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สวนท่ี ๒ 

 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 
 
 การกําหนดแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาคในครั้งนี้ จะเปนแนวทางท่ี
ครอบคลุมถึงหนวยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ภูมิภาค ๒ ลักษณะ คือ  (๑) หนวยงานของ
ราชการบริหารสวนกลางที่จัดตั้งในภูมิภาค และ (๒) สวนราชการสวนภูมิภาคของ
กระทรวง ทบวง กรม(ระดับจังหวัดและอําเภอ) โดยยึดหลักบทบาทหนาท่ีที่ชัดเจน ไม
ซ้ําซอน มีความกะทัดรัด คลองตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่อิงหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีและหลักประชาธิปไตย โดยการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน 
และชุมชนเขามามีบทบาทมากขึ้น เพื่อใหสวนราชการดังกลาวสามารถประสานและ
ร ว ม มื อ กั น ป ฎิ บั ติ ภ า ร กิ จ  เ พื่ อ ต อ บ ส น อ ง ต อ ค ว า ม ต อ ง ก า ร 
ของประชาชนและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารงานแบบ
บูรณาการในจังหวัด 
 แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาคนี้ ไดมาจากการศึกษา ทบทวน
แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาคโดยรวบรวมจาก มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ มติ
คณะกรรมการและอนุกรรมการตาง ๆ รวมทั้งรายงานการศึกษาท่ีเคยดําเนินการไว เชน 
รายงานวิจัย การพัฒนาโครงสรางการบริหารราชการสวนภูมิภาค โดยสถาบันวิจัยและ
ใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ธันวาคม ๒๕๔๘)  และไดนําเสนอ อ.
ก.พ.ร. ที่เก่ียวของ  ก.พ.ร.  และคณะรัฐมนตรี ดังนี้  

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 

(๑) อ.ก.พ.ร. เก่ียวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในสวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๐ วันที่  ๑๘  
เมษายน  ๒๕๕๐  ครั้งที่ ๓/๒๕๕๐ วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๐  และ
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๐  วันที่  ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๕๐   

(๒) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ ๗/
๒๕๕๐ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๐ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๐ วันที่ ๒๐ 
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 (๓)คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๐ ไดมีมติ
เห็นชอบกับแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาคตามที่ ก.พ.ร. เสนอ 
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงเวียนแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค
ใหกระทรวง กรม ทราบตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร ๑๒๐๐/ว๑๘ ลง
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ดวยแลว(ภาคผนวก 3.3)  

 
แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค ที่ผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
 

๑. กรอบแนวคิดในการจัดสวนราชการในสวนภูมิภาค 
 

 
 
 

ภาพที่ ๒  แสดงกรอบแนวคิดของการจัดสวนราชการในภูมิภาค 

 
 ๑.๑ หลักการบริหารราชการแนวใหมและหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล  ซึ่งประกอบดวยหลักการยอย ไดแก (๑) หลักขนาด
ขององคการที่เหมาะสม  (๒) หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ 
(๓) หลักความคุมคา และ (๔) หลักคานิยมประชาธิปไตย โดยเนนการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมและการยึดประชาชนเปนศูนยกลางที่หมายถึงการที่ประชาชนมีสวนรวม
ในการกําหนดความตองการหรือไมตองการ ในบริการของรัฐ การมีสวนรวมการ 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๓ 

 
 

 
 

     ภาพที่ ๓  แสดงหลักการบริหารราชการแนวใหมและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

 
๑.๒ หลักความสัมพันธในเชิงกฎหมายปกครองระหวางราชการบริหาร

สวนกลางกับราชการบริหารสวนภูมิภาค ซึ่งถือวาราชการบริหารสวนภูมิภาคมีฐานะ
เปนผูแทนของรัฐบาลในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ และเปนผูแทนของกระทรวง 
ทบวง กรมในการปฏิบัติราชการตามอํานาจและหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรมให
เหมาะสมกับทองที่และประชาชนภายในเขตจังหวัด และการกํากับดูแลและการบังคับใช
กฎหมายเพื่อประโยชนของสังคม รวมตลอดถึงการมีความสัมพันธตามกฎหมายกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนในจังหวัดนั้น ในฐานะท่ีเปนองคกรเชื่อมโยง
ของราชการบริหารสวนกลางกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน 

