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ส่วนที่ ๑.  สภาพปัญหา เหตุผลและความจ าเป็น 
 
๑.๑ สภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและข้อจ ากัดที่ค้นพบ 

 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญของพ้ืนที่เนื่องจากประชาชนเป็นก าลังส าคัญส าหรับการพัฒนา
และดังนั้น การสร้างความเจริญ การกินดีอยู่ดี การพัฒนาในระดับพ้ืนที่ทุกๆ พื้นที่ ที่มีลักษณะเชื่อมโยงไปใน
ทิศทางเดียวกันนั้น สามารถจะขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในภาพรวม อันจะน าไปสู่การแข่งขันในเวทีระดับ
นานาชาติได้  

 ปัจจุบันรัฐบาลได้ใช้กรอบยุทธศาสตร์ประเทศ(country strategy)  ส าหรับเป็นแนวทางและ
ทิศทางในการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นกรอบที่เกิดจากระดับ
นโยบายจากระดับบนลงสู่ระดับล่าง ในขณะเดียวกันระดับพื้นท่ี ก็มีการเสนอแผนงานโครงการผ่าน
กระบวนการจัดท างบประมาณซึ่งเป็นกรอบจากระดับล่างที่สะท้อนความต้องการไปสู่ระดับนโยบาย ดังนั้น ทิศ
ทางการพัฒนาประเทศจึงต้องผสมผสานกรอบการพัฒนา ทั้งสองส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาทั้ง
ในระดับมหภาคและจุลภาคท่ีสมดุลอย่างยั่งยืน   

 ในการพัฒนาประเทศเชิงยุทธศาสตร์ ดังกล่าวข้างต้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้นั้น  จ าเป็นต้องอาศัย
องค์ความรู้ทางวิชาการท่ีต้องมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งในระดับพื้นท่ีและระดับประเทศ  มาประมวลผล
อย่างเป็นระบบนอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาโดยประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการใช้แนว
ปฏิบัติแบบเดิมๆ ที่เคยปฏิบัติ   ข้อส าคัญอย่างยิ่ง ต้องมีกลไก(mechanic) ในการน านโยบายสู่การปฏิบัติที่
สามารถเชื่อมโยงได้ในทุกระดับท่ีมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง   

 สภาพปัญหาและข้อจ ากัดของกลไกในการน านโยบายสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิผลในระดับพื้นที่ 
พบว่า ยังมีหลายประการ ดังนี้  

(๑)   ขาดกลไกระดับกระทรวงท าบทบาทเป็นเสนาธิการ(technostructure)1 ใหผู้้บริหาร   
และผูว่้าราชการจังหวัดที่เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง(change agent) ในพื้นที่ได้   

    ปัจจุบันมี หน่วยงานหลักท่ีท าหน้าที่เสนาธิการ ระดับส านัก/กอง ได้แก่  ส านักพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และส านักนโยบายและแผน2 ซึ่งที่ผ่านมา ไม่สามารถท าหน้าที่เสนาธิการได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก ต้องรับผิดชอบภารกิจใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ ภารกิจประจ า ภารกิจเชิง
นโยบายที่มีห้วงระยะเวลาการปฏิบัติที่ชัดเจน และภารกิจเชิงนโยบายเร่งด่วน ที่ได้รับมอบหมายซึ่งไปเสริม 
อุดช่องว่างเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ในระดับพ้ืนที่ซ่ึงมีปริมาณค่อนข้างมากได ้ 
ท าให้การเสริมสร้างองค์ความรู้ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีความเป็นมืออาชีพในการให้ค าปรึกษาแนะน าถ่ายทอดองค์
ความรู้ ไม่สามารถเป็นพี่เลี้ยงให้แก่จังหวัด ในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยกลไกเชิงยุทธศาสตร์แผนงานและ
งบประมาณรวมถึง ไม่ได้ช่วย กลั่นกรองเสนอความเห็นประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารหรือคณะกรรมการ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เท่าท่ีควร บทบาทท่ีปรากฏส่วนใหญ่เป็นเพียงการอ านวยการเท่านั้น 

                                                           
1 องค์การเสนาธิการมีหน้าท่ีรักษาควบคุมมาตรฐาน วางแผน ประเมินผล ฯลฯ (แนวคิดของ Henry Mintzberg ชาวแคนาดา) 
 

2 ปี ๒๕๑๕ –๒๕๓๗ เป็นหน่วยงานเสนาธิการ(ระดับกรม) ของกระทรวงมหาดไทย  
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 เมื่อรัฐบาลใช้ภารกิจและอ านาจหน้าที่(function) เพื่อปฏิบัติงาน ในพ้ืนที่(area) ตัวอย่างเช่น  
จัดประชุมเพ่ือบูรณาการแผนงาน/โครงการในพื้นท่ีจังหวัด เช่น Smart Province ,Silicon Velley มีการทบทวน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ประเทศ( Country Strategy ) ท าให้ กระทรวงมหาดไทย 
ต้องท าบทบาทเสนาธิการหรือศูนย์กลาง เพื่อเชื่อมโยงกับพื้นท่ีให้ได้ ซึ่งพบว่า ยังขาดความเป็นหน่วยงานกลาง
ในการวางยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง   และท าได้เพียงรับมาสั่งการในพ้ืนที่โดยหน่วยงานหนึ่ง อีกหน่วยงานใน
ระนาบเดียวกัน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งมีหน้าที่ก ากับดูแลงานวางแผนและงานบริหารของจังหวัด  ตามท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  ท าหน้าที่เป็นหน่วยประสานการปฏิบัติเท่านั้น ผลกระทบ คือ  
แนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน ไม่เชื่อมโยง ท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารงานด้วยความไม่มั่นใจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             โครงสร้างองค์การของ Mintzberg : อ้างใน “องค์การสมัยใหม่ : รศ.ดร.สุจิตรา บุณยรัตพันธุ”์ 

(๒)  กระทรวงมหาดไทยไม่มีบทบาทร่วมในการก าหนดนโยบายและวางระบบงานในการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด      

    การก าหนดนโยบายและวางระบบในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
ปัจจุบันเป็นบทบาทหลักของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  หรือ 
เรียกย่อๆว่า ก.น.จ. ซึ่งอยู่ต่างสังกัดกับกระทรวงมหาดไทย ส่งผลให้เกิดข้อจ ากัดที่จะกระทบต่อประสิทธิภาพ
ของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการ เพิ่มข้ันตอนในการบริหารงานซึ่งส่งผลถึงความรวดเร็วใน
การพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดซึ่งอยู่ใน สังกัดและความรับผิดชอบของกระทรวง 
มหาดไทย ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในเรื่องบทบาทการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
     นอกจากนี้ ท าให้ การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงไปถึงประสิทธิภาพของการใช้
จ่ายงบประมาณแผ่นดินไม่สะท้อนผลสัมฤทธิ์  และความคุ้มค่า   ตลอดจนการถ่ายทอดแนวทางหรือวิธีการใน
การพัฒนาระดับจังหวัดที่มาจากหลายช่องทางที่เป็นระดับนโยบาย ซึ่งท าให้ทิศทางการพัฒนาไม่ชัดเจน   
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  (๓) ปัญหาการบูรณาการงานของจังหวัด  
   (๓.๑)  การบริหารงานจังหวัด เน้นการท างานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือตามภารกิจ
(function) แต่เพียงอย่างเดียว   มีการท างานแบบแยกส่วน  ต่างคนต่างท าแผนงานโครงการของส่วนราชการ
ต่างๆ ในจังหวัดมีความซ  าซ้อน  เนื่องจากขาดการประสานงานกันระหว่างข้าราชการในจังหวัด  และขาด  
“ผู้รับผิดชอบหลัก”ท าให้สิ นเปลืองงบประมาณ  นอกจากนั น  การที่ส่วนกลางจัดตั งหน่วยงานของตนในส่วน
ภูมิภาคในลักษณะศูนย์เขต ท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการอย่างแท้จริง 

   (๓.๒)   อีกปัญหาหนึ่งคือ การที่ส่วนกลางมอบอ านาจไปยังหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด
โดยตรง  หรือมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยไม่ได้สัดส่วนกับหน้าที่และความรับผิดชอบ  ท าให้การ
บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีประสิทธิภาพ  ส่วนกลางจัดตั้งหน่วยงานของตนในส่วนภูมิภาคในลักษณะ
ศูนย์เขตท าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการที่ปฏิบัติจังหวัด ได้อย่างแท้จริง  ส่วนกลางมอบ
อ านาจไปยังหัวหน้าส่วนราชการโดยตรงหรือมอบอ านาจโดยไม่ได้สัดส่วนกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้การ
บริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  เช่น ไม่ได้มอบอ านาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดให้
เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่  นอกจากนี้ การมอบอ านาจในการบริหารราชการเรื่องต่าง ๆ ในพื้นที่ยังเป็น
ของส่วนกลาง โดยเรื่องท่ีมอบอ านาจให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนใหญ่ จะเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงและละเอียดอ่อน
ต่อการสร้างความขัดแย้งกับประชาชน เช่น การยกเลิกโฉนดที่ดินตามค าสั่งของศาล  เป็นต้น  ภารกิจบางเรื่องเช่น
การปฏิรูปที่ดินในเขตป่าสงวน ที่จะต้องมีการประชุมคณะกรรมการระดับชาติและระดับจังหวัด ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ใช้เวลานานมาก และไม่มีการมอบอ านาจแต่อย่างใด  

