการ พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญกําหนดให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการ
บริหารงานภาค กําหนดนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคที่ต้องสอดคล้องกับแผนระดับชาติและนโยบายของ
รัฐบาล ทั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 6 ภาค ประกอบด้วยภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาค
ตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ 
  ระเบียบดังกล่าวมีรายละเอียดประกอบด้วย 
  ข้อ  1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “ภาค” หมายความว่ า พื้ นที่ ซึ่ งกํ าหนดขึ้ นเพื่ อประโยชน์ ในการบู รณาการ 
งบประมาณหรือปฏิบัติภารกิจที่ เชื่อมโยงกันโดยครอบคลุมกลุ่มจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตาม 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
ตั้งแต่หนึ่งกลุ่มจังหวัดขึ้นไป 
  “ก.บ.ภ.” หมายความว่า คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค 
  “ก.น.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 
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  “ก.บ.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
2551 
  “ก.บ.ก.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
2551 
  “แผนพัฒนาภาค” หมายความว่า แผนท่ีกําหนดทิศทางการพัฒนาภาคที่
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติและนโยบายรัฐบาล มีมิติการพัฒนาเชิงกายภาพและพื้นที่
ครอบคลุมทุกมิติ เป็นเคร่ืองมือบูรณาการแผนของส่วนราชการ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและประเด็นการ
พัฒนาภาคสู่การปฏิบัติ 
  ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ประกอบด้วย 
 (1)  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานกรรมการ 
 (2)   รองนายกรัฐมนตรีทุกคน เป็นกรรมการ 
 (3)   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ 
    ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กํากับ 
    และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
 (4)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ 
 (5)  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นกรรมการ 
 (6)  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เป็นกรรมการ 
  (7) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นกรรมการ 
 (8)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
    ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งหนึ่งคน 
 (9)  ประธานกรรมการสภาหอการค้า เป็นกรรมการ 
    แห่งประเทศไทย 
 (10) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ 
 (11) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เป็นกรรมการ 
    แห่งประเทศไทย 
 (12) ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการ 
 (13) ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 
 (14) ผู้แทนภาคประชาสังคมหรือประชารัฐ เป็นกรรมการ 
    ที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินสองคน 
 (15) ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ 
    แต่งตั้งไม่เกินสองคน 
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 (16) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ เป็นกรรมการ 
   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และเลขานุการ 
  ให้ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสํานักงบประมาณ และผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
  องค์กรประชุมและการประชุมของ ก.บ.ภ. ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง 
  กรรมการตาม (14) และ (15) มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
  ข้อ 5 ให้ ก.บ.ภ. มีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้ 
  (1) กําหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการบริหารงานภาค กลุ่มจังหวัด
และจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อให้สามารถบริหารงาน แก้ไขปัญหา และพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดีรับประโยชน์สูงสุด 
  (2) กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาภาค แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดการจัดทําและบริหารงบประมาณจังหวัด งบประมาณกลุ่ม
จังหวัด และงบประมาณของส่วนราชการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนาภาค 
  (3) บูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนาระดับพื้นที่ เพื่อให้การ
ขับเคลื่อนแผนในพ้ืนที่ของกระทรวง กรม สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในพื้นที่
และเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
นโยบายรัฐบาล 
  (4) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนา
ภาคแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด คําขอ
งบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และงบประมาณของส่วนราชการที่จะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาภาคตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
  (5) กํากับดูแลการดําเนินการ (1) (2) (3) และ (4) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  (6) เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีในการจัดตั้งกลุ่ม
จังหวัด และกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  (7) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่
มอบหมาย 
  (8) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  คณะอนุกรรมการตาม (7) อย่างน้อยต้องมีคณะอนุกรรมการบูรณาการ
นโยบายพัฒนาภาคของแต่ละภาค และให้มีหน้าที่และอํานาจเป็นคณะอนุกรรมการตามมาตรา 
8 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. 2551 ด้วย 
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  นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. อาจมีคําสั่งให้มีการ
ประชุมร่วมกันระหว่าง ก .บ .ภ . และ ก .น .จ . เพื่อพิจารณาเร่ืองที่ เป็นอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการแต่ละฝ่ายได้ 
  ข้อ 6 ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ทําหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.บ.ภ. และหน้าที่อื่นตามที่ ก.บ.ภ. กําหนด 
  ข้อ 7 ให้แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาคมี
ระยะเวลาห้าปี 
  ข้อ 8 เม่ือ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด 
แล้วเสร็จให้ส่งคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคของแต่ละภาคตามข้อ 5 วรรค
สอง พิจารณากลั่นกรอง แล้วเสนอ ก.น.จ. เพื่อพิจารณานําเสนอ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบต่อไป 
  ข้อ 9 เม่ือ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด
ตามที่ ก.น.จ. เสนอและคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว ให้ ก.บ.ภ. ส่งให้สํานักงบประมาณเพื่อให้ใช้
จัดสรรงบประมาณ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551 
  ข้อ 10 ในกรณีที่ ก.บ.ภ. เห็นว่ามีเหตุผลและความจําเป็นที่ต้องพัฒนาพื้นที่
ใดหรือดําเนินการตามข้อ 5 (3) เป็นการเร่งด่วน ให้ ก.บ.ภ. เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา
จัดสรรงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณต่อไป 
  ข้อ 11 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป 
  ข้อ 12 ในคร้ังแรกให้ปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ให้สอดคล้องกับนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ ก.บ.ภ. กําหนด และให้แผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดมีห้วงระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  ให้จัดทําแผนพัฒนาภาคและให้กลุ่มจังหวัดที่ไม่มีแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
จัดทําแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยมีห้วงระยะเวลาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2564) 
  ข้อ 13 เพื่อให้การบริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2561 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีให้คงกลุ่มจังหวัดไว้ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ เร่ือง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์การปฏิบัติการ
ของกลุ่ มจั งหวัดลงวันที่  18 กุมภาพันธ์ พ .ศ .2552 ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติมโดยประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เร่ือง การจัดตั้ง
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กลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 
เมษายน พ.ศ. 2554 
  การบริหารงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้ ก.บ.ภ. 
มีอํานาจในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด ตามที่ ก.บ.จ. หรือ 
ก.บ.ก. เสนอ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.บ.ภ. กําหนด 
  ข้อ 14 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 5.2 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารส่วนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เร่ืองการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนด
จังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดให้จัดตั้ง
กลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  โดยที่ เป็นการสมควรจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่ เป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 26 วรรคหนึ่ง แห่งพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ประกอบมติ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คร้ังที่ 3/2560 
เม่ือวันที่  19 ตุลาคม  2560 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงออกประกาศ
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เร่ือง การจัดตั้ง
กลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดโดยจัดตั้งกลุ่มจังหวัด 
จํานวน 18 กลุ่มจังหวัด 6 ภาค และกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ภาคกลาง ประกอบด้วย 
  (1) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง โดยให้
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  (2) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
ของกลุ่มจังหวัด 
  (๓) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี 
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้จังหวัดราชบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  (๔) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยให้จังหวัดเพชรบุรีเป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  ข้อ 2 ภาคใต้ ประกอบด้วย 
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  (๑ ) กลุ่ ม จั งห วั ด ภ าค ใต้ ฝั่ งอ่ าว ไท ย  ป ระกอบด้ วย  จั งห วั ด ชุ มพ ร  
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสงขลา โดยให้จังหวัด 
สุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  (๒) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบ่ี จังหวัดตรัง 
จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสตูล โดยให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  ข้อ ๓ ภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย 
  (๑) กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา โดยให้จังหวัดยะลาเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  ข้อ ๔ ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 
  (๑) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๑ ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ชลบุรี และจังหวัดระยอง โดยให้จังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  (๒) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด 
จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว โดยให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด  
  ข้อ ๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 
  (๑) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย จังหวัด 
บึงกาฬ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลําภู และจังหวัดอุดรธานี โดยให้จังหวัด
อุดรธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  (๒) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย จังหวัด
นครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร โดยให้จังหวัดสกลนครเป็นศูนย์ปฏิบัติการของ
กลุ่มจังหวัด 
  (๓) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัด
กาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยให้จังหวัดขอนแก่นเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  (๔) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย จังหวัด
ชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ โดยให้จังหวัดนครราชสีมาเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  (๕) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย จังหวัด
ยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอํานาจเจริญ  และจังหวัดอุบลราชธานี โดยให้จังหวัด
อุบลราชธานีเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
 
 
 



๗๒ 

  ข้อ ๖ ภาคเหนือ ประกอบด้วย 
  (๑) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดลําปาง และจังหวัดลําพูน โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่ม
จังหวัด 
  (๒) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัด
น่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดแพร่ โดยให้จังหวัดเชียงรายเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  (๓) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย จังหวัดตาก จังหวัด
พิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยให้จังหวัดพิษณุโลกเป็น
ศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  (๔) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย จังหวัดกําแพงเพชร 
จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุทัยธานี โดยให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์
ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด 
  ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
     
 
 
 