๑.๓ หลักความสัมพันธในเชิงยุทธศาสตรระหวางราชการบริหาร
สวนกลาง และราชการบริหารสวนภูมิภาค โดยราชการบริหารสวนกลาง จะเนนการ
เปนหนวยกําหนดยุทธศาสตร  พัฒนานโยบายและชี้นําเปาหมายการพัฒนาการเปน
หนวยสนับสนุนความรูทางวิทยาการใหม และการเปนผูกําหนดแนวทาง/ 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๔ 

๑.๔ หลักการบริหารราชการแบบเครือขาย โดยการสรางเครือขายหรือ
การสรางพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร ในทุกภาคสวนใหเขามาชวยหรือมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติงานแทน โดยไมจําเปนตองจัดตั้งสวนราชการ  
 
๒. นิยาม  
 ๒.๑ การบริหารราชการสวนภูมิภาค  เปนการแบงอํานาจการปกครองหรือ
มอบอํานาจจากราชการบริหารสวนกลางใหแกผูแทนกระทรวง ทบวง กรม  ซึ่งมา
ปฏิบัติการประจําอยูในภูมิภาค โดยเจาหนาที่ที่ปฏิบัติราชการในสวนภูมิภาคเหลานั้น
อยูภายใตการปกครองบังคับบัญชาของผูวาราชการจังหวัด ตามนัยของมาตรา ๕๔ แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
 ๒.๒ การบริหารราชการแบบเครือขาย  เปนลักษณะการบริหารองคกร
ภาครัฐท่ีมีการจัดองคกร ที่เชื่อมโยงลงไปตั้งแตระดับชาติ สวนกลาง จังหวัดจนถึงระดับ
อําเภอ โดยไดรับการมอบภารกิจที่ชัดเจน  รวมถึงการจัดตั้งเครือขายอาสาสมัคร เพื่อ
ชวยเหลือในการปฏิบัติภารกิจในระดับชุมขน (ตําบลและหมูบาน) ดวย นอกจากนี้ยัง
หมายรวมถึงลักษณะของการจัดการบริหารงานที่มีการจัดองคกรบริหารในลักษณะของ
ชุดความรวมมือระหวางหนวยงานที่เปนสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น รวมทัง้
องคกรภาคเอกชนและองคกรภาคประชาสังคมเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรหรือแกไขปญหาที่มีลักษณะสลับซับซอนและมีผูมีสวนไดเสียหลายฝาย
จํานวนมาก 

 ๒.๓ พันธมิตรเชิงยุทธศาสตร  เปนการทํางานที่รวมกันระหวางตางสวน
ราชการ หนวยงานหรือภาคสวน ที่มีวัตถุประสงค และมีการแบงปนคุณคารวมกัน เชน 
การจัดระบบการทํางานที่สามารถเพิ่มชองทางในการใหบริการแกประชาชน โดย 
 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
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๓. แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค  

โดยท่ีราชการบริหารสวนภูมิภาคมีสถานะทางการปกครอง ที่ถือวาเปน
ผูแทนของรัฐบาล ในการนําภารกิจของและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ภายในเขตพื้นที่ และเปนผูแทนของกระทรวง ทบวง กรมในการปฏิบัติราชการ
ตามอํานาจและหนาที่ของกระทรวง ทบวง กรมใหเหมาะสมกับทองที่และประชาชน
ภายในเขตจังหวัด รวมทั้งการมีความสัมพันธเชื่อมโยงทางปกครองกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและประชาชนในจังหวัดนั้นการจัดสวนราชการเพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่ระดับ
ภูมิภาค (จังหวัดและอําเภอ) จึงตองใหความสําคัญกับการจัดสวนราชการสวนภูมิภาค
ของกระทรวง ทบวง กรม(เปนราชการบริหารสวนภูมิภาค) ไมสมควรจัดตั้งเปน
หนวยงานของราชการบริหารสวนกลางในภูมิภาค 

