1

การบริ หารราชการและอานาจหน้าที่ของจังหวัด
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) เป็นการบริหารราชการแผ่นดินตาม
หลักการแบ่งอานาจ (Deconcentration) ราชการบริหารส่วนกลางจะมอบอานาจหน้าที่ในกิจการบางอย่าง
ไปให้แก่ราชการบริหารส่ วนภูมิภาคไปปฏิบัติจัดทา มีอานาจตัดสินใจในขอบเขตที่จากัดบางอย่างตามที่
ราชการบริหารส่วนกลางจะได้มอบไว้ให้หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นกลไกสาคัญทางการเมืองในการ
แปลงนโยบายการเมื อ ง สู่ ก ารปฏิ บั ติ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น พ.ศ.
2534 มาตรา 51 ได้บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคมีสองรูปแบบคือ จังหวัดและอาเภอ

ความสาคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
(1) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปกครอง ในประเทศที่มีลักษณะเป็น รัฐเดี่ยวนั้น การปกครอง
ส่วนกลางจะเป็นศูนย์รวมแห่งการจัดการปกครองของรัฐทั้งหมด ซึ่งการจัดระบบการปกครองด้วยวิธีการแบ่ง
งานออกเป็นระดับหรือขั้นตอนต่างๆ ก็เพื่อให้สามารถจัดการปกครองได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ในประเทศ
ที่มีนโยบายการปกครองแบบรวมอานาจในทางการเมืองก็จะใช้ระบบการแบ่งอานาจเป็นวิธีการหรือเครื่องมือ
ในทางบริหารนั่นเอง
(2) เพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สืบทอดนโยบายของรัฐบาลไปสู่ภูมิภาคต่างๆ โดยตรง ซึ่งวิธีการแบ่งอานาจนั้น
เป็นการขยายงานของรัฐบาล หรือการแบ่งสาขาของรัฐบาลออกไปในระดับต่างๆ มีผลทาให้นโยบายของรัฐบาล
ได้ถูกนาไปปฏิบัติโดยตัวแทนของรัฐบาลโดยตรง
(3) เพื่อแสดงฐานะตัวแทนของอานาจส่วนกลาง กล่าวคือผู้ที่จะทาหน้าที่ในระดับภูมิภาคต้องมาจาก
การอนุมัติ แต่งตั้ง ยินยอม หรือตัดสินใจจากส่วนกลางเป็นสาคัญ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาคจึงเป็นกลไกทางการเมืองในการแปลงนโยบายของรัฐสู่การปฏิบัติให้ประสบ
ความสาเร็จ เป็นกลไกการบริหารราชการในการจัดบริการสาธารณะที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและสร้า ง
ความพึงพอใจให้กับประชาชน

ลักษณะสาคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นกลไกทางการเมืองและกลไกทางการบริหาร ซึ่งมีลักษณะและ
หลักเกณฑ์สาคัญ ดังนี้
(1) เป็นการแบ่งอานาจการปกครองจากส่วนกลาง ซึ่งจะมีผู้แทนจากการบริหารราชการส่วนกลางไป
ประจาอยู่ในส่วนภูมิภาค มิใช่เป็นการกระจายอานาจปกครอง
(2) เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคยังอยู่ภายใต้อานาจบังคับบัญชาส่วนกลางโดยเฉพาะในเรื่องของการ
บริหารงานบุคคล ปัจจุบันมีการแบ่งมอบอานาจตัดสินใจในเรื่องนี้มากขึ้น
(3) ราชการส่วนภูมิภาคได้รับมอบอานาจในการวินิจฉัยสั่งการเฉพาะบางเรื่องบางประการเท่านั้น การ
บริหารราชการส่วนกลางมีอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขคาวินิจฉัยสั่งการของส่วนภูมิภาคได้ ฉะนั้นผู้มีอานาจ
สั่งการขั้นสุดท้ายก็คือราชการส่วนกลางนั่นเอง
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั การบริหารราชการส่วนภูมภิ าคได้รบั การแบ่งมอบอานาจการตัดสินใจ จาก
การบริหารราชการส่วนกลางในด้านการบริหารองค์การ การบริหารงานบุคคลและ การบริหารองค์การ ทาให้
การตัดสินใจมีความรวดเร็วและตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น
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การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย จังหวัดและอาเภอ

จังหวัด
จังหวัดเกิดจากการรวมท้องที่หลาย ๆ อาเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยการตั้ง
ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็น พระราชบัญญัติ (มาตรา 52)
จังหวัด ไม่รวมกรุงเทพมหานครที่มีฐานะเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ในปัจจุบันมีจังหวัดทั้งสิ้น 77