บทที่ ๔ 
ข้อเสนอการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

 
 ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทก่อนหน้านี้ว่า การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีประวัติศาสตร์ 
มายาวนานพร้อม ๆ กับการบริหาราชการแผ่นดิน ได้รับการรองรับจากทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยหลายฉบับ แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ในปัจจุบัน ตลอดรวมถึง
กฎหมายระเบียบข้อบังคับอื่นเป็นจํานวนมาก การบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้มีการปรับตัวให้
สอดคล้องกับการบริหารราชการแผ่นดินในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคมีความม่ันคง เป็นส่วนสําคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน สืบเนื่องตลอดมา 
 อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน มีความจําเป็นต้องพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.) ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงศักยภาพของพื้นที่ ความต้องการ ปัญหาอุปสรรค ทิศทางของการพัฒนาพื้นที่ 
และภูมิสังคมของภูมิภาคควบคู่กันไปเพื่อให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในฐานะที่เป็นกลไกสําคัญ
ของการบริหารราชการแผ่นดินในการนํานโยบาย แผน ยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปประเทศ ขับเคลื่อน
ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลต่อการพัฒนาประเทศและประชาชน นอกจากนี้ 
สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศท่ีมีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดจนความสัมพันธ์กับอาเซียนทําให้
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีความสําคัญต่อการบริหารราชการแผ่นดินมากข้ึน โดยเฉพาะกับประเทศ
เพื่อนบ้านซึ่งจําเป็นต้องอาศัยการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นกลไกในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและการรักษาความม่ันคง สงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ตลอดรวมถึงการส่งเสริม
และแลกเปลี่ยนพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า สังคมวัฒนธรรม กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งบทบาทดังกล่าว
ปรากฏความสําคัญเป็นลําดับในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (อนึ่งคณะอนุกรรมาธิการจะได้ศึกษาถึง
ระบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาคชายแดนกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ต่างประเทศเพื่อนบ้านใน
โอกาสต่อไป) 
 ในการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศดังกล่าว  
คณะอนุกรรมาธิการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้จัดทํา
ข้อเสนอในการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศขึ้น ทั้งนี้ มี
รายละเอียดและสาระสําคัญ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายของการพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
 ประเทศไทยเผชิญกับปัญหา ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม ความเจริญกระจุกตัว
อยู่ในเมืองใหญ่ ประชาชนขาดความม่ันคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศขาดการกระจายตัวอย่างสมดุล รายได้และความเจริญจึงกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่และอยู่กับคน
ส่วนน้อยของประเทศ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคซ่ึงเป็นกลไกสําคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน 



๗๔ 

และเป็นกลไกที่เชื่อมโยงไปถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคกับรัฐบาล ขาดประสิทธิภาพไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคมและกระจายความเจริญในภูมิภาคได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น 
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นการปฏิรูปประเทศ จึงควรมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ เป็น
โครงสร้างของประเทศ พัฒนาให้เกิดความสมดุลและสร้างความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ให้กับประชาชน 
เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย 
 ดังนั้น การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงได้
กําหนดเป้าหมายของการพัฒนาไว้ ดังนี้ 
 ๑.๑ การลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในภูมิภาค 
กล่ าวคือ  ความเหลื่ อมล้ํ าทางเศรษฐกิจและสั งคมระหว่างความเจ ริญของเมืองใหญ่  เช่น 
กรุงเทพมหานครกับภูมิภาคและชนบท คนรวยกับคนจน การเข้าถึงบริการสาธารณะและทรัพยากรของ
ประเทศ ความแตกต่างด้านการศึกษา สาธารณสุข และโอกาสของการเข้าถึงความเจริญและการพัฒนา
ตนเอง เหล่านี้เป็นต้น นับเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างสําคัญของประเทศที่รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะลดปัญหา
ดังกล่าวให้หมดส้ินไปหรือให้มีน้อยที่สุด ทิศทางของการปฏิรูปประเทศ จึงให้ความสําคัญกับการลด
ปัญหาความเหล่ือมล้ําในสังคมไทย ดังปรากฏในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกับทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง 
ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม เช่น การสร้างความม่ันคงและการลดความ
เหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม
และความเข้มแข็งของชุมชน และที่ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ํา โดยเพิ่มโอกาส
ให้กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่ําสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ กระจายการให้บริการภาครัฐ ทั้ง
ด้านการศึกษาสาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง การเสริมสร้างชุมชน
เข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี 
ความเข้มแข็ง เป็นต้น 
  จะเห็นได้ว่า ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
นโยบายของรัฐบาล มีการกําหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
เป็นยุทธศาสตร์สําคัญของการพัฒนาประเทศและการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นการปฏิรูปประเทศ 
ให้เกิดความสมดุล โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง 
  ดังนั้น การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ในฐานะเป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
แผนนโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติที่เชื่อมโยงถึงประชาชนในภูมิภาค จึงต้องมีการปรับตัวและจัดการ
บริหารเสียใหม่เพื่อให้ตอบสนองต่อการปฏิรูปประเทศ ที่มีเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ
และสังคมในภูมิภาคและสร้างสังคมที่มีความสมดุลในทุกกลุ่มประชาชน 
 ๑.๒ กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ปัจจุบันความเจริญทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การบริการภาครัฐ การเข้าถึงทรัพยากรของ
ป ระ เท ศ แล ะ คุณ ภ าพ ชี วิ ต  มั ก จ ะก ระ จุ ก ตั ว อ ยู่ ใน เมื อ ง ให ญ่  เช่ น  ก รุ ง เท พ มห าน ค ร  
ในขณะเดียวกันในภูมิภาคและชนบทกลับมีลักษณะตรงกันข้าม คือขาดแคลนไปเสียทุกอย่าง  
ความเจริญที่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในบางพื้นที่ก็ได้ก่อให้เกิดปัญหาตามมาด้วยเช่นกัน เช่น ความแออัด
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ของประชากรในเขตเมือง การอพยพย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง ปัญหาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมืองและปัญหาอาชญากรรม ตลอดจนปัญหาสังคมต่าง ๆ การกระจุกตัวของความเจริญในเฉพาะ
บางพื้นที่ เป็นการบ่ันทอนศักยภาพของคนและประเทศ ประชาชนในภูมิภาคและชนบทขาดโอกาส 
ในการพัฒนา 
  รัฐบาลได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีการผลักดันให้การกระจาย
ความเจริญไปสู่ภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นวาระสําคัญในการปฏิรูปประเทศ ดังปรากฏใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้แก่  
การพัฒนาสมรรถนะด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค การพัฒนาการผลิต
และบริการ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง 
ความเจริญ ระบบผังเมืองและการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น นอกจากนี้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ได้ให้ความสําคัญในเร่ืองการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
โดยกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจให้เป็นฐานเศรษฐกิจสําคัญ 
เพิ่มจํานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัด พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ชายแดนและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
เป็นต้น นอกจากนี้ในการจัดทํางบประมาณประจําปี ๒๕๖๑ รัฐบาลได้ใช้กลไกทางงบประมาณเพื่อให้
เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยได้กําหนดแผนบูรณาการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นแผนบูรณาการที่จะกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคนอกเหนือจาก
งบประมาณพัฒนาจังหวัดกลุ่มจังหวัดที่มีการจัดสรรงบประมาณให้เป็นประจําทุกปีอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้
เกิดการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในภูมิภาค 
  ดังนั้น การบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ เป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผน 
นโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้ถึงประชาชนในภูมิภาค จะต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้เป็นกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล บังเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในทางปฏิบัติและบรรลุเป้าหมายต่อไป 
 ๑.๓ สร้างความม่ันคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ให้กับเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเพื่อสร้างความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ให้กับเศรษฐกิจ
และสังคมของภูมิภาค การสร้างความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นเป้าหมายสําคัญที่ กําหนดไว้ใน 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กล่าวคือ 
  ในด้านความม่ันคง มีสาระสําคัญเป็นการทําให้ประเทศมีความม่ันคงปลอดภัย  
จากภัยคุกคามต่าง ๆ การเปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศในทุกระดับและทุกมิติ ประเทศมี
ความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมมีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกกําลังพัฒนา
ประเทศ ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมมีความม่ันคง 
  ในด้านความม่ังค่ัง มีสาระสําคัญเป็นการทําให้ประเทศมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง 
เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงและมีทุนที่จะสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทุนทางการเงินและทุนทางเทคโนโลยี 