 ดังนั้น เพื่อใหการจัดสวนราชการในภูมิภาคสอดคลองกับหลักการ และกรอบ
แนวคิดตามขอ ๒ จึงไดกําหนดแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค ไวเปน  
๒ แนวทาง  คือ  

(๑) แนวทางการจัดตั้งหนวยงานของราชการบริหารสวนกลางในภูมิภาค
(จังหวัด) และ  

(๒) แนวทางการจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม  
โดยมีรายละเอียดของแตละแนวทาง ดังนี้ 

 

 ๓.๑ แนวทางการจัดตั้งหนวยงานของราชการบริหารสวนกลางใน
ภูมิภาค(จังหวัด) 
     ๓.๑.๑ หลักการ 
             ๓.๑.๑.๑ การจัดตั้งหนวยงานที่มีพื้นที่ปฏิบัติการในเขตจังหวัด
ใหกําหนดเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค ไมใหจัดตั้งเปนหนวยงานของราชการบริหาร
สวนกลางในภูมิภาคเวนแตอยูในเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๖ 

 
 
 
        (๑) เปนภารกิจที่ไมเกี่ยวของกับงานบริการประชาชน/
ครัวเรือน/ชุมชน 
        (๒) เปนภารกิจที่ตองปฏิบัติครอบคลุมคาบเกี่ยวหลาย
จังหวัดเพื่อตอบสนองความตองการตอสวนรวมหรือเปนภารกิจที่ตอบสนองตอบทบาท
หลักของหนวยงานตนสังกัด 
        (๓) มีความจําเปนตองจัดตั้งตามที่กฎหมายกําหนด  
        (๔) เปนภารกิจของรฐับาลซึ่งไมอาจมอบใหภูมิภาค
ดําเนินการแทนได ตามแนวทางสากลในอารยประเทศ 
      ๓.๑.๑.๒ ภารกิจดังกลาว จะตองเปนที่มิใชอํานาจหนาท่ีของ
ทองถิ่น 
 ๓.๑.๒ รูปแบบ การจัดตั้งหนวยงานของราชการบริหารสวนกลางใน
ภูมิภาค   มี  ๒  รูปแบบ ดังนี้ 
      (๑) รูปแบบที่ ๑ การกําหนดเปนหนวยงานระดับกองหรือสํานัก 
ซึ่งปรากฏในกฎกระทรวงแบงสวนราชการ เชน สํานักงานภาค /เขต หรือสํานัก  
      (๒) รูปแบบท่ี ๒ การกําหนดเปนหนวยงานต่ํากวาระดับกอง
หรือสํานัก  อยูในสังกัดกองหรือสํานัก (ไมปรากฏในกฏกระทรวงแบงสวนราชการ) 

