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การจัดระเบียบการปกครองรัฐ หรือเรียกว่า การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน คือ การจัด

โครงสร้างหน่วยงานราชการและองค์กรภาครัฐ รวมถึงการจัดสรรอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้

หน่วยงานด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐนั้น คณะรัฐมนตรี

หรือรัฐบาลเป็นองค์กรที่ส าคัญที่สุดโดยท าหน้าที่บริหารกิจกรรมของรัฐ คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเป็นผู้ก าหนด

นโยบาย วางแนวทางในการปกครองประเทศ  ส่วนฝ่ายที่จะน าไปปฏิบัติให้ส าเร็จตามนโยบายและด าเนินงาน

เป็นประจ านั้น คือ ฝ่ายปกครอง ซึ่งฝ่ายปกครองมีอ านาจหน้าที่และมีก าลังคน ตลอดจนมีเครื่องมือที่จะ

ด าเนินการในรายละเอียดเป็นปกติประจ าวัน ฝ่ายปกครองปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการหรือ

ประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ซึ่งเรียกว่า บริการสาธารณะ (Public Service) ส่วนอ านาจหน้าที่ของฝ่าย

บริหารนั้นอาจแบ่งได้ เป็น 2 ส่วน ซึ่งฝ่ายบริหารเสมือนสวมหมวกสองใบในการท างาน ใบที่หนึ่งอยู่ในฐานะ

รัฐบาล และ ใบที่สองฐานะฝ่ายปกครอง 

1. ในฐานะรัฐบาล ฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าที่ที่จะก าหนดและด าเนินนโยบายของรัฐบาล กิจการที่

ฝ่ายบริหารปฏิบัติในฐานะของรัฐบาลนั้น คือ กิจการประเภทส าคัญๆ เกี่ยวกับการด าเนินนโยบายของรัฐบาลที่

จัดท าเพ่ือเศรษฐกิจของประเทศ ความปลอดภัย ความเจริญ และความมั่นคงของประเทศ เช่น การวางแผน

เศรษฐกิจเพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชนและของประเทศ การท าสนธิสัญญากับต่างประเทศ ฯลฯ 

2. ในฐานะฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าที่ซึ่งก็คือนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีของแต่ละ

กระทรวงใช้ในการบริหารงานของกระทรวง คือ อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ าหรือท า

เป็นปกติธุระ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลได้วางแนวนโยบายไว้       

การปฏิบัติกิจการในทางปกครองนั้น นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่ละคนพร้อมด้วย

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐตามกระทรวงทบวงการเมืองต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติ คณะรัฐมนตรีไม่จ าต้องวินิจฉัยสั่ง

การด้วยตนเองทุกเรื่องไปเหมือนกับกิจการในหน้าที่ของรัฐบาล เว้นแต่  ในเรื่องส าคัญที่เกี่ยวกับนโยบายซึ่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงย่อมจะน าขึ้นเสนอขอค าวินิจฉัยจากคณะรัฐมนตรีก่อนปฏิบัติ เพราะฉะนั้นกิจการใน
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หน้าที่ของฝ่ายปกครองรัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงและทบวงการเมืองต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติแทนโดยตลอด

กิจการที่ฝ่ายบริหารปฏิบัติในฐานะของฝ่ายปกครองก็คือ กิจการต่างๆ ที่อยู่ในหน้าที่ของกระทรวงทบวง

การเมืองต่างๆ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันประเทศ การสาธารณสุข การ

คมนาคม การอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐบาลจะท าได้แต่โดยรัฐบาลเท่านั้น 

คณะรัฐมนตรีจะต้องปฏิบัติและรับผิดชอบกิจการนั้นร่วมกัน แต่กิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง

รัฐบาลจะมอบให้องค์การปกครองอ่ืนๆ รับไปจัดท าก็ได้  เช่น มอบอ านาจหน้าที่ในจัดบริการสาธารณะ

บางอย่างให้แก่เทศบาล ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ หรือมอบให้เอกชนรับไปท าแทนก็

ได้ เช่น การให้สัมปทานเอกชนจัดท าบริการสาธารณะบางอย่าง เป็นต้น  

 หลักของการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งได้ดังนี้   

  1. หลักการรวมอ านาจปกครอง เป็นการรวมอ านาจในการปกครองประเทศทั้งหมดไว้ที่ 

“ส่วนกลาง” คือ กระทรวง ทบวง กรม ของรัฐ และมีเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางซึ่งขึ้นต่อกันตามล าดับชั้นการ

บังคับบัญชาเป็นผู้ด าเนินการปกครองทั่งทั้งประเทศ การรวมอ านาจปกครองมีลักษณะส าคัญ คือ มีการรวม