๗๖ 

  ในด้านความย่ังยืน มีสาระสําคัญเป็นการพัฒนาที่สร้างความเจริญ การผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน และประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีสาระสําคัญเก่ียวกับความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน เป็นองค์ประกอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน ให้กับประเทศเช่นกัน 
  อย่างไรก็ตาม การที่จะลดปัญหาความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจสังคมของภูมิภาค  
การกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล และการสร้างความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน 
ให้กับประชาชนและประเทศ จําเป็นต้องทําให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นกลไกสําคัญในการ
ขับเคล่ือนเป้าหมายเหล่านี้ให้บังเกิดผล โดยเฉพาะการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่เป็นกลไกสําคัญหนึ่ง
ของการบริหารราชการแผ่นดินและมีความเชื่อมโยงกับประชาชนอย่างใกล้ชิด และเพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
มีธรรมาภิบาล จึงต้องปรับปรุงโครงสร้าง กลไกและภารกิจของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้
เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
  การท่ีจะบรรลุเป้าหมายของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น นั้น การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและสถาบันทางสังคมในทุกมิติ
และทุกระดับ จะเป็นเง่ือนไขและปัจจัยสําคัญต่อการปฏิรูปประเทศ ดังนั้นการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จักต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
ภาคเอกชน และทุกภาคส่วนของสังคม ให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนระบบการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค ทั้งกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมและภูมิภาค 
ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการ การร่วมจัดทํายุทธศาสตร์และแผน การมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้บรรลุผล รวมถึงการติดตามประเมินผลความสําเร็จหรือความล้มเหลวจากการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค 
๒. การพัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดทํา
ยุทธศาสตร์ชาติ พ .ศ . ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ตลอดจนทิศทางของคณะกรรมการ 
ป.ย.ป. เพื่อการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง ได้เน้นประสิทธิภาพ
ของการบริหารราชการแผ่นดินที่จะเป็นกลไกสําคัญในการนําไปสู่การปฏิรูประเทศ ดังนั้นการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคในฐานะกลไกสําคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศ จะต้องมีการ
พัฒนาระบบการบริหารดังกล่าวเพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย จึงต้องปฏิรูปและพัฒนากลไกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคท้ังในเชิงโครงสร้าง ภารกิจและ
การบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นกลไกที่ มีความเหมาะสม มีสมรรถนะสูง และบูรณาการ โดยการ
พัฒนาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ จะต้องดําเนินการในประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
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 ๒.๑ การพัฒนาภารกิจของราชการส่วนภูมิภาค การบริหารราชการส่วนภูมิภาคใน
ปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคงเป็นการบริหารงานตามอํานาจหน้าที่ (Function) ของส่วนราชการที่ประจําอยู่
ในภูมิภาค และภารกิจบางด้าน หน่วยราชการส่วนกลางที่ มีส่วนราชการในภูมิภาคก็เป็นหน่วย
ดําเนินการเอง จึงทําให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคขาดเอกภาพและบูรณาการ ทําให้การดําเนินงาน
ตามระเบียบวาระสําคัญแห่งชาติ (Agenda) นโยบายรัฐบาลก็ดี การแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในระดับพื้นที่ (Area) และการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ นโยบาย แผน ที่ เก่ียวข้องขาด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ดังนั้น การบริหารราชการส่วนภูมิภาคจะต้องตอบสนองต่อการบริหารจัดการทั้งมิติ
ระเบียบวาระสําคัญแห่งชาติ (Agenda) และนโยบายรัฐบาล มิติตามอํานาจหน้าที่ (Function) และมิติ
ที่เป็นภารกิจแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนระดับพื้นที่ (Area) และเป็นการดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕ ที่กําหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ          
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาล ใช้เป็นกรอบในการจัดทํา 
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ ปี ประกอบกับในมาตรา 
๒๖ กําหนดว่าในกรณีความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่า การดําเนินการใดของ
หน่วยงานของรัฐไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์แจ้ง
ให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ในกรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐไม่ดําเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการดําเนินการให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
ทราบภายในกําหนดเวลา ให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ รายงานให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติทราบเพื่อพิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและสั่งการต่อไป และในกรณีหน่วยงานของรัฐ 
ไม่ดําเนินการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐ นั้น จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อํานาจ
หน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทราบเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ เพราะในมาตรา ๒๕ 
กําหนดว่า ในกรณีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล  
ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหานั้น สั่งให้ผู้นั้นพักราชการหรือพักงานหรือสั่งให้ออกจากราชการหรือ
ออกจากงานไว้ก่อน หรือสั่งให้พ้นจากตําแหน่งต่อไป 
  จากท่ีกล่าวไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ชาติเป็นบทบัญญัติสําคัญในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน หน่วยงานภาครัฐจะต้องยึดถือและปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนั้นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จึงต้องปรับตัวและกําหนดพัฒนาภารกิจขับเคล่ือนภารกิจนั้นให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
  นอกจากนั้นพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ที่กําหนดให้มีการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศรวม ๑๑ ด้าน ก็มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการบริหาร
ราชการแผ่นดิน และการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในฐานะเป็นหน่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่
ใกล้ชิดประชาชน 
  ตามท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า ภารกิจของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน 
มุ่งเน้นไปที่การดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ (Function) เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่การบริหารราชการ
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แผ่นดินต้องคํานึงถึงมิติบูรณาการทั้งระดับยุทธศาสตร์ นโยบายหรือระเบียบวาระแห่งชาติ (Agenda) 
และการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ (Area) รวมถึงภารกิจที่ต้อง
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และแผนข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ราชการส่วนภูมิภาค
นับเป็นกลไกสําคัญของการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนนําภารกิจของประเทศในทุกด้านไปสู่
การปฏิบัติในพื้นที่และประชาชน จึงต้องปรับโครงสร้างภารกิจของราชการส่วนภูมิภาคเสียใหม่ให้
สอดคล้องกับภารกิจเหล่านี้ โดยโครงสร้างภารกิจของราชการส่วนภูมิภาค จะเน้นไปท่ีการกําหนดกลุ่ม
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ตามภารกิจให้เกิดความชัดเจน มีบูรณาการ มีเอกภาพและสามารถตอบสนอง
ต่อ มิติบูรณาการ ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ โดยจัดกลุ่มภารกิจของราชการส่วนภูมิภาค
ออกเป็น ๖ กลุ่มภารกิจ และมีรายละเอียดของภารกิจดังนี้ 
  2.1.1 กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว กลุ่มภารกิจนี้จะเป็นการ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยการพัฒนาสมรรถนะทาง
เศรษฐกิจ ทั้งด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว การส่งเสริมการค้าการลงทุน การ
พัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาผู้ประกอบการและ
เศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ 
การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและตอบสนองต่อแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศด้าน
เศรษฐกิจด้วย 
   ทั้งนี้กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
จัดทํายุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการประจําปีตลอดจนโครงการที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้และแผนขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําฐานและ
ระบบข้อมูลที่ครอบคลุมภารกิจ บูรณาการการทํางานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท 
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ปี ให้ เ กิ ด ผ ล ใน ท า งป ฏิ บั ติ  แ ก้ ไข ปั ญ ห าอุ ป ส ร ร ค ที่ เ กิ ด ขึ้ น 
ในระดับพื้นที่ รวมทั้งติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานให้กับผู้บริหารในราชการ 
ส่วนภูมิภาค  
   กลุ่มภารกิจนี้ประกอบด้วยส่วนราชการในภูมิภาค ในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง
แรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย และ 
รัฐวิสาหกิจ เช่น ไฟฟ้า ประปา การโทรคมนาคม ที่มีหน่วยปฏิบัติในภูมิภาค รวมถึงภาคธุรกิจและ
บริการ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นต้น 
  2.1.2 กลุ่มภารกิจด้านการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพ่ิม ถือเป็นพื้นฐานการผลิต
สําคัญที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคและเกี่ยวพันกับคนส่วนใหญ่ของประเทศ มีผลต่อเศรษฐกิจสังคมในทุก
ระดับของประเทศ กลุ่มภารกิจนี้จึงจะต้องตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมเกษตรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทํา
เกษตรยั่งยืน และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ
และให้สอดคล้องกับแผนข้ันตอนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจด้วย 
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   กลุ่มภารกิจนี้ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนแม่บท 
แผนปฏิบัติการประจําปี ตลอดจนโครงการที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้และแผน
ขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําฐานและระบบข้อมูลที่ครอบคลุม
ภารกิจ บูรณาการการทํางานร่วมกันกับทุกภาคส่วน ขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมท้ังติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
ให้กับผู้บริหารในราชการส่วนภูมิภาค 
