
บทที ่4 

ระบบบรหิารราชการสวนภมูภิาค 

 การบริหารราชการสวนภูมิภาคถือเปนสวนสําคัญของระบบบริหารราชการแผนดิน

เชนเดียวกับการบริหารราชการสวนกลาง เนื่องจากเปนหนวยท่ีอยูใกลชิดประชาชนมากท่ีสุด เปนฝาย

ปฏิบัติการที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหถึงประชาชนอยางแทจริง รวมถึงการรายงานปญหาในการ

ปฏิบัติในการใหบริการประชาชนขึ้นมาสู หนวยงานสวนกลางและรัฐบาลในที ่สุด เนื ่องจากการ

ปกครองสวนภูมิภาคเปนการนําบรกิารของรัฐไปสูประชาชนในฐานะหนวยปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงมีความ

จําเปนตองมีที่ตั้งและจํานวนหนวยท่ีมีปริมาณมากเพียงพอที่จะใหบริการแกประชาชนไดอยางทั่วถึง

และครอบคลุมภารกิจท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิตตามปกติของประชาชนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได

ภายใตความเหมาะสมของงบประมาณแผนดินและบุคลากรท่ีมีอยู 

 ในบทนี้ผูเขียนจะไดอธิบายถึงหัวขอตังตอไปนี้ ความสําคัญของระบบบริหารราชการสวน

ภูมิภาค หลักเกณฑของระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค โครงสรางระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

และความสัมพันธระหวางระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคกับระบบบริหารราชการสวนกลาง มี

รายละเอียดแตละหัวขอดังนี้ 

1. ความสําคัญของระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

 ระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนระบบบริหารราชการแผนดินตามหลักการแบง

อํานาจ หนวยราชการบริหารสวนกลางจะมอบอํานาจหนาท่ีในกิจการบางอยางไปใหแกหนวยราชการ

บริหารสวนภูมิภาคไปปฏิบัติจัดทํา มีอํานาจตัดสินใจในขอบเขตท่ีจํากัดบางอยางตามท่ีหนวยราชการ

บริหารสวนกลางจะไดมอบไวใหหนวยงานท่ีตั้งอยูในสวนภูมิภาค ระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคมี

ความสําคัญในฐานะที่เปนกลไกทางการเมืองและกลไกในการบริหารราชการ ดังนี้ (เสนห จุยโต, 

2541 : 368, 2559 : 6-8) 

 1.1 ในฐานะที่เปนกลไกทางการเมือง สามารถพิจารณา ได 2 ประเด็นที่สําคัญ คือระดับ

การปกครองและรูปแบบการปกครอง 

  1.1.1 ระดับการปกครอง ในแตละประเทศอาจจัดแบงระดับการปกครองออกเปน 2 

หรือ 3 สวน ในหลายประเทศมักจะแบงออกเปน 2 สวน คือ การปกครองสวนกลางหรือการปกครอง

ระดับชาติ (Central Government) กับการปกครองสวนทองถิ่น (Local Government) อยางไรก็

ตาม บางประเทศท่ีมีการแบงระดับการปกครองเปน 3 ระดับ คือการปกครองสวนกลาง การปกครอง

สวนภูมิภาคและการปกครองสวนทองถ่ิน ท้ังนี้โดยยึดหลักการจัดระบบการปกครองออกเปน 3 แบบ 

ไดแก การรวมอํานาจในการปกครอง การแบงอํานาจในการปกครอง และการกระจายอํานาจ 
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  1.1.2 รูปแบบการปกครอง การบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนรูปแบบการปกครองที่

แยกองคการไปตั้งที่ทําการอยูสวนตาง ๆ ของประเทศ โดยมีขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐที่เปน

ตัวแทนของราชการสวนกลางเพื่อใหความสะดวกแกประชาชนผูรับบริการ 

 1.2 ในฐานะกลไกการบริหารราชการ สามารถท่ีจะพิจารณาไดเปน 3 ประเด็นท่ีสําคัญคือ 

โครงสรางอํานาจหนาท่ี พฤติกรรม เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร 

  1.2.1 ระบบโครงสร างอ ํานาจหนาที่ของราชการสวนภูม ิภาค โดยการพิจารณา

โครงสรางของจังหวัด อําเภอมีสถานะอยางไร โดยพิจารณาถึงสายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบ ขอบขายของการควบคุมเปนตน 

  1.2.2 พฤติกรรมของขาราชการสวนภูมิภาค ในการบริหารราชการสวนภูมิภาคจะสําเรจ็

หรือไมเพียงใด นอกจากจะมีระบบโครงสรางท่ีดีแลว คุณภาพของขาราชการสวนภูมิภาคจะตองดีดวย 

หรืออาจกลาวไดวาทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดขององคการ ดังนั้นผูบริหารจะมีวิธีการใช

และพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการบริหารราชการสวนภูมิภาคใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางไร 

  1.2.3 เทคนิคและเคร ื ่องมือทางการบริหารของราชการสวนภูมิภาค ในปจจุบัน

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม ไดมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา หนวยงาน

ตาง ๆ จําเปนจะตองปรับตัวเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ราชการสวนภูมิภาคในฐานะเปน

กลไกของราชการสวนกลางจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ไมวาจะเปน

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระบบการควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองคการ ระบบการบริหารงานโดย

เนนลูกคาหรือผูรับบริการ ระบบการบริหารงานโดยมุงผลสัมฤทธิ์ เปนตน นอกจากนี้จําเปนท่ีจะตอง

พิจารณาถึงการใชกระบวนการบริหารไดแกการวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม เพื่อ

เปนเครื่องมือขององคการในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของการบริหารราชการสวนภูมิภาค

อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตอไป 

 นอกจากนี้ วราภรณ รุงเรืองกลกิจ (2551 : 87-88) ไดสรุปความสําคัญของระบบบริการ

ราชการสวนภูมิภาคไว ดังนี้ 

  1) ทําใหมีตัวแทนจากหนวยงานตาง ๆ ของรัฐเขาปฏิบัติอยางท่ัวถึงทุกพื้นท่ีทุกระดับท้ัง

งานบริการ การปกครองดูแล การปองกันภยันตราย การรักษาความสงบเรียบรอยและการสงเสริม

อาชีพ 

  2) ทําใหประชาชนไดรับความสะดวกพอสมควรในการเขาถึงบริการตาง ๆ ของรัฐ ทั้ง

การศึกษา การสาธารณสุขและการอาชีพ ตลอดจนไดรับความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ตามที่

กฎหมายกําหนดในฐานะพลเมืองของชาติ เชนการชําระภาษี การศึกษา การทะเบียนราษฎร เปนตน 

  3) เกิดความคลองตัวรวดเร็วในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในกรณีที่มีความ

รุนแรงเรงดวน เชน กรณีประสบภัยธรรมชาติ เปนตน 
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  4) ทําใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการปฏิบัติงาน การมอบหมายงาน และการมี

ผูรับผิดชอบงานในแตละดานในพื้นท่ีอยางชัดเจน 

 อยางไรก็ตามจะเห็นไดวาความสําคัญของการบริหารราชการสวนภูมิภาคจึงมีลักษณะเปน

กลไกทางการเมืองในการแปลงนโยบายของรัฐสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ ดังนั้นการนํานโยบาย

ไปสูการปฏิบัติจึงเปนหัวใจสําคัญของการบริหารภูมิภาค และยังเปนกลไกการบริหารราชการในการ

จัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพและสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน โดยใชการ

บริหารจัดการท่ีดีดานโครงสรางอํานาจหนาท่ี พฤติกรรมการบริหาร เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร

ตอไป 

2. หลักเกณฑของระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

 หลักเกณฑของระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนเครื ่องชี ้ใหเห็นถึงลักษณะที่เปน

องคประกอบขององคการราชการสวนภูมิภาคที่มีฐานะและบทบาทในการจัดทําบริการสาธารณะซึ่ง

เสนห จุยโต (2541 : 368-373, 2551 : 13-16, 2559 : 9-14) ไดอธิบายหลักเกณฑของระบบบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค มีสาระสําคัญคลายกัน สามารถสรุปไดหลักเกณฑท่ีสําคัญ 2 ประการ ไดแก 

 2.1 หลักเกณฑพื้นฐาน 

 หลักเกณฑพื้นฐานการบริหารราชการสวนภูมิภาคมี 2 ประการ ไดแก 

  2.1.1 มีฐานะตํ่ากวาอํานาจอธิปไตย กลาวคือ เปนการพิจารณาวาฐานะของรัฐบาลแหง

รัฐโดยทั่วไปจะเปนผูที ่บริหารงานอันเกี ่ยวของกับอํานาจอธิปไตยโดยตรง การใชอํานาจดังกลาว

กระทําโดยรัฐบาลกลาง ซึ่งอํานาจอธิปไตยดังกลาวนี้เปนอํานาจสูงสุดในทางการเมืองหรือเปนอํานาจ

รัฐและไมมีอํานาจอันใดอยูเหนืออํานาจดังกลาว การบริหารราชการสวนภูมิภาคจึงมีลักษณะการ

จัดการปกครองของรัฐซึ่งอยูในฐานะท่ีต่ํากวาอํานาจอธิปไตย 

  2.1.2 มีองคประกอบหนวยงานชัดเจน การบริหารราชการสวนภูมิภาคมีองคประกอบ

ของหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาคท่ีชัดเจน 4 ประการ ดังนี ้

   1) พื้นที่ (Area) มีอาณาบริเวณหรือขอบเขตพื้นที่ที่ชัดเจนซึ่งมีกฎหมายกําหนดไว 

เชน พื้นท่ีของจังหวัดจะประกอบดวยกี่อําเภอ มีพื้นท่ีครอบคลุมอําเภอใดบาง 

   2) ประชากร (Population) มีประชากรท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ีจํานวนเทาใด ประชากร

ในที่นี้หมายถึงกลุมลูกคา ท่ีหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาคตองคํานึงถึงในการใหบริการเปนอันดับ

แรก 

   3) องคการ (Organization) มีการจัดองคการหรือระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค

ท่ีแนนอน กลาวคือมีการจัดโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาคซึ่งประกอบดวยการกําหนดสาย

การบังคับบัญชา การกําหนดระบบงานวาใครมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจในเรื่องใด ใครควบคุมบังคับ

บัญชาใคร และใครตองรายงานใคร รวมท้ังการจัดกลุมภารกิจของงาน 
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   4) อํานาจหนาที่ (Authority) มีอํานาจหนาท่ีในการทํากิจกรรมหรือรับผิดชอบการ

ดําเนินงานในขอบเขตของตนภายใตการแบงอํานาจจากสวนกลาง 

 2.2 หลักเกณฑประกอบ 

 ในการพิจารณาหลักเกณฑประกอบนี้ หมายถึงวาในของเขตของการศึกษาหนวยการ

ปกครองสวนภูมิภาคนี้ เราสามารถมองเห็นองคประกอบอีกสวนหนึ่งที่มีอยูในหนวยการปกครองใน

รูปแบบตาง ๆ กัน และสวนประกอบนี้ทําใหเกิดสภาพแหงความหลากหลายของหนวยการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค ในขณะที่หลักเกณฑพื้นฐานนั้นเปนปจจัยรวมของลักษณะหนวยการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค หลักเกณฑประกอบคือ การจัดทําบริการสาธารณะและการมีฐานะของตัวแทน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีรายละเอียดดังนี้ 

  2.2.1 การจัดทําบริการสาธารณะ การบริหารราชการสวนภูมิภาคมีอํานาจหนาท่ีในการ

ทํากิจกรรมหรือรับผิดชอบในการดําเนินการกิจกรรมการจัดบริการสาธารณะที่สวนกลางไดแบง

อํานาจไวให ซึ่ง Alferder (1956 : 546) Humes and Martin (1961 : 1-2) และ Blair (1964 : 409-