๓.๑.๓ แนวทางการพิจารณา  
      ๓.๑.๓.๑ สวนราชการที่จะจัดตั้งเปนหนวยงานของราชการ
บริหารสวนกลางในภูมิภาคตองมีภารกิจ หรือ ลักษณะ สอดคลองกับลักษณะงานขอใด
ขอหนึ่ง ดังนี้ 
        (๑) เปนงานวิชาการ วิจัย พัฒนา และการบริการ
วิชาการ ที่มุงการบริการและใหประโยชนตอสวนราชการหรือสวนรวมของประเทศ 
        (๒) เปนงานที่เกี่ยวของกับการปองกันประเทศ และ
ความมั่นคงแหงรัฐ 
        (๓) เปนงานที่มีการดําเนินการครอบคลุมพื้นที่หลาย
จังหวัดท่ีไมยึดโยงกับเขตการปกครอง ไดแก พื้นที่ในลักษณะลุมน้ํา เขตปา เขตอุทยาน 
เปนตน 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
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        (๔) กฎหมายบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการในลักษณะ
ดังกลาว 
        (๕) หากไมเปนไปตามขอ (๑) - (๔)  ใหกําหนดสวน
ราชการ เปนราชการบริหารสวนภูมิภาค 
      ๓.๑.๓.๒ การกําหนดหนวยงานดังกลาว จะตองแสดงให 
เห็นถึง 
        (๑) ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ โดยการ
กําหนดหนวยงานดังกลาวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการตามภารกิจ 
ซึ่งผลสุดทายจะกอใหเกิดประโยชนโดยสวนรวมของชาติหรือตอประชาชน อยางแทจริง 
        (๒) ความคุมคาในการจัดตั้งและการใชทรัพยากรการ
บริหาร  โดยมีการเกล่ียอัตราขาราชการที่เหมาะสม 
        (๓) เปนการจัดตั้งท่ีสอดคลองหรือมีสวนกอใหเกิดการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
      ๓.๑.๓.๓ กรณีที่สวนราชการประสงคจะขอจัดตั้งหนวยงานของ
ราชการบริหารสวนกลางในภูมิภาค จะตองแสดงรายการประกอบการขอจัดตั้ง ซึ่ง
ประกอบดวย 
        (๑) การวิเคราะหภารกิจ เพื่อแสดงใหเห็นวาเปน
ภารกิจที่สอดคลองกับหลักการและลักษณะงานที่สมควรจัดตั้งเปนหนวยงานของ
ราชการบริหารสวนกลางในภูมิภาค ตามขอ ๓.๑.๑  และขอ ๓.๑.๓.๑ 
        (๒ )  การวิ เคราะหความคุมคาของการจัดตั้ ง
หนวยงาน โดยตองแสดงถึง (๑) ปริมาณงานที่ไดดําเนินการไปแลว และเปาหมายของ
งานในอนาคต (๒) ขนาดหรือขอบเขตพื้นที่ที่ตองดูแล เพื่อใหครอบคลุมภารกิจที่
รับผิดชอบท้ังหมด (๓) รายละเอียดการเปล่ียนแปลงของงบประมาณคาใชจาย และการ
จัดสรรอัตรากําลัง กอนและหลังการจัดตั้ง  (๔)กลไกการดําเนินงานตามภารกิจ ซึ่งแสดง
ถึงระบบหรือวิธีการทํางานที่สามารถเห็นความเชื่อมโยงของการทํางานในภาพรวมของ
สวนราชการ และ (๕) ประโยชนที่จะไดรับจากการจัดตั้งหนวยงานดังกลาว ทั้ง
ประโยชนที่จะเกิดกับประชาชน และประโยชนที่จะสงผลถึงการพัฒนาของประเทศชาติ
ตอไป   
 
 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๘ 

 
๓.๒ แนวทางการจัดตั้งสวนราชการสวนภูมิภาคของกระทรวง ทบวง กรม 

๓.๒.๑ หลักการ  
   ๓.๒.๑.๑ หากกระทรวง ทบวง กรมใดมีความจําเปนจะตอง
ดําเนินการบริการประชาชน การพัฒนาพื้นที่หรือการบังคับใชกฎหมายในพื้นที่ และ
ภารกิจดังกลาวตองมิไชภารกิจที่ราชการบริหารสวนทองถิ่นตองดําเนินการ ใหจัดเปน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค 
   ๓.๒.๑.๒ การกําหนดใหมีสวนราชการดังกลาวนั้น ไมจําเปนตอง
จัดตั้งใหครบทุกจังหวัด/อําเภอ  ก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพพื้นที่ พันธกิจ สภาพปญหา 
ความจําเปนและปริมาณงานของพื้นที่ที่ตอเนื่องตลอดป  ความคุมคาและความสามารถ
ในการตอบสนองความตองการของชุมชนและประชาชนของจังหวัด/อําเภอ เปน
ตัวกําหนด  
   ๓.๒.๑.๓ ในกรณีของกระทรวง ทบวง กรม ที่ยังไมไดมีการแบง
สวนราชการเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหกระทรวงมีสวนราชการประจําจังหวัดที่
เปนผูแทนกระทรวงแตเพียงสวนราชการเดียวเพื่อเปนศูนยรวมภารกิจหรือกิจกรรมที่
หลากหลายของกรมตาง ๆ ในกระทรวงเขาไวดวยกัน เพื่อใหมีเอกภาพและศักยภาพใน
การนําเอานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลในระดับพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล และหากมีความจําเปนจะตองมีสวนราชการประจําจังหวัดเกินหนึ่งสวน
ราชการ ใหมีสวนราชการประจําจังหวัดตามจํานวนของกลุมภารกิจของกระทรวงนั้น 
 