 ( ๔) การพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวัง 
   การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด /กลุ่มจังหวัด ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓  ได้มีการพัฒนามา
เป็นล าดับ และมีทิศทางชัดเจนขึ้น  แต่ในปัจจุบัน ยังไม่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ประเทศ  เท่าท่ีควร และยังไม่ได้
ดึงปัญหาส าคัญและศักยภาพ  หรือจุดเด่น มาใช้ในการสร้างการเติบโต  และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน   
และประการส าคัญคือ ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพ่ือบ่งชี้ถึงศักยภาพและปัญหา
ของจังหวัดได้ และไม่สามารถตอบโจทย์แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๑   Country Strategy & ASEAN Strategy 
และแผนการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐบาลได้  
 ดังนั้นเมื่อ เปรียบเทียบกับระดับประเทศจากตัวชี้วัด ๔ กลุ่ม  (Growth & Competitiveness, 
Inclusive Growth, Green Growth,Government Efficiency)  จ านวน ๒๓ ตัว (อาทิ  อัตราเงินเฟ้อ  ขนาด
เศรษฐกิจ สัดส่วนคนจน  ฯลฯ ) ซึ่งวัดโดยส านักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ขณะนี้แล้ว 
จ านวน ๕ จังหวัด และเสนอรัฐบาลไปแล้วนั้น  พบว่า ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัดนะดับประเทศเกือบทุกตัว  

จังหวัด 
 

ตัวช้ีวัดแต่ละยุทธศาสตร์ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ 
การเติบโต/ความสามารถ 

ในการแข่งขัน(ตัวชี้วัด ๖ ตัว) 
ความเหลื่อมล้ า 
(ตัวชี้วัด ๘ ตัว) 

เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
(ตัวชี้วัด  ๓ -๔ ตัว) 

การบริหารจัดการ 
(ตัวชี้วัด ๔ ตัว) 

นครนายก  ๓ ๑ ๑ ทุกตัว 
มหาสารคาม ๕ ๖ ๑ ทุกตัว 
บุรีรัมย์ ๕ ๕ ๓ ๓ 
มุกดาหาร ๒ ๒ ๒ ๒ 
ยโสธร ๓ ๓ ๓ ทุกตัว 



๖ 

 

  (๕)  การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามระยะเวลา  อัน
เนื่องมาจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่ไม่สามารถชี้เป้า วางทิศทางการ
พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์ชาติ ท าให้หลายจังหวัดมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมบางกิจกรรมจากงบด าเนินงานเป็นงบรายจ่ายอ่ืน
และนอกจากนี้ ความไม่ชัดเจนของระเบียบการเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณของ ก.น.จ. และ
ส านักงบประมาณ รวมถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการพิจารณาขอความเห็นชอบในการโอนเปลี่ยนแปลง
โครงการในชั้น ก.น.จ. ล่าช้าและไม่มีการแจ้งผลตอบกลับให้จังหวัดทราบและด าเนินการ และการได้รับการ
จัดสรรงบประมาณซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเห็นได้จากภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ
ของจังหวัด มียอดเบิกจ่าย 9,425.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.11 (เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อย
ละ 94 : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 23 สิงหาคม 2556 ) ทั้งนี้ มีจังหวัดที่เบิกจ่ายเกินร้อยละ 80 
จ านวน 8 จังหวัด จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น บ่งชี้ให้เห็นว่าการสนับสนุน อ านวยการ การประสานและ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ยังขาดความต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานกลางจึงต้องทบทวนถึง
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้ช่องทางการสื่อสารในบทบาทของกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทโดยตรงในการ
ก ากับ ดูแลจังหวัด  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด และบรรลุตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งจะเป็นภาพสะท้อนถึงการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                (6) ขาดการบูรณาการภารกิจตามอ านาจหน้าที่และพื้นที่ ( Fucntion & Area) ภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาคเป็นภาพรวมที่ถูกก าหนดขึ้นจากส่วนกลาง ขาดการบูรณา
และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาคประชาชนในระดับพ้ืนที่ จึงท าให้แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่ถูกก าหนดขึ้นไม่สามารถเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ ทั้งด้านกายภาพ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาไม่ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน ดังนั้น ภารกิจตามอ านาจน้าที่ของส่วนราชการจึงต้องมีการทบทวนให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ
ของพ้ืนที่ และมีการประสานเชื่อมโยงให้การด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและปัญหาของพ้ืนที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

                 (7) ขาดการประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ข้อมูลผลการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการของ ค.ป.ต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า จังหวัดยังขาดการรายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานหรือการจัดท าภารกิจของหน่วยงานของรัฐออกมา
ให้เห็นอย่างชัดเจน รวมถึงการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงยังไม่สมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ 
สืบเนื่องจากบุคลากรของจังหวัดที่มีหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับภารกิจดังกล่าว ยังขาดองค์ความรู้และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ การชี้แจงท าความเข้าใจคู่มือการรายงานประเมินผลจากหน่วยงานกลางยังไม่ครอบคลุมในทุก
จังหวัด ท าให้การกรอกรายละเอียดในแบบรายงานอาศัยความรู้ความเข้าใจของบุคคลเป็นพื้นฐานปราศจาก
แนวทางท่ีเป็นมาตรฐานกลาง จึงเป็นข้อจ ากัดในการวัดและประเมินผลว่าผลกาด าเนินงานของจังหวัดบรรลุ
ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจหรือไม่  

                 (8) ข้อจ ากัดอื่นๆ ได้แก่ การบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 3 ใช้ระเบียบที่ยึดโยงสถานที่เป็น
หลัก ท าให้จังหวัดใหญ่ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด  ช่วงหลังมีการแต่งตั้งคนอาวุโสน้อยได้รับการ
                                                           
3
ข้อมูลการประชุมของอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น   



๗ 

 

ต่อต้านจากจังหวัดอ่ืนๆ การสั่งการจึงไม่มีประสิทธิภาพ ข้าราชการมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอที่จะบูรณาการงาน
ยุทธศาสตร์ เป็นต้น 
     ปัญหาดังกล่าวข้างต้น มีเหตุผลเพียงพอให้ทบทวนบทบาทภารกิจของ กระทรวงมหาดไทย 
และปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ เพ่ือเป็นกลไก ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ และเป็นตัวเชื่อม
ประสานและบูรณการการท างานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที ่เพ่ือให้จังหวัดพร้อมรับการเจริญเติบโต  

๑.๒ เหตุผลความจ าเป็น   
       ๑.๒.๑ เหตุผลความจ าเป็นด้านกฎหมาย 
       เดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕ –๒๕๓๗  การวางแผนของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน้าที่ของ
หน่วยงานระดับกรม(ส านักนโยบายและแผนมหาดไทย)   มีฐานะเทียบเท่ากรม  ตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๓๑๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕ )   ซึ่งในขณะนั้น มี อ านาจหน้าที่ กลไก และกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง กล่าวคือ    ระดับกระทรวง  มีหน้าที่จัดท าแผนมหาดไทยแม่บทระยะ ๕ ปี แผนประจ าปี 
แผนสาขา ๗ สาขา โดยกลไก คณะกรรมการแผนมหาดไทย คณะกรรมการรายสาขา และคณะท างาน ส าหรับ     
ระดับจังหวัด เริ่มมีการจัดท าแผนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๕  (ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓)  
โดยส านักนโยบายและแผน ท าหน้าที่เพียงประสานแผน และส่งต่อไปยังศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ    

 กลไกขับเคลื่อนแผนในขณะนั้น ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการ  
พัฒนาอ าเภอ และคณะกรรมการสภาต าบล  ซึ่งในการจัดท าแผนและบริหารแผนพัฒนาระดับต่างๆ มีกฎหมาย 
รองรับจ านวนไม่กี่ฉบับเท่านั้น     
 หลังจากการยุบหน่วยงานวางแผนระดับกรมเป็นระดับส านักและกอง ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวง ในปี พ.ศ.๒๔๓๗  และตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๖ เป็นต้นมา รัฐบาลให้ความส าคัญกับพื้นท่ีจังหวัดใน
ฐานะกลไกเชิงยุทธศาสตร์มากข้ึน  กล่าวคือ มีการบริหารแบบบูรณาการโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด (ผู้ว่าซีอีโอ)  
และมีระเบียบรองรับคือ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ  และมี
กลุ่มจังหวัด เพื่อบูรณาการงานของพ้ืนที่ มีกลไก ๒-๓ ชุด เพื่อก ากับ ควบคุมการท างาน และใช้กฎหมาย
ระเบียบเพ่ิมข้ึนตามล าดับ  ซึ่งในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๗ –๒๕๔๙ ท าให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ
จังหวัดต้องมีภาระเพ่ิมข้ึนได้รับงบกลางส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์  นอกเหนือ 
จากงบปกติ   
 ปัจจุบันเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้
ส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงหลายเรื่องในการบริหารราชการแผ่นดิน  ที่ส าคัญท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ระบบงบประมาณ ที่เดิมตั้งจากหน่วยงาน เป็นกระจายอ านาจสู่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และมี กฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องรองรับเจตนารมณ์และสาระส าคัญในกฎหมายดังกล่าว จังหวัดต้องปฏิบัติงานมากขึ้น ดังนั้น
กระทรวงมหาดไทย จ าเป็นต้องปรับบทบาทร่วมในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้สัมฤทธิผล ดังนี้   
       (๑) รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐   มาตรา ๗๘ และมาตร  ๘๗  
“ …...จังหวัดมีแผนและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาจังหวัด เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ี ” และ “…….
การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน....” 
   (๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐   มาตรา ๕๒ วรรคสาม “…ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้   



