
บทที่ 4 ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินของไทย

สมัยกรุงศรีอยุธยา

สมัยสุโขทัย

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ความเป็นมาของการจัดระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่ใช้อยู่ในประเทศต่างๆมีหลักส าคัญอยู่ 3 ประการ 

การรวมอ านาจ
( Centralization )

การแบ่งอ านาจ
( Deconcentration )

การกระจายอ านาจ
( Decentralization )

การจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลาง

การจัดระเบียบบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค

การจัดระเบียบบริหาร
ราชการท้องถิ่น



สมัยสุโขทัย

เป็นการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์หรือพ่อขุนมีอ านาจเด็ดขาดลักษณะการปกครอง
ใช้แบบพ่อปกครองลูก 

การบริหาราชการแผ่นดินใช้หลักการบริหารแบบรวมอ านาจการปกครอง หัวเมืองชั้นใน คือ เมืองราชธานี 
เมืองอุปราช เมืองลูกหลวง และเมืองหน้าด่าน หัวเมืองชั้นนอก คือ เมืองพระยามหานครและเมืองประเทศราช

1. เมืองราชธานี 2. เมืองอุปราช เมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่าน

3. เมืองพระยามหานคร 4. เมืองประเทศราช

เป็นศูนย์กลางการบริหารมีพระมหากษัตริย์เป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทั้งด้านทหารและพลเรือน
เป็นการปกครองแบบรวมอ านาจการปกครอง

เป็นเมืองชั้นใน ตั้งอยู่รอบเมืองราชธานี เป็นการ
ปกครองแบบรวมอ านาจ การปกครองขึ้นโดยตรง
ต่อเมืองราชธานี

เป็นเมืองชั้นนอกและเป็นเมืองใหญ่มีพลเมืองเป็น
คนไทยใช้การปกครองแบบการกระจายอ านาจคือ
ให้อ านาจการปกครองเมืองได้ด้วยตนเอง

เป็นเมืองอยู่นอกราชอาณาจักรมีชาวเมืองเป็นคน
ต่างประเทศ การบริหารใช้แบบกระจายอ านาจ
การปกครองคือให้เมืองนั้นๆมีการปกครองตนเอง



สมัยกรุงศรีอยุธยา

- การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัย
- มีการเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ คือ พระมหากษัตริย์เป็นสมมติเทพ หรือเทวสิทธิ
- การบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลางได้ใช้แบบจตุสดมภ์ คือ เวียง วัง  คลัง  นา
- ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถได้แยกทหารออกจากพลเรือน คือ 

หัวหน้าฝ่ายทหาร เรียกว่า สมุหพระกลาโหม
หัวหน้าฝ่ายพลเรือน เรียกว่า สมหุนายก

1.กรมเวียง

2.กรมวัง

3.กรมคลัง

4.กรมนา

รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตราชธานี  ศาล
ชั้นต้นและศาลนครบาล

รับผิดชอบเกี่ยวกับ ราชส านัก ราชประเพณี ศาลอุทธรณ์ และ ศาลฎีกา

รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินหลวง การจัดเก็บภาษีอากร ศาลช าระคดี
เกี่ยวกับพระราชทรัพย์ การเจ้าท่า การพาณิชย์ และการต่างประเทศ

รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อข้าวขึน้ฉางหลวง การดูแลรักษาฉางหลวง  การ
จ่ายข้าวใชใ้นราชการ และการจัดเก็บค่าเช่าจากประชาชน



สมัยกรุงรัตนโกสินทร์

- สมัยรัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูประบบราชการ
ใหม่ ยกเลิกการปกครองแบบจตุสดมภ์ และ
ต าแหน่งอัครเสนาบดี ยกเลิกส่งคนจากเมืองราช
ธานีหรือแต่งตั้งบุคคลในเมืองนั้นเป็นผู้ปกครอง 
โดยการเก็บภาษีเอง ที่เรียกว่าระบบ “กินเมือง” 
- ทรงปรับเปลี่ยนมาเป็นระบบ “ข้าราชการ”
ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ โดยได้รับ
พระราชทานเงินเดือนแทนการ “ กินเมือง ”

- สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นทรงใช้แบบกรุงศรีอยุธยา

การบริหารราชการส่วนกลาง ได้จัดตั้งกระทรวงขึ้น 12
กระทรวง  มีเสนาบดีกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบ
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งภาคมณฑล เมือง 
อ าเภอ ต าบล และหมู่บ้าน มีผู้รับผิดชอบ คือ อุปราช 
สมุหเทศาภิบาล  ผู้ว่าราชการเมือง  นายอ าเภอ ก านัน 
และผู้ใหญ่บ้าน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้จัดการบริหารราชการ
เรียกว่า สุขาภิบาล  โดยจัดตั้งสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ในปี 
พ.ศ.2440 และสุขาภิบาลหัวเมือง คือสุขาภบิาลท่าฉลอม 
ในปี พ.ศ.2448

สมัยรัชกาลที่ 5

สมัยรัชกาลที่ 6

การบริหารราชการส่วนกลาง ได้จัดตั้งกระทรวงขึ้น 12 กระทรวง  แต่
ปรับปรุงบางกระทรวงให้เหมาะสม
การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้จัดตั้งภาคมณฑล จังหวัด อ าเภอ 
ต าบล และหมู่บ้าน มีผู้รับผิดชอบ คือ อุปราช สมุหเทศาภิบาล ผู้ว่า
ราชการเมือง  นายอ าเภอ ก านัน และผู้ใหญ่บ้าน
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้จัดเทศบาลเพิ่มขึ้น



หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

ในปี พ.ศ. 2495 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495
- มีการจัดราชการบริหารออกเป็น 3 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  และราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น
- มีการก าหนดฐานะกระทรวง เป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นนิติบุคคล
- มีการปรับโอนอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจังหวัดและ
คณะกรรมการอ าเภอ
- ยกเลิกมณฑลคงเหลือแต่จังหวัด และอ าเภอที่เป็นราชการสว่นภูมิภาค
- การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มเทศบาล
ในปี พ.ศ. 2495 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2495
- ได้เปลี่ยนชื่อกฎหมาย จาก ระเบียบราชการบริหาร เป็น ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
- ให้จังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนภูมิภาค
ในปี พ.ศ. 2515  ได้มีการประกาศ คณะปฎวิัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515
- ได้เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับอ านาจของนายกรัฐมนตรีในการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างกว้างขวาง
ในปี พ.ศ. 2534 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
- แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ บริหารราชการส่วนกลาง  บริหารราชการส่วนภูมิภาคบริหารราชการส่วนท้องถิ่น



การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 5)

วัตถุประสงค์การบริหารราชการแผ่นดิน
1. ประโยชน์สุขของประชาชน                       
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
3. ความมีประสิทธิภาพ
4. ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ
5. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น
7. กระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น

8. การกระจายอ านาจตัดสินใจ
9. การอ านวยความสะดวก
10. การตอบสนองความต้องการของประชาชน

ทั้งนี้ โดยให้มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน การจัดสรร
งบประมาณ  การบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง  
หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการดังกล่าวข้างต้น

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงานการมีส่วนร่วมของประชาชนการเปิดเผยข้อมูลการติดตาม ตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 



การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(Good governeance)
มีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เป็นการน าแนวคิดเกี่ยวกับการ

ปฏิรูประบบราชการมาแปลงให้เป็นรูปแบบกฎหมาย  เพื่อให้มีผลใช้บังคับเป็นการถาวร
เหตุผลของการตราพระราชบัญญัติ แสดงให้เห็นเจตนารมณ์ของก้าวแรกในการปฏิรูประบบราชการไว้อย่างชัดเจน
ว่า “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
และการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยก าหนดให้การบริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมี
การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละระดับได้
อย่างชัดเจน  มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เป็นแนวทางในการก ากับนโยบายและการปฏิบัติราชการ”
ซึ่งสอดรับกับการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
เหตุผลการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 การจัดกลไกของระบบราชการจึงเป็น
เรื่องส าคัญที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของสังคม...เพื่อให้ (ส่วนราชการ) สามารถก าหนด
เป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกันให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมี
เอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ  รวมทั้งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานที่ซ้ าซ้อนกัน  เมื่อจัดส่วนราชการใหม่ให้
สามารถปฏิบัติได้แล้ว จะมีผลท าให้แนวทางความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ มีเป้าหมายที่ชัดเจน” 
เป้าหมายหลักในการปฏิรูประบบราชการ 3 ประการ



