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วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 

ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

การบรรยายพิเศษ 
ความสําคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค

ต่อการพัฒนาประเทศ
โดย นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

ร.บ.(เกียรตินิยม), น.บ., รป.ม. 



กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

1. พ.ร.บ.วา่ด้วยระเบียบบริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม 

พ.ศ. 2476

2. พ.ร.บ.ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495 (19 ปี)

3. ประกาศคณะปฏิวตัิ 218 พ.ศ. 2515 (20 ปี)

4. พ.ร.บ.ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (19 ปี)



พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 จัดตั้ง คกก.จัดระบบการจราจรทางบก

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 จัดตั้ง กปร./คกก.นโยบายพลังงาน

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543 หลักเกณฑ์รวม/โอน กระทรวง ทบวง กรม

ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 จัดตั้ง กพร./กลุ่มภารกิจของกระทรวง

ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546 โอน กรมตํารวจ/เริ่มใช้ พ.ร.ฎ.บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ จว./อ. การทําแผนฯ จว./กลุ่ม จว. 

จัดตั้ง กธจ.

ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 ให้อัยการ เป็นองค์กรอิสระ







ภูมิภาค หมายถึงอะไร

1. ความหมายตามบทบญัญัติของกฎหมาย
• พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ

2. ความหมายตามหลักการปกครองประเทศ
• หลักแบ่งอํานาจ (Deconcentration)

3. ความหมายโดยความมุ่งหมายของระบบการปกครอง
• วิวัฒนาการทางการเมืองการปกครอง

• ความมุ่งหมายที่แตกต่างกัน



อํานาจหน้าที่ภูมิภาค
(ม. 52/1, 61/1 พ.ร.บ.ระเบียบฯ พ.ศ. 2534, (ฉ 7) พ.ศ. 2550)

บทบาทระดับประเทศ

1. การบังคับใช้กฎหมาย รักษาความสงบเรียบร้อย ความเป็นธรรมในสังคม
• สถาปนาความเป็นชาติ

• การดํารงความมัน่คงของประเทศ

2. การบริการสาธารณะ
• ส่วนราชการแบ่งงานกันทํา

• กฎหมายระเบียบข้อบังคับเฉพาะเรื่อง

• การดํารงหน้าทีข่องรัฐ

3. นํานโยบายรัฐบาลสู่การปฏิบัติ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย
• มอบให้ภูมภิาค

• มอบให้ทอ้งถิ่น

• มอบให้หน่วยงานที่จัดตั้งในพื้นที ่(หน่วยงาน/คณะกรรมการ)

• การดํารงระบอบการปกครอง



อํานาจหน้าที่ภูมิภาค (ต่อ)

บทบาทระดับพื้นที่

4. ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. บําบัดทุกข์ บํารุงสุข ให้กับประชาชน
• แก้ไขความเดือดร้อน

• สนองความต้องการ

• พัฒนารายได้และความเป็นอยู่

6. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
• เชื่อมโยง (แนวดิ่ง)

• บูรณาการ (แนวราบ)

• เจ้าภาพ (ทุกทิศทุกทาง)

ทุกมิติ 
เศรษฐกิจ สังคม ความมัน่คง และการเมือง



กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

76 จังหวัด

878 อําเภอ

7,255 ตําบล

74,944 หมู่บ้าน

20 กระทรวง

อบจ.  76 แห่ง

เทศบาล  2,436 แห่ง

อบต.  5,339 แห่ง

รูปแบบพิเศษ 1) เมืองพัทยา 

                 2) กทม.

ราชการส่วนภูมิภาค

ราชการส่วนท้องถิ่น

ราชการส่วนกลาง



ความสัมพันธ์ของการบริหารราชการแผ่นดิน

ส่วนท้องถิ่น

ส่วน
ภูมิภาค

ส่วนกลาง

เป็นหน่วยกําหนดยุทธศาสตร์

เป็นหน่วยสนับสนุนความรู้ทาง

วิทยาการใหม่

รับผิดชอบการบริหารจัดการให้

เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์หรือ

เป้าหมายการพัฒนาที่กําหนด 

เป็นกลไกเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง

รัฐบาล/กระทรวง กับความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่ และท้องถิ่น

เป็นเจ้าภาพในการบริหารราชการใน

พื้นที่แบบบูรณาการของทุกภาคส่วน

เป็นหน่วยบริการประชาชนในระดับ
พื้นที่

เป็นหน่วยที่ได้รับการ

กระจายอํานาจให้ตัดสินใจ

เกี่ยวกับกิจการต่าง ๆ ที่

เป็นสาธารณะของท้องถิ่น

ด้วยตนเอง 



งาน
- ภารกิจ

- อํานาจหน้าที่

- ยุทธศาสตร์ -

งบ
- วาระสําคัญ

- งบฯหน่วยงาน

- งบฯพื้นที่

ระบบ
- โครงสร้าง

- ระบบงาน
- 

คน
- ผู้บริหาร

- ผู้ปฏิบัติ

- สัมฤทธิ์ผล

กลไกการ

บริหารจัดการ



แผนระดับชาติ

แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

แผนพัฒนาอําเภอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนชุมชน

การเชื่อมโยงแผนในระดับต่าง ๆ งาน



ยุทธศาสตร์ชาติ/

นโยบายของรัฐ

แผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

ปัญหา/ความตอ้งการ
ของประชาชน

ปัญหา/ความต้องการ

ของประชาชน

งบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

17,782 ล้านบาท (0.69)

งบประมาณ ปี 2558

จํานวน 2,575,000 ล้านบาท

งบ อปท.