๘ 

 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา  ในกรณีนี้ให้ถือว่าจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ” ส าหรับมาตรา  ๕๓/๑ และ มาตรา ๕๓/๒ ให้
จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติ และความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาสังคม /ผู้แทนภาคเอกชน ทั้งนี้ การสรรหาให้เป็นไป
ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนด    
   (๓) พระราชก ฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดหลักการการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  ตามความใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ( ฉบับที่ ๗ ) พ.ศ.๒๕๕๐   โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  การจัดกลุ่มจังหวัดและการจัดท าแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  และการติดตามประเมินผล  ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ส าคัญต่อ
การบริหารงานของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้เกิดการบูรณาการการท างานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  มีเอกภาพ  เป็นไปตามศักยภาพของจังหวัด ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  
และมีเป้าหมายที่ชัดเจน (มีมาตราที่เก่ียวข้องประมาณ  ๓๗ มาตรา )  และตามมาตรา ๗ “ให้มีคณะกรรมการ 
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ” หรือ ก.น.จ. ซึ่งมีเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ เป็นกรรมการและเลขานุการ   ท าหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายและวางระบบในการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
 
   (๔) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. ๒๕๕๐  
     มาตรา  ๕ “การมอบอ านาจต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์   การอ านวยความสะดวก
และตอบสนองความต้องการของประชาชน   ความคุ้มค่า ความรวดเร็ว และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   
การกระจายอ านาจการตัดสินใจและความรับผิดชอบที่เหมาะสม   ไม่เป็นการเพิ่มขั้นตอนหรือระยะเวลาในการ
ใช้อ านาจ และไม่ต้องผ่านการพิจารณาของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ มากเกินความจ าเป็น  โดยผู้มอบอ านาจอาจ
วางแนวทางหรือก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติราชการเพ่ิมเติมในเรื่องการมอบอ านาจ  ให้สอดคล้องกับภารกิจ
หรือลักษณะของงาน ” และ มาตรา ๒๒  “……….อ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ 
หรือการด าเนินการอื่นที่ส่วนราชการใดจะพึงปฏิบัติ .....ในเขตพ้ืนที่จังหวัด ....หัวหน้าส่วนราชการ ด าเนินการ
มอบอ านาจการปฏิบัติราชการในเขตพ้ืนที่จังหวัดให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด” 
 
 
  ๕)  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา ๖ และ ๓๓  มีสาระส าคัญกล่าวคือ  “ เพ่ือบรรลุ เป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้  
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าใน 
เชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อ
สถานการณ์   ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ  และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ   ส่วนราชการต้องมีการทบทวนภารกิจของหน่วยงานว่า ภารกิจ



๙ 

 

ใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบายของคณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ่ืน
ประกอบกัน ฯลฯ  
                     ๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๑ “เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรับบาล  กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม” 

                 ภายใตเ้จตนารมณแ์ละเหตุผลดา้นกฎหมาย ท าให้กระทรวงมหาดไทย ต้องปรับ
บทบาท ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ให้รองรับ ดังนี้ 

                          (๑) การบังคับบัญชาและการสั่งการ   
                   การปรับปรงุโครงสร้างการแบง่สว่นราชการของรัฐ เมือ่ป ีพ.ศ. ๒๕๔๕  
ก าหนดให้ “หน่วยงานที่มีภารกิจเชิงวิชาการ หน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนและมิได้มีหน้าที่ภารกิจหลักในพื้นที่ 
ให้ก าหนดเป็น ราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค อาทิ กรมประมง กรมปศุสัตว์ ฯลฯ”  

    ดังนั้น การบริหารราชการของจังหวัดในภาพรวมทั้งประเทศ จึงยังไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และไม่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพ้ืนที่ การก ากับดูแลและสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานในพ้ืนที่แบบบูรณาการ จึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

      ตัวอย่างเช่น  อาทิ เมื่อ ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่   อาทิ 
โครงการรับจ าน าข้าว โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐  ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๕   ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๖  อาจจะไม่สัมฤทธิผลอย่างที่คาดหวัง   ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นไม่เป็น
ระบบเดียวกัน ขึ้นอยู่กับ ความสามารถและประสบการณ์เฉพาะตัวของผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น   ในการ
ประสาน บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังนั้นเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งประเทศกระทรวงมหาดไทย   
ต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการมอบอ านาจให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นลักษณะเฉพาะกิจในแต่ละเรื่องเป็นกรณี
พิเศษ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน อันจะท าให้การบังคับบัญชา/สั่งการ ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในภาพรวมมี
น้ าหนักและเป็นมาตรฐานเดียวกัน     
 
 
 

                (๒) บทบาทในการแปลงนโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ 
        กระทรวงมหาดไทย  มีหน้าที่ด าเนินการและประสานการแปลงยุทธศาสตร์และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชาติไปสู่การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ส่งเสริมและสนับสนุน การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การยื่นค าของบประมาณของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดตลอดจนติดตามและประเมินผลการบริหารและพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและ
สนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค ดังนั้น ควรแก้ไขพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ เปลี่ยนให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เป็นกรรมการ และเลขานุการ ฯ 



๑๐ 

 

และ ส านักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงมหาดไทยท าหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการของ ก.น.จ. เพ่ือเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลักดัน/ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวาระเร่งด่วนของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 

  (๓) บทบาทการบูรณาการการจัดท าแผนของท้องถิ่น   
    การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตาม ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘  
     ขณะนี้ เป็นห้วงเวลาการจัดท าและทบทวนแผนพัฒนาสามปี ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งในระดับจังหวัดมีกลไกในการจัดท าแผน  อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการ ที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นประธาน กรรมการ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสันนิบาตเทศบาล
จังหวัด ผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ทุกอ าเภอ ผู้แทนภาคเอกชน/ภาคประชาชน ท าบทบาท 
ทบทวน/ปรับปรุงแผนดังกล่าว ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่  เป็นบทบาทที่จ าเป็นของกระทรวงมหาดไทย ในการเชื่อมโยง 
และบูรณาการแผนของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับแผนอ่ืนๆ ทุกระดับ  
  โดยสรุปแล้ว ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  ระเบียบ ข้อสั่งการ ดังกล่าวข้างต้น  เป็นโอกาส
ให้กระทรวงมหาดไทย ต้องปรับโครงสร้างการบริหารราชการด้านการวางแผน และในการปรับปรุงโครงสร้างฯ 
นั้น  มีข้อกฎหมายสนับสนุนคือ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา ๑๘ วรรคสาม   เปิดโอกาสให้ตั้งหน่วยงานวางแผนได้ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีส านัก
นโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายในขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้” 
  กระทรวงมหาดไทย บทบาทภารกิจใหม่ จะสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้เกิด
สัมฤทธิผลตามตัวแบบ( model) ต่อไปนี้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
 
   Area –based 
    Approach 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ๑.๒.๒  เหตุผลความจ าเป็นด้านการบริหารราชการ  

   (๑) บทบาทการบริหารเชิงบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย 
        เนือ่งจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.๒๕๕๖ –๒๕๖๑  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  กล่าวถึงการวางระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
มีโครงการส าคัญ (Flagship Projects) ที่จะต้องด าเนินการเร่งด่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างและ

-ยึดพื้นที่เป็นหลักในการพัฒนาเพื่อ
กระจายการพัฒนาและลดความ
เหลื่อมล้ าความเจริญเติบโต สร้างการ
แข่งขันและโอกาส 
-แต่ละพื้นที่ต้องมี  positioning 

-จัดการความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่าง
ส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถ่ิน 
-จัดการความสัมพันธ์แนวนอนระหว่าง
ภาครัฐและภาคส่วนอื่นในสังคม
(เอกชน ประชาสังคม) 

Development  
Model 

Governance Model Collaboration Joint up 
Government  



๑๑ 

 

ระบบบริหารของหน่วยงานของรัฐ   ซึ่งเป็นโอกาส ของกระทรวงมหาดไทย ในการพัฒนาโครงสร้างและการ
บริหารงานให้เกิดการบูรณาการและข้อส าคัญพร้อมส าหรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย  

   (๒) แผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านของกระทรวงมหาดไทย ระยะ ๑๐ ปี  
   ขณะนี้ กระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างวิเคราะห์บทบาทของกระทรวง ภายใต้ 
เงื่อนไขนโยบาย ๔   ข้อ ได้แก่  ยุทธศาสตร์ประเทศซึ่งเน้นการสร้างความสมดุลและปรับระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ( Internal Process )  นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเน้นการบริหารจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด และแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน  

   ผลการวิเคราะหเ์บื้องต้น พบว่าภายใต้ปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่า กระแสกระจาย
อ านาจ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ   การมีส่วนร่วมของประชาชน  ความส าคัญของภูมิภาคในบาทบาท
ตัวกลาง ท้องถิ่นในบทบาทพัฒนา  ท าให้กระทรวงมหาดไทยก าหนด  scenario และจุดยืนการพัฒนาใหม่ 
กล่าวคือ ต้องปรับรูปแบบ โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการการท างานร่วมกันในระดับพ้ืนที่  และเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและ/หรือให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางมากข้ึน   

    แนวทางดังกล่าว จึงเป็น ทิศทางและโอกาสที่กระทรวงมหาดไทย ต้องปรับตัวโดย
เพ่ิมขีดความสามารถการบริหารราชการจังหวัด  พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการการท างาน   

(๓)  แนวทางการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น  
   ส านักงาน ก.พ.ร. โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการ 