เป้าหมายหลักในการปฏิรปูระบบราชการ 3 ประการ

1. การจัดส่วนราชการใหม่  โดยค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ของชาติในแต่ละด้านมีการบูร
ณาการภารกิจที่เคยกระจัดกระจายหรือ
ซ้ าซ้อนเขา้ไว้อยู่ในสว่นราชการเดียวกัน
เพื่อให้สามารถก าหนดแผนการบริหารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และ ก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของผู้บริหารในองค์กรในระดับต่าง ๆ 
ทั้งในด้านนโยบาย  ด้านการก าหนดแผน
และก ากับราชการและด้านการปฏิบัติงาน

2.การพัฒนาการจัดการองค์การ
จะมีหน่วยงานที่เรียกว่า 

ก.พ.ร. ด าเนินการดูแลการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และ
รองรับการปฏิรูประบบราชการ 
เป็นระยะ ๆ

3. การก าหนดแบบแผนการ
ปฏิบัติราชการ เป็นการก าหนด
แนวทางการปฏิบัติราชการให้
เป็นแนวทางเดียวกัน  
เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
และเกิดผลสัมฤทธิ์ของ งานที่
สามารถวัดผลได้  

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
การบริหารราชการที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน โดยพยายามมุ่งให้เกิดผล
กระทบในเชิงบวกต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชน

2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
การบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เพื่อให้ได้รับ
ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
การจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานในทุกระดับ



การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)

3. ความมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า 
ในเชิงภารกิจของรัฐการบริหารที่จะต้องพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหว่าง
ปัจจัยน าเข้ากับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยมีการท าให้ cost/benefit analysis ให้
สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของแผนงาน หรือโครงการ
ต่างๆเทียบกับประโยชน์ที่ได้รับมีการจัดระบบการวางเป้าหมายการท างาน
และวัดผลงานของแต่ละบุคคลที่เชื่อมโยงกับระดับองค์การ

4. ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น การก าหนดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงานและการลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน จัดให้มีการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ  เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นที่จุดบริการใกล้
ตัวกับประชาชนในรูป one-stop 
service

5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วน
ราชการให้ทันต่อสถานการณ์
การทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการ และขั้นตอนท างาน
ใหม่อยู่เสมอ โดยต้องมีการทบทวน
ล าดับความส าคัญและความจ าเป็น
ของแผนงานและโครงการทุกระยะ
การยุบเลิกส่วนราชการที่ไม่จ าเป็น
และการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์อยู่เสมอ

6. ประชาชนได้รับการอ านวย
ความสะดวกและได้รับการ
ตอบสนองความต้องการ
การปฏิบัติราชการที่มุ่งเน้นถึง
ความต้องการและความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ
เป็นหลักโดยมีการส ารวจความ
ต้องการของประชาชนและ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในหลากหลายวิธีเพือ่น ามา
ปรับปรุงการปฏิบัติราชการ

7. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
อย่างสม่ าเสมอ
การตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง ซึ่ง
จะท าให้สามารถผลักดัน การปฏิบัติงาน
ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



หลักธรรมาภบิาลในระบบราชการ

การตรากฎหมาย ข้อบังคับ
ต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็น
ธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม

การยึดมั่นในความถูกต้องดี
งามในการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นตัวอย่างแก่สังคม

การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกันองค์กรทุกวงการให้มี
ความโปร่งใสมีการเปิดเผย
ข้อมูลตรงไปตรงมาแก่
ประชาชน

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาของประเทศ

การตระหนักในสิทธิ หน้าที่ 
ความส านึกในความ
รับผิดชอบต่อสังคม

การบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัด เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม

1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส

4. หลักความมีส่วนร่วม 5. หลักความรับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า



การบริหารราชการในต่างประเทศ

1. มีหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจาก
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง 
ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน
ต่างประเทศเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน  
มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทน

2. อ านาจหน้าที่ของหัวหน้าคณะผู้แทน    
ปฏิบัติราชการเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม 
หรือมติคณะรัฐมนตรี  หรือการสั่งของ
นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

1. คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรี
ก าหนด จ านวน 1 คน เป็นรองประธาน ผู้ซึ่งคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน 1 คนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 10 คน (ซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ 
การบริหารธุรกิจ  การเงินการค้า จิตวิทยาองค์การ และสังคมวิทยา ย่างน้อยด้านละ 1 คน)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 คน ต้องท างานเต็มเวลา
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการโดยต าแหน่ง

***การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอโดย
วิธีการสรรหาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่คณะรัฐมนตรีก าหนด***



2. คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้
(1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐ
(2) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่ร้องขอ
(3) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการด าเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนด
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก การก าหนดชื่อ การก าหนดอ านาจ
หน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการฯเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
(5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา
(6) ด าเนินการให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจแก่สว่นราชการและเจ้าหน้าที่  ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
(7) ติดตาม ประเมินผล และแนะน าเพื่อให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะ
(8) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจาการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
(9) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นมาชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณา
(10) จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและ งานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
(11) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย และจะ
ก าหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นด้วยก็ได้
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย



การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
มีหลักการส าคัญ 3 ประการ 1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  
2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 1. ส านักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวงหรือทบวง 3. ทบวง  4.  กรม 
*หน่วยงานทั้ง 4  ดังกล่าว มีฐานะเป็นนิติบุคคล*

1.การจัดตั้ง การรวมหรือ การโอนส่วนราชการให้ตราเป็น พระราชบัญญัติ
2.การรวมหรือการโอนส่วนราชการถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือ
ลูกจ้างเพิ่มขึ้นให้ตราเป็น พระราชกฤษฎีกา
3. การแบ่งส่วนราชการภายในส านักนายกรัฐมนตรี กรมหรือ ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น 
และมีฐานะเป็นกรมให้ออกเป็นกฎกระทรวง และ ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ
ไว้ในกฎกระทรวง
4. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณ  ร่วมกันเสนอความเห็น
ต่อคณะรัฐมนตรี  โดย
• คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีหน้าที่ ในการแบ่งส่วนราชการภายในและการก าหนด
อ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการให้และจัดอัตราก าลงัให้หน่วยงาน
• ส านักงบประมาณ  มีหน้าที่จัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องกัน



5. การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น (ปัจจุบัน ทบวงมหาวิทยาลัย เปลี่ยนชื่อเป็นส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา)
6. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ได้จัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มี  20 กระทรวง 136 กรม

1. ส านักนายกรัฐมนตรี
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงการคลัง
4. กระทรวงการต่างประเทศ
5. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. กระทรวงคมนาคม
9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11. กระทรวงพลังงาน
12. กระทรวงพาณิชย์
13. กระทรวงมหาดไทย
14. กระทรวงยุติธรรม
15. กระทรวงแรงงาน
16. กระทรวงวัฒนธรรม
17. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18. กระทรวงศึกษาธิการ
19. กระทรวงสาธารณสุข
20. กระทรวงอุตสาหกรรม



การจัดระเบียบบริหารราชการในส านักนายกรัฐมนตรี

1.ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม
2.ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นกรม
3. มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายเป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานให้สอดคลอ้งกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
แถลงไว้ต่อรัฐสภาโดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
4. ส านักนายกรัฐมนตรีมีส่วนราชการ ดังนี้
(1) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
(2) กรมประชาสัมพันธ์
(3) ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(4) ส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี
(5) ส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
(6) ส านักข่าวกรองแห่งชาติ
(7) ส านักงบประมาณ
(8) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(9) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(10) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(11) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
7. ส านักนายกรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้
นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี รับผิดชอบการ
บริหารราชการทั่วไป เสนอแนะโยบายและวางแผน
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคง 
และราชการการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
กฎหมายและการพัฒนากฎหมาย การติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจ
พิเศษ และราชการอื่นตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของส านักนายกรัฐมนตรี หรือส่วน
ราชการ ที่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือที่มิได้อยู่
ภายในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงใดเป็นการเฉพาะ
8. อ านาจหน้าที่ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี
ควบคุมราชการประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็น
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาในส านักงาน
ปลัดนายกรัฐมนตรี



การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงหรือทบวง

1. การจัดระเบียบของกระทรวง (1) ส านักงานนายกรัฐมนตรี
(2) ส านักปลัดกระทรวง (3) กรมหรือส่วนราชการ
2. กระทรวงใดมีความจ าเป็นต้องมีส่วนราชการเพื่อให้มีส านัก
นโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายในขึ้นตรงต่อกระทรวงได้
3. ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบ
ภาระหน้าที่โดยเฉพาะ ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชา
เป็นอธิบดีได้
4. การตราพระราชกฤษฎีกากระท าได้ในกรณี ยุบ รวมหรือโอน
ในกระทรวงใดมาจัดตั้งเป็นส่วนราชการในกระทรวงนั้น หรือ
กระทรวงอื่น โดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของ
ข้าราชการ หรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ภายใน 3 ปี
5. กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ตามก าหนดไว้ในกฎหมาย
6. การจัดระเบียบราชการในกระทรวงหนึ่งๆเป็นไปตามกฎหมาย
7. ปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการ
วางแผนประสานกิจกรรมการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้คุ้มค่า
8. รัฐมนตรีกระทรวง 1 คน เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