   กลุ่มภารกิจนี้จะประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีหน่วยปฏิบัติในภูมิภาค ภาคเอกชนและรวมถึงสภาเกษตรกร
จังหวัดที่เป็นภาคเกษตรกรด้วย 
  2.1.3 กุ ล่ ม ภ า ร กิ จ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า เมื อ ง  โค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภารกิจนี้จะตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒ ด้าน ได้แก่ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพื่อการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุก
ระบบ ให้ความสําคัญกับการจัดระบบผังเมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ (Human Settlement) 
การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของเมือง และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความเจริญเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม  เพื่ อ เร่งอนุ รักษ์  ฟื้ นฟูและสร้างความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านทรัพยากรน้ํา รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
   ในภารกิจนี้ยังสอดคล้องและตอบสนองต่อแผนและข้ันตอนการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
   กลุ่มภารกิจนี้ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนแม่บท 
แผนปฏิบัติการประจําปี โครงการที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการ
ดําเนินการปฏิรูปประเทศ มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําฐานและระบบข้อมูลที่ครอบคลุมภารกิจ
บูรณาการการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วน ขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม แก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการให้กับผู้บริหารในราชการ
ส่วนภูมิภาค 
   กลุ่ มภารกิจนี้ ป ระกอบด้วย  หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงคมนาคม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐวิสาหกิจ เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์และ
โทรคมนาคม ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่    
  2.1.4 กลุ่มภารกิจด้านสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชน กลุ่มภารกิจนี้จะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ เช่น การ
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต การยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมการดํารงชีวิตตามหลักศาสนา
และวัฒนธรรมเพื่ อปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ ดี  การส่งเสริมให้คน 
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มีสุขภาวะที่ดีและการเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง รวมทั้งตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคง 
ให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม เช่น การสร้างความม่ันคงและลด 
ความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาระบบบริการจัดการสาธารณสุขและสุขภาพ  
การดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ
เข้มแข็งของชุมชน และการพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา เป็นต้น 
นอกจากนี้ภารกิจนี้ยังเก่ียวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สาธารณสุข สังคมและ
สื่อสารมวลชนด้วย 
   กลุ่มภารกิจนี้ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนแม่บท 
แผนปฏิบัติงานประจําปี โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้และแผนขั้นตอนการ
ปฏิรูปประเทศมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําฐานและระบบข้อมูลที่ครอบคลุมภารกิจ มีการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําฐานและระบบข้อมูลที่ครอบคลุมภารกิจบูรณาการการทํางานร่วมกันกับทุก
ภาคส่วน ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานให้กับผู้บริหารในราชการส่วนภูมิภาค 
   กลุ่มภารกิจนี้จะประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่มีหน่วยปฏิบัติในภูมิภาค ตลอดรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่อยู่ใน
ภูมิภาคด้วย 
  2.1.5 กลุ่มภารกิจด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย กลุ่มภารกิจ
นี้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อสร้างเสถียรภาพในประเทศ และช่วยลดและป้องกัน
ภัยคุกคามจากภายนอก ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมด้วยการเสริมสร้างความม่ันคงของสถาบัน
หลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฏิรูปกลไก
การบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการ
ยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค การรักษาความมั่นคงและการสร้างความสงบ
เรียบร้อยภายใน การปฏิรูปด้านการข่าวและการผนึกกําลังป้องกันประเทศ นอกจากนี้กลุ่มภารกิจนี้ยังมี
ความเชื่อมโยงกับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
   กลุ่มภารกิจนี้ มีหน้าที่ รับผิดชอบในการจัดทํายุทธศาสตร์ แผนแม่บท 
แผนปฏิบัติงานประจําปี โครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้และการปฏิรูปประเทศ  
มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทําฐานและระบบข้อมูลที่ครอบคลุมภารกิจ บูรณาการการทํางาน
ร่วมกันกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม และแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
ในพื้นที่ รวมทั้งติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงานให้กับผู้บริหารในราชการส่วนภูมิภาค 
   กลุ่มภารกิจนี้จะประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
หน่วยทหารในพื้นที่ กอ .รมน จังหวัด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการต่างประเทศ ที่มีหน่วยปฏิบัติในภูมิภาค เป็นต้น 
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  2.1.6 กลุ่มภารกิจด้านการเมืองการบริหาร กลุ่มภารกิจนี้มีความสําคัญเป็นเสมือน
มันสมองของการบริหารจัดการของราชการส่วนภูมิภาค เพราะเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการและ
สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาลและการจัดการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีทั้งการปรับปรุงโครงสร้าง บทบาทภารกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสม วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ ใช้เทคโนโลยีในการจัดทําฐาน
และระบบข้อมูลที่ครอบคลุมทุกภารกิจ มีระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใน
ภูมิภาค การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ การพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาความต้องการและความ
เดือดร้อนของประชาชน และการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
ดําเนินการของศูนย์ดํารงธรรมในภูมิภาคท่ีจังหวัดและอําเภอที่จะต้องเป็นกลไกและเคร่ืองมือสําคัญของ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน การให้บริการภาครัฐ 
ตลอดจนการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีความม่ันใจต่อการ
บริหารงานภาครัฐในการอํานวยสุขแก่ประชาชนตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 
96/2557 และมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 5 ตุลาคม 2550 เร่ืองการจัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ 
  กลุ่มภารกิจนี้ยังมีภารกิจสําคัญในด้านการพัฒนาการเมืองเพ่ือสร้างพ้ืนฐานความรู้
ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการเมืองของประเทศในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตอบสนองต่อแผนข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศตาม
รัฐธรรมนูญ   
  นอกจากนี้กลุ่มภารกิจนี้ ยังมีภารกิจสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มา
ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นเอกภาพ มีข้อมูลสารสนเทศที่ทันเหตุการณ์ 
มีความเชื่อถือได้ ราชการส่วนภูมิภาคต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการ
บริการประชาชน ดั้งนั้น กลุ่มภารกิจนี้จึงมีหน้าที่ในการใช้พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาคกลุ่มภารกิจนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอแนะ
มาตรการ แนวทาง วิธีการในการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีความ
เหมาะสมเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ จัดทํายุทธศาสตร์ แผนแม่บท 
แผนปฏิบัติการประจําปี และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บูรณาการกับทุกภาคส่วน 
กํากับติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มภารกิจ รวมท้ังรายงานผลไปยังคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ 
  กลุ่มภารกิจนี้มีหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ส่วนราชการ
ทุกส่วนของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ภาคเอกชน และภาคประชารัฐ เป็นหน่วยงานขับเคลื่อน
กลุ่มภารกิจนี้ให้บรรลุผล  
  การบริหาราชการส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสําคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน 
เปรียบเสมือนรัฐบาลส่วนหน้าที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน รับและสะท้อนปัญหาความต้องการและการ
พัฒนาของประชาชนในพื้นที่ไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ รวมทั้งลดหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อีกทั้งต้อง
นํายุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ แผนด้านต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายของรัฐและกระทรวงกรมไปสู่การปฏิบัติ 
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แก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนกํากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกกระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติและการตรวจสอบท่ี
เข้มแข็ง ดังนั้น บทบาทหน้าที่ภารกิจและความรับผิดชอบจึงต้องพัฒนาและปรับให้สอดคล้องกับ 
ทิศทางการบริหารประเทศ ที่มีทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศและแผนต่าง ๆ 
นโยบายของรัฐและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลในระดับพื้นที่ 
  ในการบริหารกลุ่มภารกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บริหารของราชการส่วน
ภูมิภาค  อาจคัดเลือกมอบหมายให้ ข้าราชการส่วนภูมิภาคในสังกัดกระทรวง กรมอื่นๆ 
นอกเหนือจากข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในภูมิภาคทําหน้าที่หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และ
เปิดโอกาสให้เข้าสู่ตําแหน่งระดับสูงของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยอาจเร่ิมต้นจากการเข้า
สู่ตําแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน ทั้งนี้ คุณสมบัติและวิธีการเข้าสู่ตําแหน่งให้เป็นไปตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด เพ่ือให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดได้เรียนรู้และสร้างสม
ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค เพ่ือได้เจริญก้าวหน้า 
ในหน้าที่ราชการต่อไป 
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แผนภูมิที่ ๙                                                แผนภูมิแสดงโครงสร้างภารกิจของการบริหารส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนรับการปฏิรูปประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