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 4 ซึ่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ ซ่ึงจะเป็น
โอกาสของกระทรวงมหาดไทยในการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ ดังนี้     
    (๓.๑)  การปรับปรุงและ จัดระบบการบริหารส่วนภูมิภาค ๒ ระยะ ดังนี้  
            ระยะสั้น : ปรับปรุงโครงสร้าง และระบบการบริหารงานของส านักงาน
จังหวัด อาทิ  แยกภารกิจด้านยุทธศาสตร์และแผนงานออกจากส านักงานจังหวัดมาเป็นส านักงานยุทธศาสตร์
จังหวัด เป็นต้น   ก าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในภูมิภาคที่
อยู่ในสังกัดกระทรวง เดียวกันและต่างกระทรวงพร้อมกับศึกษาบทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่นใน
แต่ละรูปแบบ และเร่งรัดถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ  
       ระยะยาว : ศึกษาความจ าเป็น เกี่ยวกับภารกิจที่ต้องมีการมอบอ านาจในแต่
ละพ้ืนที่ ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดตั้งจังหวัดใหม่หรือส่วนราชการต่าง ๆในภูมิภาค  และก าหนดกลไก/
เครื่องมือเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

   (๓.๒) ความสัมพันธ์และการบริหารงานของส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  
     มติคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการส่งเสริม
และพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ให้จัดท า
โครงการน าร่องการศึกษาพิจารณาทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
พบปัญหาและก าหนดแนวทางการบริหารปรับปรุง โดย การก าหนดความสัมพันธ์ของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น ในการด าเนินภารกิจบางภารกิจที่มีความส าคัญเร่งด่วนของพ้ืนที่ร่วมกัน เช่น การบริหารจัดการ
                                                           
4 องค์ประกอบของ อ.ก.พ.ร.  มีนายไพโรจน์  พรมหมสาส์น เป็นประธาน  เลขาธิการ  ก.พ.ร. ปลัดกระทรวงต่างๆ  และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ 



๑๒ 

 

ภัยพิบัติ (Disaster Management) รวมทั้งด าเนินการศึกษารูปแบบ/แนวทางท่ีดีของต่างประเทศ เพื่อน ามา
ประยุกต์ปรับใช้กับการบริหารราชการของประเทศไทย ให้ความส าคัญถึงในระดับหมู่บ้าน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ
แก้ไขปัญหาหรือพัฒนา เพ่ือช่วยเสริมศักยภาพของท้องที่ และเพ่ิมบทบาทของภาคประชาชนในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีการจัดตั้งสภาในระดับชุมชน หมู่บ้าน   
    แนวทางการปรับปรุงดังกล่าวข้างต้น  จะเป็นโอกาสของกระทรวงมหาดไทย 
ในการแบ่งส่วนราชการใหม่เพ่ือสนับสนุนการท างานเชิงยุทธศาสตร์ให้กับพ้ืนที่  

                     (๔)   การจัดระบบการบริหารแบบบูรณาการ(จังหวัดและอ าเภอ)   
    เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๑ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดให้
ก าหนดแนวทางการจัดระบบการบริหารราชการจังหวัด โดย 
     ระดับจังหวัดจัดให้มีกลุ่มภารกิจ  (Cluster) ๔ ด้าน คือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
สังคม ด้านความมั่นคง และด้านบริหารจัดการและศูนย์ปฏิบัติการ“ศปก.จ”(หนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๒.๑/
ว๑๐๔๔ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑)  
    ระดับอ าเภอ กรมการปกครองได้ก าหนด “แนวทางการจัดการระบบบริหาร ระดับ
อ าเภอ” เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้อ าเภอเป็นหน่วยบูรณาการเชิงบูรณาการที่มีสมรรถนะในการน านโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ และวาระแห่งชาติสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ยึดหลักการบูรณาการ 
(Integration) ทั้งการบูรณาการเชิงนโยบายและการปฏิบัติ โดยยึดพื้นที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนา ( Area 
Approach)    เน้นการมีส่วนร่วม เชื่อมโยงการบริหารจัดการพื้นที่ระดับหมู่บ้าน/ต าบล อ าเภอ และจังหวัด  
โดยก าหนดแนวทางการการจัดระบบการบริหารงานระดับอ าเภอที่เป็นรูปธรรม ดังนี้  (หนังสือกรมการปกครอง
ที่ มท ๐๓๐๕.๔/ว ๕๕๗๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ )  

 โครงสร้างคณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ (กบอ.)   ประกอบด้วย นายอ าเภอ 
เป็นประธาน   หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกระทรวงที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ผู้แทน 
อปท. ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน และผู้แทนภาคประชาชน เป็นกรรมการ  มี
หน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนในระดับอ าเภอ และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  และก าหนดให้มีกลุ่ม
ภารกิจ เช่นเดียวกันกับแนวทางการบริหารงานจังหวัด  

 ให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอ าเภอ “ศปก.อ.”เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานในเรื่อง  
เหตุด่วนเหตุร้ายและเรื่องที่อ าเภอหรือ กบอ. ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและ ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล   
เพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลืออ าเภอในการติดตามงานและประสานภารกิจที่เป็นนโยบายส าคัญ  
      ทั้งนี้ ให้ก าหนดกรอบภารกิจการท างานของชุดปฏิบัติการฯ ให้ชัดเจนโดย
ด าเนินงานเฉพาะกรอบภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และนอกจากนี้ยังจะช่วยเหลือสนับสนุนด้านการข่าว การ
ปฏิบัติการจิตวิทยา เข้าถึงประชาชน สร้างความใกล้ชิดและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับชุมชนและประชาชน 
 
นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อกระตุ้นส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และ
ความสามารถในการจัดการของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการคิด พิจารณาปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อน าไปสู่การวิเคราะห์จัดท าแผนชุมชนที่มีคุณภาพ สู่
กระบวนการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

 
โครงสร้างการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 
 



๑๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
      เมื่อกระทรวงมหาดไทย ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เน้นย้ าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท างานเชิงรุก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และท างานแบบ
บูรณาการแบบผู้ว่าซีอีโอ นั้น ประกอบกับการด าเนินงานของจังหวัดและอ าเภอ ค่อนข้างมีประสิทธิภาพและ
ส าเร็จมากข้ึน ดังจะเห็นได้จากการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี ของกรมการปกครองซึ่งเน้นให้มี
การจัดท าแผนอ าเภอและเชื่อมโยงกับแผนท้องถิ่นโดยใช้กลไก กบอ. ศปก.อ.  
   กระทรวงมหาดไทย จึงได้รายงานผลการด าเนินงานการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดรูปแบบดังกล่าว ให้ ก.พ.ร.เสนอ คณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นรูปธรรมและมี
กฎหมายรองรับต่อไป เป็น โอกาสให้กระทรวงมหาดไทย ต้องปรับปรุง การแบ่งส่วนราชการใหม่สนับสนุนการ
ท างานของจังหวัด 

    (๕) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวข้อง   ดังนี้  
         (๕.๑) กลไกการบูรณาการภารกิจที่จ าเป็น ต้องประสานเชื่อมโยงกันภายใน ระบบ
ราชการ ปฏิบัติราชการ สมควรพัฒนาให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่ากลไกการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางกับหน่วยงานส่วนภูมิภาค และประชาชนในการผลักดันแผนงานโครงการในระดับพ้ืนที่ให้บรรลุผล 

องค์กรท่ีปรึกษา 
(กรอ./กอ.รมน.จว.) 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

            ท่ีปรึกษา 
(ผู้น าศาสนา,ศาล,ทหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

 

กลุ่มภารกิจด้านสังคม กลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการ
ราชการเศรษฐกิจ 

กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง
มั่นคง 

คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอแบบบูรณาการ 

นายอ าเภอ  

กลุ่มภารกิจเศรษฐกิจ กลุ่มภารกิจด้านสังคม กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง
มั่นคง 

กลุ่มภารกิจด้านการบริหารจัดการ
ชการเศรษฐกิจ 

ชุดปฏิบัติการประจ าต าบล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ารกิจเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน
ปกครองส่วนท้องถิ่น ารกิจเศรษฐกิจ 

ผู้ปกครองท้องที่ 



๑๔ 

 

    (๕.๒)  กลไกการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ียังไม่มีความชัดเจน  ไม่มีหน่วยงานหลัก
ท าหน้าที่แก้ไขปัญหาระหว่างการด าเนินโครงการ และในการด าเนินโครงการยังขาดการวางระบบงานที่จะเอ้ือ
ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ควรให้ คณะกรรมการนโยบายระดับชาติ เป็นกลไกหลักในการสั่งการ
และเชื่อมโยงหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน และภาคีที่เก่ียวข้อง  
    (๕.๓) ขาดการวางแผนนโยบายและก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดและ
ทิศทางท่ีชัดเจนและสอดคล้องกัน  ควรให้ความส าคัญความสอดคล้องดังกล่าว  
    (๕.๔) ขาดเอกภาพการท างาน  และขาดการบูรณาการในการท างานและนโยบาย
ระหว่างภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น ส่งผลให้ภาพรวมยังไม่เกิดการบูรณาการ
ร่วมกัน ทิศทางการด าเนินการจึงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งนโยบายระดับชาติยังไม่สามารถน าไปสู่
การปฏิบัติในพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นควรสร้างกลไกการบูรณาการในภาพรวมโดยเน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน  
    จึงเป็น โอกาสของกระทรวงมหาดไทย ในการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ 
เพ่ือให้การบริหารงานในส่วนกลาง จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะในการน านโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์และระเบียบวาระแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   (๖)  บทบาท ศูนย์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย  
นโยบายรัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม  