410) ไดอธิบายถึงประเภทของหนาท่ีความรับผิดชอบงานจัดทําบริการสาธารณะไว ดังนี ้

   1) งานดานความปลอดภัยของชุมชน ซึ่งหมายถึง งานดานตํารวจ การกําจัดและ

ปองกันมลภาวะ งานบรรเทาสาธารณะภัย ซึ่งงานเหลานี้มีรากฐานที่มาดั้งเดิมในลักษณะที่วาชุมชน

ยอย ๆ ในสมัยโบราณนั้นไดจัดระบบยามคอยแจงสัญญาณไฟไหม จัดระบบเฝายามตอนกลางคืน เปน

การชวยเหลือตัวเองจากภัยตาง ๆ และไดกลายมาเปนกิจการตํารวจคอยปองกันภัย เปนสวนหนึ่งของ

กิจกรรมของทองที่ที่จะตองรับผิดชอบในการดูแลตัวเองเสียกอน ปจจุบันงานรักษาความสงบและ

ปลอดภัยจะถูกโอนไปอยูสวนกลางเปนสวนมาก แตยังมีบางประเทศที่งานดานนี้จะอยูในความ

รับผิดชอบขององคกรปกครองทองถ่ิน เชน อังกฤษ อเมริกา เปนตน 

   2) งานดานการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม ปญหาดานการอนามัยและ

สวัสดิการตาง ๆ นั้น มักเกิดข้ึนในสภาวะที่สังคมมีความเจริญขยายตัวและกลายเปนชุมชนหนาแนน

โดยเฉพาะสังคมท่ีกําลังไปสูสังคมอุตสาหกรรม และการขยายตัวของเมือง ปญหาเรื่องการสาธารณสุข

จึงเปนปญหาร วมกัน ปญหาเลานี ้  เช น ปญหาโรคระบาด ปญหาความเสื ่อมโทรม การจัด

สถานพยาบาล กิจกรรมดานสังคมสงเคราะห ไดแกปญหาแมและเด็ก เยาวชน คนพิการ คนชรา เปน

ตน 

   3) งานดานการศึกษาและสันทนาการ การจัดการดานการศึกษาเพื่อใหทุกคนไดมี

โอกาสเรียนรูไดโดยท่ัวกันนั้น ถือวาเปนกิจกรรมสาธารณะท่ีสําคัญอยางหนึ่ง โดยเฉพาะการศึกษาใน

ระดับเบ้ืองตนหรือประถมศึกษานั้น นับวาเปนกิจกรรมท่ีควรจัดใหมีข้ึนในภูมิภาคหรือทองถ่ินนั่นเอง 

   กิจกรรมดานสันทนาการนั้น แทจริงแลวเราจะเห็นไดจากประวัติศาสตรมนุษยวา 

กิจกรรมนี้ไดสรางสรรค จรรโลงสังคมมนุษยใหเกิดความดีงามอยางมากมาย การใหบริการดาน

สันทนาการนั้น หมายถึงการจัดใหมีสนามกีฬา สนามเด็กเลน สระวายนํ้า สําหรับของไทยนั้นยังมี
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การละเลนพื้นเมือง เชน ลานตะกรอ สนามชนวัว ลานสกา เปนตน นอกจากนี้ยังมีสถานที่พักผอน

หยอนใจสําหรับเด็กและผูใหญอีกดวย 

   4) งานดานโยธาและโครงการในชนบท ในที่นี ้หมายถึง งานสาธารณะหรืองานที่

เกี่ยวการกอสราง การติดตั้ง การดําเนินการและบํารุงรักษาโครงการกอสราง งานสรางถนนหรือ

เสนทางคมนาคมตาง ๆ ในระดับภูมิภาคและทองถิ่น การจัดใหมีที่จอดรถ สรางบริเวณตลาด ระบบ

การจราจร การกําจัดขยะมูลฝอย ซึ่งลักษณะงานเหลานี้จะกระจายไปตามความรับผิดชอบตาง ๆ 

อยางกวางขวาง ตั้งแตอยูในความรับผิดชอบของราชการสวนกลางในระดับภูมิภาคหรือราชการสวน

ภูมิภาครวมท้ังราชการสวนทองถ่ิน หรือใหเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกฝายก็ได 

   5) งานดานการวางแผน การวางผังเมือง หรือการกําหนดนโยบายในการใชพื้นที่

ตางๆ โดยปกติแลวกิจกรรมเหลานี้มักจะเปนนโยบายมาจากระดับสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาคและ

ทองถิ่นจะมีบทบาทในการนําแผนและนโยบายตาง ๆ มาปรับใชใหเหมาะกับสภาพพื้นที่ เตรียมการ

สําหรับการขยายตัวของเมืองใหสอดคลองกับความตองการและความเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจ

และสังคมในอนาคต 

  2.2.2 การมีฐานะเปนตัวแทนของทองถิ่น ในฐานะนี้ เสนห จุ ยโต (2541 : 373) ได

อธิบายวาคําวา ตัวแทนของทองถ่ินนั้น ในความหมายโดยท่ัวไปนั้นยอมหมายถึง การท่ีมีสวนประกอบ

สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของหนวยการปกครองที่มีสมาชิกที่ไดรับการเลือกตั้งจะโดยทางตรงหรือ

โดยทางออมก็ตาม เพื่อเขามามีฐานะเปนตัวแทนของทองถ่ิน ในความหมายของหนวยการปกครองท่ีมี

ฐานะตัวแทนของทองถ่ินนั้นจะตองมีอํานาจหนาท่ีบางประการในการจัดการปกครองภายในขอบเขต

พื้นที่ของหนวยการปกครองนี้ดวย ซึ่งไดแกการปกครองสวนภูมิภาคโดยมีหนวยในการปกครองคือ 

จังหวัดและอําเภอ 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา หลักเกณฑของระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคที่แสดงถึงสถานะของ

องคการราชการสวนภูมิภาค มีฐานะต่ํากวาอํานาจอธิปไตยในรัฐ มีองคประกอบของหนวยงานบริหาร

ท่ีเกี่ยวกับประชากร พื้นที อํานาจหนาท่ีมีอํานาจในการจัดทําบริการสาธารณะในดานตาง ๆ รวมท้ังมี

บทบาทในฐานะตัวแทนของทองถ่ินท่ีตองมีความสัมพันธในลักษณะกํากับดูแล 

3. โครงสรางระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

 ในปจจุบัน การจัดระเบียบราชการสวนภูมิภาคของไทยเปนไปตามผลของกฎหมาย 2 ฉบับ 

โดยพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 กําหนดใหมีการจัดระเบียบราชการสวน

ภูมิภาค 2 ระดับคือ จังหวัดและอําเภอ สวนพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 

กําหนดใหมีการจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคอีก 3 ระดับคือ กิ่งอําเภอ ตําบล และหมูบาน 

ซึ่งรายละเอียดของกฎหมายแตละฉบับมีดังนี้ 
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 3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

 ในสวนที่ 2 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดกําหนดให

จัดระเบียบบริหารราชการแผนดินออกเปนจังหวัดและอําเภอ ซึ่งสาระสําคัญมีดังนี ้ (นันทวัฒน 

บรมนันท, 2553 : 97) 

  3.1.1 จังหวัด 

  จังหวัดเปนเขตการปกครองสวนภูมิภาคที่มีขนาดใหญที ่สุด พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 52 ไดกลาวถึงการเกิดข้ึนของจังหวัดไววา เกิดจากการรวม

ทองท่ีหลาย ๆ อําเภอข้ึนเปนจังหวัด มีฐานะนิติบุคคล 

  การจัดตั้งจังหวัดตองทําเปนพระราชบัญญัติเพราะมีความเกี่ยวพันกับเขตอํานาจตาม

กฎหมายตาง ๆ เชน เขตอํานาจศาล เขตอํานาจในการเก็บภาษีอากรตาง ๆ เขตอํานาจพนักงาน

สอบสวน เปนตน 

   1) ขอบเขตอํานาจหนาทีข่องจังหวัด 

   มาตราที่ 52/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

แกไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2550 ไดปรับอํานาจหนาท่ีของจังหวัด ดังนี้คือ 

    1.1) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ ์

    1.2) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความ

สงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 

    1.3) จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริมและชวยเหลือประชาชน และชุมชนท่ี

ดอยโอกาส เพื่อใหไดรับความเปนธรรมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางเพียงพอ 

    1.4) จัดใหมีการบริการภาครัฐ เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา 

รวดเร็วและมีคุณภาพ 

    1.5) จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื ่อใหสามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมีขีด

ความสามารถพรอมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

    1.6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน

อื่นของรัฐมอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายกําหนด 

   นอกจากอํานาจหนาที่ดังกลาวแลว มาตรา 53/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 7 พ.ศ. 2550 ยังไดกําหนดใหจังหวัดจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ และความ

ตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหวัด โดยจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดนั้น ผูวาราชการจังหวัดตอง

จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันระหวางหัวหนาสวนราชการท่ีมีสถานท่ีต้ังทําการอยูในจังหวัด 

ไมวาจะเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคหรือราชการบริหารสวนกลางและผูบริหารองคกรปกครอง
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สวนทองถ่ินท้ังหมดในจังหวัด รวมท้ังผูแทนภาคประชาสังคม ผูแทนภาคธุรกิจเอกชนตองเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา และเมื่อประกาศใชแผนพัฒนาจังหวัดแลว การ

จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และการดําเนินกิจการของสวนราชการและ

หนวยงานอื่นของรัฐท้ังปวงท่ีกระทําในพื้นท่ีจังหวัดตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาว 

   2) ผูวาราชการจังหวัด 

   สภาพ สารีพิมพ (2552 : 135) ไดอธิบายเกี่ยวกับผูวาราชการจังหวัดไว โดยอางใน

มาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ที่กําหนดกําหนดใหใน

จังหวัดหนึ่งมีผูวาราชการจังหวัดคนหนึ่งเปนผูรับนโยบายและคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนา

รัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน และ

เปนหัวหนาบังคับบัญชาฝายบริหารซึ่งปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และ

รับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ และจะใหมีรองผูวาราชการจังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการ

จังหวัด หรือท้ังผูชวยผูวาราชการจังหวัดหรือทั้งรองผูวาราชการจังหวัดและผูชวยผูวาราชการจังหวัด

เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดก็ได ผูวาราชการจังหวัดมีรองผูวาราชการ

จังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคในเขต

จังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจากผูวาราชการจังหวัด ท้ังผูวาราชการจังหวัด รองผูวาราชการ

จังหวัดและผูชวยผูวาราชการจังหวัด เปนขาราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

    2.1) อํานาจหนาท่ีผูวาราชการจังหวัดเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

    นอกจากนี้ในมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2550 ยังไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจและหนาที่ 

ดังตอไปนี้ (เฉลิมพงศ มีสมนัย, 2551 : 154) 

     ก. บริหารงานตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตาม

แผนพัฒนาจังหวัด 

     ข. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตี กระทรวง ทบวง กรมมอบหมายหรือ

ตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

     ค. บริหารราชการตามคําแนะนําและคําช้ีแจงของผูตรวจราชการกระทรวงใน

เมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติคณะรัฐมนตรีหรือ

การส่ังการของนายกรัฐมนตร ี

     ง. กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใชราชการสวนภูมิภาคของขาราชการซึ่ง

ประจําอยูในจังหวัดนั้น ยกเวนขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ ขาราชการฝายอัยการ 

ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดินและขาราชการครู ให

ปฏิบัติราชการเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับหรือคําสั ่งของกระทรวง ทบวง กรมหรือมติ
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คณะรัฐมนตรีหรือการส่ังการของยานกรัฐมนตรี หรือยับยั้งการกระทําใดๆ ของขาราชการในจังหวัดท่ี

ขัดตอกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ หรือคําส่ังของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือ

การส่ังการของนายกรัฐมนตรีไวช่ัวคราวแลวรายงานกระทรวง ทบวง กรมท่ีเกี่ยวของ 

     จ. ประสานงานและรวมมือกับขาราชการทหาร ขาราชการฝายตุลาการ 

ขาราชการฝายอัยการ ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการในสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

และขาราชการครู ผูตรวจราชการละหัวหนาสวนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัด 

หรือปองปดภัยพิบัติสาธารณะ 

     ฉ. เสนองบประมาณตอกระทรวงท่ีเด่ียวของ หรือเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ

ตอสํานกงบประมาณ และรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ 

     ช. กํากับดูแลการบริหารราชการสวนทองถ่ินตามกฎหมาย 

     ซ. ก ําก ับการปฏิบัติหนาที ่ของพนักงานขององคการของร ัฐบาลหรือ

รัฐวิสาหกิจ ในการนี้ใหมีอํานาจทํารายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานขององคการ

ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจตอรัฐมนตีเจาสังกัดองคการของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 

     ฌ. บรรจุ แตงต้ัง ใหบําเหน็จและลงโทษขาราชการสวนภูมิภาคในจังหวัดตาม

กฎหมาย และตามท่ีปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 

    ในบรรดาอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดท่ีกลาวแลว หากจะตองมีการการ

ยกเวน จํากัด หรือตัดทอนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัดหรือให

ขาราชการของสวนราชการใดมีอํานาจหนาที่ในการบริหารราชการสวนภูมิภาคเชนเดียวกับผูวา

ราชการจังหวัดก็สามารถทําไดโดยการตราเปนพระราชบัญญัติดังที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 58 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

    2.2) อํานาจหนาท่ีผูวาราชการจังหวัดตามกฎหมายอื่น ๆ 

    นอกจากกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 

2534 ท่ีไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดใหมีหนาท่ีตามกฎหมายนี้แลว ยังมีกฎหมาย

อื่น ๆ ท่ีผูวาราชการจังหวัดยังมีหนาที่ตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ (ประสิทธิ์ การกลาง, 

2551 : 149) 

     ก. อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 

อํานาจดังกลาวนี้ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจที่จะตองดําเนินการในสวนที่เกี่ยวกับการปกครองสวน

ทองที่ เชน การกําหนดเขตหมูบานและตําบล การประกาศขอราชการตาง ๆ ใหราษฎรทราบ ออก

หนังสือสําคัญแตงต้ังผูใหญบานท่ีไดรับเลือกแลว ออกหนังสือสําคัญแตงต้ังกํานัน ใหความเห็นชอบใน

การแตงตั้งสารวัตรกํานัน แตงตั้งแพทยประจําตําบล และสั่งใหผูใหญบานออกจากตําแหนงไดเมื่อ

ประพฤติไมสมควร เปนตน 
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     ข. อํานาจหนาที่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายได

กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ คือ เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้น

ผูใหญ มีอํานาจขอรับตัวผูตองหาหรือจําเลย ซึ่งพนักงานสอบสอนหรือศาลเห็นวาเปนผูวิตกจริตไป

ดูแลรักษาไดตามท่ีเห็นสมควร มีอํานาจสอบสวนความผิดอาญา มีอํานาจช้ีขาดเมื่อมีขอขัดแยงในกรณี

ท่ีไมแนวาพนักงานสอบสวนคนใดในจังหวัดเดียวกันควรเปนพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ มีอํานาจ

ออกหมายเรียกบุคคลใหมาเพื่อทําการสอบสวน 

     ค. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522 ผูวา

ราชการจังหวัดมีฐานะเปนผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนในเขตทองที่ ผูวาราชการจังหวัด

จะตองรับผิดชอบในการจัดทําแผนโครงการ ตลอดจนการซักซอม การประสานงานของสวนราชการ

ตาง ๆ ท่ีจะตองมีความพรอมในการแกไข หรือปองกันภัยสาธารณะตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน ในการนี้ ผูวา

ราชการจังหวัดมีอํานาจสั่งใหขาราชการ สมาชิกหนวยอาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตทองที่ให

ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งในการปองกันและบรรเทาอันตราย หรือความเสียหายในกรณีภัย

สาธารณะ ภัยทางอากาศ หรือการกอวินาศกรรมเกิดขึ้นหรือใกลจะเกิดขึ้นได ซึ่งรวมถึงการสั่งใช

สถานที่ วัสดุอุปกรณ เครื ่องมือเครื่องใช ยานพาหนะทางราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่อยูใน

ทองท่ีนั้น 

     ง. อ ํานาจหนาที ่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 37 

กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจแตงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเปนนายกเทศมนตรี ดวยความ

เห็นชอบของสภาเทศบาล 

     จ. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 94 

กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติราชการเมืองพัทยา 

    นอกจากอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายดังกลาวขางตนแลว ผูวาราชการจังหวัดยังมี

อ ํานาจหน าท ี ่ตามกฎหมาย ระเบ ียบ ค ําส ั ่ ง  และข อบ ั งค ับต างๆ ท ั ้ ง ในส วนที ่ เก ี ่ยวก ับ

กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง ทบวง กรม อื่นอีกมาก 

   3) คณะกรมการจังหวัด 

   กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย (2559 : 43) ไดอธิบายเกี่ยวกับคณะกรมการจังหวัดไววา 

ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 

7 พ.ศ. 2550 กําหนดใหจังหวัดหนึ่งมีคณะกรมการจังหวัด ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูวาราชการ

จังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดนั้น ใหความเห็นชอบในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 

และปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนด องคประกอบคณะกรมการจังหวัด มี

ดังนี้ 

    3.1) ผูวาราชการจังหวัด เปน ประธานกรรมการจังหวัด 

    3.2) รองผูวาราชการจังหวัดท่ีผูวามอบหมาย เปน กรรมการจังหวัด 
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    3.3) ปลัดจังหวัด เปน กรรมการจังหวัด 

    3.4) อัยการจังหวัดทําหนาท่ีหัวหนาท่ีทําการอัยการจังหวัด กรรมการจังหวัด 

    3.5) รองผูบังคับการตํารวจ ซึ่งทําหนาที่หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด หรือผูกํากับ

ตํารวจภูธรจังหวัด เปน กรรมการจังหวัด 

    3.6) หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด เปน กรรมการจังหวัด 

    3.7) หัวหนาสํานักงานจังหวัด เปน กรรมการจังหวัดและเลขานุการ 

   เมื่อผูวาราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแตงตั้งใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด 

ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในราชการสวนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเปนกรมการจังหวัด เพิ่มขึ้นเฉพาะการ

ปฏิบัติหนาท่ีใดหนาท่ีหนึ่งก็ได 

   4) สวนราชการในจังหวัด 

   มาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดแบง

สวนราชการของจังหวัดออกเปน 2 องคกรคือ (สุภาพ สารีพิมพ, 2552 : 140) 

    (1) สํานักงานจังหวัด มีหนาที่เกี ่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนา

จังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด 

    (2) สวนตาง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ไดตั้งขึ้น มีหนาที่เกี่ยวกับราชการของ

กระทรวง ทบวง กรมนั้น มีหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดนั้นๆ เป นผูปกครองบังคับบัญชา

รับผิดชอบแหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

  เมื่อกลาวโดยสรุปแลวโครงสรางการบริหารราชการสวนกลาง ดังแสดงในภาพแผนภูมิท่ี 

4.1 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 การแบงสวนราชการจังหวัด 

ที่มา. เสนห จุยโต, 2559 : 26 

   5) การจัดระบบบริการราชการสวนภูมิภาคแบบกลุมจังหวัด 

   กลุมจังหวัดคือ กลุมจังหวัดตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางพื้นท่ี ท่ีมีความ

เกี่ยวเนื่องกันทางเศรษฐกิจ การผลิต การคา การลงทุน หรือมีลักษณะปญหาเฉพาะที่เชื่อมโยงกัน

ระหวางพื้นที่ซึ่งจําเปนตองอาศัยความรวมมือระหวางจังหวัดและการใชทรัพยากรรวมกันระหวาง

จังหวัด 

สํานักจังหวัด สวนราชการตาง ๆ ประจําจังหวัด 
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จังหวัด เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่ง นราธิป ศรีราม (2559 : 50-51) 

ไดอธิบายวา การจัดระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคแบบกลุมจังหวัดมีความสัมพันธกับการพัฒนา

ระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตองสอดคลองกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ได

จําแนกกกลุ มจังหวัดออกเปน 19 กลุ ม แตตอมาไดมีการปรับปรุงการจัดกลุ มจังหวัดโดยมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2551 ไดเห็นชอบใหแบงกลุมจังหวัดเปน 18 กลุม ดังนี้ 

    1) กลุ มจ ังหว ัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบดวย นนทบุร ี  ปท ุมธาน ี  

พระนครศรีอยุธยาและสระบุรี โดยกําหนดใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนศูนยปฏิบัติการกลุม

จังหวัด 

    2) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ประกอบดวย ชัยนาท ลพบุรี สิงหบุรี และ

อางทอง โดยกําหนดใหจังหวัดลพบุรี เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    3) กลุ มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบดวย ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุร ี 

สระแกว นครนายกและสมุทรปราการ โดยกําหนดใหจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนศูนยปฏิบัติการกลุม

จังหวัด 

    4) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวย กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี 

และสุพรรณบุรี โดยกําหนดใหจังหวัดนครปฐม เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    5) กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 ประกอบดวย ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี 

สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยกําหนดใหจังหวัดเพชรบุรี เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    6) กลุ มจังหว ัดภาคใต ฝ  งอ าวไทย ประกอบดวย ชุมพร สุราษฎรธาน ี  

นครศรีธรรมราช และพัทลุง โดยกําหนดใหจังหวัดสุราษฎรธานี เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    7) กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ประกอบดวย ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบ่ี และ

ตรัง โดยกําหนดใหจังหวัดภูเก็ต เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    8) กลุมจังหวัดภาคใตชายแดน ประกอบดวย สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา และ

นราธิวาส โดยกําหนดใหจังหวัดสงขลา เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    9) กลุมจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบดวย จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และตราด 

โดยกําหนดใหจังหวัดชลบุรี เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    10) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย หนองคาย 

บึงกาฬ เลย อุดรธานี และหนองบัวลําภู โดยกําหนดใหจังหวัดอุดรธานี เปนศูนยปฏิบัติการกลุม

จังหวัด 

    11) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย นครพนม 

มุกดาหาร และสกลนคร โดยกําหนดใหจังหวัดสกลนคร เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 
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    12) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย รอยเอ็ด 

ขอนแกน มหาสารคาม และกาฬสินธุ โดยกําหนดใหจังหวัดขอนแกน เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    13) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย อํานาจเจริญ 

ศรีษะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี โดยกําหนดใหจังหวัดอุบลราชธานี เปนศูนยปฏิบัติการกลุม

จังหวัด 

    14) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย สุรินทร 

นครราชสีมา บุรีรัมย และชัยภูมิ โดยกําหนดใหจังหวัดนครราชสีมา เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    15) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย เชียงใหม แมฮองสอน 

ลําปาง และลําพูน โดยกําหนดใหจังหวัดเชียงใหม เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    16) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบดวย นาน พะเยา เชียงราย และ

แพร โดยกําหนดใหจังหวัดเชียงราย เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    17) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย ตาก พิษณุโลก สุโขทัย 

เพชรบูรณ และอุตรดิตถ โดยกําหนดใหจังหวัดพิษณุโลก เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

    18) กลุ มจังหว ัดภาคเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย กําแพงเพชร พิจ ิตร 