นโยบายรัฐบาล 

ราชการส่วนภูมิภาค/จังหวัด 

กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและ
การท่องเที่ยว 

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลุ่มภารกิจด้านเกษตรและ 
การสร้างมูลค่าเพิ่ม 

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความเจริญเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มภารกิจด้านสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการพัฒนาชุมชน 

- ภายใต้ ยุทธศาสตร์ด้ านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

- ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้าน 
ความมั่นคง 

กลุ่มภารกิจด้านการเมือง
การบริหาร 

- ภ า ย ใ ต้ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
ด้ านการปรับสมดุล  และ
พัฒ นาระบบการบ ริห าร
จัดการภาครัฐ 
 หมายเหตุ  ๑. คณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัด : จัดรูปแบบประชารัฐ 

 ๒. กลุ่มภารกิจ ต้องมีการ   ๑. กําหนดหัวหน้ากลุ่มภารกิจ และองค์ประกอบของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจ 
   ๒. กําหนดคุณสมบัติหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ทั้งคุณสมบัติทั่วไป/เฉพาะ เพื่อเป็น Career path ขึ้นสู้ผู้บริหารจังหวัด/ราชการส่วนภูมิภาค 
   ๓. กําหนดบทบาทภารกิจและความรับผิดชอบ 
   ๔. ต้องมีลักษณะบูรณาการและการประสานงาน 
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 ๒.๒ การพัฒนาโครงสร้างของราชการส่วนภูมิภาค พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค เป็นจังหวัด อําเภอ เป็นการบริหารส่วนภูมิภาค และกําหนดให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัด ซึ่ง กระทรวง ทบวง กรม ส่งมาประจําปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมี
อํานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ ในจังหวัดนั้น 
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาค นอกจากโครงสร้างจะประกอบด้วย จังหวัด อําเภอ 
และมีส่วนราชการประจําจังหวัดแล้ว ภารกิจของราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ (Function) ของส่วนราชการประจําจังหวัดนั้น ๆ จึงทําให้การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาอุปสรรค หรือการดําเนินการตามสภาพปัญหา  
หรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ เท่านั้น ขาดการบูรณาการ 
และเอกภาพในการบริหาร ทําให้การดําเนินการตามนโยบายไปปฏิบัติให้ เหมาะสมกับท้องที่ 
และประชาชน ขาดประสิทธิภาพ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ กําหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
และแผนขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ประเทศมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง หรือปฏิรูปใน
ด้านต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศและประชาชน การบริหารประเทศหรือการบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น จึงต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้
รองรับการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศที่ได้กําหนดไว้
เพ่ือให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคหรือจังหวัดเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีเอกภาพเป็นตัวแทน
ของรัฐบาลและราชการส่วนกลางหรือทุกกระทรวง กรม สามารถนํายุทธศาสตร์ นโยบายไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ พัฒนาและแก้ไขปัญหาของประชาชนและพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการ 
  ทั้งนี้ โครงสร้างของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จําเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนา
ตามแนวทาง ดังนี้ 
  2.2.1 ปรับให้หน่วยงานในส่วนกลางมีขนาดที่เหมาะสม ให้มีการโอนถ่ายภารกิจ 
ในด้านการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานในระดับภูมิภาค หรือไปสังกัดภูมิภาค 
   ปัจจุบันราชการส่วนกลางที่ มีหน่วยงานที่ ยังขึ้นอยู่กับส่วนกลาง แต่มี
หน่วยงานไปตั้งอยู่ในพื้นที่ราชการส่วนภูมิภาคถึง ๒,๐๔๐ หน่วยงาน เกิดการทับซ้อนในเชิงโครงสร้าง
การบริหาร และภารกิจของราชการส่วนภูมิภาค ผู้บริหารราชการส่วนภูมิภาคท้ังในระดับจังหวัด และ
อําเภอ ไม่สามารถบูรณาการภารกิจต่าง ๆ ทั้งที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติ แผนขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูป
ประเทศ แผนสําคัญต่าง ๆ ตลอดจนนโยบายของรัฐ ให้เป็นเอกภาพและมีบูรณาการ เพราะไม่อาจมอบ
ภารกิจเหล่านั้น ให้หน่วยงานของราชการส่วนกลางท่ีตั้งอยู่ในพื้นที่ภูมิภาคได้ เนื่องจากหน่วยงาน
เหล่านั้นต้องปฏิบัติหรือดําเนินการตามภารกิจที่ส่วนกลางมอบหมายเป็นหลัก บางคร้ังอาจเกิดการ
ขัดกันในทางปฏิบัติงานกับประชาชน เม่ือมีปัญหาเกิดขึ้นก็จะเป็นภาระของราชการส่วนภูมิภาคท่ีต้อง
เข้าไปดําเนินการแก้ไขเนื่องจากมีความใกล้ชิด และรับผิดชอบต่อประชาชน 
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   ดังนั้น จึงควรทบทวนความจําเป็นที่ต้องมีหน่วยงานของราชการส่วนกลางไป
ตั้งอยู่ในภูมิภาค และปรับขนาดให้มีความเหมาะสม ทบทวนภารกิจที่จะต้องดําเนินการที่ไม่ซ้ําซ้อนกับ
ราชการส่วนภูมิภาค ทั้งในเชิงความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจ ความสัมพันธ์ในเชิงระบบและประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและความสัมพันธ์ในเชิงความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรภาครัฐ รวมทั้งต้องดําเนินการให้
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๑๘ กันยาน ๒๕๖๐ ที่กําหนดให้ต้องเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจทาง
วิชาการ การวิจัยพัฒนาที่ต้องใช้พื้นที่ในภูมิภาค หรือครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัด เป็นต้น การทบทวน
ความจําเป็นในเชิงภารกิจและโครงสร้างของราชการส่วนกลางมีภารกิจที่มีที่ตัวในราชการส่วนภูมิภาค 
อาจดําเนินการได้โดย 
   1) ลดจํานวนหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคที่มีภารกิจทับซ้อนกับภูมิภาค 
   2) ปรับส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาค ไปเป็นหน่วยงานในสังกัดราชการ 
ส่วนภูมิภาคโดยให้อยู่ในกลุ่มงานของกระทรวง กรม เดียวกันที่เป็นราชการส่วนภูมิภาค และเพิ่ม
บทบาทของหน่วยงานภูมิภาคทําหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงในภูมิภาค 
   3) ปรับภารกิจของหน่วยราชการส่วนกลางในภูมิภาค ให้เป็นภารกิจของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง กรมเดียวกันที่มีอยู่แล้วในภูมิภาค 
   4) ถ่ายโอนภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดําเนินการแทนได้ 
และไม่กระทบต่อภารกิจของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค หรือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามา
ดําเนินการแทน ในภารกิจที่ไม่กระทบต่อยุทธศาสตร์ นโยบายของราชการส่วนกลาง 
  2.2.2 พัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาค การปรับปรุงพัฒนา
โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ต้องคํานึงถึงมิติด้านขนาดองค์กรที่เหมาะสม มิติเชิงประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่า และมิติในด้านการบูรณาการและเอกภาพ ตลอดจนมิติที่ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ แผนต่าง ๆ นโยบายของรัฐบาลหรือระเบียบ
วาระแห่งชาติ ทั้งนี้ โครงสร้างของราชการส่วนภูมิภาค ควรประกอบด้วย 
   1) คณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัด โดยจัดองค์กรในรูปแบบประชารัฐที่มี
องค์ประกอบทั้ง ส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์
จังหวัดมีองค์ประกอบและหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
    (๑) องค์ประกอบ ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หัวหน้ากลุ่มภารกิจจังหวัด หน่วยทหารในพื้นที่ ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ผู้แทน
ภาคประชาสังคมที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรภาคประชาสังคมในจังหวัด เป็นกรรมการ หัวหน้า
สํานักงานจังหวัด ทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ 
    (2) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
     - จัดทํายุทธศาสตร์จังหวัด ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนสาขาที่เก่ียวข้อง 
นโยบายของรัฐบาล 
     - จัดทําฐานและระบบข้อมูลจังหวัดที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม 
ความม่ันคง เป็นต้น เพื่อใช้ในการจดัทํายุทธศาสตร์จังหวัดและอื่นๆ 
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     - ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดไปสู่การปฏิบัติให้ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์แผนและความต้องการของประชาชนในจังหวัด 
     - กํากับดูแลตรวจสอบ ติดตามประเมินผลให้การบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคของจังหวัด อําเภอเป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด ตลอดจนป้องกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติ 
   ๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
และนายอําเภอ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วน
ที่ ๒ ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค หมวด ๑ มาตรา ๕๔ กําหนดให้มีผู้ว่าราชการ
จังหวัด คนหนึ่งเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วน
ภูมิภาคในเขตจังหวัดและอําเภอ รวมทั้งจะให้มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบาย มาปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และมาตรา ๕๗ ได้มีการกําหนดอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดไว้แล้ว และในหมวด ๒ มาตรา ๖๑ กําหนดให้ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจาก
จังหวัดเรียกว่าอําเภอ มาตรา ๖๒ กําหนดให้นายอําเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดา
ข้าราชการในอําเภอ  และรับผิดชอบงานบริหารราชการอําเภอ รวมท้ังได้กําหนดอํานาจหน้าที่ของ
นายอําเภอไว้ในมาตรา ๖๕  
    อย่างไรก็ตาม การบริหารราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน มีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น ทั้งการสนองนโยบายของรัฐบาล การปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย 
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในเขตจังหวัด รวมถึงภารกิจในการขับเคลื่อน
นโยบายและภารกิจของส่วนราชการจังหวัดและอําเภอ ตามที่ปรากฏในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ข้างต้นแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ จะต้องปรับและพัฒนา
ศักยภาพของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของภูมิสังคม 
สถานการณ์โลก การปฏิรูปประเทศและการบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทอํานาจ
หน้าที่ให้ชัดเจนและมีความเป็นรูปธรรมมากข้ึน โดยเฉพาะในด้านการอํานวยการ (Conductor) การ
บริหารจัดการ (Management) การบูรณาการ (Integration) การประสานงาน (Coordination) การ
อํานวยความสะดวก (Facilitation) การบริหารการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) และการบริการ
ประชาชน (Service) เป็นต้น เพื่อให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุผลของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและประชาชน 
    การที่จะได้ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่า
ราชการจังหวัด และนายอําเภอ ที่มีสมรรถนะสูง มีภาวะผู้นําและวุฒิภาวะ มีความรู้ความสามารถที่
หลากหลายและมีประสบการณ์นั้น จะไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกและแต่งตั้ง
เข้าสู่ตําแหน่งผู้บริหารราชการส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทยในฐานะต้นสังกัดของตําแหน่ง
ดังกล่าว จะต้องมีระบบการสรรหาและคัดเลือกเข้าสู่ตําแหน่งที่ใช้ระบบคุณธรรม คํานึงถึงความรู้
ความสามารถการสั่งสมประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงในพ้ืนที่ ความอาวุโสในหน้าที่การงาน 
เป็นต้น เปิดโอกาสให้ข้าราชการในสังกัดอื่นที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ได้เข้าสู่ตําแหน่ง โดยอาจ



๘๗ 

คัดเลือกแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดไปก่อน เพื่อสั่งสมความรู้ความสามารถ 
ประสบการณ์ในการบริหารงานจังหวัดและอําเภอ และเตรียมการเข้าสู่ตําแหน่งระดับสูงในจังหวัดต่อไป 
ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยอาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ คุณสมบัติการฝึกอบรมและเง่ือนไขในการ
คัดเลือกให้ตอบสนองต่อภารกิจของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
   ๓) สํานักงานจังหวัด เป็นส่วนราชการหน่ึงของจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบ
เก่ียวกับราชการทั่วไปและรายงานแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น ๆ มีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 
๖๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
    ภารกิจที่กล่าวข้างต้น เป็นเพียงภารกิจส่วนหน่ึงเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน
ภารกิจของสํานักงานจังหวัดในฐานะฝ่ายอํานวยการมีหลากหลายมากข้ึน ทั้งงานด้านอํานวยการทั่วไป 
งานด้านยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัด งานด้านการบริหารงานบุคคล งานด้านข้อมูลสารสนเทศ
ของจังหวัด และการรับเร่ืองราวร้องทุกข์ของศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างไรก็ตามภารกิจดังกล่าวยังคงต้องปฏิบัติภารกิจ
ต่อเนื่องต่อไป และต้องพัฒนาปรับปรุงภารกิจของสํานักงานจังหวัดให้ตอบสนองต่อทิศทางของการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะภารกิจที่จะต้องตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และแผนขั้นตอนการ
ปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะทวีความสําคัญมากขึ้น ดังนั้น สํานักงานจังหวัดทําหน้าที่ดังนี้ 
    (1) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัด ในการ
จัดทํายุทธศาสตร์ แผนแม่บท แผนปฏิบัติการประจําปีของจังหวัดที่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ 
แผนขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น 
    (2) ทําหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มภารกิจทั้ง ๖ ด้าน ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จังหวัด แผนปฏิบัติงานประจําปีและโครงการต่าง ๆ 
    (3) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของกลุ่มภารกิจด้านบริหาร มีหน้าที่ศึกษา 
เสนอแนะแนวทาง มาตรการเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐภายใน
จังหวัดให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติและแผนขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ 
   ๔) กลุ่มภารกิจ การบริหาราชการส่วนภูมิภาคในปัจจุบัน เป็นการบริหาร
ราชการที่ยึดการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ (Function) แยกเป็นส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด 
บางคร้ังภารกิจและกลุ่มเป้าหมายก็เป็นเร่ืองเดียวกัน แต่ปฏิบัติไปตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของ
ตน จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างเบ็ดเสร็จ ปัญหาเดียวกันต่างฝ่ายต่างแก้ในช่วง
ระยะเวลาท่ีแตกต่างกันและต้องทําหลายหน จึงทําให้ขาดเอกภาพและขาดการบูรณาการภารกิจร่วมกัน 
เป็นผลให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคขาดประสิทธิภาพ ประชาชนขาดความเชื่อม่ันต่อการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด 
    ดังนั้น ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ จึงได้จัดภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด ให้เป็นกลุ่มภารกิจ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ในภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อให้เกิดเอกภาพในการทํางาน ลด
ความซ้ําซ้อน แก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างบูรณาการ สอดคล้องกับ