๒๕๕๔ ข้อ ๘ นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติอย่างมีวิสัยทัศน์
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะท าให้
บทบาทและภารกิจของหน่วยงานภาครัฐมีความกระชับ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เหมาะสมกับสถานการณ์       
ทั้งการดูแลพื้นที่ การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ปกติ และการปฏิบัติราชการตามระเบียบวาระงานพิเศษ 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับการบริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
พร้อมทั้งปรับปรุงวิธีการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ โดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสื่อสาร
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานภาครัฐ ปรับปรุงการบริการแก่ประชาชน ที่เรียกว่า “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Government)” 
 นโยบายดังกล่าว เน้นการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ระดับพ้ืนที่ เพื่อให้หน่วยงานในระดับพ้ืนที่มีข้อมูลส าหรับใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ ผู้บริหารมีข้อมูลที่
ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 จึงเป็น ภารกิจสนับสนุนระดับกระทรวง และ จ าเป็นต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อตัดสิน
ในระดับพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย และเป็นปัจจัยเอื้อให้ปรับปรุงโครงสร้างรองรับภารกิจซึ่งมีความส าคัญสูง
และมีความยุ่งยากซับซ้อน สนับสนุนการจัดตั้งหน่วยงานวางแผนระดับกระทรวงที่จะจัดตั้งใหม่  

 

 ๑.๒.๓  มิติทางยุทธศาสตร์  
          (๑) หน่วยงานกลางด้านนโยบายและยุทธศาสตร์   
  รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ประเทศ แบ่งออกเป็น ๔  ด้าน และถ่ายทอดตัวชี้วัดลง
จังหวัด จ านวน ๒๓ ตัว เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ฯ ในลักษณะ  top down  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดท า
จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Core Positioning) ได้แก่ เป็นกลไกหลักในการเชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/



๑๕ 

 

ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  เป็นกลไก
หลักในการสร้างเครือข่ายความม่ันคงและภูมิคุ้มกันทางสังคมเพ่ือให้สังคมเข้มแข็งและถ่ายทอดสู่แ ผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๑ ด้วย   
    ในขณะที่แนวคิดการบริหารจัดการที่อิงกับพื้นท่ี  ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ ก าหนดให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สะท้อนปัญหา
ความต้องการแบบ  bottom up   ผ่านกลไก กนจ. อนุมัติ  (ตัวอย่างเช่นปีงบประมาณ ๒๕๕๖ แผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับ ๑๘ ,๐๐๐ ล้านบาท)  ภายใต้เป้าหมาย “มุ่งเน้นในการลดต้นทุน เพิ่มรายได้ 
ขยายโอกาส” นั้น  รัฐบาลมีความคาดหวังและให้ความส าคัญกับกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดว่า
เป็นกลไกจะท าเรื่องนี้ได้ดีท่ีสุดและมีบทบาทส าคัญในการระดมความร่วมมือมาเพ่ือตอบสนองเป้าหมายของการ
บริหารจัดการในพื้นท่ี  และเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
    จึงเป็นโอกาสส าคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์แบบ top 
down  ตั้งแต่นโยบาย/ยุทธศาสตร์ประเทศ ( Country Strategy)  กับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดแบบ bottom up การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และการบูรณาการระหว่างทุกส่วนราชการ   โดย
ปรับปรุงกลไก/หน่วยงานวางแผนในกระทรวงมหาดไทยเสียใหม่  โดยรูปแบบต่อไปนี้  

๑) เป็นตัวกลางเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับ( Function กับ Area )  
เพ่ือลดปัญหาไม่เชื่อมโยงของส่วนราชการต่าง  ๆ ในพื้นที่      โดยพิจารณาตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่  ฯลฯ    
และสร้างความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาล สู่ท้องถิ่น  ต้องสร้างแผนภาคและแผนอนุภูมิภาค  บริหารยุทธศาสตร์/
แผนงาน/งบประมาณ โดยมองระบบเดียวทั้งคณะกรรมการ แผนงาน งบประมาณ ยุทธศาสตร์การพัฒนาใน
วงจรเดียวกัน โดยไม่แบ่งตามอ านาจหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒) ภายใต้จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)ของกระทรวงมหาดไทย  เป็นต้อง 
อาศัยกลไกวางแผนของกระทรวงมหาดไทย เพื่อท าบทบาท เชื่อมประสานและขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์
ของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  รวมทั้ง สร้างเครือข่าย
ความมั่นคงและภูมิคุ้มกันทางสังคมเพ่ือให้สังคมเข้มแข็ง  
 

นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ  

 

นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย 
หาดทไย  

 

นโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานอื่น ๆ 

 

นโยบายและยุทธศาสตร์
หน่วยงานกลาง  

 

ยุทธศาสตร์/แผนการพัฒนาในพ้ืนที่ 

 

ยุทธศาสตร์/แผนการพัฒนาในระดับท้องถิ่น 

 

๑. สร้างเศรษฐกิจฐานราก ๑. พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้าง

๑.Growth & Competitiveness ๒.Inclusive Growth  



๑๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๒.๒ ที่ประชุมพิจารณา จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) (ตามเอกสาร ๔) และร่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 
 
 
 
 

(๑) การบูรณาการและเชื่อมโยงแผนทุกระดับของกระทรวงมหาดไทย(แผนชมุชน  
สู่แผนพัฒนาจังหวัดผ่านกลไกระดับอ าเภอ) 

กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมให้หมู่บ้านจัดท าแผนชุมชน 5 ได้ 
                                                           
5 หนังสือท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖ ลว ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ และที่ มท ๐๒๑๑.๓/๑๒๗๐ ลว ๒๖ เม.ย. ๕๓ 
 

๓. Green Growth   ๔. Internal Process   



๑๗ 

 

แผนชุมชนแล้วจะได้น าไปเป็นแนวทางในแผนอื่น ๆ เช่น  แผนสามปี (อบต.)   แผนพัฒนาอ าเภอและจังหวัด  
และได้ซักซ้อมแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด  ไปแล้ว โดย
ก าหนดบทบาทให้ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง  
เป็นหน่วยงานหลักในการท าความเข้าใจและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน  
และกรมการพัฒนาชุมชน สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศ  ผลิตวิทยากรกระบวนการและระบบรับรองมาตรฐาน
แผนชุมชน ดังกล่าว   แผนชุมชนเป็นปัญหาซึ่งท้าทายความส าเร็จต่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้ ซ่ึงใน 
ปัจจุบันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ เนื่องจากต้องการ พ้ืนฟูคณะกรรมการหมู่บ้าน 
เป็นกลไกท าแผนชุมชน แล้วเชื่อมกับแผน อบต. /แผนเทศบาล  ซึ่งต้องเน้นทั้งเรื่องมิติทางสังคม เศรษฐกิจ  
สิ่งแวดล้อม  และเป็นความท้าทายบทบาทบูรณาการของกระทรวงมหาดไทยอย่างยิ่ง (แผนภาพหน้า 

   (๓) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.... 
      ภายใต้ ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มีความเก่ียวข้องและเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และระหว่าง อปท.ด้วยกันเอง โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนความสัมพันธ์ อปท.ด้วยกันเอง ระหว่าง อปท.กับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  อปท.กับรัฐวิสาหกิจ  
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค และการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท า
แผนพัฒนาจังหวัด   

    หากยุทธศาสตร์ดังกล่าว น าสู่การปฏิบัติ จะท าให้ท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้น จะเป็นโอกาส
ที่ชัดเจน(clear cut) ของกระทรวงมหาดไทย ในการ เชื่อมโยงการพัฒนายุทธศาสตร์ทุกระดับ  และปรับ
บทบาทภูมิภาค  อาทิ ปรับปรุงการมอบ อ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอใหม่  พัฒนาอ าเภอและ
ท้องที่ให้เข้มแข็ง แบ่งหน้าที่ตามความสามารถกันใหม่เช่น การจัดการภัยพิบัติ   เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.komchadluek.net/search.php?search=�����%20


๑ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๒ 

 

(แผนผังการเชื่อมโยงแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาจังหวัดผ่านกลไกระดับอ าเภอ) 



๑๗ 

 

   (๔) บทบาทของกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนจังหวัดเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
        ภายใต้ ยุทธศาสตร์อาเซียน กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลัก ใน การเพ่ิม 
ศักยภาพของเมือง  และเป็นเจ้าภาพร่วมในเสาหลักความม่ันคง ส าหรับในระดับพ้ืนที่ กระทรวงมหาดไทย มี
บทบาทสนับสนุนการบริหารของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไปสู่ประชาคมอาเซียนผ่านกลไกศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่ม
จังหวัด(Regional Operation Center) ซึ่งขณะนี้ ร่วมกับสถาบันการศึกษา จ านวน ๘ แห่ง ให้จัดท า
ข้อเสนอแนะในการพัฒนากลุ่มจังหวัดเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
   ความร่วมมือและผลการ พัฒนาจะเป็นกรอบในการท าแผนของจังหวัด เพื่อ  
น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ต่อไป  
   นอกเหนือจากนี้ ในการเตรียมการรับอาเซียน หลายจังหวัดมีการจัดท าข้อตกลง
ความร่วมมือ มากมายทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็น โอกาสให้กระทรวงมหาดไทยท าบทบาทส่งเสริม
สนับสนุนทางยุทธศาสตร์ และเป็น แกนกลางเชื่อมโยงอย่างบูรณาการ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

