
 
แนวทางการจดัการบริหารราชการในภมิูภาค 
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มนุชญ   วัฒนโกเมร 
  ก.พ.ร. ผูทรงคณุวุฒิ 

 

 

 การที่สวนราชการจะปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบหรือตามอํานาจหนาท่ีของรัฐให

เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลดีตอประเทศชาติ ตอประชาชน บางสวนราชการอาจตองมีหนวยงานใน

ระดับลางหรือราชการบริหารสวนภูมิภาค คือ จังหวัดและอําเภอ เปนกลไกชวยในการทํางาน

เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จได  ซึ่งเกณฑการพิจารณาการจัดราชการบริหารสวนภูมิภาคนั้น  

คณะกรรมการ ก.พ.ร. และ อ.ก.พ.ร. ที่ดูแลเรื่องนี้  มีกําหนดไวเปนกติกา ดังนี้ 

 

   กติกาประการท่ี 1 คือ หลักการบริหารราชการแนวใหม ซึ่งเปนหลักการปฏิรูประบบ

ราชการที่ใชกันท่ัวโลก ประกอบดวยหลัก 6 ประการ คือ 
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กติกาประการที่ 1

 หลักประการท่ี 1 ขนาดองคกรท่ีเหมาะสม

 หลักประการท่ี 2 ประสิทธิภาพ

 หลักประการท่ี 3 ประสิทธิผล

 หลักประการท่ี 4 ความคุมคา

 หลักประการท่ี 5 คานิยมประชาธิปไตย

 หลักประการท่ี 6 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

“ธรรมาภิบาล”(Good Governance)

หลักการบริหารราชการแนวใหมหลักการบริหารราชการแนวใหม

 

 

                                                 
1 เรียบเรียงจากคําช้ีแจงของนายมนุญช วัฒนโกเมร ในการประชุมตรวจเยี่ยมการดําเนนิงานการบริหารราชการในสวน
ภูมิภาค ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2550 เวลา 9.00–10.30 น. 
ณ หองประชุมศูนยทรัพยากรน้ําบาดาล จังหวัดเชียงใหม 
 

http://www.opdc.go.th/content.php?menu_id=2&content_id=379


 

 ประการที่ 1 หลักขนาดองคการท่ีเหมาะสม องคการภาครัฐตองมีขนาดเหมาะสมไม

ใหญหรือเล็กเกินไป เพราะรัฐตองใชงบประมาณในการบริหารใหประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

เพื่อมีเงินเหลือไปลงทุนพัฒนาประเทศ  หลักขนาดท่ีเหมาะสมเริ่มตนท่ีการทบทวนวาภารกิจนั้น

รัฐโดยสวนราชการจะเปนผูจัดทําเอง หรือใหตลาดทําแทนรัฐ กรณีภารกิจหลักเชนการสราง

ความเปนธรรมในสังคม การรักษากฎหมาย แนนอนสวนราชการตองทําเอง กรณีภารกิจรองถา

ตลาดทําไดดีกวา ก็ใชกลไกตลาดทําแทน ตัวอยางท่ีชัดเจนคือ งานรักษาความสะอาดและงาน

รักษาความปลอดภัย เปนตน ซึ่งเมื่อสามารถกําหนดภารกิจหลัก ภารกิจรองไดจะนําไปสูการปรับ

โครงสรางองคกรที่เหมาะสม 

 ประการที่ 2 หลักประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรการบริหารใหนอยลง แตใหได

ผลงานที่มีคุณภาพมาก  

 ประการที่ 3 หลักประสิทธิผล เมื่อมีการใชทรัพยากรการบริหารแลว สามารถบรรลุ

วัตถุประสงคที่ตั้งไว   

 ประการที่ 4 หลักความคุมคา การดําเนินงานภาครัฐตองมีผลตอบแทนท่ีคุมคาตอ

การใชจายงบประมาณ เพราะมาจากภาษีประชาชน  

 ประการที่ 5 หลักคานิยมประชาธิปไตย การยอมรับการมีสวนรวมของประชาชน การ

บริหารจัดการที่ประชาชนเปนศูนยกลาง  

 ประการที่ 6 หลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล เชนมีความ

โปรงใส ไมมีการฉอราษฎรบังหลวง  

 