9. ปลัดกระทรวง 1 คน มีหน้าที่ รับผิดชอบ
ควบคุมราชการประจ าในกระทรวงเปน็
ผู้บังคับบัญชาในกระทรวงรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง
10. ก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่ 2 
ส่วนขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุม่ภารกิจเดียวกันได้
11. ส านักงานรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการการเมือง
12. ส านักงานปลัดกระทรวงมีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไปของงกระทรวง 
และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็น
หน้าที่ของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดกระทรวงใด
โดยเฉพาะ



การจัดระเบียบราชการในทบวงซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง

1. การจัดระเบียบในทบวง ดังนี้ (1) ส านักงานรัฐมนตรี (2) ส านักงานปลัดทบวง (3) กรมหรือส่วนราชการอื่น
2. การจัดระเบียบราชการในทบวงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
3. ทบวงมีอ านาจหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
4. ทบวงมีรัฐมนตรีว่าการทบวง เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและก าหนดนโยบายของทบวงและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของทบวง
5. ปลัดทบวงมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในทบวงก าหนดแผนปฏิบัติราชการ
(2) เป็นผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของส านักงานปลัดทบวง
6. ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน 
7. ส านักงานปลัดทบวง มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจ าทั่วไป ของทบวง และราชการที่คณะรัฐมนตรีได้
ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดทบวงโดยเฉพาะ



การจัดระเบียบราชการในกรม

1. ส่วนราชการในกรม มีดังนี้ (1) ส านักงานเลขานุการกรม (2) กองหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง
2. กรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวงตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของกรม
3. กรมมีอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง 
และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
4. ส านักงานเลขานุการกรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของ
กองหรือส่วนราชการโดยเฉพาะ
5. กระทรวง ทบวง กรมใดที่เหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกา แบ่งท้องที่ออกเป็นเขต 
6. กระทรวง ทบวง หรือ กรมใด โดยสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือ
กรมนั้นก็ท าได้ ผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม มีอ านาจหน้าที่ตรวจ และแนะน าการปฏิบัติราชการอัน
เกี่ยวกับกระทรวง ทบวง กรมนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
7. ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอืน่ และมีฐานะเป็นกรมจะมีเลขาธิการผู้อ านวยการหรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอืน่ 
ซึ่งเทียบเท่าปลัดกระทรวง หรือ อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสว่น
ราชการนั้นให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด



การบริหารราชการในต่างประเทศ

มีประเด็นส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1. การก าหนดบทนิยามการบริหารราชการในต่างประเทศ
2. อ านาจหน้าที่และผู้รับผิดชอบการบริหารราชการในต่างประเทศ

คณะผู้แทน  หมายความว่า บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือนหรือข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการในต่างประเทศ  ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุลใหญ่  สถานกงสุล สถานรองกงสุล  ส่วนราชการ
ของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเรียกชื่อเปน็อย่างอื่น และคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ
หัวหน้าคณะผู้แทน หมายความว่า ข้าราชการสังกดักระทรวงการต่างประเทศ  
รองหัวหน้าคณะผู้แทน หมายความว่า ข้าราชการส านัก  กระทรวงการต่างประเทศ
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ หมายความว่า ข้าราชการสังกัดส่วนราชการซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การระหว่างประเทศ

1. การก าหนดบทนิยามการบริหารราชการในต่างประเทศ

2. อ านาจหน้าที่และผู้รับผิดชอบของหัวหน้าคณะผู้แทน

1. เป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากนายกรฐัมนตรี มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกบัการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
2. เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทน
3. มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการแทน
4. การสั่งและการปฏิบตัิราชการของกระทรวง ทบวง กรมต่อบุคคลในคณะผู้แทนให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด
5. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
6. บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือตามท่ีนายกรฐัมนตรีสั่งการในฐานะ
หัวหน้ารัฐบาล



7. บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่ประจ าอยู่ในต่างประเทศ
8. รายงานข้อเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคลต่างๆ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบ
9. การรักษาราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทน
(1) ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองหัวหน้าคณะผู้แทนรักษาราชการแทน
(2) ในกรณีที่ไม่มีรองหัวหน้าคณะผู้แทนที่จะรักษาราชการแทน หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งใดอันเป็นบุคคลในคณะ
ผู้แทน หรือมีแต่บุคคลดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รักษาราชการแทนหัวหน้าคณะผู้แทนหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งใด
* ใช้เฉพาะกับข้าราชการพลเรือนเท่านั้น  
* ไม่ใช้บังคับกับข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการในต่างประเทศ
10. การมอบอ านาจให้หัวหน้าคณะผู้แทน
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีว่าการทบวง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง  อธิบดี 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า  อาจมอบอ านาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนปฏิบัติราชการแทนได้
(2) เมื่อมีการมอบอ านาจแล้ว  ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจนั้น  และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้อื่น
ต่อไปไม่ได้  เว้นแต่เป็นการมอบอ านาจต่อไปให้บุคคลในคณะผู้แทนตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด
(3) หัวหน้าคณะผู้แทนมีอ านาจหน้าที่ก ากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจและให้มีอ านาจ
แนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้
(4) การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอ านาจหรือมีค าสั่งใดที่เกี่ยวขอ้งไปยังหัวหน้าคณะผู้แทน ให้แจ้งผ่าน
กระทรวงการต่างประเทศ



การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ให้จัดระเบียบบริหาร  
ราชการส่วนภูมิภาคออกเป็น จังหวัด และ อ าเภอ                                

การจัดระเบียบบริหารราชการใน จังหวัด

1. ให้รวมท้องที่หลายๆ อ าเภอ มี
ฐานะเป็นนิติบุคคล (จังหวัดเป็นนิติบุคคล)

2. การจัดตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลง
เขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
3. ให้มีคณะกรรมการจังหวัดท าหน้าที่ 
ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดใน
การบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด
นั้น และให้ความเห็นชอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดกับการ
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายหรือ
มติของคณะรัฐมนตรี

1. ประธาน คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
2. กรรมการ คือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่ง ท าหน้าที่ตามที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัด หัวหน้าต ารวจภูธร
จังหวัด หัวหน้าที่ส่วนราชการประจ าจังหวัด จากกระทรวง และทบวง
ต่าง ๆ กรรมการและเลขานุการ คือ หัวหน้าส านักงานจังหวัด
3. ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดมากกว่า  1 
คน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงก าหนดหัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัด 1 คน เป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรรมการจังหวัด
4. เมื่อผู้ว่าราชการเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจ า
จังหวัด ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาค 1 คน หรือหลายคนเป็น
กรรมการจังหวัดเพิ่มขึ้น เฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งได้

1. การจัดตั้งราชการส่วนจังหวัด 2. คณะกรรมการจังหวัด



3. การบริหารราชการส่วนจังหวัด
ในจังหวัดหนึ่งให้มีผู้ว่าราชการจังหวัด 1 คน
1. เป็นผู้รับนโยบายและค าสั่งจากกระทรวงมหาดไทยมาปฏิบัติให้เหมาะสมกบัท้องที่และประชาชน
2. เป็นหัวหน้าบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบรหิารปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด
3. รับผิดชอบในราชการจังหวัดและอ าเภอ
4. มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ช่วยปฏิบัติหน้าท่ีแทนผู้ว่าราชการจังหวัดได้และเปน็ผู้บังคับบญัชาข้าราชการรอง
จากผู้ว่าราชการจังหวัด
5. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด  สังกัดกระทรวงมหาดไทย

4. อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
1.บริหารราชการตามกฎหมายและระเบยีบแบบแผน 
ของทางราชการ
2.บริหารราชการตามที่คณะรฐัมนตรี กระทรวง ทบวง 
กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรฐัมนตรีสั่งการ
3.บริหารราชการตามค าแนะน าของ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงในเม่ือไม่ขัดต่อกฎมายระเบยีบ ข้อบังคับ 
หรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม
4.ก ากับดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งของกระทรวง ทบวง กรม
ยับยั้งการกระที่ผิดต่อกฎระเบียบ ข้อบังคับ 

5. ประสานงานและรว่มมือกบัข้าราชการฝ่ายต่าง ๆ เช่น 
ในการพัฒนาจังหวัดหรือปอ้งกนัภัยพบิัติสาธารณะ
6. เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกีย่วข้องตามโครงการ
แผนพัฒนา และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
7. ควบคุมดูแลการบริหารราชการในจังหวัด ตามกฎหมาย
8. ก ากับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานองค์การของรฐับาล
หรือรัฐวิสาหกิจ
9. บรรจุ แต่งตั้งให้บ าเหน็จ และลงโทษ ข้าราชการใน
ส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย
10. การยกเว้น จ ากัด หรือตัดทอน ผู้ว่าราชการจังหวัดจะ
กระท าได้โดยตราเปน็พระราชบัญญัติ