๘๘ 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านและแผนข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มภารกิจของ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
    (๑) กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    (๒) กลุ่มภารกิจด้านเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
    (๓) กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาเมืองโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม 
    (๔) กลุ่มภารกิจด้านสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
และการพัฒนาชุมชน 
    (๕) กลุ่มภารกิจด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    (๖) กลุ่มภารกิจด้านการเมืองและการบริหาร 
    บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มภารกิจทั้ง ๖ ด้านดังกล่าว ได้
นําเสนอไว้แล้วในบทที่ว่าด้วยโครงสร้างภารกิจของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
    ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัดที่มีอํานาจหน้าที่เก่ียวข้องกับกลุ่มภารกิจนั้น ๆ ให้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจเพื่อ
เป็นการเตรียมการให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ได้มีโอกาสได้รับการสรรหา
เพื่ อดํ ารงตํ าแหน่ งในการบ ริหารราชการส่ วน ภู มิภ าคห รือจั งหวัด  ทั้ งนี้  ให้ เป็ น ไปตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด หรืออาจต้องแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดได้ดํารงตําแหน่งระดับสูงของการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาค 
   5) ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด เป็นกลไกสําคัญของการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เป็นที่พึ่งของประชาชนที่
สามารถเข้าถึงได้ง่ายให้ได้รับความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตามสภาพปัญหา มีความใกล้ชิด
กับประชาชน ทั้งนี้ ศูนย์ดํารงธรรมเป็นโครงสร้างของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙๖/๒๕๕๗ 
   6) อําเภอ อําเภอนับว่าเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค อําเภอเป็นกลไกสําคัญของทุกกระทรวง กรม ที่
เป็นหน่วยปฏิบัติในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ให้บังเกิดผลกับประชาชนในพื้นที่ ภารกิจต่าง ๆ ที่
รัฐบาล กระทรวง กรม มอบหมาย และการบริการประชาชนจะต้องลงไปในพื้นที่อําเภอ อําเภอจึงถือ
เป็นด่านหน้าในการปฏิบัติการของภาครัฐและการบริการประชาชนเป็นความสัมพันธ์หน่วยงานของรัฐ 
และประชาชน 
   อย่างไรก็ตาม อําเภอในฐานะส่วนราชการของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
อยู่ในภาวะที่ขาดแคลนในทุกด้าน ทั้งกําลังคนผู้ปฏิบัติระดับอําเภอ งบประมาณ เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีที่จะช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและการบริการประชาชน ดังนั้นจึงมีความ
จําเป็นที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอําเภอ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาของจังหวัดและส่วนราชการต่าง ๆ นโยบายรัฐ 
ตลอดจนการบริการประชาชน ทั้งนี้ โครงสร้างของราชการอําเภอประกอบด้วย 



๘๙ 

    (1) คณะกรรมการยุทธศาสตร์อําเภอ จัดตั้ งในรูปแบบประชารัฐ 
ประกอบด้วยนายอําเภอเป็นประธาน ส่วนราชการประจําอําเภอ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมใน
อําเภอเป็นกรรมการมีสํานักงานอําเภอทําหน้าที่เลขานุการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์มีหน้าที่ จัดทํา
แผนพัฒนายุทธศาสตร์อําเภอให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด กํากับดูแลให้มีการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์อําเภอ ประสานงานและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 
    (2) ส่วนราชการประจําอําเภอ ประกอบด้วยส่วนราชการต่าง ๆ ประจํา
อําเภอ เช่น สํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ 
สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ สํานักงานประมงอําเภอ สํานักงานท้องถิ่นอําเภอ เป็นต้น ทําหน้าที่ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของอําเภอในภารกิจที่เก่ียวข้อง ประสานงานและบูรณาการการปฏิบัติงานกับทุกภาค
ส่วนและองค์กรของส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ และการบริการประชาชน 
    (๓) สํานักงานอําเภอ โดยกําหนดให้มีสํานักงานอําเภอ ทําหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์อําเภอ จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล 
แผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยประสานและบูรณาการแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ 
ประสานงานกับทุกภาคส่วนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอําเภอ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาอําเภอให้เกิดผล 
    (4)  จัดตั้งศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ให้เป็นกลไกสําคัญของอําเภอในการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มีความใกล้ชิดกับประชาชนและเป็นที่พึ่งของ
ประชาชนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ในการรับเร่ืองร้องเรียน ร้องทุกข์ และดําเนินการ
ประสานงานแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมทั้ งการอํานวยความสะดวกและบริการประชาชน โดยมี
คณะกรรมการศูนย์ดํารงธรรมอําเภอ ประกอบด้วย นายอําเภอ หรือผู้ที่นายอําเภอมอบหมายทําหน้าที่
เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ เป็นกรรมการ ทั้งนี้ศูนย์ดํารง
ธรรมอําเภอเป็นโครงสร้างการบริหารงานอําเภอตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2559 
    (5) กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทําหน้าที่ช่วยเหลือนายอําเภอ ฝ่ายปกครอง  
และส่วนราชการต่าง ๆ ประจําอําเภอในด้านพัฒนาและการรักษาความสงบเรียบร้อยในตําบล 
และหมู่บ้าน 
    (6) คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทําหน้าที่ช่วยเหลือ กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ
ประจําอําเภอและฝ่ายปกครองในการพัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อยในตําบลและหมู่บ้าน 
ประสานและบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ 
 ๒.๓ การพัฒนาการบริหารงานบุคคลของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
  ปัจจัยเร่ืองคน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นับเป็นปัจจัยสําคัญของการบริหาร
ราชการแผ่นดินไปสู่ความสําเร็จ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนแก้ไขปัญหาความต้องการของ
ประชาชน อย่างไรก็ตามพบว่า การบริหารราชการแผ่นดิน และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ที่ผ่าน
มายังขาดประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานไปสู่ประชาชน มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในทุก
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ระดับ สะท้อนถึงคุณภาพของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค บุคคลที่เป็นคนดีคนเก่งมักจะถูกเก็บไว้ใช้งานในการบริหารราชการส่วนกลาง 
จํานวนข้าราชการส่วนภูมิภาค มีน้อยไม่เพียงพอต่อปริมาณงาน ในขณะเดียวกันมีข้าราชการประจําอยู่
ในส่วนกลางเป็นจํานวนมาก ทําให้ข้าราชการส่วนภูมิภาคด้อยกว่าข้าราชการส่วนกลาง และไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ 
  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาค สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดจนการแก้ไขปัญหาความต้องการและการบริการ
ประชาชน มีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกสําคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน จึงต้องปรับปรุง
พัฒนาการบริหารงานบุคคลของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพื่อปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  2.3.1 ราชการส่วนกลางจะต้องจัดอัตรากําลังข้าราชการเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานใน
ราชการส่วนภูมิภาคให้เพียงพอ ครอบคลุมสอดคล้องกับภารกิจ โดยเฉพาะกิจการที่ต้องตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศ การบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายรัฐบาล กระทรวง กรม  
ที่เพิ่มมากข้ึนและมีความหลากหลายมากข้ึน 
  2.3.2 ราชการส่วนกลางจะต้องคัดเลือกข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนดี คนเก่ง  
มีความรู้ความสามารถ กระตือรือร้น รับผิดชอบ ทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวง กรม  
และภารกิจของราชการส่วนภูมิภาคและการบริการประชาชน มีทักษะในการทํางานร่วมกับ 
หน่วยราชการอื่น ๆ ในแบบบูรณาการและประชารัฐ 
  2.3.3 เพื่อให้ได้ข้าราชการที่ มีประสิทธิภาพในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการบริหารส่วนกลาง จักต้องจัดให้มีการศึกษาอบรมพัฒนาประสิทธิภาพของข้าราชการเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดที่ไปปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสั่งสมประสบการณ์ในการเข้าสู่ตําแหน่ง
ระดับสูง รวมทั้งกําหนดให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้มีโอกาส
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีโอกาสดํารงตําแหน่งในระดับสูงในราชการส่วนกลาง เพื่อนํา
ประสบการณ์จากราชการส่วนภูมิภาคให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการส่วนกลาง รวมท้ังให้มี
โอกาสดํารงตําแหน่งในระดับสูงของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคด้วย ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินผล
อย่างเข้มข้น โปร่งใส มีคุณธรรม เพื่อคัดสรรคนดี คนเก่ง เข้าสู่ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง 
มีโทษทางวินัยในกรณีที่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบต่อหน้าที่ราชการอย่างจริงจังและรวดเร็ว 
  2.3.4 ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค จะต้องปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ป้องกันและขจัดการทุจริตคอร์รัปชัน
ให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคอย่างสมํ่าเสมอ 
  2.3.5 กรณีพื้นที่พิเศษ เช่น พื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หรือพื้นที่ชายแดนท่ีติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงต้องจัดข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในภูมิสังคมของพื้นที่ และสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและ
แผนงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรจุให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว 
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 ๒.๔ การพัฒนาระบบงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
  งบประมาณมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค แต่เดิม 
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคอาศัยงบประมาณท่ีราชการส่วนกลางจัดสรรผ่านหน่วยงานในสังกัด 
ลงไปในพื้นที่เพื่อให้ดําเนินการตามกรอบภารกิจหรือนโยบายของราชการส่วนกลางเป็นหลัก ปัญหา 
ที่เกิดขึ้นก็คือ การจัดสรรงบประมาณลงไปในพื้นที่อาจไม่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน การจัดสรรงบประมาณของราชการส่วนกลางอาจล่าช้าหรือเกิดความซ้ําซ้อนทําให้ราชการ
ส่วนภูมิภาคไม่สามารถบูรณาการภารกิจที่หลากหลายให้เป็นเอกภาพ หรือดําเนินการตามนโยบายและ
ภารกิจของราชการส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว งบประมาณที่จัดสรรลงไปอาจไม่เพียงต่อการปฏิบัติงาน
ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ทําให้ผลงานที่เกิดขึ้นไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายเชิง
คุณภาพตามที่ราชการส่วนกลางตั้งเป้าไว้ การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางลงไปยังส่วนภูมิภาค ทํา
ให้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ปัญหาและความต้องการของประชาชนอาจไม่ได้รับการ
แก้ไข นอกจากนั้นราชการส่วนภูมิภาคไม่สามารถตั้งงบประมาณตามความต้องการได้ ต้องรอรับ
ส่วนกลางเป็นผู้ตั้งงบประมาณให้ 
  ปัญหางบประมาณข้างต้น ได้ รับการแก้ไขไป บ้างแล้ ว  โดยเฉพาะอย่างย่ิ ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มาตรา ๕๒ วรรคสาม กําหนดให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ย่ืนคําขอ
จัดตั้งงบประมาณได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในกรณีนี้ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทําให้จังหวัดและราชการส่วนภูมิภาค
สามารถ ตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินการในจังหวัดและราชการส่วนภูมิภาคเองได้ แต่ก็ยังอยู่ในภาวะจํากัด             
โดยในแต่ละปีจังหวัด สามารถตั้งงบประมาณเองได้ ปีละประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ ล้านบาทต่อจังหวัด   
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพัฒนาหรือการสนองความต้องการหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของจังหวัดได้ ยังคงต้อง
พึ่งพาการตั้งและการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่จากกระทรวง กรมท่ีเป็นราชการส่วนกลาง สัดส่วน
ของงบประมาณยังคงให้ความสําคัญกับการบริหารราชการส่วนกลางที่เป็นภารกิจ (Function) มากกว่า
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการบริหารในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน 
  นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รัฐบาลกําหนดให้มีแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยมอบหมายให้สํานักงบประมาณ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการบูรณาการงบประมาณตามแผนงานดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
  อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติในอนาคตอันใกล้นี้ ระบบ
งบประมาณของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จําเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาระบบงบประมาณ 
ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค นอกเหนือจากที่มีอยู่ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ดังนี้ 
 