(๕) ภารกิจพิเศษต่างๆ ท่ีกระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมาย   
                               (๕.๑) การจัดท าโซนนิ่งท่ีดิน(แผนที่ที่ดิน)   
       สืบเนื่องจาก นายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้มีการจัดท าโซนนิ่งที่ดิน(แผนที่ 
ที่ดิน) ในแต่ละจังหวัด โดยในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้จังหวัดส ารวจที่ดินของรัฐแต่ละ
ประเภทมีผู้บุกรุกจ านวนเท่าใด ประกอบอาชีพอะไร เพ่ือก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือกรณีท่ีให้ย้ายออก
จากพ้ืนที่ที่บุกรุก และให้จังหวัดส ารวจประชาชนยากจนและเดือดร้อนในพ้ืนที่ เพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาและหาทางช่วยเหลือโดยก าหนดให้จังหวัดด าเนินการส ารวจข้อมูลและรายงานผลต่อกระทรวง  
มหาดไทย  ในการด าเนินงานระดับกระทรวง  คือ  จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยและวิเคราะห์ เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่แท้จริง  โดยให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพหลักในการวางแผนวิเคราะห์และลงลึกถึงระดับหมู่บ้าน
และครัวเรือน นอกจากการส ารวจพื้นที่และกลุ่มผู้บุกรุกที่ดินของรัฐแล้ว  จะต้องหามาตรการและแนวทางให้
กลุ่มผู้ที่บุกรุกออกจากพ้ืนที่ของรัฐด้วยความสมัครใจและไม่ใช่ความรุนแรง  ส่วนพื้นที่ท่ีจะให้กลุ่มดังกล่าวไป
อาศัยนั้น ต้องมีการพิจารณาหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมอีกครั้ง เพ่ือเป็นการรักษาพ้ืนที่ป่าของรัฐให้คงอยู่ต่อไป  

   (๕.๒) โครงการปลูกป่าและฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ าจ านวน  ๔๖,๘๗๙  ไร ่
               ตามโ ครงการประชาอาสาปลูกป่า  ๘๐๐  ล้านกล้า ๘๐ พรรษา 
มหาราชินีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕  ระยะที่ ๒   ภายใต้ยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ ด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ซึ่งประกอบด้วย ๘ แผนงานหลัก ๓๒ แนวทาง เฉพาะแผนงานฟื้นฟูและ
อนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ ซึ่งเป็นแผนงานหนึ่ง มีแนวทางด าเนินงานครอบคลุม ๗ ด้าน ได้แก่ ฟื้นฟู อนุรักษ์
พ้ืนที่ต้นน้ าที่เสื่อมโทรม การอนุรักษ์ดินและน้ าโดยใช้หญ้าแฝกและฝายชะลอน้ าเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลาย
ดิน  การปลูกป่าเศรษฐกิจและจัดท าป่าชุมชนเพื่อรักษาสมดุลในพ้ืนที่กลางน้ า  การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า
ชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและรักษาระบบนิเวศ การปรับปรุงการใช้น้ าและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
โดยการก าหนดกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง การเพ่ิมศักยภาพการกักเก็บน้ าเพ่ือการบริหารจัดการน้ าทั้งอุทกภัยและ
ภัยแล้ง ฯลฯ  นั้น  



๑๘ 

 

 

      กระทรวงมหาดไทย  ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบโครงการปลูกป่า
และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ าจ านวน  ๔๖,๘๗๙  ไร่  ในรูปส านักงาน บริหารโครงการปลูกป่าและฟ้ืนฟูป่าต้นน้ า ซึ่งเป็น
โอกาสให้กระทรวงมหาดไทย ท าภารกิจเพ่ิมข้ึนจ าเป็นต้องมีหน่วยงานวางแผนระดับกรมมาช่วยในการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ ก าหนดแนวทางด าเนินการในระดับพ้ืนที่ ติดตามประเมินผล เป็นต้น  

    (๕.๓) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
      กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล โดย 

ก าหนดเป็นวาระเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปี พ.ศ.๒๕๕๕  ส าหรับเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนแบบดอกเบี ยต่ า
หรือปลอดดอกเบี ย ในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพ่ือการพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพ และ
สวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี การพัฒนาบทบาทสตรี การสร้างภาวะ
ผู้น า และการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ ทั งนี รัฐบาลมุ่งเน้นที่จะท างานร่วมกับองค์กรสตรีตั งแต่ระดับท้องถิ่น
จนถึงระดับประเทศ เพ่ือให้โอกาสสตรีในทุกพื นที่ ทุกชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา เพ่ือ
สตรีทุกคน โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรสตรีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี เพ่ือให้สตรีไทยได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในชั นนี  ในชั นนี  ใช้กลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรี โดยมีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ทุกกระทรวงเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ
ขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่สตรีทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 กระทรวงมหาดไทย โดย กรมการปกครอง  กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และกรมการพัฒนาชุมชน  ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการและประสานเชิงพื นที่ โดยกรมการพัฒนา
ชุมชนเป็นแกนน า 
    (๕.๔) การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP 
           เจตนารมณ์ของรัฐบาล  (นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ที่มี
จุดมุ่งหมายในเรื่องผลิตภัณฑ์  OTOP โดยให้จัดท าแผนพัฒนามาตรฐานสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพและก าหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจน มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP จากระดับหมู่บ้านเป็นระดับต าบล ระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด และไปสู่ตลาดสากล 
     
  จากสภาพปัญหาและข้อจ ากัดของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งขาดกลไกระดับ กระทรวงท าบทบาท
เป็นเสนาธิการ ไม่มี บทบาทร่วมในการก าหนดนโยบายและวางระบบงาน ในการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการพัฒนาจังหวัด ให้เกิดผลต่อประชาชนได้ 
อย่างไรก็ตาม  มีเหตุผลเพียงพอที่จะปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ไม่ว่าจะเป็น 
จ านวนกฎหมายหลายฉบับที่รองรับ สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการ 
กระแสการเติบโตของท้องถิ่น  การท างานรูปแบบ  top-down  ของรัฐบาล การเตรียมพร้อมสู่ประชาชน 
อาเซียน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่ การที่รัฐบาลให้ความสนใจหรือพุ่งเป้ามาท่ีกระทรวงมหาดไทย ใน
ฐานะที่รู้จักพ้ืนที่ดี มีกลไกจนถึงระดับท้องถิ่นและท้องที่ สามารถตอบโจทย์การพัฒนาโดยมีประชาชนเป็น
เป้าหมายสุดท้ายได้อย่างดียิ่ง   
 
 



๑๙ 

 

 

 
๑.๔ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑) การวางยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการชัดเจน ตรงตามความต้องการของประชาชน และ
ศักยภาพของพ้ืนที่ ทั้งด้านความมั่นคง และการพัฒนาในพื้นที่เน้นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง 
            ๒) สามารผลักดันนโยบายจากระดับบน (นโยบายของรัฐบาล/นโยบายจากราชการบริหาร
ส่วนกลาง) สู่ระดับล่าง  (พ้ืนที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด) ได้อย่างมีเอกภาพ และมีทิศทางท่ีชัดเจน  ผลิกโฉม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจากประเทศโดยใช้การมีส่วนร่วมและการความร่วมมือจากพ้ืนที่   
  ๓) มีนโยบาย/ยุทธศาสตร์การด าเนินการและการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทยที่ชัดเจน และ
ถ่ายทอดสู่การด าเนินงานในทุกระดับ 
           ๔) บูรณาการงานจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ 
และงบประมาณ ระหว่างหน่วยงานระดับกรม /จังหวัด /กลุ่มจังหวัด เพื่อน านโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ / 
แผนงาน  สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ทั่วประเทศ และสามารถเชื่อมโยงกับการพัฒนาของท้องถิ่นและสามารถ
ตรวจสอบการวางยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณได้ง่ายขึ้น           
  ๕) ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ชัดเจน  และสามารถ
ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๖) เป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ความม่ันคงและการพัฒนาของ มท.  รวมทั้งการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพ้ืนที่  การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เนื่องจาก
ในภูมิภาค มีส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดหรือ OSM ท าบทบาทเป็นเจ้าภาพในการเชื่อมโยงและขับ 
เคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาของกลุ่มจังหวัดรวมทั้งการถ่ายทอดเป้าหมายระดับกลุ่มจังหวัดสู่ระดับจังหวัด  
  ๗) สามารถสรรหา พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการให้
เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ  มีความเป็นมืออาชีพ ท างานได้อย่างต่อเนื่อง มีสายทางความก้าวหน้าที่
ชัดเจน 

๘) เมื่อจัดตั้งแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการ  สามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องใน  
การด าเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 ๙) ในฐานะกรมจะมีขีดความสามารถที่จะผลิตนโยบาย   และแผนระดับมหภาคของประเทศ   
เช่น ความมั่นคงภายใน ซึ่งจะสนับสนุนให้ มท.ท าหน้าที่เป็นฝ่ายรุกในการก าหนดนโยบายดังกล่าวได้  
 ๑๐ ) ภารกิจหลักด้านนโยบายและสนับสนุนจังหวัด จะมีผู้บริหารระดับสูง (อธิบดี) เข้ามาบริหาร
อย่างใกล้ชิดโดยตรงจะท าให้คุณภาพงานสูงขึ้นและแบ่งเบาภาระของปลัดกระทรวงในการดูแลภารกิจ เหล่านี้  
       ๑๑) ปัญหาของจังหวัดหลายประการ  จะได้รับการสนับสนุนและแก้ไขอย่างเข้มแข็งจริงจัง
มากขึ้น  เช่น    ท างานมากกว่าขอบเขตหน้าที่ความผิดชอบ   ฯลฯ   โดยส่วนกลางจะท าหน้าที่ช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานและประสานระดับกระทรวงทบวง กรม ต่างๆ ให้ จะท าให้จังหวัดมี   โอกาสในการท า
ภารกิจใหม่ ๆ ได้   

๑๒) การปฏิบัติงานระดับต่างๆ ในกรมใหม่จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรับผิดชอบท าใหง้านมีคุณภา 
 ๑๓) บุคลากรสายงานนโยบายและแผน  จะมีเส้นทางอาชีพและความก้าวหน้าเฉพาะทาง ที่
ชดัเจนยิ่งขึ้น ท าให้เกิดขวัญก าลังใจ และการสั่งสมความช านาญงาน  ส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล 

************************* 



๒๐ 

 

 

 
 
 
 