5. อ านาจหน้าที่ของปลัดจังหวัด

6. การแบ่งส่วนราชการของจังหวัด

ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งประทรวง ทบวง กรมต่างๆ ส่งมาประจ าหน้าที่เป็นผู้
ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร ส่วนภูมิภาค ซึ่งสังกัดกระรวง ทบวง 
กรมนั้น ในจังหวัดนั้น

1. ส านักงานจังหวัด

2. ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง 
ทบวง กรม ได้จัดตั้งขึ้น

• มีหน้าที่เกี่ยวกับงานราชการทั่วไป และ การวางแผนพัฒนาจังหวัด
• มีหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการและรับผิดชอบ
ในการบริหารราชการ  ของจังหวัด
•มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม นั้น ๆ 
•มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาเป็น
ผู้รับผิดชอบ



การจัดระเบียบบริหารราชการใน อ าเภอ
1. การจัดตั้งราชการส่วนอ าเภอ

1. ในจังหวัดให้มีหน่วยราชการบริหารรอง

จากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอ อ าเภอ
ประกอบด้วยท้องที่หลาย ๆ ต าบล(ไม่เป็น
นิติบุคคล)
2. การตั้ง ยุบ เปลี่ยนแปลงเขตอ าเภอ ให้
ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

2.การบริหารราชการส่วนอ าเภอ

1. นายอ าเภอ เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอ าเภอ และ
รับผิดชอบการบริหารราชการของอ าเภอ
2. นายอ าเภอ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
3. บรรดาอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกรมการอ าเภอหรือ
นายอ าเภอซึ่งกฎหมายก าหนดให้กรมการอ าเภอและนายอ าเภอมีอยู่ให้
โอนไปเป็นอ านาจและหน้าที่ของนายอ าเภอ

3.อ านาจหน้าที่ของนายอ าเภอ

1. บริหารงานตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
2. ถ้ากฎหมายมิได้บัญญัติเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอที่จะต้องรักษาการ
3. บริหารราชการตามค าแนะน าและชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าที่ตรวจการอื่น ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย
4. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในอ าเภอตามกฎหมาย

4.อ านาจหน้าที่ของปลัดอ าเภอ

1. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งสังกัด
กระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอ าเภอนั้น



5. การแบ่งส่วนราชการอ าเภอ

1.ส านักงานอ าเภอ

2. ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม ได้

จัดตั้งขึ้นมา

• มีหน้าที่เกี่ยวกับงานราชการทั่วไป และการวางแผนพัฒนาอ าเภอ  
• มีนายอ าเภอเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
ส านักงานจังหวัด

•มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ 
•มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอนั้น เป็นผู้ปกครอง

การจัดระเบียบบริหารราชการใน กิ่งอ าเภอ

ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542

1. อ าเภอใดที่ท้องที่กว้างขวางแต่มีประชาชนไม่มาก
พอที่จะจัดตั้งเป็นอ าเภอได้  อาจแบ่งท้องที่ของอ าเภอ
เป็นกิ่งอ าเภอได้

2. การตั้งกิ่งอ าเภอเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
โดยเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย  ด้วยความเห็น
ของของคณะรัฐมนตรี