นครสวรรค และอุทัยธานี โดยกําหนดใหจังหวัดนครสวรรค เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด 

   เพื ่อใหการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนากลุ มจังหวัดเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพจึงมีการจัดตั้ง “สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด” ขึ้นโดยมีลักษณะเปนหนวย

จัดการกลยุทธ ทําหนาท่ีหลักในการประสานและเช่ือมโยงการขับเคล่ือนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด โดย

สํานักฯ นี้สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัดเปนหนวยงาน

ที่ตั้งขึ้น ณ จังหวัดที่เปนศูนยปฏิบัติการกลุมจังหวัด มีบทบาทและหนาที่หลายประการ เชน เปน

เจาภาพในการประสานเชื่อมโยง และขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนพัฒนากลุมจังหวัด รวมทั้ง

ถายทอดเปาหมายระดับจังหวัด บูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณกลุมจังหวัด ติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัด เปนตน 

   นอกจากนี้การบริหารราชการระดับจังหวัดท่ีมีผูวาราชการจังหวัดเปนผูบริหารสูงสุด

ในราชการบริหารสวนภูมิภาค จําเปนตองมีเทคนิคและกลยุทธตาง ๆ ในอันท่ีจะบริหารงานทุกอยางท่ี

มีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาที่ความรับผิดชอบของผู วาราชการจังหวัด รวมทั ้งหนาที่ที ่ไดรับ

มอบหมายจากรัฐบาลและราชการบริหารสวนกลาง เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีบรรลุผลอยางสมบูรณ ซึ่ง

การจะบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ผูบริหารจะตองประยุกตใชหลักการบริหารตามหลัก

ทฤษฎีเขากับหลักปฏิบัติใหเปนไปอยางเหมาะสมกับสภาพของแตละพื้นที่ และใหเหมาะสมกับกรณี

เฉพาะเรื่อง เชน การบริหารแบบมีสวนรวม การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารแบบบูรณาการ

เพื ่อการพัฒนา หรือการบริหารงานจังหวัดที่ม ีผู ว าราชการจังหวัดเปนผู บริหารสูงสุด (Chief 

Executive Officer: CEO) เปนตน 



 97 

 เมื ่อกลาวโดยสรุปแลว จังหวัดเปนหนวยราชการบริหารสวนภูมิภาคที่ใหญที ่สุด ซึ ่งมี

บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีฐานะเปนน ิต ิบ ุคคล การตั ้ง ยุบ และ

เปล่ียนแปลงเขตจังหวัดใหตราเปนพระราชบัญญัติ มีอํานาจหนาท่ีนํานโยบายรัฐบาลไปปฏิบัติ กํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และบริหารงานจัดทํากิจกรรมบริการสาธารณะใหแกประชาชนในจังหวัด รวมทั้ง

กํากับติดตามองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด มีโครงสรางการบริหารงานประกอบดวย ผู วา

ราชการจังหวัด คณะกรรมการจังหวัด และสวนราชการภายในจังหวัด 

  3.1.2 อําเภอ 

  ในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค อําเภอเปนหนวยบริหารราชการระดับถัด

รองลงไปจากจังหวัด มีฐานะเปนหนวยยอย ๆ ของราชการ โดยเปนสาขาหรือตัวแทนของรัฐหนวย

สุดทายและอยูเบื้องลาง ซึ่งเปนจุดกระทบ (Point of Contract) ระหวางรัฐบาลกับประชาชน โดย

เปนผู บริหารราชการในทองที ่และใหบริการทุกอยางในทัศนะที่ร ัฐบาลจะพึงมีตามนโยบายแก

ประชาชน อําเภอจึงเปนองคกรของรัฐในการปกครองใหมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

   1) โครงสรางทางการบรหิารราชการระดับอําเภอ 

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดกําหนดใหจัดระเบียบ

บริหารราชการระดับอําเภอ มีสาระสําคัญดังนี้ (เสนห จุยโต, 2559 : 29) 

    1) ในจังหวัดหนึ่ง ใหมีหนวยบริหารรองจากจังหวัดเรียกวาอําเภอ 

    2) การต้ัง ยุบ และเปล่ียนแปลงเขตอําเภอ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

    3) ในอําเภอหนึ ่ง มีนายอําเภอคนหนึ ่งเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชา

ขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการอําเภอ นายอําเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

    4) ในอําเภอหนึ่ง ๆ กฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหมีการแบงสวนราชการอําเภอ 

ดังภาพแผนภูมิท่ี 4.2 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพแผนภูมิที่ 4.2 การแบงสวนราชการของอําเภอ 

ที่มา เสนห จุยโต, 2559 : 30 

 จากภาพแผนภูมิท่ี 4.2 อธิบายไดวา สํานักงานอําเภอทําหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารราชการ

ทั่วไปของอําเภอนั้นเหมือนกับสํานักงานจังหวัดที่ทําหนาที่บริหารราชการทั่วไปของจังหวัด โดย

อําเภอ 

สํานักอําเภอ สวนราชการตาง ๆ ประจําอําเภอ 
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กําหนดใหนายอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

สํานักงานอําเภอ 

 สวนราชการตาง ๆ ประจําอําเภอ เปนสวนราชการที่กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ไดจัด

ตั้งขึ้น และสงบุคลากรของตนไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้นในอําเภอ

ตางๆ มีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอเปนผูปกครองบังคับบัญชา 

   2) อํานาจหนาที่ของอําเภอ 

   นนทวัฒน บรมนันท (2553 : 101-102) ไดอธิบายถึงอํานาจหนาที่ของอําเภอวา

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 

61/1 ประกอบกับมาตรา 52/1 ไดปรับอํานาจหนาท่ีของอําเภอใหมใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของ

ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ โดยกําหนดใหอําเภอมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

    (1) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์  

    (2) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อใหเกิดความ

สงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 

    (3) จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่

ดอยโอกาส เพื่อใหไดรับความเปนธรรมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง  

    (4) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพื่อใหประชาชนเขาถึงไดอยางเสมอหนา รวดเร็ว

และมีคุณภาพ 

    (5) จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อให

สามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและใหมีขีดความสามารถ

พรอมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

    (6) ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่น

ของรัฐมอบหมาย หรือท่ีมีกฎหมายกําหนด 

    (7) สงเสริมสนับสนุน และจัดใหมีการบริการรวมกันของหนวยงานของรัฐใน

ลักษณะศูนยบริการรวม  

    (8) ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรวมมือกับชุมชนในการ

ดําเนินการใหมีแผนชุมชน เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม 

    (9) ไกลเกลี่ยหรือจัดใหมีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทเพื่อใหเกิดความสงบ

เรียบรอยในสังคม 

   3) การจัดระเบียบราชการในอําเภอ 

   ในอําเภอหนึ่ง ๆ มีการจัดระเบียบราชการ ดังนี้ (สุภาพ สารีพิมพ, 2552 : 145) 
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    (1) นายอําเภอ ในอําเภอหนึ่งมีนายอําเภอคนหนึ่ง สังกัดกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย เปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากจังหวัดมาปฏิบัติราชการใหเปนไปตามกฎหมาย

และระเบียบแบบแผนของทางราชการ กําหมายไดกําหนดใหนายอําเภอเปนหัวหนาฝายบริหารของ

อําเภอ ซึ่งตองปกครองบังคับบัญชาขาราชการสวนภูมิภาคในอําเภอ และรับผิดชอบการปฏิบัติ

ราชการของอําเภอนั้น นอกจากนี้ นายอําเภอยังมีอํานาจปกครองบังคับบัญชา และควบคุมการ

ปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบานในเขตทองท่ีของอําเภอของตนอีกดวย 

    (2) ปลัดอําเภอ มีฐานะเปนผูชวยนายอําเภอ ปฏิบัติหนาที่ตามที่นายอําเภอ

มอบหมาย โดยเปนตัวแทนของนายอําเภอ และข้ึนอยูกับการบังคับบัญชาของนายอําเภอ ปลัดอําเภอ

เปนขาราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในอําเภอหนึ่ง ๆ จะมีปลัดอําเภอจํานวน

มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปริมาณงานและความรับผิดชอบรวมทั้งความสมควรแกราชการเปนสําคัญ 

นอกจากนี้อาจปฏิบัติหนาที่ราชการแทนนายอําเภอ หรือตามที่นายอําเภอมอบหมาย ซึ่งเปนภารกิจ

หนาท่ีการปกครองอําเภอ 

    (3) หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ ในแตละอําเภอนอกจากจะมีนายอําเภอ

และปลัดอําเภอแลว ยังมีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ จาก

สวนกลางไดสงไปประจําทํางานในหนาท่ีของตนในฐานะสวนราชการประจําอําเภอนั้น ปกติใหปฏิบัติ

หนาที่เปนผูชวยเหลือนายอําเภอและมีอํานาจปกครองบังคับบัญชาบรรดาขาราชการสวนภูมิภาคซึ่ง

สังกัด กระทรวง ทบวง กรมนั้นในอําเภอ เชน สมุหบัญชีอําเภอ สรรสามิตอําเภอ ศึกษาธิการอําเภอ 

สาธารณสุขอําเภอ พนักงานท่ีดินอําเภอ เปนตน 

    4) อํานาจหนาท่ีของนายอําเภอ 

    เสนห จุ ยโต (2551 : 185-186, 2559 : 30-31) และกิตติพงษ เกียรติวัชรชัย 

(2559 : 47) ไดอธิบายอํานาจหนาท่ีอํานาจหนาท่ีของนายอําเภอปรากฏตามกฎหมายท่ีสําคัญ 2 ฉบับ 

มีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

     (1) อํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 

2534 มีดังนี้ 

      ก. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบบริหารราชการ ถากฎหมาย

ใดมิไดบัญญัติวาการปฏิบัติตามกฎหมายนั ้นเปนหนาที่ของผู ใดโดยเฉพาะ ใหเปนหนาที่ของ

นายอําเภอท่ีจะตองรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นดวย 

      ข. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย

หรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 

      ค. บริหารราชการตามตําแหนงและคําชี้แจงของผูวาราชการจังหวัด และ

ผูมีหนาท่ีตรวจการอื่น ซึ่งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวงทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัด
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มอบหมาย ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั ่งของกระทรวง ทบวง กรม มติ

คณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

      ง. ควบคุมดูแลการบริหารราชการทองถ่ินตามกฎหมาย 

     (2) อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 

      ก. การรักษาความสงบเรียบรอยในทองที่ ไดแก การสืบสวนตรวจตรา

เหตุการณตาง ๆ ในทองท่ี เพื่อมิใหเหตุการณรายเกิดข้ึนแกประชาชนและทางราชการ หากเกิดข้ึนก็มี

หนาที่แกไข และระงับเหตุการณนั้นเสีย ในขณะที่ประชาชนซึ่งอยูในทองที่ไดรับความเดือดรอนมา

ของความชวยเหลือ ตองชวยเหลือใหเต็มกําลังความสามารถและอํานาจท่ีมีอยู 

      ข. การปกครองทองที ่ ตองตรวจตราการปฏิบัต ิหน าที ่ของกําน ัน 

ผูใหญบาน เพื่อใหปฏิบัติตามแผนของการปกครองที่กําหนดไว หากกํานัน ผูใหญบานประสบปญหา

ตองชวยเหลือแกไข ตองมีหนาที่สําคัญที่จะออกตรวจตราทองที่อยูเสมอ มีหนาที่และรับผิดชอบใน

เรื่องทะเบียนทองท่ี เชนการทําหนังสือสัญญาและหนังสือสําคัญ การทําบัญชีทุกๆ อยางที่ตองการใช