257,168  ล้านบาท (9.99)

งบ Function

จํานวน 1,720,731 ล้านบาท (66.82)

ยุทธศาสตร์ชาติ

-การเตรียมความพรอ้มประเทศไทยเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน

-การฟืน้ฟ ูป้องกัน และจัดการภัยพิบตัิ

-การบูรณาการเขตเศรษฐกิจพเิศษ

-การป้องกัน ปราบปราม และบําบดัผู้ตดิยาเสพตดิ

- วิเคราะห์ SWOT
- ระบบข้อมูล
- การมีสว่นรว่มของทุกภาคสว่น

- ประชาคม

- แผนท้องถิ่น

- แผนชุมชน

แผนงาน/

โครงการ

Positioning                  

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

- วิสัยทัศน์ 

-ประเด็นยุทธศาสตร์

-กลยุทธ์

ก.บ.จ./ก.บ.ก.

ฯลฯ

ฯลฯ

การบูรณาการแผนงาน/โครงการ 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based)
งาน



การบูรณาการแผนงาน/โครงการ 

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based)
มติคณะรัฐมนตรี  12 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 9 ธันวาคม 2557

การขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่

มติคณะรัฐมนตรี  12 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 9 ธันวาคม 2557

การขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่
• การบูรณาการแผนงาน/โครงการในพืน้ที่จงัหวดั ให้
ส่วนราชการทีม่แีผนงาน/โครงการลงไปปฏบิตัใินพืน้ทีแ่จ้ง
ใ ห้จังหวัดทราบ  เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับ
แผนพฒันาจงัหวดัและความต้องการของประชาชนในด้าน
พืน้ทีแ่ละห้วงเวลาดาํเนินการให้เกดิความเหมาะสม  
• ให้ ก.บ.จ. สามารถเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงพืน้ที่
และ/หรือห้วงเวลา ดําเนินการของแผนงาน/โครงการ
ดงักลา่วได้ให้ส่วนราชการทีม่ภีารกจิทีจ่ะดาํเนินการแผนงาน/โครงการ 
(Supply Side) ในพืน้ทีจ่งัหวดัใด ให้นําโครงการใน
แผนพฒันาจงัหวดั (Demand Side) ไปกาํหนดเป็น
แผนงาน/โครงการในคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณของส่วนราชการให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของพืน้ที่

2558

2559

งบ



มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบ บูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพุธที่ 7 มกราคม 2558 

เพิ่มกรอบวงเงินจาก
จํานวน 18,000 ล้านบาท เป็น 

จํานวน 28,000 ล้านบาท

  เน้นย้ํานโยบายสําคัญ ดังนี้ 
 1) แนวทางการพัฒนาประเทศให้ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทย   

(2015- 2020) “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นแนวทางในการ

ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ

      2) เน้นการเตรียมความพร้อมในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

      3) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยคุกคามจากภายนอก เช่น 

การเปลี่ยนแปลงทางอากาศ การก่อการร้าย และโรคระบาด เป็นต้น

      4) ประเด็นอื่นๆ ที่ให้ความสําคัญ เช่น ความมั่นคง เขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ความเข้มแข็งของชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) 

การกําหนดเขตพื้นที่ทางการเกษตร (Zoning) การสร้าง ตราสินค้า 

(Branding) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ฯลฯ

5) ให้ ผวจ. เป็นผู้บูรณาการการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของประชาชนใน

พื้นที่ขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ และงบประมาณให้เกิดประโยชน์

   อย่างแท้จริง 

งบ

ทีมบูรณาการกลางลงพื้นที่เพื่อ

ประชุมหารือกลั่นกรองแผนงาน/

โครงการร่วมกันจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ให้แล้วเสร็จในระดับพื้นที่ 



การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการ

1.  การเตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

2.  การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม

3.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า  

และบริการของประเทศ

4.  การบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5.  การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน

ภาคใต้

6.  การจัดการปัญหาแรงงานต่างดา้วและการค้า

มนุษย์

7.  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

8.  การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

9.  การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ

10. การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

11. การป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษา      

ผู้ติดยาเสพติด

12. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

13. การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในภาครฐั

14. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

พลังงานอย่างยัง่ยืน

15. การรักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหา  

ที่ดินทํากิน

16. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ   

การสื่อสาร

17. การสร้างความปรองดองและสมานฉนัท์ 

(สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

18. การฟื้นฟู ป้องกัน และจัดการภัยพิบัติ 

(กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

19. การจัดระเบียบการค้าในที่สาธารณะ  

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 



คณะกรรมการบริหารงาน

อําเภอ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล

จังหวัด

คณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบ

บูรณาการ

ก.บ.จ.

                              กลไกการทํางาน

กบอ.

ก.ธ.จ.

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ

เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง

เศรษฐกิจระดับจังหวัด

กรอ.จังหวัด

ระบบ



คน



สาํนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย


