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สวนท่ี ๑ 

 

การพัฒนาระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคที่ผานมา 
 
 
 การพิจารณาปรับปรุงการจัดสวนราชการในภูมิภาค เพื่อลดบทบาท  
ลดความซ้ําซอนระหวางหนวยงาน และเพื่อใหการดําเนินงานในระดับพื้นที่มีความ
เขมแข็งและเปนเอกภาพ  อ.ก.พ.ร. ที่เกี่ยวของ โดยความเห็นชอบของ ก.พ.ร. / 
คณะรัฐมนตรี  ไดเคยมีการพิจารณากําหนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค  ดังนี้ 
 ๑. การจัดความสัมพันธของการบริหารราชการระหวางราชการสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
 ๒. การแกไขปญหาการบริหารราชการในสวนภูมิภาคอันสืบเนื่องมาจากการ
ปฏิรูประบบราชการ  กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลัง 
 ๓. การกําหนดใหมีราชการบริหารสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่นและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 
๑. การจัดความสัมพันธของการบริหารราชการระหวางราชการสวนกลาง  
     สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 
 อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการพัฒนาราชการบริหารสวนภูมิภาคเพื่อการบริการ
ประชาชน ไดจัดใหมีการประชุมสัมนาเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบบริหาร
ราชการสวนภูมิภาค  โดยเชิญหัวหนาสวนราชการและผูทรงคุณวุฒิที่เก่ียวของมา 
รวมประชุมและใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ จํานวน  ๔  ครั้ง  คือ  เมื่อวันที่  ๑๔ 
สิงหาคม  ๒๕๔๖ วันที่  ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๔๖ วันที่  ๒๐  สิงหาคม ๒๕๔๖  และวันที่  
๒๕  กันยายน  ๒๕๔๖  และนําผลท่ีไดจากการประชุมสัมนามาจัดทําเปนแนวทาง  
ไดขอสรุปดังนี้ 
 
 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
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 ๑.๑ การจัดความสัมพันธของการบริหารราชการระหวางราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นที่จะตอบสนองตอการบริหารราชการแบบ
บูรณาการและสอดคลองกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น  โดยการทบทวนบทบาทและ
พันธกิจของกระทรวง  กรม จังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหม ดังนี้ 
  ๑) การทบทวนบทบาทของกระทรวง กรม และจังหวัดใหม จากเดิมที่มี
การออกแบบใหกระทรวง เปนหนวยกําหนดยุทธศาสตรพัฒนานโยบาย (Corporation 
Unit) ใหกรมเปนหนวยปฏิบัติการ (Operating Unit) ในระดับของพันธกิจ (Mission) 
รวมทั้งทําหนาท่ีเปนหนวยสนับสนุนความรูวิทยาการใหมใหแกจังหวัดและทองถิ่น 
(Supporting/Technical Unit) โดยจังหวัดเปนหนวยปฏิบัติการ (Operating Unit) ใน
ระดับพื้นที่ (Area) ซึ่งตามสภาพการณที่ผานมาการทํางานของจังหวัดยังตอง
ดําเนินการตามนโยบายของสวนกลาง โดยไมไดคํานึงถึงความตองการของประชาชน 
และลักษณะเฉพาะของปญหาของแตละพื้นที่ รวมทั้งเปนการทําใหกรมจัดตั้งหนวยงาน
สวนกลางไปปฏิบัติงานประจําอยูในจังหวัดและอําเภอเปนจํานวนมาก ซึ่งผลกระทบที่
ตามมาก็คือการที่จังหวัดไมสามารถปกครองหรือบริหารในแนวราบ เพื่อใหเกิดการบูร
ณาการแผนงาน/โครงการ รวมทั้งทรัพยากร (สรรพกําลังและงบประมาณ) ในจังหวัดได
อยางมีประสิทธิภาพ และเปนเอกภาพ รวมท้ังเกิดการปฏิบัติงานท่ีซ้ําซอนกันระหวาง
หนวยงานในพื้นที่อีกดวย จึงไมสามารถดําเนินการเพื่อตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนและทิศทางการพัฒนาของจังหวัดได 
      ดังนั้น จึงตองใหทุกสวนราชการทบทวนบทบาทของกระทรวง กรม 
และจังหวัดใหม โดยกระทรวงจะเนนบทบาทการเปนหนวยกําหนดยุทธศาสตร พัฒนา
นโยบายและชี้นําเปาหมายการพัฒนา (Corporation Unit หรือ Strategic Unit) สวน
กรม /กลุมภารกิจ  เปนหนวยสนับสนุนความรูทางวิทยาการใหม  (Supporting/ 
Technical Unit) และรับผิดชอบการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร
หรือเปาหมายการพัฒนาที่กําหนด และเปนศูนย (HUB) ของจังหวัดในเรื่องนั้น สําหรับ
จังหวัดจะตองทําหนาท่ีเปนเจาภาพการบริหารจัดการงานราชการในทุกเรื่อง และดูแล
พื้นที่โดยจะเปนหนวยงานที่เชื่อมโยงความสัมพันธทางยุทธศาสตรตามนโยบายของ
รัฐบาล/กระทรวง กับความตองการของทองถิ่นและประชาชน พัฒนาทางเลือกเชิงกล
ยุทธ (Develop Strategic Choice) และการนําแผนงานมาปฏิบัติให 
 