อานาจหน้าที่ของจังหวัด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 มาตรา 52/1 ได้บัญญัติ
อานาจหน้าที่ของจังหวัด ดังต่อไปนี้
(1) นาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและ
เป็นธรรมในสังคม
(3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนที่ด้อยโอกาสเพื่อให้ได้รับ
ความเป็นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดารงชีวิตอย่างพอเพียง
(4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ว และมีคุณภาพ
(5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดาเนินการ
ตามอานาจและหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดาเนินการตาม
ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
(6) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐมอบหมาย
หรือที่มีกฎหมายกาหนด

ผู้บริหารจังหวัด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 54 ให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้รับ
นโยบายและคาสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการ
ให้เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอาเภอ และจะให้มีรองผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ช่วยสั่ง
และปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

อานาจหน้าที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 57 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจและ
หน้าที่ดังนี้
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่ง
การในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

3

(3) บริหารราชการตามคาแนะนาและคาชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขัดต่อกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(4) กากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจาอยู่ในจังหวัดนั้น
ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
ข้าราชการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับหรือคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีหรือ
ยับยั้งการกระทาใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของกระทรวง
ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง
กรม ที่เกี่ยวข้อง
(5)
ประสานงานและร่ว มมือกับ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุล าการ ข้าราชการฝ่า ย
อัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และข้าราชการครู ผู้ตรวจ
ราชการและหัวหน้าส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ
(6) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้องตามโครงการหรือ แผนพัฒนาจังหวัด และรายงานให้
กระทรวงมหาดไทยทราบ
(7) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย
(8) กากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ให้มีอานาจทา
รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือ รัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้า
สังกัดองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(9) บรรจุ แต่งตั้ง ให้บาเหน็จ และลงโทษข้าราชการในส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามที่
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการในจังหวัด
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 60 ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังนี้
(1) สานักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มี
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสานักงาน
จังหวัด
(2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม
นั้น ๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจาจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ

อาเภอ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 61 ได้บัญญัติให้มีหน่วยราชการบริหาร
รองจากจังหวัดเรียกว่าอาเภอ การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอาเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
(1) อานาจและหน้าที่เช่นเดียวกับอานาจหน้าที่ของจังหวัดตามมาตรา 52/1
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการบริการร่วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะศูนย์บริการร่วม
(3) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมมือกับชุมชนในการดาเนินการให้มีแผนชุมชน
เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม
(4) ไกล่เกลี่ยหรือจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม

4

หลักเกณฑ์ในการตั้งอาเภอเป็นไปตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 คือ
(1) ให้กาหนดเขตท้องที่อาเภอ มีเครื่องหมายและจรดเขตอาเภออื่นทุกด้าน อย่าให้มีที่ว่างเปล่าอยู่
นอกเขตอาเภอ
(2) ให้กาหนดจานวนตาบลที่รวมเข้าเป็นอาเภอและให้กาหนดเขตตาบลให้ตรงกับเขตอาเภอ
(3) ให้กาหนดที่ตั้งที่ว่าการอาเภอให้อยู่ในที่ซึ่งจะทาการปกครองราษฎรในอาเภอนั้นได้สะดวก
(4) ให้สมุหเทศาภิบาลบอกข้อกาหนดเหล่านี้เข้ามายังเสนาบดีในเวลาที่จะจัดตั้งอาเภอใหม่ เมื่อได้รับ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงประกาศตั้งอาเภอได้
ในอดีตยังมี การแบ่งเขตการปกครองออกเป็นกิ่งอาเภอในกรณีที่เขตอาเภอกว้างขวางแต่จานวน
ประชาชนยังไม่มากพอที่จะตั้งเป็นอาเภอ ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระ
พุทธศักราช 2457 จะแบ่งพื้นที่ตั้งเป็นกิ่งอาเภอ การบริหารราชการของกิ่งอาเภอนั้น นอกจากมีนายอาเภอ
ท้องที่เป็นผู้บังคับบัญชาแล้ว จะมี ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ รับผิดชอบในการบริหารราชการ
รองจากนายอ าเภอ และปฏิ บั ติร าชการแทนนายอ าเภอ ในเวลาที่ น ายอ าเภอมิ ไ ด้ มาอยู่ ที่ กิ่ ง อาเภอ โดย
ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้าประจากิ่งอาเภอ เป็นข้าราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย แต่ในปี
2550 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาตั้งอาเภอ พ.ศ.2550 ยกฐานะกิ่งอาเภอขึ้นเป็นอาเภอทั้งหมด ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่ 46 ก หน้า 14 ปัจจุบันประเทศไทยจึงไม่มีเขตการปกครอง
ในระดับกิ่งอาเภอ
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