 



๙๒ 

  2.4.1 การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการบริหารแบบเน้นพื้นที่ (Area base) 
ได้รับการยอมรับและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวคิดนี้มาเป็นลําดับ โดยมีเหตุผลสําคัญกล่าวคือผลท่ี
เกิดจากการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาค ควรให้ประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ การบริหารงานแบบเน้นพื้นที่ จะลดความซ้ําซ้อนของงานที่ปฏิบัติ เกิดการบูรณาการใน
ระดับพื้นที่เป็นการกระจายความเจริญและการลงทุนในพื้นที่มากขึ้น ลดความเหล่ือมล้ําทางสังคม
ระหว่างเมืองกับชนบทซ่ึงขาดแคลนปัจจัยด้านการลงทุนเป็นจํานวนมาก เป็นการลดค่าใช้จ่ายของรัฐให้
เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น รวมทั้งประชาชนจะได้ประโยชน์จากงานที่ปฏิบัติหรือในราชการต่าง ๆ ที่เห็นผล
เป็นรูปธรรม พื้นที่จึงเป็นตัวสะท้อนให้เห็นผลสําเร็จหรือล้มเหลวของงานหรือโครงการ ปัจจุบันราชการ
ส่วนกลางได้เร่ิมตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารระดับพื้นที่มากข้ึน แต่ยังมิได้กําหนดเป็น
กระบวนการหรือวิธีการที่ชัดเจนที่เป็นกระบวนการของความเชื่อมโยงสัมพันธ์ของงบประมาณระหว่าง
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ระบบงบประมาณแบบเน้นพื้นที่ (Area Base Budgeting) 
จะเป็นเคร่ืองมือในการเชื่อมโยงหรือบูรณาการภารกิจของทุกภาคส่วนให้ลงไปสู่พื้นที่และประชาชนที่
เป็นรูปธรรมได้ 
  2.4.2 ควรมี ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนเดียว (One Plan)  
ที่บูรณาการแผนงานโครงการของจังหวัดและทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นเอกภาพท้ังในระดับ Agenda Function และ Area ที่สามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตลอดจนนโยบายของรัฐอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจนวัดผลสัมฤทธิ์ได้ รวมถึงการจัดทํา
และจัดสรรงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดด้วย 
  2.4.3 ให้จังหวัดจัดทํางบประมาณเป็นของตนเอง โดยบูรณาการงบประมาณพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและงบประมาณตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ รวมทั้งบูรณาการจัดทํางบประมาณของทุกส่วนราชการในระบบการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นงบประมาณยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดหรือการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค มีงบประมาณเป็นของตนเองที่เป็นทั้งงบประมาณพัฒนาจังหวัดและ
งบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด ทําให้สามารถวางแผนและจัดทํายุทศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ของกระทรวง กรม ที่เป็นการบูรณาการและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และแผนยุทธศาสตร์พัฒนา
จังหวัดได้ รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่าง
ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕ การพัฒนาการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค 
  ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชนแก่การบริหารงานภาครัฐ นับเป็นส่วนที่ มี
ความสําคัญและเป็นที่ยอมรับในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างต่อเนื่อง ความสําคัญดังกล่าวมีการ
ยกระดับในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนปรากฏไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ รวมถึงกฎหมายสําคัญ ๆ ในการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้นในการพัฒนาการบริหารระบบราชการ
ส่วนภูมิภาคเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จึงต้องมีเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชน บรรจุไว้
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เป็นหลักการสําคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชน ผลจากการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาคย่อมมีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน จึงเป็นการสมควรที่ประชาชนต้องเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐ เพื่อสร้างการรับรู้ ความคิดเห็น การตัดสินใจ การปฏิบัติ และ
ความรับผิดชอบของประชาชน และร่วมรับผลประโยชน์ต่อการบริหารงานของรัฐ 
  แต่เดิมนั้น การสร้างหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารงานภาครัฐ 
เป็นไปอย่างจํากัด เนื่องจากการรายงานภาครัฐ มักเก่ียวข้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของ
ทางราชการ ทําให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการของรัฐได้น้อย อย่างไรก็ตาม
ข้อจํากัดดังกล่าวไม่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอีกต่อไป และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนได้รับการรับรองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กําหนดให้ 
การบริหารงานภาครัฐที่มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ต้องมีการรับฟังความคิดเห็น มีการ
เข้าประชาพิจารณ์ในกิจการของรัฐที่มีผลกระทบต่อประชาชน เป็นต้น กฎหมายสําคัญ ๆ หลาย ๆ ฉบับ 
ก็มีการระบุถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้เป็นสาระสําคัญของกฎหมาย เป็นต้น 
  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน และผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ เช่น นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับ
ประชารัฐ ก็เป็นแนวทางในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ประการหนึ่ง การรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชน การจัดทําประชาพิจารณ์ หรือการให้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐต่อประชาชน ก็เป็นการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อีกประการหน่ึง สาระสําคัญของการสร้างหรือการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน จะเป็นหลักประกันให้กับประชาชนต่อผลกระทบหรือผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
บริหารงานของรัฐ เป็นการเสริมอํานาจ (Empower) ให้ กับประชาชน ตามหลักการในระบอบ
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล 
  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงเป็นหลักการสําคัญของการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคในรูปแบบใหม่ ที่ต้องเน้นและให้ความสําคัญต่อเร่ืองนี้อย่างย่ิงยวด การสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จะทําได้หลายวิธี ได้แก่ 
   2.5.1 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนท่ีเก่ียวข้อง หรือมีส่วนได้เสียกับโครงการ
ของภาครัฐบ้าง เข้าไปดําเนินการในพื้นที่ การให้ข้อมูลข่าวสารนับเป็นก้าวแรกของการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพราะเม่ือประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง มีการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับประชาชนในเร่ืองหรือโครงการท่ีหน่วยงานภาครัฐที่จะดําเนินการต่อประชาชนได้อย่างถูกต้อง 
ประชาชนก็จะมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนั้น ๆ ทําให้การดําเนินโครงการต่าง ๆ จะได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน การให้ข้อมูลข่าวสารของภาครัฐต่อประชาชนอาจทําได้หลายวิธี เช่น การเข้าไปชี้แจงทํา
ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการโครงการที่
จะดําเนินการ การแถลงข่าว หรือการตัดประกาศต่าง ๆ ให้ประชาชนได้อ่านรายละเอียดในสิ่งที่
หน่วยงานภาครัฐจะดําเนินการ การใช้จุดหมาย หรือการประชุมร่วมกับประชาชน เป็นต้น ล้วนเป็นการ
ให้ข้อมูลข่าวสารโดยตรงแก่ประชาชน รวมทั้งควรเปิดช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อเร่ือง
ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนต้องเป็นข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้าน เพื่อให้
ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ต่อการดําเนินงานของรัฐในเร่ืองนั้น ๆ 
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  2.5.2 การเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เป็นสะพานที่เปิดโอกาส
ให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ดําเนินการโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการนี้มีความสําคัญ เพราะเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการ เป็นการลดข้อขัดแย้ง
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นโอกาสของหน่วยงานภาครัฐที่จะได้อธิบาย
สาระสําคัญของการดําเนินการและทําความเข้าใจกับประชาชนไปพร้อม ๆ กัน การเปิดรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน กระทําได้หลายวิธี เช่น การประชุมร่วมกับประชาชน การจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นสาธารณะ การให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสาธารณะ หรือผ่านเว็บไซต์ของทาง
ราชการ เป็นต้น ทั้งนี้การเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต้องเป็นไปอย่างเปิดเผย ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างหลากหลาย ไม่ปิดก้ันความคิดเห็นของประชาชน การรับฟังความคิดเห็นต้องให้ข้อมูล
ครบถ้วน รอบด้าน และเสมอภาค 
  2.5.3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความ
ม่ันใจให้กับประชาชนว่า โครงการหรือสิ่งที่หน่วยงานของรัฐดําเนินการให้แก่ประชาชน โดยเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วย ก็จะทําให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ ได้เห็นผลงานที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินการนั้น ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชน จะเป็นการลดความระแวงสงสัย
ต่อโครงการของรัฐ ทําให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของและ
ร่วมกันบํารุงรักษาโครงการ หรือสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นอย่างย่ิง 
  2.5.4 การสร้างความร่วมมือกับประชาชน เป็นการให้กลุ่มประชาชน ผู้แทนภาค
สาธารณะมีส่วนร่วมโดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ  และมีการคิดเห็นร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น ทั้งนี้ ตัวอย่างของการ
สร้างความร่วมมือกับประชาชนที่เห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่ แนวทางประชารัฐ หรือบริษัทประชารัฐพัฒนา
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ เป็นตัวอย่างของความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
  2.5.5 การเสริมอํานาจแก่ประชาชน (Empowerment) เป็นการให้บทบาท หรือ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน 
หมู่บ้าน ชุมชน เป็นต้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับนี้ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ มีทั้งกระบวนการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมกันรับ
ผลประโยชน์ ที่จะนําไปสู่ความเข้มแข็งของประชาชน เป็นการวางรากฐานของระบอบประชาธิปไตยใน
ระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งและย่ังยืน 
  การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ของการบริหารภาครัฐ โดยเฉพาะการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ที่เป็นการนํานโยบายแผนงาน
โครงการหน่วยงานภาครัฐ ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ และมีฐานใกล้ชิดกับประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกกระบวนการข้างต้น จะทําให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มีความเข้มแข็ง พัฒนา
และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ตรงตามเป้าหมาย  
  นอกจากนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน จะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝน
ประชาชนให้รู้จักการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผลกระทบหรือประโยชน์ ตลอดจน
การยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่างกัน อันเป็นรากฐานสําคัญ ต่อกระบวนการในระบอบประชาธิปไตย 
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 2.6 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
  ปัจจุบันส่วนราชการต่าง ๆ ตลอดจนภาคเอกชนและภาคประชาชนได้นําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้องค์กรมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย ใช้เทคโนโลยีมาช่วย
ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ภารกิจบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล นอกจากนั้น การใช้ระบบสารสนเทศในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารขององค์กรให้เป็น
เอกภาพ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย 
  การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ จึงต้องคํานึงถึงการ
ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ โดยนํามาใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการภารกิจให้บรรลุผลได้อย่าง
รวดเร็ว สามารถบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง โดยใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการจัดทําฐานและ
ระบบข้อมูลของจังหวัด/อําเภอ ให้ทันสมัยมีเอกภาพ มีการบูรณาการระบบสารสนเทศร่วมกันของทุก
ฝ่าย รวมทั้งการนําเอาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการวางแผน การพัฒนาพื้นที่ 
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ตลอดจนใช้ในการบริการประชาชน หรือแก้ไขปัญหา 
ความต้องการ หรือความเดือดร้อนต่าง ๆ ของประชาชน รวมทั้งนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่            
ประเทศไทย ๔.๐ 
  กล่าวโดยสรุป ในสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เกิดความ
ม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ประชาชนและการบริหารงานภาครัฐ จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องและตอบสนอง
ต่อการปฏิรูปประเทศเป็นอย่างมาก การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไกสําคัญนอกจากการ
บริหารราชการแผ่นดิน เป็นเคร่ืองมือของรัฐบาลในการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ที่มีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ จะต้องปรับตัวเพื่อให้สนองต่อการปฏิรูปประเทศ 
  ดังนั้น การพัฒนาราชการส่วนภูมิภาค ทั้งการปรับเชิงภารกิจ การปรับเชิงโครงสร้าง
ของการบริหารจัดการ การจัดการบุคลากรภาครัฐที่เหมาะสม การงบประมาณที่เป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาภูมิภาค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่บูรณาการข้อมูลของทุกภาคส่วนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค จะเป็นปัจจัยสําคัญใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้บังเกิดผล นําประเทศไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืนต่อไป 
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แผนภาพที่ 10  แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในระดับอําเภอเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อําเภอ 

คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์อําเภอ 

องค์กรภาคประชาชน/ภาค
ประชาสังคมในพื้นที่ 

ส่วนราชการ/หน่วยงานของ
รัฐประจําอําเภอ ที่ทําการปกครองอําเภอ ส่วนราชการ/หน่วยงานของ

รัฐส่วนกลางในพื้นที่ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น

ในพื้นที่ 

กลุ่มงานบริหาร 
การปกครอง 

กลุ่มงาน
ทะเบียน

กลุ่มงานอํานวย
ความเป็นธรรม 

กลุ่มงานความมั่นคง
และการข่าว 

ศูนย์ดํารงธรรม
อําเภอ 

ตําบล ตําบล ตําบล ตําบล ตําบล 

หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน หมู่บ้าน 

สํานักงานอําเภอ 
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               พ.ศ.๒๕๖๐.   
บทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการรองรับการปฏิรูป จากการระดมความคิดเห็น เร่ือง  
               การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในภูมิภาค เม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  
               ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย.  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ สํานักงาน 
               คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔. : เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
               พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๔ 
               ธันวาคม ๒๕๕๔ (พิมพ์คร้ังที่ ๑). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์. 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (๒๕๔๖, 
               ๙ ตุลาคม ๒๕๔๖). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๐ ก. 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๐. (๒๕๖๐, ๓๑ กรกฎาคม). ราชกิจจา 
               นุเบกษา.เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๙ ก. 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘.  
               (๒๕๕๘, ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๒ ตอนท่ี ๔ ก. 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐. (๒๕๖๐, ๓๑  
               กรกฎาคม ๒๕๖๐). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๙ ก. 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔. (๒๕๓๔, ๔ กันยายน). ราชกิจจา 
               นุเบกษา.เล่ม ๑๐๘ ตอนที่ ๑๕๖ ก ฉบับพิเศษ หน้า ๑. 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐. 
               (๒๕๕๐, ๑๕ กันยายน). ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๕๕ ก หน้า ๑. 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔. (๒๕๔๖, ๓๑ ตุลาคม). ราชกิจจา 
               นุเบกษา. ตอนที่ ๑๐๘ ก หน้า ๑. 
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗. (๒๕๕๗, ๑๗ กรกฎาคม). ราช 
               กิจจานุเบกษา. เล่ม ๓๑ หน้า ๒๒๙. 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ เอกสารเผยแพร่ โดยนักศึกษาวิทยาลัย 
               ป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๕๙ 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และ  
               การประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๑. 
รายงาน เร่ือง การบริหารจัดการของจังหวัดที่มุ่งหวังผลสัมฤทธิ์โดยยึดพื้นที่เป็นหลัก (Area  
               Base Approach) ของกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร 
               ราชการแผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
รายงานผลการพิจารณาศึกษา เร่ือง การจัดความสัมพันธ์ระหว่างบริหารราชการส่วนกลางและ 
               ส่วนภูมิภาค ของคณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง  
               ส่วนภูมิภาคและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมาธิการบริหาร 
               ราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รายงานพิจารณาศึกษา เร่ือง บทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัดภายใต้การบริหารงานจังหวัดและ 
               กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ร่างพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
               ๑๐๐ ปี มหาดไทย. (๒๕๓๕). สถาบันดํารงราชานุภาพ, กระทรวงมหาดไทย.  
               หน้า ๙๖. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐. (๒๕๔๐, ๔ กันยายน). ราชกิจจา 
               นุเบกษา.เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๔๗. 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐. (๒๕๖๐, ๖ เมษายน). ราชกิจจา 
               นุเบกษา.เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก.  
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
วารสารเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการ 
               พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่  
               ๑๒. (๒๕๕๙, ๒๙ ธันวาคม). 
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