  ๓.๒.๒ รูปแบบ รูปแบบของสวนราชการสวนภูมิภาค เปนรูปแบบท่ีเนน
เพื่อการบริการประชาชน โดยคํานึงถึงความคุมคาในการจัดตั้งดวย จึงควรมีรูปแบบ
หลากหลาย ซึ่งอาจจัดแบงได ดังนี้ 
   ๓.๒.๒.๑ การจัดสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับ
จังหวัด  
        (๑) รูปแบบของการจัดสวนราชการบริหารสวนภูมิภาค
ระดับจังหวัด มีไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 
     (๑.๑) การจัดแบบ จ๑ “มีสวนราชการประจํา
จังหวัดบางจังหวัด” คือการกําหนดใหมีสวนราชการประจําจังหวัดในบางจังหวัดเทานั้น 
ไมครอบคลุมท้ัง ๗๕ จังหวัด 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๙ 

     (๑.๒) การจัดแบบ จ๒ “มีสวนราชการประจํา
จังหวัดแบบกลุมจังหวัด” คือการกําหนดใหมีสวนราชการประจําจังหวัด โดยให
รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดท่ีตั้งอยูและในพื้นที่จังหวัดใกลเคียงในรูปของกลุมจังหวัด 
     (๑.๓) การจัดแบบ จ๓ “มีสวนราชการประจํา
จังหวัดรายจังหวัด”  คือการกําหนดใหมีสวนราชการประจําจังหวัดครอบคลุมทั้ง     ๗๕  
จังหวัด 
     (๑.๔) การจัดแบบ จ๔ “มีสวนราชการประจํา
จังหวัดบางจังหวัดผสมกับแบบกลุมจังหวัด” เปนรูปแบบผสมคือ การมีสวนราชการ
ประจําจังหวัดท่ีรับผิดชอบเฉพาะจังหวัดท่ีสวนราชการนั้นตั้งอยู และกรณีที่นอกจาก
รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดท่ีตั้งแลวตองรับผิดชอบในพื้นที่ของจังหวัดใกลเคียงในรูปของ
กลุมจังหวัด โดยการจัดลักษณะนี้นั้นอาจครอบคลุมท้ัง ๗๕ จังหวัด หรือไมก็ได 
 

การจัดแบบ จ๑  

 
 

การจัดแบบ จ๒ 

 
 

ภาพที่ ๔  แสดงรูปแบบการจัดสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับจังหวัด 
   แบบ จ๑ และ จ๒ 

 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๑๐ 

 
 
การจัดแบบ จ๓ 

 
 
            การจัดแบบ จ๔ 

 
 

ภาพที่ ๕  แสดงรูปแบบการจัดสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับจังหวัด 
แบบ จ๓ และ จ๔                                            

 
    (๒) เงื่อนไขของการกําหนดรูปแบบ มีดังนี้ 

     (๒.๑) การจะใชรูปแบบใดนั้น จะขึ้นอยูกับปริมาณ
ของภารกิจในการบริการประชาชน การพัฒนาพื้นที่หรือการปฏิบัติการ/บังคับใช
กฎหมายในเขตจังหวัด ปริมาณของประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายหรือกลุมที่มีความ
ตองการในการรับบริการจากสวนราชการนั้น รวมถึงความคุมคาของการที่จะจัดตั้งสวน
ราชการนั้น นอกจากนั้นแลวตองพิจารณาถึงการมอบหมายใหสวนราชการอื่น
ดําเนินการแทนดวย 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๑๑ 