ในทางราชการ เชน บัญชีบานเรือนพาหนะบัญชีปน บัญชีอารามและรวมทั้งการทําทะเบียนตางๆ 

ดวย นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีรายงานผูบังคับบัญชาทราบตามปกติเพื่อหนวยราชการระเหนือจะไดทราบ

ความเปนไปของราษฎร 

      ค. การสืบจับโจรผูรายและงานคดีอื่น ๆ มีหนาท่ีสืบเหตุการณตาง ๆ ดวย

ตนเอง และตักเตือนกํานันผูใหญบานมิใหละเลย ตองใหความสะดวกแกพวกพลตระเวน มีหนาที่ไต

สวนท่ีเกิดเหตุ คุมขังนักโทษจับกุมผูกระทําผิดกฎหมายและบังคับตามหมายส่ัง เปนตน 

      ง. การปองกันโรค ตองระวังมิใหแพรหลายเขาไปในเมือง หากเดขึ้นตอง

รีบหาทางกําจัดใหหมดส้ินไปโดยเร็ว ตองตรวจตรากําจัดส่ิงโสโครก ตักเตือนประชาชนอยาใหละเลย

ในการรวมมือกับทางราชการ ตองเปนธุระใหแพทยประจําตําบลดูแลรักษาพยาบาล 

      จ. การบํารุงการทํานา คาขาย ปาไม และทางไปมาตอกัน ตองตรวจใหรู

วาที่ทํามาหากินและเลียงชีพของราษฎรอําเภอนั้นมีอยูอยางไร ทําเลการทํานาทําสวนหรือที่จับสัตว

นํ้าอยูที่ไหน อาศัยทางนํ้าทางใด และจัดทําบัญชีไวที่วาการอําเภอ ถาเห็นวาควรจะบํารุงทองที่เพื่อ

ประโยชนในการหาเลี ้ยงชีพของประชาชนหรือเพื ่อปองกันอันตรายที ่เกิดจากธรรมชาติตอง

ปรึกษาหารือกับกํานัน ผูใหญบาน และเรียกเกณฑราษฎรใหทําการนั้นใหสําเร็จทันฤดูกาล สิ่งที่ควร

ทํานุบํารุงยอมรวมทั้งหวย คลอง และลํานํ้า อีกทั้งการคมนาคมทางบก โดยถือวาประโยชนของคน

สวนมากสําคัญกวาคนสวนนอยนอกจากนี้ยังมีหนาท่ีรักษาปาไม พันธุสัตวนํ้า ท่ีสาธารณะประโยชน ท่ี

วัด หรือกุศลสถาน อยาใหผูใดนําเอาไปเปนประโยชนเฉพาะตัว 

      ฉ. การบํารุงการศึกษา มีหนาท่ีรวมมือกับกํานัน ผูใหญบานและผูอุปการะ

การศึกษาในทองท่ี เชนพระภิกษุสงฆเปนตน ชวยแนะนําและจัดใหมีสถานที่เลาเรียนใหพอแกเด็กใน
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อําเภอนั้น จัดบํารุงการส่ังสอนอยาใหเส่ือมทราม และตักเตือนบิดามารดาและผูปกครองของเด็กใหสง

บุตรหลานไปเลาเรียน  

      ช. การเก็บภาษีอากร มีหนาท่ีในการรักษาผลประโยชนของแผนดิน เปนผู

จัดเก็บผลประโยชนแผนดินในเขตอําเภอ โดยเฉพาะบรรดาภาษีอากรซึ่งมิไดมีกฎหมายหรือขอบังคับ

ใหพนักงานอื่นเก็บแลวเปนหนาที่ของนายอําเภอ ภาษีอากรที่จัดเก็บตองรักษาและนําสงจนถึงพระ

คลัง และเวลาเกิดเหตุอัตคัดขัดสนตองออกตรวจตราพรอมกับรายงานการเสนอผอนผันการเก็บภาษี

อากรใหผูบังคับบัญชาทราบ 

      ซ. หนาที่เบ็ดเสร็จ ประกอบดวยการประกาศขอราชการ การปฏิบัติ

หนาท่ีราชการซึ่งไดรับมอบหมายเปนการจร หรือการเพิ่มเติมข้ึนตามกาลสมัย หนาท่ีชวยอําเภออื่นใน

การจับโจรผูราย ระงับเหตุการณรายตาง ๆ และจัดการสิ่งตาง ๆ ที่เห็นวายังมีขอบกพรองอยู 

นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีกฎหมายอื่นๆ ไดกําหนดไวอีกดวย ในกรณีท่ีกฎหมายไมไดระบุไววา

เปนหนาท่ีของผูใดก็ใหพึงเขาใจวาเปนหนาท่ีของนายอําเภอท่ีจะรักษาการใหเปนไปตามกฎหมายนั้นๆ 

   เมื่อกลาวโดยสรุปแลว อําเภอเปนหนวยบริหารราชการสวนภูมิภาครองจากจังหวัด 

เปนจุดเชื่อระหวางรัฐบาลกับประชาชน มีโครงสรางแบงเปนสองสวนคือ สํานักงานอําเภอ และสวน

ราชการประจําอําเภอ มีนายอําเภอเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ

อําเภอ สําหรับสวนราชการประจําอําเภอจะมีหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอซึ่งกระทรวง ทบวง 

กรมตาง ๆ จากสวนกลางไดสงไปประจําทํางานประจําอําเภอนั้น ๆ มีฐานะผูชวยนายอําเภอ มีหนาท่ี

เปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และอํานาจหนาที ่ตาม

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสวนทองท่ี พ.ศ. 2457 

 3.2 พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 

 การปกครองทองที่ เปนที่ปรากฏอยางชัดเจนในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ในชวงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหดําเนินการปฏิรูปการปกครองแผนดิน ทั้งนี้ เสนห  

จุยโต (2559 : 32) ไดอธิบายวา หลังจากที่ทรงปฏิรูประบบการบริหารราชการสวนกลาง โดยจัดตั้ง

กระทรวงขึ้นใหมแลว ไดทรงมีพระราโชบายที่จะปรับปรุงการปกครองพื้นท่ีตาง ๆ ในพระราชอาณา

เขต ในลักษณะที่จะเสริมสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของพระราชอาณาจักร โดยไดมีการตรา

พระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ ร.ศ. 116 (พ.ศ. 2440) คือการกําหนดเกี ่ยวกับการ

ปกครองทองที ่โดยเริ ่มจากหนวยเล็กที ่สุด คือ หมู บาน ตําบล และอําเภอ ภายหลังในสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ไดมีพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 แทน

ฉบับเดิม พ.ศ. 2440 โดยมีหนวยปกครองเพิ่มข้ึนมาอีกหนวยหนึ่งคือ กิ่งอําเภอ 

 ดังนั ้นการปกครองสวนภูมิภาค นอกจากกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 แลว ยังใหเปนไปตามกฎหมายปกครองทองที่ ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติ



 102 

ลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 โดยกําหนดใหแบงเขตการปกครองของอําเภอ ออกเปนสวนยอยๆ 

3 สวน คือ กิ่งอําเภอ ตําบล และหมูบาน ซึ่งมีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 

  3.2.1 กิ่งอําเภอ 

  กิ่งอําเภอเปนหนวยการบริหารซึ่งรวมหลายอําเภอ แตไมมีลักษณะพอที่จะตั้งเปน

อําเภอ กิ่งอําเภอเปนองคการบริหารสวนภูมิภาค ท่ีกําหนดข้ึนโดยกฎหมายปกครองทองท่ีฉบับท่ีกลาว

ขางตน การตั้งกระทําโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย และเพื่อใหการจัดตั้งกิ ่งอําเภออยูใน

บรรทัดฐานเดียวกัน พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พุทธศักราช 2457 มาตรา 64 ไดกําหนด

หลักเกณฑการจัดตั้งกิ่งอําเภอไวอยางกวาง กรณีใดกรณีหนึ่งตอไปนี้ (นันทวัฒน บรมนันท, 2553 : 

107) 

   1) กรณีที่อําเภอใดมีเขตพื้นที่กวางขวาง กรมการอําเภอจะไปตรวจตราใหตลอด

ทองท่ีไดโดยยาก แตในทองท่ีนั้นผูคนไมมากมายเพียงพอแกการจัดต้ังเปนอําเภอหนึ่งตางหาก 

   2) ในทองที่อําเภอใดท่ีมีที่ประชุมอยูหางไกลจากท่ีวาการอําเภอ กรมการอําเภอจะ

ไปตรวจตราไมไดดังสมควร แตจะตั้งที่ประชุมนั้นขึ้นเปนอําเภอตางหากทองที่จะเล็กไป ใหแบงเขต

พื้นท่ีในอําเภอนั้นออกเปนกิ่งอําเภอและใหนายอําเภอมอบหมายใหปลัดอําเภอคนใดคนหนึ่งไปปฏิบัติ

หนาท่ีปลัดอําเภอหัวหนากิ่งอําเภอ 

  กิ่งอําเภอถือเปนสวนหนึ่งของอําเภอ โดยรวมตําบลหลาย ๆ ตําบลเขาดวยกันและการ

จัดตั้งตองทําโดยประกาศของกระทรวงมหาดไทย ในทองที่หนึ่งอาจมีกิ่งอําเภอเดียวหรือหลายกิ่ง

อําเภอก็ได  

  สวนวิธีดําเนินการจัดต้ังกิ่งอําเภอนั้น กฎหมายลักษณะปกครองทองท่ีไดกําหนดไวเปน

ข้ันตอนดังนี้ 

    (1) ใหผู วาราชการจังหวัดรายงานตอรัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยถึง

เหตุผลและความจําเปนในการจัดต้ัง 

    (2) กระทรวงมหาดไทยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

    (3) เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแลว ใหออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตอไป 

   เมื่อมีการประกาศของกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งกิ่งอําเภอขึ้นในอําเภอใดก็จะตอง

จัดตั้งที่วาการอําเภอขึ้นในพื้นที่นั้นดวยเพื่อใหเกิดความสะดวกแกประชาชนที่จะไปติดตอราชการ

แทนที่จะตองไปถึงที่วาการกิ่งอําเภอ กิ่งอําเภอมีปลัดอําเภอเปนหัวหนากิ ่งอําเภอ เปนหัวหนา

ปกครองบังคับบัญชา และมีปลัดอําเภอและหัวหนาสวนราชการประจํากิ่งอําเภอนั้น ๆ เชนเดียวกับ

อําเภอ 

   สําหรับกิจการที่อยูในอํานาจหนาที่ของกิ่งอําเภอนั้น ผูวาราชการจังหวัดจะเปนผู

พิจารณากําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงมหาดไทยวากิจการใดที่จะมอบใหกิ ่งอําเภอเปน

ผูดําเนินการจัดทํา กิจการ 3 ประเภทท่ีกระทรวงมหาดไทยไมอนุญาตใหกิ่งอําเภอทําคือ 
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    (1) การจดทะเบียนบุริมสิทธิ/ทรัพยสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย 

    (2) การคัดคานต๋ัวเงิน 

    (3) การจดทะเบียนคนตางดาว 

   โดยกิจการท้ัง 3 นี้หากจะทําตองทํา ณ ท่ีวาการอําเภอ 

  สรุปไดวา กิ่งอําเภอเปนหนวยการปกครอง เปนสวนหนึ่งของอําเภอเปนหนวยการ

บริหารซึ่งรวมหลายตําบล แตไมมีลักษณะที่จะตั้งเปนอําเภอ การตั้งกิ ่งอําเภอนั้นควรที่จะกระทํา

ตอเมื่อมีความจําเปนในการปกครองเทานั้น การจัดโครงสรางงานการบริหารกิ่งอําเภอนั้นเปนไปใน

ลักษณะเดียวกับงานของอําเภอ สวนงานกิจการท่ีมาอบหมายใหกิ่งอําเภอดําเนินการนั้น ผูวาราชการ

จังหวัดเปนผู กําหนดวากิจการใดควรมอบใหกิ ่งอําเภอดําเนินการทั ้งนี ้โดยความเห็นชอบจาก

กระทรวงมหาดไทยดวย 

  3.2.2 ตําบล 

  ตําบลเปนหนวยการปกครองทองท่ีซึ่งเปนท่ีรูจักกันดีโดยท่ัวไป แมวาตําบลจะเปนหนวย

การปกครองที่มีฐานะรองจากหนวยราชการบริหารสวนภูมิภาค แตตําบลก็เปนหนวยการปกครอง

หลักในระบบการปกครองที่ซึ่งมีบทบาทหนาที่ทั้งในฐานะที่เปนหนวยงานของรัฐและในฐานะที่เปน

ตัวแทนของประชาชนในขณะเดียวกันการบริหารตําบลจึงมีความสําคัญยิ่งตอประเทศชาติในสวนรวม

และตอประชาชนในทองท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ 

   1) ลักษณะของตําบล 

   เสนห จุยโต (2559 : 32) ไดอธิบายถึงลักษณะของตําบลไววา ตําบลเปนหนวยการ

ปกครองทองที่ตามกฎหมายลักษณะปกครองทองที่ มิไดมีฐานะเปนสวนราชการเหมือนจังหวัดและ

อําเภอ และตองข้ึนอยูกับอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ตําบลหนึ่ง ๆ จะประกอบดวยหมูบานตาง ๆ ประมาณ 

20 หมูบาน การจัดตั้งตําบลกระทําโดยประกาศกระทรวง มหาดไทย ในแตละตําบลจะมีกํานันทํา

หนาที่รับผิดชอบปกครองราษฎรในเขตตําบลนั้น โดยใหนายอําเภอดําเนินการประชุมผูใหญบานทุก

คนในตําบลนั้น เพื่อเลือกตั้งผูใหญบานคนใดคนหนึ่งเปนกํานัน แลวรายงานใหผูวาราชการจังหวัด

แตงตั้งตอไป กํานันถือวาเปนพนักงานฝายปกครอง  มิไดมีฐานะเปนขาราชการ ดังนั้น จึงมิไดมี

เงินเดือนจากงบประมาณประเภทเงินเดือน แตไดรับเงินคาตอบแทนเปนรายเดือน 

   2) โครงสรางและอํานาจหนาที่ของการบริหารตําบล 

   โครงสรางหลักในการบริหารตําบลโดยทั่วไปคือ โครงสรางการบริหารราชการตําบล

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งมีกํานันเปนผูมีอํานาจรับผิดชอบการ

บริหารตําบล โดยมีแพทยประจําตําบลและสารวัตรกํานันเปนผูชวยในการปฏิบัติงาน มีลักษณะ

โครงสรางดังนี้ (รสคนธ รัตนเสริมพงศ, 2551 : 228) 
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    1) กํานัน ในแตละตําบลจะมีกํานันเปนผูปกครองและเปนผูบริหารสูงสุดในตําบล 

กํานันมีฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ตําแหนงกํานันเปนตําแหนงของพนักงานฝายปกครองที่ไดรับเงิน

คาตอบแทนเปนรายเดือน และไมมีฐานเปนขาราชการซึ่งไดรับเงินเดือนตามบัญชีเงินเดือนขาราชการ 

    สวนที่มาของกํานันนั้น มาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ 

พ.ศ. 2457 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2551 ไดบัญญัติ

ใหนายอําเภอเปนประธานประชุมผูใหญบานทุกคนในตําบลเพื่อปรึกษาหารือคัดเลือกผูใหญบานคน

หนึ่งในตําบลนั้นขึ ้นเปนกํานัน และเมื่อกํานันดังกลาวนั้นพนจากตําแหนงผู ใหญบาน ก็ใหพนจาก

ตําแหนงกํานันดวย 

    กํานันมีอํานาจหนาที่หลายประการตามกรอบของกฎหมายพระราชบัญญัติ

ลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 เชน อํานาจหนาที่เกี่ยวกับคดีอาญา อํานาจหนาที่ในการรักษา

ความสงบเรียบรอยในตําบล อํานาจหนาท่ีในการรวมมือและชวยเหลือนายอําเภอและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินในการดูแลรักษาและคุมครองปองกันที่ดินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน และส่ิงซึ่ง

เปนสาธารณะประโยชนอื่นอันอยูในตําบลนั้น รวมทั้งหนาที่เกี่ยวกับภาษีอากรและทะเบียนราษฎร

เปนตน 

    2) แพทยประจําตําบล เปนพนักงานปกครองเชนเดียวกับกํานัน จึงไมมีฐานะเปน

ขาราชการ แตมีฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ และเปนพนักงานฝายปกครองท่ีไดรับเงินคาตอบแทนเปน

รายเดือน แพทยประจําตําบลมีหนาที่ชวยเหลือกํานันคิดอานและจัดการความสงบเรียบรอยในตําบล 

ตรวจตราความเจ็บไขไดปวย และปองกันโรค 

    การไดมาซึ่งแพทยประจําตําบลโดยการคัดเลือกจากกํานันผูใหญบานในตําบล 

โดยกํานันผูใหญบานจะประชุมพรอมกัน เลือกบุคคลบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายกําหนด คือ มี

สัญชาติไทย มีถ่ินท่ีอยูในตําบลนั้น และมีความรูในวิชาแพทยแผนปจจุบันหรือแผนโบราณ เหมาะสมท่ี

จะดํารงตําแหนงแพทยประจําตําบล และเสนอชื่อใหผู วาราชการจังหวัดแตงตั ้งเปนแพทยประจํา

ตําบล ท้ังนี้แพทยประจําตําบลใกลเคียงกันจะรับหนาท่ีแพทยประจําตําบล 2 ตําบลพรอมกัน หากผูวา

ราชการจังหวัดเห็นสมควรก็อาจกระทําได 

    3) สารวัตรกํานัน เปนพนักงานปกครองตําบล และมีฐานะเปนเจาหนาที่รัฐ 

ตลอดจนไดรับคาตอบแทนเปนรายเดือน เชนเดียวกับกํานันและแพทยประจําตําบล สารวัตรกํานัน

เปนผูชวยของกํานันในการบริหารตําบล และมีหนาท่ีปฏิบัติงานตาง ๆ ตามท่ีกํานันมอบหมาย 

   ในแตละตําบล กํานันจะเปนผูเลือกสรรบุคคลที ่เหมาะสมและขอรองใหดํารง

ตําแหนงสารวัตรกํานันจํานวน 2 คน และเสนอชื่อใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบ 

นอกจากนั้น กํานันยังมีอํานาจเปล่ียนสารวัตรกํานันในตําบลไดตามความเหมาะสม 
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  3.2.3 หมูบาน 

  เปนหนวยการปกครองทองท่ีท่ีเล็กท่ีสุด มีความผูกพันใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุดและ

มีฐานะเชนเดียวกับตําบลกลาวคือ มีฐานะเปนหนวยการปกครองทองท่ีตามกฎหมายลักษณะปกครอง

ทองท่ี มิไดมีฐานะเปนสวนราชการแตอยางใด 

   1) การจัดตั้งหมูบาน 

   พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 มาตรา 8 ไดกําหนดหลักเกณฑ

การจัดต้ังหมูบานไวอยางกวาง 2 ประการ คือ (กิตติพงษ เกียรติวัชรชัย, 2559 : 52) 

    1.1) จํานวนราษฎรประมาณ 200 คน เปนหมูบาน แมจะมีจํานวนครัวเรือนนอย

ก็ตาม หรือ 

    1.2) จํานวนบานไมต่ํากวา 5 บาน ซึ่งท่ีต้ังของบานอยูหางไกลกัน โดยไมคํานึงถึง

จํานวนราษฎร 

   สวนข้ันตอนการจัดต้ังหมูบานนั้นมีดังนี้ 

    1) เมื ่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู บาน สภาตําบลหรือสภา

องคการบริหารสวนตําบลและที่ประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอแลว ใหนายอําเภอจัดทํา

รายงานชี้แจงเหตุผลในการจัดต้ังหมูบานเสนอไปยังจังหวัด และจัดทําบันทึกกําหนดเขตของหมูบาน

อยางชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา 

    2) เมื่อจังหวัดพิจารณาแลวเห็นสมควรจัดตั้งหมูบานใหมดังเสนอ ใหเสนอขอ

อนุมัติไปยังกระทรวงมหาดไทย 

    3) เมื ่อกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุมัติการจัดตั้งหมูบานแลว ใหจังหวัด

ดําเนินการประกาศแตงต้ัง โดยทําเปนประกาศของทางจังหวัด 

   2) โครงสรางการบริหารงานหมูบาน 

   รสคนธ รัตนเสริมพงศ (2551 : 246-248) และนันทวัฒน บรมนันท (2553 : 110-

114) ไดอธิบายโครงสรางการบริหารงานหมูบาน ประกอบดวยผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบานและ

กรรมการหมูบาน รวมทั้งอํานาจหนาที่ที ่สําคัญไวในสาระที่เกี่ยวกับกฎหมาลักษณะปกครองสวน

ทองท่ี ผูเขียนไดสรุปและนําเสนอ ดังนี้ 

    2.1) ผูใหญบาน 

    การบริหารราชการหมูบาน ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 

2457 อยู ในความรับผิดชอบของผูใหญบาน ซึ ่งเปนหัวหนาปกครองดูแลหมู บาน โดยมีผู ชวย

ผูใหญบานฝายปกครอง และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ ซึ่งเปนพนักงานปกครองหมูบาน 

เปนผูชวยในการดําเนินงาน  

    สวนที่มาของผูใหญบานนั้น พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2551 ไดบัญญัติไวใน
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มาตรา 11 ใหผู ใหญบานมาจากการเลือกตั้งของราษฎรในหมูบาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กระทรวงมหาดไทยกําหนด เมื่อผูใดไดรับเลือกใหเปนผูใหญบานแลว ใหนายอําเภออกคําสั่งแตงตั้ง

และใหถือวาผูนั้นเปนผูใหญบานนับแตวันท่ีไดรับแตงต้ัง ผูใหญบานเมื่อไดรับการเลือกต้ังแลวใหอยูใน

ตําแหนงไดจนมีอายุครบหกสิบป  

    ผูใหญบานมีอํานาจหนาท่ีตาม พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ.2457

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 มาตรา 27 โดยระบุ

ไวดังนี้ 

    1. หนาท่ีท่ัวไป 

     (1) อํานวยความเปนธรรมและดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความ

ปลอดภัยแกราษฎรในหมูบาน 

     (2) สรางความสมานฉันทและสามัคคีใหเกิดข้ึนภายในหมูบาน รวมท้ังสงเสริม

วัฒนธรรมและประเพณีในทองท่ี 

     (3) ประสานหรืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในหมูบานในการติดตอหรือ

รับบริการกับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     (4) รับฟงปญหาหรือนําความเดือดรอน ทุกขสุขหรือความตองการที่จําเปน

ของราษฎรในหมูบาน แจงตอสวนราชการ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือองคกร

อื่นท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหการแกไขชวยเหลือ 

     (5) ใหการสนับสนุน สงเสริม และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่

หรือการใหบริการสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     (6) ควบคุมดูแลราษฎรในหมู บานใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือ

ระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยกระทําตนใหเปนตัวอยางแกราษฎรตามที่ทางราชการได

แนะนํา 

     (7) อบรมหรือชี้แจงใหราษฎรมีความรูความเขาใจในขอราชการ กฎหมาย 

หรือระเบียบแบบแผนของทางราชการ ในการนี้สามารถเรียกราษฎรมาประชุมไดตามสมควร 

     (8) แจงใหราษฎรใหความชวยเหลือในกิจการสาธารณะประโยชน เพื่อบําบัด

ปดปองภยันตรายสาธารณะอันมีมาโดยฉุกเฉิน รวมตลอดท้ังการชวยเหลือบรรเทาทุกขแกผูประสบภัย 