 กติกาประการท่ี 2 คือบทบาทในการปฎิบัติใหเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของ

กระทรวง ทบวง กรม  ซึ่งบทบาทน้ีมีอยูดวยกัน 2 สวน คือ  
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• บทบาทของการเปนผู
กํากับดูแลและบังคับ
ใชกฎหมาย 
(Regulator)

บทบาทของหนวยงานภาครัฐ

หมายถึง  บทบาทในการปฏิบัติใหเปนไปตามอํานาจและหนาที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี

สวนที่ 1

• บทบาทการสงมอบ
บริการใหแก
ประชาชน

สวนที่ 2

กติกาประการที่ 2
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 สวนแรก  คือ  บทบาทของการเปนผู กํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย 

(Regulator) และบทบาทการพัฒนาในสวนรวมใหเปนไปตามภารกิจที่กฎหมาย เชน บทบาทใน

การพัฒนาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

 สวนท่ีสอง คือ บทบาทการสงมอบบริการใหแกประชาชน ซึ่งเปาหมายคือ

ประชาชน ครัวเรือน และพื้นท่ี บทบาทการสงมอบบริการมี 2 ลักษณะ คือ 1) บริการที่เปนการ

ขออนุมัติ ขออนุญาต แจง และจายคาธรรมเนียม ซึ่งมีเปาหมายคือผูใชบริการเปนรายๆ และ 2) 

บริการการพัฒนาประชาชน ซึ่งมีเปาหมายเปนรายครัวเรือน หรือพื้นท่ีตําบล และอําเภอ เปนตน  

 ในเรื่องของพื้นท่ีของการปฎิบัติใหเปนไปตามอํานาจและหนาที่ของกระทรวง ทบวง 

กรม ก็มีมุมมองเกี่ยวกับการจัดสวนราชการเปน 2 ลักษณะ คือ 1) พื้นท่ีที่ไมยึดโยงกับเขตการ

ปกครอง ไดแก พื้นท่ีในลักษณะลุมน้ํา เขตปา  เขตวนอุทยาน เปนตน ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีเขต

การปกครองหลายจังหวัด ก็จัดเปนราชการบริหารสวนกลางท่ีดูแลเปนรายพื้นท่ี และ 2) พื้นท่ีที่

ยึดโยงกับเขตการปกครอง คือจังหวัด อําเภอ ตําบล ก็จัดเปนราชการบริหารสวนภูมิภาค 

 

 กติกาประการท่ี 3 เปนเรื่องของรูปแบบการจัดราชการบริหารสวนภูมิภาค ถา

สวนราชการใดมีความจําเปนจะตองจัดราชการบริหารเปนสวนภูมิภาค เพื่อใหการปฎิบัติเปนไป

ตามอํานาจและหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม ก็มีความจําเปนในเบ้ืองแรกที่จะตองมีสวน

ราชการประจําจังหวัด แตใชจะมีทุกจังหวัด แลวแตความจําเปนและปริมาณงาน 
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การบริหารเชิงการประสานงาน (Coordination-based Management)

จว./อําเภอ

พันธมิตร-เครือขาย

มีความสัมพันธและประสานงานที่ดีกับพันธมิตรและเครือขาย

รูปแบบการจัดราชการบริหารสวนภูมิภาค

1
2

3

กติกาประการที่ 3
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 สวนการจัดใหมีการปฎิบัติใหเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของกระทรวง ทบวง กรม 

