การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) เป็นการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการ
แบ่งอานาจ (Deconcentration) ราชการบริหารส่วนกลางจะมอบอานาจหน้าที่ในกิจการบางอย่างไปให้แก่
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคไปปฏิบัติจัดทา มีอานาจตัดสินใจในขอบเขตที่จากัดบางอย่างตามที่ราชการบริหาร
ส่วนกลางจะได้มอบไว้ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสาคัญทางการเมืองในการแปลงนโยบาย
การเมืองสู่การปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51 ได้บัญญัติ
ให้การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีสองรูปแบบคือ จังหวัดและอาเภอ
ความสาคัญการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
1) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปกครอง ในประเทศที่มีลักษณะเป็น รัฐเดี่ยวนั้น การปกครองส่วนกลางจะ
เป็นศูนย์รวมแห่งการจัดการปกครองของรัฐทั้งหมด ซึ่งการจัดระบบการปกครองด้วยวิธีการแบ่งงานออกเป็น
ระดับหรือขั้นตอนต่างๆ ก็เพื่อให้สามารถจัดการปกครองได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีนโยบาย
การปกครองแบบรวมอานาจในทางการเมืองก็จะใช้ระบบการแบ่งอานาจเป็นวิธีการหรือเครื่องมือในทาง
บริหารนั่นเอง
2) เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สืบทอดนโยบายของรัฐบาลไปสู่ภูมิภาคต่างๆ โดยตรง ซึ่งวิธีการแบ่งอานาจนั้นเป็นการ
ขยายงานของรัฐบาล หรือการแบ่งสาขาของรัฐบาลออกไปในระดับต่างๆ มีผลทาให้นโยบายของรัฐบาลได้ถูก
นาไปปฏิบัติโดยตัวแทนของรัฐบาลโดยตรง
3) เพื่อแสดงฐานะตัวแทนของอานาจส่วนกลาง กล่าวคือผู้ที่จะทาหน้าที่ในระดับภูมิภาคต้องมาจากการอนุมัติ
แต่งตั้ง ยินยอม หรือตัดสินใจจากส่วนกลางเป็นสาคัญ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคจึงเป็นกลไกทางการเมืองในการแปลงนโยบายของรัฐสู่การปฏิบัติให้ประสบ
ความสาเร็จ เป็นกลไกการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและสร้าง
ความพึงพอใจให้กับประชาชน
ลักษณะสาคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นกลไกทางการเมืองและกลไกทางการบริหาร ซึ่งมีลักษณะและหลักเกณฑ์
สาคัญ ดังนี้
1. เป็นการแบ่งอานาจการปกครองจากส่วนกลาง ซึ่งจะมีผู้แทนจากการบริหารราชการส่วนกลางไปประจาอยู่
ในส่วนภูมิภาค มิใช่เป็นการกระจายอานาจปกครอง
2. เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคยังอยู่ภายใต้อานาจบังคับบัญชาส่วนกลางโดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารงานบุคคล
ปัจจุบันมีการแบ่งมอบอานาจตัดสินใจในเรื่องนี้มากขึ้น
3. ราชการส่วนภูมิภาคได้รับมอบอานาจในการวินิจฉัยสั่งการเฉพาะบางเรื่องบางประการเท่านั้น การบริหาร
ราชการส่วนกลางมีอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาวินิจฉัยสั่งการของส่วนภูมิภาคได้ ฉะนั้นผู้มีอานาจสั่ งการ
ขั้นสุดท้ายก็คือราชการส่วนกลางนั่นเอง

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน การบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้รับการแบ่งมอบอานาจการตัดสินใจ จากการบริหาร
ราชการส่วนกลางในด้านการบริหารองค์การ การบริหารงานบุคคลและ การบริหารองค์การ ทาให้การตัดสินใจ
มีความรวดเร็วและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น
ความเป็นมาของการบริหารราชการภูมิภาคในประเทศไทย
ในสมัยสุโ ขทัย การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคแบ่งออกเป็น เมืองลูกหลวงและเมืองพระยามหา
นคร ในสมั ย อยุ ธ ยา และรั ต นโกสิ น ทร์ แ บ่ ง เป็ น หั ว ชั้ น เอก ชั้ น โท ชั้ น ตรี ชั้ น จั ต วา โดยเมื อ งเหล่ า นี้
พระมหากษัตริย์จะจัดส่งเจ้านาย หรือขุนนางที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยออกไปปกครอง เจ้าเมืองเหล่านี้จะมี
อานาจเท่าที่พระมหากษัตริย์จะมอบหมายให้ เช่น การจัดเก็บภาษีอากร พิจารณาพิพากษาอรรถคดี รักษา
ความสงบเรียบร้อย เป็นต้น
การปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้มีการรวมเมือง
หลายๆเมืองจัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้น และมีสมุหเทศาภิบาลเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา มณฑลเทศาภิบาลที่
จั ด ตั้ ง ขึ้ น มี ทั้ ง หมด 21 มณฑล ได้ แก่ กรุ ง เทพมหานคร นครศรี ธ รรมราช นครราชสี มา ปร าจีน พายั พ
พิษณุโลก ภูเก็ต ไทรบุรี อยุธยา อุดรธานี จันทบุรี ราชบุรี นครชัยศรี นครสวรรค์ บูรพา ปัตตานี เพชรบูรณ์
มหาราษฏร์ สุราษฎร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้ าเจ้ า อยู่ หั ว ทรงโปรดให้ ร วมมณฑลหลายๆมณฑลเข้ า เป็ น ภาค
เช่ น ภาคปั ก ษ์ ใ ต้ ภาคพายั พ ภาคอี ส าน และทรงแต่ ง ตั้ ง อุ ป ราชเป็ น ผู้ ป กครองบั ง คั บ บั ญ ชาขึ้ น ตรงต่ อ
พระมหากษัตริย์ และเปลี่ยนการเรียกเมืองเป็นจังหวัด
พ.ศ.2495 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 โดยการบริหาร ราชการ
ส่วนภูมิภาคประกอบด้วย ภาค จังหวัดและอาเภอ ต่อมาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ.
2499 ได้ยกเลิกภาคเพื่อให้สายการบังคับบัญชาสั้นลง
กฎหมายการจั ดระเบี ยบราชการแผ่น ดิน ในเวลาต่อมาเช่น ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29
กันยายน 2515 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 2534 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545) ได้บัญญัติให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบด้วย จังหวัดและอาเภอ
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบด้วย จังหวัดและอาเภอ
จังหวัด
จังหวัดเกิดจากการรวมท้องที่ห ลาย ๆ อาเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยการตั้ง ยุบ และ
เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ(มาตรา 52) ในปัจจุบันมีจังหวัดทั้งสิ้น 77 จังหวัด ไม่รวม
กรุงเทพมหานครที่มีฐานะเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
อำนำจหน้ำที่ของจังหวัด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 52/1 ได้ บัญญัติอานาจหน้าที่
ของจังหวัด ดังต่อไปนี้