     (๒.๒) รูปแบบที่กําหนดจะไมกระทบตอการจัด
สวนราชการประจําจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรม ที่ไดกําหนดไวเดิมแลว 
     (๒.๓) สําหรับการจัดสวนราชการในรูปแบบกลุม
จังหวัดตามรูปแบบ จ๒ และ จ๔ นั้น ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดข้ึนตรงตอการ
ปกครอง บังคับบัญชาและรับผิดชอบภารกิจตอผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของสวน
ราชการประจําจังหวัดนั้น และรับผิดชอบภารกิจตอผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดท่ีเปน
พื้นที่การปฏิบัติภารกิจ 
        (๓) ในกรณีที่ภารกิจของสวนราชการประจําจังหวัด
ตามการจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งขางตน เปนภารกิจในระดับจังหวัด หรือไมเกิด
ความคุมคาที่จะจัดแบงสวนราชการในระดับอําเภอ จะไมมีการจัดแบงสวนราชการเปน
สวนราชการประจําอําเภอ การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการประจําจังหวัด ใหจัดเปน
ทีมปฏิบัติงาน หรือหนวยปฏิบัติงานเคลื่อนที่ ลงไปใหบริการตามภารกิจของสวน
ราชการใหครอบคลุมพื้นที่ทุกอําเภอภายในจังหวัดนั้น 
        (๔ )  หากในกรณีที่ ภารกิ จนั้ นจํ า เปนต องมีการ
ปฏิบัติงานในอําเภอ และเมื่อพิจารณาปริมาณงานและความคุมคาแลว สมควรที่จะจัดตั้ง
สวนราชการประจําอําเภอได กใหดําเนินการตามแนวทางการจัดสวนราชการบริหาร
สวนภูมิภาคระดับอําเภอตอไป 
 
   ๓.๒.๒.๒ การจัดสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับ
อําเภอ 
        (๑)  รูปแบบของการจัดสวนราชการบริหารสวน
ภูมิภาคระดับอําเภอ  มีไดหลายรูปแบบ ดังนี้ 
     (๑.๑) การจัดแบบ อ๑ “มีสวนราชการประจํา
อําเภอบางอําเภอ” คือการกําหนดใหมีสวนราชการประจําอําเภอในบางอําเภอ ไม
ครอบคลุมทุกอําเภอในจังหวัดนั้น 
     (๑.๒) การจัดแบบ อ๒ “มีสวนราชการประจํา
อําเภอแบบกลุมอําเภอ” คือการกําหนดใหมีสวนราชการประจําอําเภอ โดยใหรับผิดชอบ
ในพื้นที่อําเภอที่ตั้งอยู และรับผิดชอบในพื้นที่อําเภอใกลเคียงในรูปของกลุมอําเภอ 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๑๒ 

     (๑.๓) การจัดแบบ อ๓ “มีสวนราชการประจํา
อําเภอรายอําเภอ” คือการกําหนดใหมีสวนราชการประจําอําเภอทุกอําเภอครอบคลุมทั้ง
จังหวัด 
     (๑.๔) การจัดแบบ อ๔ “มีสวนราชการประจํา
อําเภอบางอําเภอผสมกับแบบกลุมอําเภอ” เปนรูปแบบผสมคือ อาจมีสวนราชการ
ประจําอําเภอที่รับผิดชอบเฉพาะอําเภอที่สวนราชการนั้นตั้งอยู และในกรณีที่นอกจาก
รับผิดชอบในพื้นที่อําเภอที่ตั้งแลวยังรับผิดชอบในพื้นที่ของอําเภอใกลเคียงในรูปของ
กลุมอําเภอดวย โดยการจัดลักษณะนี้อาจครอบคลุมท้ังจังหวัด หรือไมก็ได 
 
          การจัดแบบ อ๑ 
 

 
 
          การจัดแบบ อ๒ 

 
 
 

     ภาพที่ ๖  แสดงรูปแบบการจัดสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับอําเภอ 
แบบ อ๑ และ อ๒ 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๑๓ 

 
               การจัดแบบ อ๓ 

 
          การจัดแบบ อ๔ 

 
 

     ภาพที่ ๗  แสดงรูปแบบการจัดสวนราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับอําเภอ 
แบบ อ๓ และ อ๔ 

 
        (๒) เงื่อนไข ในการกําหนดรูปแบบ มีดังนี้ 
     (๒.๑) การจะใชรูปแบบใดในการจัดนั้น จะข้ึนอยู
กับปริมาณของภารกิจในการบริการประชาชน การพัฒนาพื้นที่หรือการปฏิบัติการ/
บังคับใชกฎหมายในเขตอําเภอ ปริมาณของประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายหรือกลุมที่มี
ความตองการในการรับบริการจากสวนราชการนั้น รวมถึงความคุมคาของการที่จะจัดตั้ง
สวนราชการนั้น นอกจากนั้นแลวตองพิจารณาถึงการมอบหมายใหมีผูอื่นดําเนินการ
ดวย 
     (๒.๒) รูปแบบที่กําหนดจะไมกระทบตอการจัด
สวนราชการประจําอําเภอของกระทรวง ทบวง กรม ที่ไดกําหนดไวเดิมแลว และไมเปน
อํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๑๔ 

     (๒.๓) สําหรับการจัดสวนราชการในรูปแบบกลุม
อําเภอตามรูปแบบ อ๒ และ อ๔ นั้น ใหหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอนั้นขึ้นตรงตอ
การบังคับบัญชาและรับผิดชอบภารกิจตอนายอําเภอซึ่งเปนที่ตั้งของสวนราชการประจํา
อําเภอนั้น และรับผิดชอบภารกิจตอนายอําเภอที่เปนพื้นที่การปฏิบัติภารกิจ 
(๒.๔) สวนราชการประจําอําเภอในจังหวัดหนึ่ง อาจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจ
ใหบริการแกประชาชนในอําเภอขางเคียง ซึ่งอยูในอีกจังหวัดหนึ่งได ในกรณีที่อําเภอ
ของจังหวัดนั้นไมมีสวนราชการประจําอําเภอของสวนราชการนั้นตั้งอยู 
 

๓.๒.๓ แนวทางการพิจารณา 
   ๓.๒.๓.๑ สวนราชการท่ีมีอํานาจหนาที่หรือลักษณะการดําเนิน
สอดคลองกับขอใดขอหนึ่งภายในพื้นที่เขตจังหวัด ดังตอไปนี้ ใหจัดเปนสวนราชการ
สวนภูมิภาค 
       (๑) การนําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไป
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 
       (๒) การรักษาและบังคับใชกฎหมายใหเกิดความ
เรียบรอยและเปนธรรมในสังคม  
       (๓) การคุมครอง ปองกัน และชวยเหลือประชาชนและ
ชุมชนท่ีดอยโอกาสใหไดรับความเปนธรรมท้ังดานเศรษฐกิจ และสังคมในการดํารงชีวิต
อยางพอเพียง 
       (๔) การจัดบริการภาครัฐใหประชาชนเขาถึงอยางเสมอ
หนา รวดเร็วและมีคุณภาพ 
       (๕) การสงเสริมอุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และใหมีขีดความสามารถพรอมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจาก
กระทรวง ทบวง กรม 
   ๓.๒.๓.๒ ลักษณะของภารกิจดังกลาวไมสามารถใหสวนราชการ
ประจําจังหวัดอื่นดําเนินการแทนได เนื่องจากตองใชเทคนิค หรือหลักวิชาการเฉพาะ
ทาง หรือเปนดวยขอบังคับของกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการนั้น 
   ๓.๒.๓.๓ ทบทวนหรือปรับปรุงระบบและวิธีการดําเนินการใน
ภารกิจนั้นใหมีประสิทธิภาพ  โดยการมอบหมายใหมีผูอื่นดําเนินการแทน  