  จากสภาพปัญหาการบริหารราชการขาดประสิทธิภาพของหน่วยงานกลางเพ่ือ วางยุทธศาสตร์  
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดอ านาจหน้าที่และภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป  เป้าหมายของรัฐบาลที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ในพื้นท่ีโดยการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์รวมถึงการก าหนดยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy ) 
และการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทย ( MOI’s Positioning) ส่งผลต่อความจ าเป็นใน
การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย  
  ทั้งนี ้ เพ่ือการบูรณาการเชิงนโยบาย/ยุทธศาสตร์ และงบประมาณในทุกระดับเกิดประสิทธิภาพ  
สามารถขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ให้เกิดผลการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม สามารถวัดผลการด าเนินงาน และ
ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อพ้ืนที่ / ประชาชนได้อย่างแท้จริง  

  จึงมีข้อเสนอในการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ โดยเสนอจัดตั้ง “ส านักงานนโยบายและ 
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด”(สนจก.)เป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    
           ๒.๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สนจก. 
                    ก. องค์ประกอบโครงสร้างภายใน 
        เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ชื่อ “ส านักงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สนจก.)”  ประกอบด้วย  ๓ กอง ๑ ศูนย์  ดังนี้  

   (๑) กองพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรจ์ังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
         (๒) กองติดตามและประเมินผล 
       (๓) ศูนย์ข้อมูลพัฒนายุทธศาสตร์ในพื้นที่   
                             ( ๔) ส านักงานเลขานุการกรม 

  ข. อ านาจหน้าที่  
    (๑) เป็นหน่วยงานกลางหลัก ในการประสาน เชื่อมโยง นโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
ระดับชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างเป็นเอกภาพ และแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติในระดับพ้ืนที่  
    (๒) ก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง เป้าหมาย และเสนอแนะการด าเนินงานตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และวาระส าคัญแห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาตามลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่  
    (๓) เชื่อมประสานบูรณาการงบประมาณ  และก ากับดูแลการบริหารงบประมาณใน
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ  
    (๔) ก าหนดทิศทาง และบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
และสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานในพื้นที่  
    (๕) ให้ค าปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่แก่ กนจ.    กระทรวง   
มหาดไทย และส่วนราชการในพ้ืนที่ และเป็นหน่วยงานที่ปรึกษาด้านความมั่นคงในพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทย  
    (๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่                  
ได้รับมอบหมาย 

ส่วนที่ ๒.ข้อเสนอโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด 
            และกลุ่มจังหวัด(สนจก.) 

 



๒๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
- ศึกษา วิเคราะห์ แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ 

          มาตรการในระดับประเทศ/ภาค เพ่ือก าหนดนโยบาย 
          ยุทธศาสตร์หลักของกระทรวง 
       -  ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระดับบนสู่การก าหนด 
          ยทุธศาสตร ์กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และแปลงสู่ 
          การปฏิบัติในระดับกรม จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
        - ประสาน บูรณาการ ถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์จาก 
          ส่วนกลาง และการจัดสรรทรัพยากรการบริหารสู่ระดับ 
          จังหวัดและกลุ่มจังหวัดและและระดับท้องถิ่น 
       -  บูรณาการ ประสาน นโยบาย แผนงานของกระทรวง  
          กับส่วนราชการอ่ืน 
      -   ศึกษา ค้นคว้า นวัตกรรมใหม่เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ 
          การพัฒนาของกระทรวง  
      -   ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการ ก.น.จ. 
       - ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ 
         หน่วยงานอื่นหรือท่ีได้รับมอบหมาย 
 

 
 
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์สารสนเทศ 
   เพื่อการพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
-  ให้บริการและสนับสนุนข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
 - ประสานและบูรณาการข้อมูลสารสนเทศร่วมกับหน่วยงาน 
    ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
-  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับหน่วยงาน 
   อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
   
 

  -  ก ากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผลการ และเสนอแนะการ  
    ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ  
    ในภาพรวมของกระทรวง 
 - ติดตาม สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมานของจังหวัดและ 
   กลุ่มจังหวัด 
  -ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ 
   หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

‘ 
 

                
                                                                   
 

 

- ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป งานการเจ้าหน้าที่ งานการคลัง  
   และงานสารบรรณของกรม 
- งานประชุมคณะอนุกรรมการด้านกลุ่มภารกิจ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการ 
   ของกรม 
- ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 
  ข่าวสารการปฏิบัติงานของกรม  
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานกับ 
  หน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 

ศูนย์ข้อมูลการพัฒนายุทธศาสตร์ในพื้นที่  
 

กองพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด 
และกลุ่มจังหวัด  

 

กองติดตามและประเมินผล 
 

ส านักงานเลขานุการกรม 

           ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สนจก.)  



๑๗ 

 

 ค. อัตราก าลัง 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด  สนจก  

   

เลขาธิการ ผู้อ านวยการ  บริหาร สูง ต้น 

กองพัฒนาและขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ
  

ผู้อ านวยการกอง  อ านวยการ สูง ต้น 

  

ผู้อ านวยการกอง  อ านวยการ สูง ต้น 

ศูนย์ข้อมูลการพัฒนายุทธศาสตร์ใน
พ้ืนที่

  

ผู้อ านวยการกอง  อ านวยการ สูง ต้น 
 

ผู้อ านวยการกอง  อ านวยการ สูง ต้น 

นวค   ช านาญการพิเศษ = ๘
นวค   ปฏิบัติการ ช านาญการ = ๒๔ นวค   ช านาญการพิเศษ = ๘

นวค   ปฏิบัติการ ช านาญการ = ๒๔

นวค   ช านาญการพิเศษ =3
นวก  คต   ช านาญการพิเศษ  =  
นวค   ปฏิบัติงาน ช านาญงาน  =   

รองเลขาธิการ รองผู้อ านวยการ  

บริหาร  ต้น 

น จกป   ปฏิบัติการ ช านาญการ = 1
นวค   ปฏิบัติการ ช านาญการ =  
จ ธก   ปฏิบัติงาน ช านาญการ  = 2

ณ วันท่ี   ก  ค      

กองนโยบายและแผนรวม

ส านักงานเลขานกุารกรม

 



๑๗ 

 

๒.๒ การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ “ส านักงานจังหวัด” ราชการบริหาร 
ส่วนภูมิภาคในสังกัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                     เดิมตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
๒๕๕๓   ก าหนดให้มี “ส านักงานจังหวัด” เป็นราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (๑) แปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติไปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพ้ืนที่  
  (๒) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการ
วางแผน  และเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด โดยเป็นศูนย์สารสนเทศของจังหวัด เพื่อการบริหารและวางแผน
พัฒนาจังหวัด 
   (๓) จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ด าเนินการตามแผน ก ากับและติดตามผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งประสานการจัดท าแผนจังหวัดกลุ่มจังหวัด 
   (๔) จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรือค าของบประมาณของจังหวัด และ
ประสานการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของกลุ่มจังหวัดหรือค าของบประมาณของกลุ่มจังหวัด 
   (๕) ด าเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาระบบราชการของจังหวัด  
   (๖) อ านวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอันเป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่า-                                
ราชการจังหวัด 
    (๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือ                    
ที่ได้รับมอบหมาย  
 
   ทั้งนี้ โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น ๔ กลุ่มงาน  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๓  และ ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 
๒๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง การแบ่งโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส านักงานจังหวัด  
( มติ อ.ก.พ.มท. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕   เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ )  
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบโครงสร้างส านักงานจังหวัดปัจจุบัน  
              ดงันัน้ เพ่ือรองรับการปฏิบตังิานของส านักงานนโยบายและพัฒนายุทธศาสตรใ์นพ้ืนที ่ รูปแบบ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ “ส านักงานจังหวัด”  จึงเสนอจัดตั้ง “กลุ่มงานขับเคลื่อนและประสานการ
พัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด /กลุ่มจังหวัด” โดยจัดระบบภารกิจ/บุคลากรของกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด และกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือเป็นกลไกในการประสาน พัฒนา ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และการจัดท าฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติราชการชัดเจน 

ส านักงานจังหวัด    
 

 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด 

 

กลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและการ

สื่อสาร  
 

กลุ่มงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 

กลุ่มงานอ านวยการ 
 



๑๘ 

 

 

เป็นเอกภาพมากขึ้น  และมีข้อมูลเพื่อประกอบการบริหาร และการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในพ้ืนที่ และการ
ก าหนดนโยบาย/ยุทธศาสตร์จากส่วนกลาง  
 
 
ข้อเสนอโครงสร้างส านักงานจังหวัด     

( เพ่ือรองรับการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ และพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด ) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
*  เน้นจังหวัดที่เป็นที่ต้ังของหัวหน้ากลุ่มจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
 

 

กลุ่มงานขับเคลื่อนและประสานการ
พัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด /        

กลุ่มจังหวัด 
 

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

กลุ่มงานอ านวยการ  
 

(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  + กลุ่มงานข้อมูลฯ )  
 

ฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด* 

 

ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด* 

 

กลุ่มข้อมูลเพื่อ
การพัฒนา 

 

ฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ฯ 
 

ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ฯ 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

ฝ่ายกิจการพิเศษ 
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(และรองผู้ว่าราชการจังหวัด) 

 

ผชช. เฉพาะด้านนโยบายฯ 



๑๙ 

 

 

 
 

 
 

 

           ๓.๑ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  ส านัก งานนโยบายและ ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สนจก.)  สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) ตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑  (มาตรา ๗)   เพ่ือเชื่อม
ประสานนโยบาย /ยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็น
เอกภาพ และแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติงานพ้ืนที่  รวมทั้งการก ากับดูแลงบประมาณในภาพรวม  

 
  กลไกในการบริหารส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สนจก.) ( ระดับชาติ )  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
(กนจ.) 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
๑) นายกรัฐมนตรี   (ประธาน  กนจ.)  
๒) รองนายกรัฐมนตรีทุกคน ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบให้ก ากับ/ติดตามราชการใน

ภูมิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทวงมหาดไทย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และเลขาธิการ  

    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
๓) นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  นายกสมาคม 
     สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  และนายกสมาคมองค์การบริหารส่วน 
     ต าบลแห่งประเทศไทย  
๔) ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและประธานสภาอุตสาหกรรม  
      แห่งประเทศไทย  
๕) ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ไม่เกิน ๓ คน )  
๖) ผู้แทนภาคประชาสังคมที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง (ไม่เกิน ๒ คน ) 
๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  (กรรมการและเลขานุการ)  
๘) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  และข้าราชการสังกัด 
    กระทรวงมหาดไทยหนึ่งคน (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ )  
 
 

ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  

ปรับเป็น  
๗)   อ.สนจก. เป็นกรรมการ 
และเลขานุการ  
๘)  รอง อ.สนจก. เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ส่วนที่ ๓  กลไกขับเคลื่อนงานของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สนจก.) 
 