     (9) จัดใหมีการประชุมราษฎรและคณะกรรมการหมูบานเปนประจําอยาง

นอยเดือนละหนึ่งครั้ง 

     (10) ปฏิบัติตามคําสั่งของกํานันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณที่ไม

ปกติซึ่งเกิดข้ึนในหมูบานใหกํานันทราบ พรอมท้ังรายงานตอนายอําเภอดวย 
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     (11) ปฏิบัติตามภารกิจหรืองานอื่นตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของ

ทางราชการหรือตามที ่กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานอื่นๆ ของรัฐ ผู ว าราชการจังหวัดหรือ

นายอําเภอมอบหมาย 

    2. หนาท่ีทางอาญา 

     ไดแกหนาท่ีและอํานาจในการท่ีเกี่ยวดวยความทางอาญาดังตอไปนี้ 

     (1) เมื่อทราบขาววามีการกระทําความผิดกฎหมายเกิดขึ้นหรือสงสัยวาได

เกิดข้ึนในหมูบานของตน ตองแจงความตอกํานันนายตําบลใหทราบ 

     (2) เมื่อตรวจสอบพบของกลางท่ีผูท่ีกระทําผิดกฎหมายมีอยูก็ดีหรือส่ิงของที่

สงสัยวาไดมาโดยการกระทําผิดกฎหมาย หรือเปนสิ่งของที่ใชในการทําผิดกฎหมายก็ดี ใหจับสิ่งของ

นั้นไวและรีบนําสงตอกํานันนายตําบล 

     (3) เมื่อปรากฏวาผูใดกําลังกระทําผิดกฎหมายก็ดีหรือมีเหตุควรสงสัยวาเปน

ผูท่ีไดกระทําผิดกฎหมายก็ดีใหจับตัวผูนั้นไวและรีบนําสงตอกํานันนายตําบล 

     (4) ถามีหมายหรือมีคําสั ่งตามหนาที่ราชการ ใหจับผู ใดในหมูบานนั้นเปน

หนาท่ีของผูใหญบานท่ีจะจับผูนั้น และรีบสงตอกํานัน หรือกรมการอําเภอตามสมควร  

     (5) เมื่อเจาพนักงานผูมีหนาที่ออกหมายสั่งใหคน หรือใหยึด ผูใหญบานตอง

จัดการใหเปนไปตามกฎหมาย 

    2.2) ผูชวยผูใหญบาน 

    พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี พ.ศ. 2457 กําหนดใหมีผูชวยผูใหญบาน 

เปนพนักงานปกครองหมูบานและมีฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐตลอดจนไดรับเงินคาตอบแทนเปนราย

เดือนเชนเดียวกับผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานมี 2 ประเภท คือผู ชวยผูใหญบานฝายปกครองและ

ผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ 

    ผู ชวยผู  ใหญบานไดร ับการคัดเลือกจากผู ใหญบานและกํานันทองที ่ โดย

ผู ใหญบานและกํานันจะรวมพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลที่ม ีคุณสมบัติเชนเดียวกับคุณสมบัติ

ผูใหญบาน 

    ผูชวยผูใหญบานฝายปกครองมีหนาท่ีดังนี้ 

     (1) ชวยเหลือผูใหญบานปฏิบัติกิจการตามอํานาจหนาที่ของผูใหญบานเทาท่ี

ไดรับมอบหมายจากผูใหญบานใหกระทํา 

     (2) เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอผูใหญบานในกิจการที่ผูใหญบานมี

อํานาจหนาท่ี 

    สวนผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

     (1) ตรวจตรารักษาความสงบเรียบรอยภายในหมูบาน 
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     (2) ถารูเห็นหรือทราบวาเหตุการณอันใดเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึนภายในหมูบาน

เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย ใหนําความแจงตอผูใหญบาน ถาเหตุการณดังกลาวเกิดข้ึนหรือจะเกิดข้ึน

ในหมูบานใกลเคียง ใหนําความแจงตอผูใหญบานทองท่ีนั้น และรายงานใหผูใหญบานของตนทราบ 

     (3) ถามีคนจรเขามาในหมูบาน และสงสัยวาไมไดมาโดยสุจริต ใหนําตัวสง

ผูใหญบาน 

     (4) เมื ่อมีเหตุรายเกิดขึ ้นในหมูบาน ตองระงับเหตุปราบปราม ติดตามจับ

ผูรายโดยเต็มกําลัง 

     (5) เมื่อตรวจพบหรือตามจับไดส่ิงของใดท่ีมีไวเปนความผิดหรือไดใชหรือมีไว

เพื่อใชในการกระทําความผิดหรือไดมาโดยการกระทําความผิด ใหรีบนําสงผูใหญบาน 

     (6) เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาผูใดไดกระทําความผิดและกําลังจะหลบหนี ให

ควบคุมตัวสงผูใหญบาน 

     (7) ปฏิบัติตามคําส่ังผูใหญบาน ซึ่งส่ังการโดยชอบดวยกฎหมาย 

    2.3) คณะกรรมการหมูบาน 

    มาตรา 28 ตรี แหงพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พ.ศ. 2457 แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองท่ี (ฉบับท่ี 11) พ.ศ. 2551 กําหนดใหในหมูบานหนึ่ง

มีคณะกรรมการหมูบานประกอบดวย ผูใหญบานเปนประธาน ผูชวยผูใหญบาน สมาชิกสภาองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นที่มีภูมิลําเนาในหมูบาน ผู นํา หรือผู แทนกลุมหรือองคการในหมูบาน เปน

กรรมการหมูบานโดยตําแหนง และกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายอําเภอแตงต้ังจากผูซึ่งราษฎร

ในหมูบานเลือกเปนกรรมการหมูบานผูทรงคุณวุฒิไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสิบคน 

    คณะกรรมการหมูบานมีหนาท่ีชวยเหลือ แนะนํา และใหคําปรึกษาแกผูใหญบาน

เกี่ยวกับกิจการอันเปนอํานาจหนาที่ของผูใหญบาน และปฏิบัติหนาที่อื่นตามกฎหมาย หรือระเบียบ

แบบแผนของทางราชการ หรือที่นายอําเภอมอบหมาย หรือที่ผูใหญบานรองขอ รวมทั้งเปนองคกร

หลักที่รับผิดชอบในการบูรณาการจัดทําแผนพัฒนาหมูบาน และบริหารจัดการกิจกรรมที่ดําเนินงาน

ในหมูบานรวมกับองคกรอื่นทุกภาคสวน 

4. ความสัมพันธระหวางระบบบริหารสวนภูมิภาคกับระบบบริหารราชการสวนกลาง 

 ระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนองคการในลักษณะการแบงอํานาจ โดยไดรับอํานาจ

จากสวนกลางใหจัดทําบริการสาธารณะเทาที่ขอบเขตอํานาจจะเอื้ออํานวยใหดําเนินการได ลักษณะ

ความสัมพันธระหวางระบบบริหารสวนภูมิภาคกับระบบบริหารราชการสวนกลาง มีลักษณะดังตอไปนี้ 

 4.1 ความสัมพันธทางโครงสรางและอํานาจหนาที ่

 กุลธน ธนาพงศธร และ เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ (2551 : 271) ไดอธิบายถึงความสัมพันธ

ทางโครงสราง อํานาจหนาท่ีและกระบวนการในการทํางานไววา ในดานโครงสรางราชการบริหารแต
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ละสวนมีการจัดโครงสรางที่เปนลักษณะโดยเฉพาะของตนตามที่กฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดินไดกําหนดไว กลาวคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มี

บทบัญญัติกําหนดใหโครงสรางของราชการบริหารสวนกลางประกอบดวย สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวง ทบวงและกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากรม สวนราชการ

บริหารสวนภูมิภาคนั้นกฎหมายไดกําหนดโครงสรางโดยแบงออกเปนจังหวัดและอําเภอ ซึ่งจากโคราง

สรางดังกลาวขางตนกอใหเกิดความสัมพันธทางโครงสรางในแนวดิ่งโดยโครงสรางของราชการ

สวนกลางอยูในระดับบน  และโครงสรางของราชการบริหารสวนภูมิภาคอยูระดับ ดังภาพท่ี 4.3 

 

ราชการบริหารสวนกลาง 

          - สํานักนายกรัฐมนตรี 

          - กระทรวง 

          - ทบวง 

          - กรมหรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมี 

            ฐานะเทียบเทากรม 

 

 

 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

           - จังหวัด 

           -  อําเภอ 

 

ภาพที่ 4.3 แผนภูมิแสดงความสัมพันธทางโครงสรางระหวางราชการบริหารสวนภูมิภาคกับราชการ

บริหารสวนกลาง 

ที่มา กุลธน ธนาพงศธร และเทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ, 2551 : 271 

 จากภาพดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา สวนราชการตาง ๆ ของราชการบริหารสวนกลาง

อาจจะจัดต้ังหนวยงานท่ีมีช่ือและภารกิจหนาท่ีทํานองเดียวกันกับตนไปประจําอยูในสวนภูมิภาคตาง 

ๆ ได ไมวาจะเปนในระดับจังหวัดหรืออําเภอก็ตาม เชน กระทรวงอุตสาหกรรมอาจจะจัดต้ังสํานักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดในระดับจังหวัดหรือกรมปาไมอาจจะจัดต้ังสํานักงานปาไมอําเภอในระดับอําเภอ

ไดเปนตน โดยถือวาหนวยงานเหลานั้นมีฐานะเปนสวนราชการประจําจังหวัดหรืออําเภอนั้น ๆ แลวแต

กรณี โดยที่สวนกลางไดจัดสงเจาหนาที่ไปปฏิบัติงานประจําในภูมิภาคนั้นโดยรับนโยบายและคําสั่ง

โดยตรงจากสวนกลาง ซึ ่งถือวาหนวยงานและบุคลากรเหลานั้นยังคงสังกัดอยูกับราชการบริหาร

สวนกลาง 
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 ความสัมพันธของอํานาจหนาที่นั ้น อาจกลาวไดวา ในขอบเขตที่กวางที่สุดแลว หนวย

ราชการทุกแหงของราชการบริหารสวนกลาง มีหนาที่ในการนําเอานโยบายสาธารณะที่รัฐบาลหรือ

คณะรัฐมนตรีไดกําหนดไวไปปฏิบัติไหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย สวนในขอบเขตที่แคบลงมานั้น

หนวยราชการแตละแหงมีหนาที่ในการจัดหาบริการสาธารณะประเภทตาง ๆ เพื่อตอบสนองความ

ตองการของประชาชนตามท่ีกฎหมายไดกําหนดแบงหนาที่ไวแลว สวนหนวยงานราชการทุกแหงของ

ราชการบริหารสวนภูมิภาคมีหนาที ่ดําเนินตามกฎหมาย นโยบาย โครงการและคําสั ่งที ่ไดร ับ

มอบหมายจากราชการบริหารสวนกลางใหไปปฏิบัติภายในเขตพื้นที่ของตนก็ได นอกจากนี้ หนวย

ราชการแตละแหงของราชการบริหารสวนภูมิภาค อาจริเริ่มใหมีกิจกรรมบางอยางที่มีวัตถุประสงค

เพื่อการพัฒนา เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนหรือเพื่อสงเคราะหประชาชนในทองท่ีของ

ตนก็ได แตท้ังนี้จะตองอยูในภายในกรอบของกฎหมายหรือนโยบายราชการบริหารสวนภูมิภาคก็ตาม

ตางมีหนาที่ตองปฏิบัติเชนเดียวกัน โดยหนาที่เหลานี้หลายอยางที่ราชการบริหารสวนกลางเปนทั้งผู

ปฏิบัติเอง และเปนผูมอบหมายใหราชการบริหารสวนภูมิภาครับไปปฏิบัติในทองท่ีตาง ๆ ท่ัวประเทศ 

ดังนั้น ราชการบริหารสวนภูมิภาคจึงเทากับเปนแขนขาใหแกราชการบริหารสวนกลางนั้นเอง 

 4.2 ความสัมพันธในกระบวนการทํางาน 

 นอกจากที่ราชการบริหารสวนภูมิภาคมีความสัมพันธกับระบบบริหารราชการสวนกลาง

ผานทางโครงสรางและอํานาจหนาที่แลว ยังปรากฏความสัมพันธในอีกรูปแบบหนึ่งดวยการที่

สวนกลางเปนผูกําหนดนโยบาย กฎกระทรวง คําส่ัง แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนการปฏิบัติงานในเรื่อง

ตางๆ ไว เชน การจัดทําแผน การจัดทํางบประมาณประจําป การอนุมัติโครงการ การรายงานผลการ

ดําเนินงาน เปนตน ดวยเหตุนี ้ความสัมพันธระหวางราชการบริหารสวนภูมิภาคกับราชการบริหาร

สวนกลางจึงมีไดใน 2 แนวทางคือ (กุลธน ธนาพงศธร และเทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ, 2551 : 272) 

   4.2.1. การปฏิบัติงานในลักษณะที่เปนแบบจากบนลงลาง (Top-Down Approach) 

ดวยการท่ีหนวยงานราชการท่ีสังกัดสวนกลางส่ังการใหหนวยงานราชการท่ีต้ังอยูในภูมิภาคปฏิบัติตาม

นโยบาย แผน แผนงาน โครงการ คําสั่ง เชน กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการไปยังผูวาราชการ

จังหวัดทั่วประเทศใหเรงรัดปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายใหสถานศึกษาที่

อยูในสวนภูมิภาคใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนแบบใหนักเรียนเปนศูนยกลางของการ

เรียนรู เปนตน 

   4.2.2 การปฏ ิบ ัต ิง านในล ักษณะที ่ เป นแบบจากล างข ึ ้นบน  (Bottom–Up 

Approach) ดวยการท่ีหนวยราชการท่ีต้ังอยูในสวนภูมิภาคนําเสนองานในเรื่องตาง ๆ สงไปยังหนวย

ราชการที่สังกัดสวนกลางเพื่อใหรับทราบ หรือเพื่อนําเสนอใหสวนกลางดําเนินการตอไป หรือเพื่อ

รายงานผลการดําเนินงาน หรือเพื่อนําเสรอใหสวนกลางพิจารณาตัดสินใจ เชน ผูวาราชการจังหวัดทุก

จังหวัดรายงานผลการปราบปรามยาเสพติดใหแกปลัดกระทรวงมหาดไทยไดรับทราบ เปนตน 
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 4.3 ความสัมพันธในลักษณะทางกฎหมาย 

 ท้ังราชการบริหารสวนภูมิภาคและราชการบริหารสวนกลาง ตางถือวาเปนสวนราชการหรือ

หนวยงานของรัฐเชนเดียวกัน และกําเนิดขึ้นมาโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการแผนดินซึ่งในปจจุบันนี้คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

และท่ีแกไขเพิ่มเติม จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาว ระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคกับระบบ

บริหารราชการสวนกลางมีความสัมพันธในเชิงแนวดิ่ง (Vertical Relations) กลาวคือ ระบบบริหาร

ราชการสวนกลางมีฐานะที่สูงกวาและฝายที่มอบนโยบายและคําสั่งใหแกระบบบริหารราชการสวน

ภูมิภาคซึ่งมีฐานะที่อยูตํ่ากวารับไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ ดังปรากฏตามมาตรา 54 วรรคหนึ่งที่

กําหนดวา (ราชกิจจานุเบกษา, 2534 : 21, 23, 25) 

 ในจังหว ัดหนึ ่ง ใหมีผ ู ว าราชการจังหว ัดคนหนึ ่งเปนผู ร ับนโยบายและคําสั ่งจาก

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติใหเหมาะสมกับ

ทองที่ของประชาชน และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบรรดาขาราชการฝายบริหารซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน

ราชการสวนภูมิภาคจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอและจะใหมีรองผูวาราชการ

จังหวัดหรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด หรือทั้งรองผูวาราชการจังหวัดและผูชวยผูวาราชการจังหวัด 

เปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการจังหวัดก็ได 

 สําหรับความสัมพันธตามแนวดิ่งในราชการบริหารสวนภูมิภาคดวยกัน คือระหวางระดับ

จังหวัดกับระดับอําเภอนั้น ไดกําหนดไวหลายมาตรา ไดแก 

 มาตรา 61 ที่กําหนดไววา “ในจังหวัดหนึ่งใหมีหนวยงานราชการบริหารรองจากจังหวัด 

เรียกวา อําเภอ การต้ัง ยุบ และเปล่ียนเขตอําเภอ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา” 

 มาตรา 65 ที ่กําหนดอํานาจของนายอําเภอไวในวรรคสาม วา “บริหารราชการตาม

คําแนะนําและคําชี ้แจงของผู ว าราชการจังหวัดและผู ม ีหนาที ่ตรวจการอื ่นซ ึ ่งคณะรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ในเมื่อไมขัดตอกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี” 

 ดวยเหตุนี้จึงอาจกลาวไดวา ระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนระบบท่ีมีสวนเชื่อมหรือ

ขยายกิจกรรมของระบบบริหารราชการสวนกลางไปยังประชาชนในพื้นท่ีตางๆ ท่ัวประเทศ 

 4.4 ความสัมพันธในลักษณะของตัวบุคคลและสภาพของบุคคล 

 เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูในสวนราชการตาง ๆ ของทั้งราชการบริหารสวนภูมิภาคและ

ราชการบริหารสวนกลาง ตางมีสภาพเปนขาราชการหรือลูกจางประจําของรัฐเชนเดียวกัน และมี

หนาที่ท่ีตองปฏิบัติตามที่กําหนดไวสําหรับตําแหนงนั้น ๆ หรือที่ไดรับมอบหมายใหกระทําตลอดจนมี

สิทธิไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนหรือคาจาง และยังมีสิทธิไดรับประโยชนเกื้อกูลอื่น ๆ ตาม

กฎหมายไดกําหนดไวเชนเดียวกันอีกดวย 
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 สวนความสัมพันธระหวางขาราชการหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในราชการบริหารสวน

ภูมิภาคกับผูที่อยูในราชการบริหารสวนกลางนั้น พอที่จะแยกอธิบายออกเปน 2 ลักษณะ คือ (กุลธน 

ธนาพงศธร และเทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ, 2551 : 275) 

  4.4.1 ขาราชการหรือลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในราชการบริหารสวนภูมิภาคเปนผูท่ีไดรับ

การแตงตั้งจากผูบังคับบัญชาของหนวยราชการตาง ๆ ในสวนกลางใหไปประจําอยูในสวนภูมิภาค 

แหงใดแหงหนึ่ง ดังนั้นบุคคลนั้นยังคงสังกัดอยูในหนวยงานในสวนกลางและอาจไดรับการแตงตั้งให

กลับมาปฏิบัติราชการในหนวยงานสวนกลางหรือในสวนภูมิภาคอื่นก็ได โดยสถานภาพความเปน

ขาราชการหรือลูกจาประจํามิไดเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแปลงเพียงแตชื่อตําแหนงหนาที่การงานที่

ไดรับการแตงต้ังใหมเทานั้น 

  4.4.2 เนื ่องจากในจังหวัดหรืออําเภอหนึ่ง ๆ จะมีขาราชการที่ไดรับการแตงตั ้งจาก

สวนกลางใหไปดํารงตําแหนงตาง ๆ มากมาย เพื่อใหการบริหารราชการในจังหวัดหรืออําเภอเหลานั้น

เปนไปอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ กฎหมายไดกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนา

บังคับบัญชาบรรดาขาราชการสวนภูมิภาคในระดับจังหวัด ดังปรากฏตามพระราชบัญญัติระเบียบ 

พ.ศ.2534 และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.

2545 มาตรา 5 ท่ีกําหนดไววา “ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครอง

บังคับบัญชาขาราชการ และรับผิดชอบการบริหารราชการของจังหวัดดังกลาวในมาตรา 54 ใหมีปลัด

จังหวัดและหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซึ่งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ สงมาประจําทําหนาที่

ชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาค ซึ่งสังกัด

กระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น ” สวนในระดับอําเภอก็ใหนายอําเภอเปนหัวหนา ทําหนาที่

บังคับบัญชาชาบรรดาขาราชการในอําเภอและรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ ดังจะเห็นได

จากมาตรา 62 วรรคหนึ่งที่กําหนดไววา “ในอําเภอหนึ่ง มีนายอําเภอคนหนึ่งเปนหัวหนาปกครอง

บังคับบัญชาขาราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ” 

 ดังน ั ้น ถ ึงแม ว าผ ู  ว าราชการจังหว ัดและนายอําเภอจะเปนขาราชการในสังก ัด

กระทรวงมหาดไทยก็ตาม การติดตอสื่อสารระหวางกระทรวงทบวงอื่นๆ กับขาราชการในสังกัดของ

ตนในจังหวัดและอําเภอตางๆ จะตองกระทําโดยผานผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอแลวแตกรณี

ผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอ จึงมีบทบาทเสมือนหนึ่งเปนศูนยกลางการติดตอสื่อสารและ

ประสานงานระหวางหนวยราชการสวนภูมิภาคกับหนวยราชการสวนกลาง 

สรปุ 

 การจัดระเบียบระบบบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนการจัดระเบียบระบบบริหารราชการ

ตามหลักการแบงอํานาจการปกครอง โดยราชการบริหารสวนกลางไดแบงอํานาจในการบริหาร

ราชการบางอยาง หรือบางสวนไปใหหนวยราชการหรือตัวแทนของราชการบริหารสวนกลางไดมี
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อํานาจในการตัดสินใจ การปกครองบังคับบัญชา รวมทั้งการวินิจฉัยสั ่งการแทนราชการบริหาร

สวนกลางในระดับหนึ่ง ทั้งนี้ตัวแทนราชการบริหารสวนกลางไดแกเจาหนาที่ผูแทนท่ีราชการบริหาร

สวนกลางที่สงไปประจําในฐานะที่เปนตัวแทนตัวแทนของราชการบริหารสวนกลางโดยมอบหมายให

ปฏิบัติงานตามเขตการปกครองตางๆ ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

 ในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนการจัดระเบียบโดยมีกฎหมาย 2 ฉบับ

ไดแก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ท่ีไดกําหนดองคการราชการบริหาร

สวนภูมิภาคไดแก จังหวัดและอําเภอ และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสวนทองท่ี พ.ศ. 2457 ได

แบงหนวยการบริหารราชการประกอบดวย กิ่งอําเภอ ตําบล และหมูบาน 

คําถามทายบท 

 1. จงอธิบายความสําคัญของระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคในฐานะที่เปนกลไกทาง

การเมืองและกลไกในการบริหารราชการ 

 2. จงอธิบายโครงสรางระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองสวนทองท่ี พ.ศ. 2457 

 3. จงอธิบายอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการจังหวัดและนายอําเภอ มาอยางนอยตําแหนงละ 

5 ประการ 

 4. จงอธิบายความสําคัญของกํานันผูใหญบาน วามีความสําคัญตามลักษณะกฎหมาย

พระราชบัญญัติลักษณะปกครองสวนทองท่ี พ.ศ. 2457 อยางไร 

 5. จงอธิบายความสัมพันธระหวางระบบบริหารราชการสวนภูมิภาคกับระบบบริหาร

ราชการสวนกลาง วามีลักษณะความสัมพันธในดานใดบาง จงอธิบายมาอยางนอย 2 ดาน 
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