ก าลังในการบังคับต่างๆ อันได้แก ก าลังทหารและก าลังต ารวจให้ขึ้นต่อส่วนกลาง มีการรวมอ านาจวินิจฉัยสั่ง

การไว้ที่ส่วนกลาง และมีล าดับชั้นการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่  การรวมอ านาจการปกครองสามารถจ าแนกได้     

2 แบบ คือ การรวมศูนย์อ านาจการปกครอง (concentration) และการกระจายการรวมศูนย์อ านาจการ

ปกครอง ( deconcentration) 

      (1.1) การรวมศูนย์อ านาจการปกครอง ได้แก่ การปกครองภายในประเทศรูปแบบหนึ่งที่

ก าหนดให้อ านาจในการตัดสินใจทั้งหลายที่เกี่ยวกับการปกครองประเทศหรือเกี่ยวกับการจัดท าบริการ

สาธารณะเป็นของส่วนกลางโดยไม่มีการมอบอ านาจในการตัดสินใจในบางเรื่องไปให้แก่เจ้าหน้าที่ของ

ส่วนกลางที่ถูกส่งไปประจ าอยู่ในภูมิภาค การปกครองประเทศด้วยวิธีการรวมศูนย์อ านาจการปกครองนี้เป็น

การปกครองนี้เป็นการปกครองประเทศที่สร้างภาระให้กับส่วนกลางเป็นอันมาก เพราะส่วนกลางจะต้องเป็น

ผู้ด าเนินการด้วยตนเองทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการจัดท าบริการสาธารณะซึ่งมีอยู่เป็นจ านวน

มาก 

       (1.2) การแบ่งอ านาจปกครองหรือการแบ่งอ านาจให้แก่ส่วนภูมิภาค  ได้แก่ รูปแบบการ

ปกครองที่ส่วนกลางได้มอบอ านาจในการตัดสินใจบางเรื่องบางระดับแก่ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางที่

ได้ถูกส่งไปประจ ายังส่วนภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่เหล่านั้นสามารถด าเนินการ
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วินิจฉัยสั่งการบางเรื่องได้ตามแนวทางที่ส่วนกลางก าหนดหลักการกระจายการรวมศูนย์อ านาจการปกครองนี้มี

ข้อดี คือ นับได้ว่าเป็นก้าวแรกที่จะน าไปสู่การกระจายอ านาจการปกครอง เพราะเมื่อมีการมอบอ านาจในการ

ตัดสินใจบางเรื่องบางระดับให้แก่ตัวแทนหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนกลางที่ถูกส่งไปประจ าส่วนภูมิภาค ก็ เสมือน

กับเป็นการมอบกิจการให้ตัวแทน หรือเจ้าหน้าที่ของตนจัดท าเองได้บางส่วน และการกระจายการรวมศูนย์

อ านาจก็ยังท าให้กิจการต่างๆ ด าเนินไปรวดเร็วขึ้น ไม่ต้องส่งเรื่องให้ส่วนกลางตัดสินใจทุกเรื่อง  ซึ่งหากให้

ส่วนกลางด าเนินการทุกเรื่องจะเป็นการล่าช้าและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

ทันท่วงท ี

       2. การกระจายอ านาจปกครอง  

       การกระจายอ านาจปกครองเป็นการจัดการปกครองที่รัฐได้มอบอ านาจการปกครองบางส่วน

ให้กับองค์กรอ่ืนนอกจากองค์กรของส่วนกลางเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะบางอย่างโดยให้มีความเป็นอิสระ     

ในการด าเนินการและไม่อยู่ในการบังคับบัญชาของส่วนกลาง แต่จะอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส่วนกลาง 

การกระจายอ านาจปกครองประกอบด้วยลักษณะส าคัญ 5 ประการ คือ 

1. มีการแยกหน่วยงานออกไปเป็นเป็นองค์กรนิติบุคคลจากส่วนกลาง  

2. มีการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  

3. มีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง  

4. มีเจ้าหน้าที่ของตนเอง และ 

5. มีงบประมาณและรายได้เป็นของตนเอง 

       ในประเทศไทยนั้นแม้จะมีการจัดระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน แต่ก็ปรากฏว่า

การกระจายอ านาจของไทยนั้นยังกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นไม่มากนัก โดยมีการบัญญัติเรื่องการกระจาย

อ านาจท้องถิ่นไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.2540 หมวด ๙ การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๘๒ “ภายใต้

บังคับมาตรา ๑ รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น” อีกท้ังรัฐธรรมนูญปี 2540 ยังก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรมีสิทธิใน

การจัดบริการสาธารณะ ซ่ึงเป็นที่มาพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 อีกด้วย 