 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๓ 

 
 

เครือขายพันธมิตร

- เขามามีสวนรวมคิด

รวมทํา รวมตรวจสอบจังหวัด

จังหวัด

จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- รวมคิด รวม

ทําบูรณาการแผน

ประสานการพัฒนา

กลุมจังหวัด

•จัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด

• การบูรณาการทรัพยากรระหวางกลุมจังหวัด/จังหวัด

• ประสานความรวมมือและแกไขปญหาระหวางจังหวัด/

กลุมจังหวัด

• การติดตามและประเมินผล

กระทรวง

การกําหนดนโยบาย

กลุมภารกิจ/กรม

การสงเสริมสนับสนุน

ทางดานเทคนิควชิาการ

รองนายกรัฐมนตรี

แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
การริเร่ิมในระดับพ้ืนท่ี
การแกปญหาในระดับพ้ืนท่ี
งานบริการสาธารณะท่ีทองถิ่นทําไมได

เครือขายพันธมิตร

- เขามามีสวนรวมคิด

รวมทํา รวมตรวจสอบจังหวัด

จังหวัด

จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- รวมคิด รวม

ทําบูรณาการแผน

ประสานการพัฒนา

กลุมจังหวัด

•จัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด

• การบูรณาการทรัพยากรระหวางกลุมจังหวัด/จังหวัด

• ประสานความรวมมือและแกไขปญหาระหวางจังหวัด/

กลุมจังหวัด

• การติดตามและประเมินผล

กระทรวง

การกําหนดนโยบาย

กลุมภารกิจ/กรม

การสงเสริมสนับสนุน

ทางดานเทคนิควชิาการ

รองนายกรัฐมนตรี

เครือขายพันธมิตร

- เขามามีสวนรวมคิด

รวมทํา รวมตรวจสอบจังหวัด

จังหวัด

จังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- รวมคิด รวม

ทําบูรณาการแผน

ประสานการพัฒนา

กลุมจังหวัด

•จัดทํายุทธศาสตรกลุมจังหวัด

• การบูรณาการทรัพยากรระหวางกลุมจังหวัด/จังหวัด

• ประสานความรวมมือและแกไขปญหาระหวางจังหวัด/

กลุมจังหวัด

• การติดตามและประเมินผล

กระทรวง

การกําหนดนโยบาย

กลุมภารกิจ/กรม

การสงเสริมสนับสนุน

ทางดานเทคนิควชิาการ

รองนายกรัฐมนตรี

แปลงนโยบายสูการปฏิบัติ
การริเร่ิมในระดับพ้ืนท่ี
การแกปญหาในระดับพ้ืนท่ี
งานบริการสาธารณะท่ีทองถิ่นทําไมได  

 
 

 
ภาพที่ ๑ การบริหารงานในภูมิภาครูปแบบใหม 

 
 
  ๒) กําหนดพันธกิจของราชการบริหารสวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวน
ทองถิ่นใหชัดเจน  ไมซ้ําซอน  แตสนับสนุนเชื่อมโยงและเกื้อกูลกัน ดังนี้ 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
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แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 

ราชการบริหาร
สวนกลาง 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

กระทรวง/กรม จังหวัด อําเภอ 

ราชการบริหาร
สวนทองถิน่ 

ดานการบริหาร 
๑. กําหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร เปาหมาย 
งบประมาณของ
หนวยงาน 
๒.  จัดสรรเปาหมาย
ผลผลติ บุคคล 
งบประมาณ 
๓. อํานวยการ สงเสริม 
สนับสนุนและติดตาม
ประเมินผลสวนราชการ
สวนกลาง/สวนภูมิภาค 
  

 
๑. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร 
เปาหมาย งบประมาณของ
จังหวัดโดยสนองตอบเปาหมาย
ของชาติ กลุมจังหวัด กระทรวง 
กรม  และความตองการของ
ทองถิ่น 
๒. อํานวยการ สงเสริม 
สนับสนุนและติดตาม
ประเมินผลหนวยงานใน
จังหวัด/ทองถิ่น 
 

  
๑.วางแผนกลยุทธ 
การพัฒนาของ
ทองถิ่น 
 

ดานการกํากับดูแล 
๑.  ดําเนินการยกราง 
ปรับปรุงกฎหมาย 
ระเบียบ คูมือวาดวยการ
บริการสาธารณะ
มาตรฐานหลกัประกัน 
๒.  อํานวยการ สงเสริม 
สนับสนุน ใหเกิดการ
ปฏิบัตติามกฎหมาย 
ระเบียบคูมือดังกลาว 
 

 
๑.  กําหนดแนวทาง วธิีการ
ปฏิบัติงานวาดวยการวางแผน 
การบริหารงาน การจัดบริการ
สาธารณะ ฯลฯ ในจังหวัด 
๒.  อํานวยการ กํากับดูแล 
สงเสริม สนับสนุน ให
หนวยงาน อปท . ในจังหวัด 
ปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
คูมือใหไดมาตรฐานและ
หลักประกันการใหบริการ
สาธารณะ 

 
๑. อํานวยการ 
กํากับดูแล สงเสริม 
สนับสนุน อปท. 
องคกรชุมชน และ
หนวยธุรกิจใน 
อําเภอตาม
กฎหมายและ
ระเบียบคูมือวาดวย
การวางแผน การ
บริหารงาน ระบบ
การจัดบริการ
สาธารณะ   
มาตรฐานและหลัก 
ประกันการ
ใหบริการสาธารณะ  
 

 

 



 
 

๕ 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 

ราชการบริหาร
สวนกลาง 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค 

กระทรวง/กรม จังหวัด 

ราชการบริหาร
สวนทองถิน่ 

อําเภอ 
ดานการสงเสริม
สนับสนุน 
๑.  สงเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยีของภาคธุรกิจ
ในภูมิภาค โดยใช
มาตรการระดับชาติ เชน 
มาตรการดานภาษี 
การเงิน การตลาด 
๒. การคนควาวิจัย 
ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ 
 

 
๑.  สงเสริมการพัฒนาขีด
ความสามารถของ อปท.  
องคกรชุมชน และองคกรธุรกิจ
เอกชนในจังหวัด  โดยใชกลไก 
การวางแผนยทุธศาสตร การ
ประสานงาน การใหขอมูล
ขาวสาร การสนับสนุนทาง
วิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยีในจังหวัด 

 
๑.  สงเสริมการ
พัฒนาขีดความ 
สามารถของ อปท.  
องคกรชุมชน และ
องคกรธุรกิจเอกชน
ในอําเภอ โดยใช
กลไกการประสาน 
งาน การใหขอมูล
ขาวสาร การ
สนับสนุนทาง
วิชาการงบประมาณ  
บุคลากร เคร่ืองมือ
และเทคโนโลยีของ
อําเภอและจังหวัด 
 

 

ดานการปฏิบัติการ 
๑.  จัดบริการสาธารณะ
และดําเนินกิจกรรมอัน
เปนสาธารณะประโยชน
ระดับชาติ  เชน การ
ปองกันประเทศ  ความ
สงบเรียบรอยและความ
ยุติธรรม 
๒. ดําเนินการอ่ืน ๆ 
ตามที่รัฐบาลมอบหมาย 
 

 
๑.  จัดบริการสาธารณะใน
ระดับจังหวัดตามนโยบาย 
๒. จัดบริการสาธารณะและ
ดําเนินกิจกรรมอันเปน
สาธารณะประโยชนในระดับ
จังหวัด/กลุมจังหวัดที่มิไดอยู
ในอํานาจหนาที่ของ อปท. 
๓.  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามที่
รัฐบาลมอบหมาย 

 
๑.  จัดบริการ
สาธารณะและ
ดําเนินการอ่ืน ๆ  
ตามที่ จังหวัดและ
รัฐบาลมอบหมาย 
 

 
๑.  จัดบริการ
สาธารณะ 
๒.  แกไขปญหา 
ในพื้นที ่
๓.  จัดระเบียบ
ชุมชนในทองถิ่น 
๔.  พัฒนาคนใน
ทองถิ่น 
๕.  พัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน 
และสิ่งแวดลอม 
 

 

 



 
 

๖ 

๒. การแกไขปญหาการบริหารราชการในสวนภูมิภาคอันสืบเนื่องมาจากการ 
     ปฏิรูประบบราชการ กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลัง 
 ๒.๑ สืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการกรณีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (ซึ่งไดมีการยุบหนวยงานระดับอําเภอของกรมปศุสัตวและกรมประมง)และ
กรณีกระทรวงการคลัง (ที่ไดปรับปรุงหนวยงานดานการจัดเก็บภาษีที่เปนราชการ
บริหารสวนภูมิภาคของกระทรวงโดยปรับเปลี่ยนฐานะจากราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ไปเปนสวนราชการในสังกัดราชการบริหารสวนกลางในกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต 
และกรมธนารักษ   กระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือเสนอความเห็นวาการปรับเปล่ียน
ดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารราชการและการใหบริการประชาชนในพื้นที่  
 ๒.๒ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดพิจารณาเรื่องนี้แลวในการประชุม
ครั้งท่ี ๖/๔๖  วันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  ไดเสนอความเห็นในการแกไขปญหาการ
บริหารราชการในสวนภูมิภาคอันสืบเนื่องมาจากเรื่องดังกลาว ซึ่งนอกจากจะเสนอ
ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการจัดสวนราชการแลว ยังไดเสนอแนวทางการจัดระบบการ
ใหบริการประชาชนในพื้นที่ภูมิภาค เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้ 

ก. กรอบแนวคิด   
      ๑) ภารกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และจัดหารายไดของรัฐบาลจะ
จัดเปนราชการบริหารสวนกลางในความรับผิดชอบของกระทรวง กรม เชนเดียวกับการ
จัดระบบบริหารภาษีและการหารายไดของประเทศในกลุมเครือจักรภพอังกฤษ 
      ๒) ภารกิจที่ภาครัฐจะตองใหบริการประชาชนในระดับพื้นที่ และ
ภารกิจดังกลาวทองถิ่นยังไมไดรับการถายโอนภารกิจดําเนินการก็ใหจัดเปนราชการ
สวนภูมิภาค 
      ๓) การใหบริการประชาชนควรกําหนดใหมีหลากหลายวิธีการและ
รูปแบบ โดยยึดสภาพพื้นที่ พันธกิจ สภาพปญหา และสามารถตอบสนองความตองการ
ของชุมชน และปรชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๐ โดยสนับสนุนใหมีการปรับปรุงสมรรถนะของจังหวัด
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ แกไขปญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่อยางมีบุรณาการควบคูไปพรอม
กับการบริหารจัดการระดับอําเภอเพื่อใหเปนจุดรวม (Outlet) ในการใหบริการประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพและประชาชนไดรับบริการอยางสะดวก ถูกตอง รวดเร็ว 

ข. กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๗ 

  จากกรอบแนวคิดดังกลาว  จึงควรกําหนดแนวทางการใหบริการ
ประชาชนดานการเกษตรในสวนภูมิภาค เปน ๒ รูปแบบดังนี้ 
  ๑) ในพื้นที่อําเภอที่ประชาชนใชบริการดานการเกษตร ประมง และ 
ปศุสัตวมาก และคุมคากับการจัดตั้งสํานักงานในการใหบริการในระดับอําเภอ ก็ใหจัดให
มีสํานักงานปศุสัตวอําเภอ  และสํานักงานประมงอยูอําเภอในอําเภอนั้นเหมือนเชนกอน
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมและปรับปรุงรูปแบบและวิธีการใหบริการประชาชน   
โดยจัดตั้งเปนศูนยบริการรวมเพื่อใหบริการดานการเกษตรครบวงจรแกประชาชนให
เสร็จส้ิน ณ  จุดเดียวกัน 
  ๒) ในพื้นที่อําเภอท่ีประชาชนใชบริการดานการเกษตร และ/หรือประมง 
และ/หรือปศุสัตว ไมมากนัก ไมคุมคากับการจัดตั้งสํานักงานในการใหบริการในระดับ
อําเภอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดบริการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้ 
      (๑) ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดและสํานักงานประมงจังหวัดจัดใหมี
หนวยบริการเคล่ือนท่ีรับผิดชอบพื้นที่ ๒-๓ อําเภอ โดยใหสังกัดสํานักงานประมงจังหวัด 
และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดซึ่งเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค แลวแตกรณี 
      (๒) พัฒนาเครือขายงานดานการเกษตร เชน ประมงอาสา ปศุสัตว
อาสาใหเขมแข็งโดยใหกระทรวงเกษตรและสหกรณทบทวนระบบการจายคาตอบแทน
ตามผลงานใหกับเครือขายดังกลาวดวย 
      (๓) จางเหมาภาคเอกชน หนวยงานปกครองสวนทองถิ่นหรือ
ประชาชนดําเนินการแทนในบางภารกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ภาคเอกชนมีความพรอม  
      (๔) ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณถายโอนภารกิจบางเรื่องใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทน 
      (๕) สนับสนุนสงเสริมใหมีชองทางสําหรับประชาชนมาขอรับบริการ/
ใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส โดยผานทางระบบอินเตอรเน็ต และศูนยบริการทาง
โทรศัพท 
      ทั้งนี้ ในจังหวัดอาจจัดใหมีรูปแบบการใหบริการรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งหรืออาจผสมผสานหลายรูปแบบก็ได ตามสภาพพื้นที่ พันธกิจ สภาพปญหาและ
สามารถตอบสนองความตองการของชุมชนและประชาชนในทองถิ่น โดยใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ไปศึกษาวาควรมีการจัดรูปแบบการใหบริการอยางไรใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๔๖ 

ค. กรณกีระทรวงการคลัง  

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๘ 

         จากกรอบแนวคิดดังกลาว จึงควรกําหนดแนวทางการแกไขปญหากรณี
กระทรวงการคลัง ดังนี้ 
         (๑) ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงสราง
สวนราชการดังกลาว   ถึงความคุมคาและประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   รวมทั้ง
ผลกระทบที่เกิดจากการจัดโครงสรางดังกลาว  
         (๒) กระทรวงการคลังมอบอํานาจที่เคยมอบใหผูวาราชการจังหวัดกลับคืน
ใหผูวาราชการจังหวัดตามเดิมและใหพิจารณามอบอํานาจเพิ่มเติม  รวมทั้งวางกรอบ
แนวทางระบบการประสานงานระหวางผูวาราชการจังหวัดกับสวนราชการของกระทรวง
ที่ไปปฏิบัติงานใน พื้นที่ใหชัดเจนดวย  
         (๓) กรณีของกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลังจึงควรดําเนินการ ดังนี้  
              (๓.๑) ฝากงานของกรมสรรพสามิตใหกรมสรรพากรดําเนินการแทน 
ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูเสียภาษี  ณ  จุดเดียวและเปนการประหยัด
คาใชจาย 
       (๓.๒) เปนหนวยบริการเคล่ือนที่ลงไปตามอําเภอ ตามชวงเวลาที่
จัดเก็บภาษี 
       (๓.๓) ถายโอนภารกิจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือตัวแทน
จําหนายสง/ปลีกสุรา ยาสูบเปนผูดําเนินการแทน 
       (๓.๔) สนับสนุนใหมีชองทางสําหรับประชาชนมาขอรับบริการโดย
ผานระบบไปรษณียหรือทางอินเตอรเน็ต 
 
 ๒.๓ คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ ธนัวาคม ๒๕๔๖  
แลวมีมติ ดังนี้  
                    ๒.๓.๑ เห็นชอบกับแนวทางการแกไขปญหา ในกรณีของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ ตามขอเสนอของ ก.พ.ร. และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. รับไปพิจารณารวมกันเพื่อดําเนินการตาม
แนวทางดังกลาว โดยคํานึงถึงการประสานงานกับผูวาราชการจังหวัดในระบบการ
บริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งนี้ อาจพิจารณาใหสถาบันการศึกษาในทองถิ่น 
เชน สถาบันราชภัฏหรือวิทยาลัยเกษตรกรรมเขารวมพิจารณาดวย อยางไรก็ตาม
จะตองไมเพิ่มอัตรากําลังและคาใชจายบุคคลภาครัฐ 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๙ 