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

๑๕ 

   ๓.๒.๓.๔ การมอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน เชน 
        (๑ )  ใหอํ า เภอทํ าแทน  หรือส วนราชการอื่ นที่ มี
หนวยงานระดับอําเภออยูแลวเปนผูใหบริการประชาชนแทนสวนราชการ เชน งาน
บริการวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาเปนของกรมปศุสัตว ในพื้นที่อําเภอที่ไมมีงานปศุสัตว 
ไมตองตั้งสํานักงานปศุสัตวอําเภอ แตควรมีขอตกลงรวม ใหสาธารณสุขอําเภอใหบริการ
แทน เปนตน 
        (๒) การถายโอนภารกิจใหทองถิ่น หรือการมอบหมาย
ทองถิ่นทําแทน 
        (๓ )  จ า ง เหมาภาค เอกชน  ประชาชน  ให เป น
ผูดําเนินการแทนในบางภารกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ภาคเอกชนมีความพรอม  
        (๔ )  มอบหมายเครือขายหรือพันธมิตร  ใหชวย
ดําเนินการแทน 
        (๕) สนับสนุน สงเสริมใหมีชองทางสําหรับประชาชนมา
รับ/ใชบริการทางอิเล็กทรอนิกส โดยผานระบบอินเตอรเน็ต หรือ ศูนยบริการทาง
โทรศัพท 
   ๓.๒.๓.๕ กรณีที่สวนราชการประสงคจะขอจัดตั้งสวนราชการ
ประจําจังหวัด /อําเภอ ควรจะมีการทดลองดําเนินการในบางพื้นที่กอน เพื่อมีการศึกษา
รูปแบบการทํางาน และประเมินความคุมคาของการจัดตั้งกอน โดยอาจมีการดําเนินการ
ดังนี้  
        (๑) เลือกจังหวัดตัวอยางอยางนอย ๓ จังหวัด ใน ๓ 
ภาค เพื่อทดลองจัดตั้งสวนราชการประจําจังหวัด/อําเภอ 
        (๒) กําหนดภารกิจของสวนราชการประจําจังหวัด/
อําเภอ เปนรายกิจกรรม และหาขอมูลปริมาณงาน โดยเฉพาะงานสงมอบบริการให
ประชาชน ยอนหลังอยางนอย ๓-๕ ป   
        (๓) รวบรวมและวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดตัวแบบวา
ถาจังหวัด/อําเภอใดเปนไปตามแนวทางที่กําหนดและงานบริการประชาชนมีปริมาณ
มาก ก็ใหมีการจัดตั้งเปนสํานักงานระดับจังหวัด/อําเภอ ถาปริมาณงานบริการประชาชน
มีนอย ใหมีสํานักงานประจําจังหวัด/อําเภอหน่ึง แตใหรับผิดชอบในพื้นที่กลุมจังหวัด/
อําเภอ อาจจะใหมีหนวยเคล่ือนที่ลงไปใหบริการประชาชนตามจังหวัด/อําเภอที่อยูใน
กลุม  

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 



 
 

แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาค 
 

๑๖ 

        (๔) ใหพิจารณาทบทวนหรือปรับปรุงระบบและวิธีการ
ดําเนินการในภารกิจนั้น วาสามารถมอบหมายใหมีผูอื่นดําเนินการแทนในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง เชน มอบหมายเครือขายหรือพันธมิตรดําเนินการแทน หรือใหจังหวัดหรือ
อําเภอใหบริการประชาชนแทน หรือการมอบหมายทองถิ่นดําเนินการแทน เปนตน 
        (๕) จัดหาบุคคลที่สาม เชนสถาบันการศึกษา ใหเขามา
ทําการการศึกษาออกแบบ วางระบบการทํางาน และกลไกการบริหารงานในทุกมิติ ทั้ง
ในเรื่องของนโยบาย ขั้นตอนการปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การบังคับบัญชา การ
กํากับใหเปนไปตามเปาหมาย และแนวทางการบริหารงานบุคคล เปนตน 
        (๖) ดําเนินการตามรูปแบบที่กําหนด 
        (๗) ประเมินผลการดําเนินการแลวจึงเสนอเรื่องเขาสู
การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