ความแตกต่างระหว่างหลักการแบ่งอ านาจปกครองกับหลักการกระจายอ านาจปกครอง         
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(1) หลักการแบ่งอ านาจปกครอง เป็นการจัดระเบียบราชการบริหารตามหลักการรวมอ านาจ

ปกครอง ไม่ใช่การกระจายอ านาจปกครองให้แก่ท้องถิ่น เพราะว่าการมอบอ านาจหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ

ราชการบริหารส่วนกลางในส่วนภูมิภาค เป็นแค่การแบ่งอ านาจวินิจฉัยสั่งการบางเรื่องจากกระทรวง ทบวง 

กรม ในส่วนกลางไปให้เจ้าหน้าที่ของส่วนกลางที่เป็นหัวหน้าในส่วนภูมิภาคเท่านั้น อ านาจบังคับบัญชาและ

วินิจฉัยสั่งการในขั้นสุดท้ายยังอยู่กับราชการบริหารส่วนกลาง แต่ตามหลักการกระจายอ านาจปกครองเป็น 

การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างให้แก่ส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการ ไม่ต้องอยู่ใต้การบังคับบัญชาสั่งการของราชการ

บริหารส่วนกลาง 

       (2) เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม อันเป็นราชการบริหาร

ส่วนกลาง ซึ่งราชการบริหารส่วนกลางเป็นผู้แต่งตั้ง โยกย้าย และถอดถอน แต่เจ้าหน้าที่ของส่วนท้องถิ่นตาม

หลักการกระจายอ านาจปกครอง ไม่ไดเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลาง แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของ

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เอง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคก็ยึดถือหลักการแต่งตั้งเป็นเกณฑ์ ไม่ถือ

หลักการเลือกตั้ง เหมือนกับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งตามหลักการเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งมาจาก

ประชาชนในท้องถิ่นนั่นเอง เช่น นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เป็นต้น 

       ข้อดีของหลักการแบ่งอ านาจปกครอง คือ  

       (1) การใช้หลักนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะน าไปสู่การกระจายอ านาจปกครอง คือ เมื่อราชการ

ส่วนกลางได้มอบอ านาจวินิจฉัยสั่งการให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคก็เท่ากับเป็นการมอบหมายกิจการให้

เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคจัดท าได้เองบางส่วน ดังนั้นหากจะเปลี่ยนรูปจากการจัดระเบียบราชการบริหารส่วน

ภูมิภาคไปเป็นการจัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจปกครองก็สามารถท าได้

ง่ายขึ้น เพียงแคเ่ปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากเจ้าหน้าที่ของราชการบริหารส่วนกลางให้เป็นเจ้าหน้าที่ของ

ท้องถิ่นนั้น แล้วมอบกิจการให้ท้องถิ่นรับไปจัดท าเองในรูปองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล เป็นต้น 

       (2) การแบ่งอ านาจให้แก่ส่วนภูมิภาคท าให้กิจการต่างของทางราชการด าเนินไปรวดเร็วขึ้น 

เพราะเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคมีอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการ และจัดท ากิจการอันเป็นเรื่องง่ายๆ ได้โดยไม่ต้อง

เสนอขอค าสั่งจากส่วนกลางทุกเรื่องไป 

       (3) การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นสามารถการติดต่อประสานงานและควบคุมดูแลองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นได้ใกล้ชิดขึ้น เพราะราชการบริหารส่วนกลางมีผู้แทนอยู่ในส่วนภูมิภาคที่จะคอย
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ควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดของตน ท าให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นติดต่อกับราชการ

บริหารส่วนกลางได้สะดวกขึ้นโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัด 

       (4) การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามหลักการแบ่งอ านาจปกครองมีประโยชน์และ

ความจ าเป็นมากส าหรับประเทศที่ประชาชนยังอ่อนด้อยความสามารถในการที่จะปกครองตนเอง ซึ่งหากมอบ

อ านาจให้ประชาชนในท้องถิ่นต่างๆ ปกครองตนเอง ราชการส่วนกลางมองว่าอาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดี 

ในกรณีแบบนี้ราชกลางส่วนกลางจึงจ าเป็นต้องยับยั้งการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นไว้ก่อน และจัดเจ้าหน้าที่

ของราชการบริหารส่วนกลางไปด าเนินการปกครองท้องที่ต่างๆ แทนที่จะให้ราษฎรเลือกตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นมา

บริหารกิจการของท้องถิ่นนั้นเอง และเมื่อประชาชนมีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะปกครองตนเองได้จึง

ค่อยกระจายอ านาจการปกครอง 
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