การจัดระเบียบบริหารราชการใน ต าบล
1. เป็นการจัดการปกครองตามพระราชบญัญัติลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 เป็นหน่วยราชการในส่วน
ภูมิภาคที่รองลงมาจากอ าเภอ 
2. ประกอบด้วยหมู่บ้าน จ านวน 5 หมู่บ้านขึ้นไปจัดตั้งเขตการปกครองท้องที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
3. ก านันเป็นหัวหน้า ได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือน แต่ไม่ใช่งบประมาณประเภทเงินเดือน 
4. ก านัน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งจากผู้ใหญ่บา้น โดยนายอ าเภอเปน็ผู้จัดให้มีการเลือกตั้ง ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจะอยูใ่น
ต าแหน่งจนกว่าจะมีอายคุรบ 60 ปีบริบูรณ์
5. มีรูปแบบการบริหารงานเปน็แบบคณะกรรมการเรียกว่า “สภาต าบล” สภาต าบลมีสภาพเป็นนิติบุคคล
6. สภาต าบล มีก านันเป็นประธานสภาต าบล  มีรองประธานสภาต าบล 1 คน และมีเลขานุการสภาต าบล 1 คนรอง
ประธานสภาต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี 
7. อ านาจหน้าที่สภาต าบล มีอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาต าบลตามโครงการ แผนงาน และงบประมาณ  ของสภาต าบล
เสนอแนะส่วนราชการในการบรหิารราชการและพัฒนาต าบล ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการต าบลวา่ด้วยลักษณะ
การปกครองท้องที่และหน้าท่ีอื่นตามที่กฎหมายก าหนด
8. มีนายอ าเภอ เป็นผู้ก ากับดูแลการปฏิบตัิหน้าที่ของสภาต าบลให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบข้อบังคับของทาง
ราชการ
9. ตาม พ.ร.บ.สภาต าบล และองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ. 2537สภาต าบลอาจได้รับการยกฐานเปน็องค์กรการ
ปกครองท้องถิน่ในรูป  องค์การบรหิารส่วนต าบล (อ.บ.ต.) เม่ือมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปงีบประมาณติดต่อกนั 
3 ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 150,000 บาท โดยการออกประกาศของกระทรวงมหาดไทย



การจัดระเบียบบริหารราชการใน หมู่บ้าน
เป็นหน่วยงานบริหารราชการในส่วนภูมิภาคที่เล็กที่สุด ประกอบด้วยบ้านหลาย ๆ บ้านในท้องที่เดียวกัน
โดยยึดหลักเกณฑ์เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน ตาม พรบ.ปกครองท้องที่ 2457

1. หลักเกณฑ์เพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน
(1) ถ้าเป็นหมู่บ้านท่ีมีคนอยู่รวมกนัมาก  แม้จะมีจ านวนบ้านน้อย  ให้ถือจ านวนคนเป็นส าคัญ คือ ประมาณ 200 คน  
เป็น 1  หมู่บ้าน
(2) ถ้าเป็นบ้านที่มีลักษณะการตั้งบา้นเรือนอยูไ่กล ๆ ถึงแม้จะมีจ านวนคนน้อย ให้ถือจ านวนบ้าน คือ ประมาณ 5
บ้าน จัดเป็นหมู่บ้านได้
2. หมู่บ้าน  มีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านละ 2 คนหากหมู่บ้านใดมีความจ าเปน็
ต้องการมีมากกว่า 2 คน ต้องขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย
3. ผู้ใหญ่บ้านได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน แต่ไม่ใช่เงินงบประมาณประเภทเงินเดือน
4. ผู้ใหญ่บ้านจะได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน มีวาระอยู่ในต าแหน่งตลอดถงึอาย ุ60 ปี ตาม พรบ. 
ปกครองท้องที่ 2457 ในปี 2535 ให้มีวาระ  5 ปี และในปี  2551 ให้มีวาระถึงอาย ุ60 ปีอีกครั้ง
5. การบรหิารงานในหมู่บ้าน มีคณะกรรมการหมู่บ้านท าหน้าที่ให้ค าแนะน า ปรึกษาเกี่ยวกบักิจการที่จะปฏิบตัิหน้าที่
ของผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บา้น จะประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ซึ่งประชาชนเลือกตั้งเป็น
กรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒมิีจ านวนตามท่ีนายอ าเภอเห็นสมควรแต่ต้องไม่น้อยกว่า 2 คน



การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (แบบเดิม)
)1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศบาล
3. สุขาภิบาล (เปลี่ยนเป็นเทศบาล ปี  2542)
4. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามกฎหมายก าหนด  
ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองค์การ
บริหารส่วนต าบล

เป็นการจัดการบริหารโดยยึดหลักการกระจายอ านาจการบริหาร 

รูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในปัจจุบนั
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. เทศบาล
3. องค์การบริหารส่วนต าบล
4. กรุงเทพมหานคร
5. เมืองพัทยา

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย

1.  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  โดยรวมหน่วยงานที่ท าหน้าที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน
2.  ลดความซ้ าซ้อนในการท างาน  และลดขั้นตอนในการติดต่องาน 
3.  มีการจัดระเบียบและวิธีการท างานใหม่
4.  ใช้ระบบงบประมาณแนวใหม่เป็นเคร่ืองมือ
5.  จัดระบบเงินเดือนค่าตอบแทนระบบราชการใหม่
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