(1) นาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรมใน
สังคม
(3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับความ
เป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
(4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ
(5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดาเนินการตาม
อานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดาเนินการตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มี
กฎหมายกาหนด
ผู้บริหำรจังหวัด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 54 ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับนโยบาย
และคาสั่งจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้
เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้ าที่
ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอาเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
อำนำจหน้ำที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 57 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจและหน้าที่
ดังนี้
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรั ฐมนตรีสั่งการใน
ฐานะหัวหน้ารัฐบาล
(3) บริหารราชการตามคาแนะนาและคาชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(4) กากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่ วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจาอยู่ในจังหวัดนั้น ยกเว้น
ข้ า ราชการทหาร ข้ า ราชการฝ่ า ยตุ ล าการ ข้ า ราชการฝ่ า ยอั ย การ ข้ า ราชการพลเรื อ นในมหาวิ ท ยาลั ย
ข้าราชการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับหรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือ
ยับยั้งการกระทาใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง
ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง
กรม ที่เกี่ยวข้อง

(5) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพล
เรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้า
ส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
(6) เสนองบประมาณต่ อ กระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามโครงการหรื อ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด และรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ
(7) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(8) กากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอานาจทารายงาน
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือ รัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) บรรจุ แต่งตั้ ง ให้ บ าเหน็ จ และลงโทษข้า ราชการในส่ ว นภู มิภ าคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย
กำรแบ่งส่วนรำชกำรในจังหวัด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 60 ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้
(1) สานักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้า
สานักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงานจังหวัด
(2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มี
หัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ
อำเภอ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 61 ได้บัญญัติให้มีหน่วยราชการบริหารรองจาก
จังหวัดเรียกว่าอาเภอ การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอาเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
(1) อานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอานาจหน้าที่ของจังหวัดตามมาตรา 52/1
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม
(3) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดาเนินการให้มีแผนชุมชน เพื่อ
รองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม
(4) ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม
หลักเกณฑ์ในการตั้งอาเภอเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 คือ
(1) ให้กาหนดเขตท้องที่อาเภอ มีเครื่องหมายและจรดเขตอาเภออื่นทุกด้าน อย่าให้มีที่ว่างเปล่าอยู่นอกเขต
อาเภอ
(2) ให้กาหนดจานวนตาบลที่รวมเข้าเป็นอาเภอและให้กาหนดเขตตาบลให้ตรงกับเขตอาเภอ
(3) ให้กาหนดที่ตั้งที่ว่าการอาเภอให้อยู่ในที่ซึ่งจะทาการปกครองราษฎรในอาเภอนั้นได้สะดวก

(4) ให้ ส มุห เทศาภิ บ าลบอกข้อ กาหนดเหล่ านี้ เข้ า มายัง เสนาบดี ในเวลาที่ จะจั ดตั้ งอ าเภอใหม่ เมื่ อ ได้ รั บ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงประกาศตั้งอาเภอได้
ในอดีตยังมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นกิ่งอาเภอในกรณีที่เขตอาเภอกว้างขวางแต่จานวนประชาชนยังไม่
มากพอที่จ ะตั้งเป็ น อาเภอ ตามมาตรา 64 แห่ งพระราชบัญญัติลั กษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช
2457 จะแบ่งพื้นที่ตั้งเป็นกิ่งอาเภอ การบริหารราชการของกิ่งอาเภอนั้น นอกจากมีนายอาเภอท้องที่เป็น
ผู้บังคับบัญชาแล้ว จะมี ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ รับผิดชอบในการบริหารราชการรองจาก
นายอาเภอ และปฏิบัติราชการแทนนายอาเภอ ในเวลาที่นายอาเภอมิได้มาอยู่ที่กิ่งอาเภอ โดยปลัดอาเภอผู้
เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ เป็นข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แต่ในปี 2550 ได้มี
การออกพระราชกฤษฎีกาตั้งอาเภอ พ.ศ.2550 ยกฐานะกิ่งอาเภอขึ้นเป็นอาเภอทั้งหมด ตามประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 46 ก หน้า 14 ปัจจุบันประเทศไทยจึงไม่มีเขตการปกครองในระดับกิ่ง
อาเภอ