ในระดับอําเภอ นั้น มีอยางนอย 3 วิธี  วิธีแรก คือการจัดต้ังสวนราชการประจําอําเภอ   

วิธีที่ 2 การบริหารแบบเครือขาย (networking) มีหลายอยางท่ีเราอาจไมตองทําดวยตนเอง 

แตเราอาจไปสรางเครือขายใหคนอื่นทํางานใหเรา เชน กํานัน ผูใหญบาน เปนเครือขายของ

รัฐบาล และวิธีที่ 3 คือ สรางพันธมิตร (partnership) เชน กลุมคนรักษเชียงใหม กลุมคนรักษ

ปาไม เปนตน 

 

 การจะจัดตั้งสวนราชการประจําอําเภอ ก็ตองคํานึงถึง

ความคุมคาดวย ตัวอยาง เชนสมัยกอนท่ีอําเภอหนึ่งในจังหวัด

เชียงใหม มีสรรพากรอําเภอ 1 คน ผูชวยสรรพากร 1 คน มี

เจาหนาท่ีอีก 1 คน ทุกคนมีสิทธิเบิกคาเชาบาน คาเบ้ียเลี้ยง  

แตทั้งอําเภอเก็บภาษีไดปละประมาณ 200,000 บาท ทําให

คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากรท้ังปรวมกันแลวมากกวาภาษีที่เก็บ

ไดจะเกิดความไมคุมคา  ดังนั้นการท่ีจะมีเจาหนาที่ไปประจํา

อําเภอเปนสวนราชการประจําอําเภอ ดวยเหตุผลเพื่อใหการ

ปฎิบัติเปนไปตามอํานาจและหนาท่ีของสวนราชการ ในฐานะ

เปนผูกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย (Regulator) และการ

พัฒนาในสวนรวมใหเปนไปตามภารกิจท่ีกฎหมายแตเพียงอยางเดียวคงไมพอ ตองข้ึนอยูกับ

ปริมาณงาน ปริมาณการใหบริการประชาชนภายในอําเภอนั้นดวย   

 หลักพิจารณาของการจัดตั้งสวนราชการระดับอําเภอของ ก.พ.ร. มีดังนี้ 

 รูปแบบท่ี 1 ถาบริการประชาชนมีปริมาณมาก ก็ใหมีการจัดตั้งเปนรายอําเภอ  

รูปแบบท่ี 2 ถาปริมาณงานบริการประชาชนมีนอย ใหจัดเปนสวนราชการระดับอําเภอหนึ่ง แตให

รับผิดชอบในพื้นที่กลุมอําเภอ โดยอาจจัดใหมีหนวยเคลื่อนท่ีลงไปใหบริการประชาชนตาม

อําเภอท่ีอยูในกลุมนั้นดวย  ดังน้ันการจัดราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับอําเภอของสวนราชการ

หน่ึง อาจมีลักษณะคละกันไป คือ มีสวนราชการประจําอําเภอตามรูปแบบท่ี 1 ในบางอําเภอ และ

มีการจัดตามรูปแบบท่ี 2 ในลักษณะกลุมอําเภอควบคูกันไปดวย  และรูปแบบที่ 3 คือ การให

หนวยอื่นทําแทน (outsourcing) ซึ่งอาจใชวิธีการบริหารแบบเครือขาย (networking) หรือการ

สรางพันธมิตร (partnership) ตัวอยาง ไดแก 

1) ใหอําเภอทําแทน ใหบริการประชาชนแทนสวนราชการ 

2) การถายโอนภารกิจใหทองถิ่น หรือการมอบหมายทองถิ่นทําแทน 

           3)  ใหเอกชน เชน งานบริการวัคซีนปองกันพิษสุนัขบาเปนของกรมปศุสัตว ในพื้นที่

อําเภอท่ีไมมีงานปศุสัตว ไมตองตั้งปศุสัตวอําเภอ แตควรมีขอตกลงรวม ใหสาธารณสุขอําเภอ

ใหบริการแทน หรือถาในพื้นมีโรงพยาบาลสัตว ก็แจกคูปองใหคนเลี้ยงสุนัข  สัตวแพทยที่

ใหบริการก็รับคูปองแลวมารับเงินจากปศุสัตวจังหวัด เปนตน 
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  ดังนั้น สวนราชการหน่ึงๆ อาจใชทั้ง 3 รูปแบบ ในแตละจังหวัดก็ได  การใหอําเภอ

ใหบริการประชาชนแทนสวนราชการนั้น ก.พ.ร. รวมกับกรมการปกครองจัดทําโครงการอําเภอยิ้ม 

เพื่อสงมอบบริการใหประชาชนแทนสวนราชการอ่ืน โดยใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการทํางาน  

ตามโครงการในอนาคต อําเภอย้ิมจะสงมอบบริการใหประชาชนแทนหลายสวนราชการ เชน การ

ชําระคาเชาท่ีดินราชพัสดุ ประชาชนไมตองเดินทางมาเสียที่สํานักงานธนารักษพื้นท่ีซึ่งอยูที่

ศาลากลางจังหวัด แตไปจายเงินท่ีอําเภอ อําเภอออกใบเสร็จให สวนการบริหารหลังสํานักงาน 

(back office) อําเภอจะสงเงินใหธนารักษอยางไรนั้น เปนไปตามขอตกลงรวม  

 ขณะนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ยังไมไดจัดเปนราชการสวนบริหารภูมิภาคอยางเปนทางการ คณะรัฐมนตรีมีมติใหทั้ง 2 กรม

ทดลองจัดเปนราชการบริหารสวนภูมิภาคระดับจังหวัดตั้งแตป 2547 ครบ 3 ป ใหประเมินผล

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งเมื่อท้ัง 2 กรมทดลองครบกําหนดแลว ไดจางบุคคลที่สาม 

(third party) เชน นิดาและธรรมศาสตร มาทําการศึกษาและประเมินเพื่อเสนอคณะรัฐมตรี 

 ถากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเสนอเรื่องขอจัดใหมีสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอําเภอไป คณะรัฐมนตรีคงมีมติเชนเดี่ยวกับทั้งสองกรม

ดังกลาว จึงขอเสนอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมดําเนินการดังนี้ 

 1. เลือกจังหวัดตัวอยางอยางนอย 3 จังหวัด ใน 3 ภาค เพื่อทดลองจัดตั้ง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอําเภอ 

 2. กําหนดภารกิจของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอําเภอ เปนรายกิจกรรม และ

หาขอมูลประมาณงาน โดยเฉพาะงานสงมอบบริการใหประชาชน ยอนหลังอยางนอย 3 -5 ป 

 3. รวมรวมและวิเคราะหขอมูลตาม 2 เพื่อกําหนดตัวแบบวา ถาอําเภอใดงานบริการ

ประชาชนมีปริมาณมาก ก็ใหมีการจัดตั้งเปนสํานักงานระดับอําเภอ  ถาปริมาณงานบริการ

ประชาชนมีนอย ใหมีสํานักงานประจําอําเภอหน่ึง แตใหรับผิดชอบในพื้นท่ีกลุมอําเภอ อาจจะให

มีหนวยเคลื่อนที่ลงไปใหบริการประชาชนตามอําเภอท่ีอยูในกลุม   

 4. นอกจากนี้ใหพิจารณาวา กิจกรรมใดที่สมควรใหหนวยอื่นทําแทน (outsourcing) 

ซึ่งอาจใชวิธีการบริหารแบบเครือขาย (networking) หรือการสรางพันธมิตร (partnership) ซึ่ง

ไดแก การใหอําเภอใหบริการประชาชนแทน หรือการถายโอนภารกิจใหทองถิ่น หรือการ

มอบหมายทองถิ่นทําแทน เปนตน 

 5. จัดหาบุคคลที่สาม (Third party) เชนสถาบันการศึกษา ใหเขามาทําการ

การศึกษาออกแบบตาม 1 – 4 และทําการประเมินผล แลวจึงเสนอเรื่องไปคณะรัฐมนตรี  

 