 ๒.๓.๒ สําหรับกรณีกระทรวงการคลังไดทดลองและเริ่มปฏิบัติมาระยะหนึ่ง
แลว หากปรับเปล่ียนใหกลับไปสูระบบเดิมอาจเกิดปญหาได และคณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เห็นชอบแนวทางที่จะมี CFO (Chief Financial Officer) เปนศูนยกลางบริหารงาน
การเงินของจังหวัด    รวมทั้งรัฐบาลมีดําริที่จะพิจารณาทบทวนโครงสรางของ
กระทรวงการคลังเพื่อพัฒนาไปสูระบบใหม ในชั้นนี้จึงเห็นควรใหดําเนินการดังนี้ 
     (๑) ใหสํานักงาน ก.พ.ร.ประเมินผลการปรับเปล่ียนโครงสรางของกระทรวงการคลัง
เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรี และในระหวางนี้ยังมิใหสวนราชการอื่นดําเนินการตาม
แนวทางของกระทรวงการคลังจนกวาจะทราบผลการประเมินอยางชัดเจน 
     (๒) เพื่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการติดตอขอรับ
บริการจากสวนราชการดังกลาว  ในระหวางนี้ใหกระทรวงการคลังฝากงานใหหนวยงาน
อื่นของรัฐในพื้นที่รับไปปฏิบัติตามความเหมาะสม 
     (๓) ใหกระทรวงการคลังใชระบบเทคโนโลยีทางดานอิเล็กทรอนิกสทั้งหลาย 
เพื่อชวยแกไขปญหาและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่มาขอรับบริการ   รวมทั้ง
จัดหนวยบริการเคล่ือนท่ีเพื่อบริการประชาชนดวย 
     (๔) ใหกระทรวงการคลังมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด  ในการบังคับ
บัญชาขาราชการ ตลอดจนการอนุมัติ อนุญาต ในเรื่องตาง ๆ ของสวนราชการ
สวนกลางภายในจังหวัดใหชัดเจนตามแนวทางที่  ก.พ.ร. เสนอ 
  (รายละเอียดตามภาคผนวก ๒.๑) 
 
๓. การกําหนดใหมีราชการบริหารสวนภูมิภาคของกรมสงเสริมการปกครอง 
     ทองถิ่นและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๔๗  ไดพิจารณา
กรณีที่กระทรวงมหาดไทยขอกําหนดใหมีราชการบริหารสวนภูมิภาคของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งท้ังสองกรมเปนกรมที่ 
จัดตั้งขึ้นใหมในเดือนตุลาคม 2545   โดยไมกําหนดใหมีราชการบริหารสวนภูมิภาค แต
โดยที่ลักษณะการปฏิบัติงานของทั้ง  2  กรม  จําเปนตองใหบริการประชาชนและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นถึงในระดับพื้นที่ดวย คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการให
ทั้งสองกรมใหมีราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยไดกําหนดเงื่อนไขวา ในชวงการ
ปรับ เปลี่ ยนและการปรับปรุ งการบริหารราชการส วนกลาง  ภูมิภาค  และ 
 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
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๑๐ 

  (รายละเอียดตามภาคผนวก ๒.๒) 
 
 อยางไรก็ตามการเสนอแนวทางการแกไขปญหาการบริหารราชการสวน
ภูมิภาคดังที่กลาวขางตน  เปนการแกปญหาเฉพาะเรื่อง ยังไมสามารถแกไขปญหาการ
จัดตั้งหนวยงานสวนกลางในสวนภูมิภาค และการกําหนดราชการบริหารสวนภูมิภาคให
มีความเปนเอกภาพ และลดความซํ้าซอนของการปฏิบัติภารกิจลงได  ประกอบกับใน
ปจจุบันสวนราชการตาง ๆ มีความประสงคที่จะจัดตั้งหนวยงานสวนกลางในภูมิภาค ทั้ง
ระดับกองและสํานัก รวมทั้งหนวยงานที่เปนราชการบริหารสวนภูมิภาคในระดับจังหวัด
และอําเภอเปนจํานวนมาก จึงจําเปนตองกําหนดแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
เพื่อใหเปนแนวทางและวิธีการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกันในทุกสวนราชการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