 



๒๐ 

 

 

      กลไกคณะอนกุรรมการฯ เพือ่สนับสนนุงานของคณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัด/              
กลุ่มจังหวัด และการด าเนินงานของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สนจก.)  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ตาม พ.ร.ฎ.การบริหารงาน จว./กจว. พ.ศ.๒๕๕๑ (ม๑๒-๑๓)    ตาม พ.ร.ฎ.การบริหารงาน จว./กจว. พ.ศ.๒๕๕๑ (ม๑๐- 

 
กลไกการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 

คณะกรรมการนโยบายบริหารงานจังหวัด/ 
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.) 

 

7Uคค่าก่คณ่คค8jkjlkj 
 ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (สนจก.) 
ส่วนกลาง 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านเศรษฐกิจ 

องค์ประกอบ   ( ร่าง )  
- ปลัดกระทรวงการคลัง 
  (ประธาน)  
- กระทรวงพาณิชย์  
- กระทรวงอุตสาหกรรม 
- กระทรวงคมนาคม 
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
- สภาอุตสาหกรรมฯ 
- สภาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวฯ 
- สภาหอการค้าฯ  
- ส านักงานคณะกรรมการ 
  ส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
 …..ฯลฯ ....... 
- ผู้แทนภาคประชาชน 
- ผู้แทนคณะกรรมการ    
   กระจายอ านาจ อปท. 
 - รอง อ.สนจก. 
   (เลขานุการ )  
   

 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านสังคม 

องค์ประกอบ   ( ร่าง )  
- ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
    (ประธาน)  
- กระทรวงมหาดไทย  
- กระทรวงแรงงาน  
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงวัฒนธรรม 
- กระทรวงทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- กระทรวงการท่องเที่ยว  
  และกีฬา 
- …..ฯลฯ ....... 
- ผู้แทนภาคประชาชน 
- ผู้แทนท้องถิ่น 
- รอง อ.สนจก. 
  ( เลขานุการ )  
   

 

องค์ประกอบ   ( ร่าง )  
- ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
   (ประธาน)  
- ส านักงาน ก.พ.ร. 
- ส านักงาน ก.พ.  
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยีฯ 
- กระทรวงเทคโนโลยีและ 
  การสื่อสาร  
- …..ฯลฯ ....... 
 
- ผู้แทนภาคประชาชน 
- ผู้แทนท้องถิ่น 
- รอง อ.สนจก. 
   ( เลขานุการ )  
   

 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านการบริหารกลาง 

องค์ประกอบ   ( ร่าง )  
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
   (ประธาน)  
- กระทรวงการต่างประเทศ 
- กระทรวงกลาโหม 
- ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
- กระทรวงพัฒนาสังคมฯ  
- กระทรวงยุติธรรม 
- กระทรวงพลังงาน 
- กระทรวงแรงงาน 
 - กระทรวงทรัพยากร 
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 - ส านักงานสภาความมั่นคง 
  แห่งชาติ 

- - ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
- …..ฯลฯ ....... 
- ผู้แทนภาคประชาชน 
- ผู้แทนท้องถิ่น 
- รอง อ.สนยพ. 
       ( เลขานุการ )  
   

 

คณะอนุกรรมการ 
ด้านความมั่นคง  

 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ ( กบจ.) 

๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด  (ประธาน) 
๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน  
๓) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีส านักงานอยู่ในจังหวัด  

( ไม่ใช่ส่วนกลางในภูมิภาค)  
๔) ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ  
๕) ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ 
๖) ผู้แทนผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
๗) ผู้แทนภาคประชาสังคม ประธานกรรมการหอการค้า

จังหวัด ประธานสภาอุสาหกรรมจังหวัด 
๘) หัวหน้าส านักงานจังหวัด ( เลขานุการ)  
  

 
 

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
แบบบูรณาการ ( กบก.) 

๑) หัวหน้ากลุ่มจังหวัด (ตาม ม.๒๖)   (ประธาน) 
๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัด 
๓) ผุ้แทนหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดในกลุ่มจังหวัด ๆ 

ละไม่เกิน ๒ คน  
๔) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๆละ ๑ คน  
๕) นายกเทศมนตรีในกลุ่มจังหวัด ๆ ละ ๑ คน  
๖) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในกลุ่มจังหวัดๆ ละ ๑ คน  
๗) ผู้แทนภาคประชาสังคม  
๘) ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน  
  
 

 

ระดับพื้นท่ี 



๒๑ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการบริหารงานอ าเภอ 
แบบบูรณาการ ( กบอ.) 

 
 

คณะกรรมการอ าเภอ 
ด้านเศรษฐกิจ 

คณะกรรมการอ าเภอ 
ด้านสังคม 

คณะกรรมการอ าเภอ 
ด้านการบริหารจัดการ  

 

คณะกรรมการอ าเภอ 
ด้านความมั่นคง  

 

ระดับอ าเภอ 

คณะกรรมการหมู่บ้าน / ต าบล / ชุมชน  
 

 
คณะกรรมการท้องถิ่น 

ด้านเศรษฐกิจ 
- คณะท างานด้าน
ส่งเสริมเศรษฐกิจ ของ 
กม/.อสม. / อสส.  ฯลฯ 

 

คณะกรรมการท้องถิ่น 
ด้านสังคม 

- คณะท างานด้านการ 
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม /
คณะท างานด้าน สลว. 
และ สธ. / อสม. / 
ผู้น าหมู่บ้านชุมชน  
ฯลฯ 
 

คณะกรรมการท้องถิ่น 
ด้านการบริหารจัดการ  
- คณะท างานด้าน
อ านวยการ ของ กม. / 
ผู้น าหมู่บ้านชุมชน  
ฯลฯ 
 

คณะกรรมการท้องถิ่น 
ด้านความมั่นคง  

- คณะท างานด้านการ
ปกครองและความสงบ
เรียบร้อย ของ กม./อส./
ชรบ. / อพปร. /ต ารวจ
ชุมชน / ผู้น าหมู่บ้าน
ชุมชน  ฯลฯ 
 

ระดับท้องถิ่น 

คณะกรรมการบริหารงานจังหวัด 
แบบบูรณาการ ( กบจ.) 

 
 

 ส านักงานพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
( กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ  +  กลุ่มงานข้อมูลฯ) 

 
 

คณะกรรมการจังหวัด 
ด้านเศรษฐกิจ 

องค์ประกอบ   ( ร่าง )  
-  รอง ผวจ. ที่ ผวจ. 
มอบหมาย ประธาน ** 
-   อส.จ.  พณ.จ.   กษ.จ.  
    …..ฯลฯ ....... 
- ผู้แทนภาคประชาชน 
- ผู้แทนท้องถิ่น 
- คลังจังหวัด  ( เลขานุการ 
)  
   

 

คณะกรรมการจังหวัด 
ด้านสังคม 

องค์ประกอบ   ( ร่าง )  
-  รอง ผวจ. ที่ ผวจ. 
มอบหมาย   ประธาน ** 
-  ศธ.จ.  สธ.จ.  สนจ. 
   …..ฯลฯ ....... 
- ผู้แทนภาคประชาชน 
- ผู้แทนท้องถิ่น 
-  พัฒนาสังคมฯ 
(เลขานุการ ) เลขานุการ )  
   

 

องค์ประกอบ   ( ร่าง )  
-  รอง ผวจ. ที่ ผวจ. 
มอบหมาย ประธาน ** 
-  ทส.จ.  ปชส.จ.   
   …..ฯลฯ ....... 
- ผู้แทนภาคประชาชน 
- ผู้แทนท้องถิ่น 
- หัวหน้าส านักงานจังหวัด  
( เลขานุการ )  
   

 

คณะกรรมการจังหวัด 
ด้านการบริหารจัดการ  

 

องค์ประกอบ   ( ร่าง )  
-  รอง ผวจ. ที่ ผวจ. 
มอบหมาย  ประธาน **  
- ปจ.  พม.จ.  ตช.  กอ.รมน. 
   …..ฯลฯ ....... 
- ผู้แทนภาคประชาชน 
- ผู้แทนท้องถิ่น 
-  ปลัดจังหวัด  (เลขานุการ 
)  
   

 

คณะกรรมการจังหวัด 
ด้านความมั่นคง  

 

ระดับจังหวัด 

** ประธานอนุกรรมการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ หัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม  
   - ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๑๐๔๔ ลงวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๑  
 

- ตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท ๐๓๐๕.๔/ว ๕๕๗๕ ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๑ เรื่องแนวทางการจัดการระบบบริหารระดับอ าเภอ 
 

(ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและบทบาทหน้าท่ีของ อปท. 
 



๒๒ 

 

 

 
 

 
 

 


