
หน่วยท่ี 11
กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ



พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534

มาตรา 4  ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดงันี ้

(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภมิูภาค

(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น

หลกัการจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน



หลักการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ
1. หลกัการรวมอ านาจปกครอง
2. หลกัการแบ่งอ านาจปกครอง
3. หลกัการกระจายอ านาจปกครอง



หลกัการรวมอ านาจปกครอง (Centralization)

ลักษณะส าคัญของการรวมอ านาจทางปกครอง

1. รวมอ านาจวินิจฉยัสั่งการไวท้ี่ส่วนกลาง

2. มีการบงัคบับญัชาเป็นล าดบัชัน้ 

3. เกิดต าแหน่งการรบัผิดชอบสูงต ่าลดหลั่นกนัตามล าดบัชัน้

4. เจา้หนา้ที่ที่อยู่เมืองหลวงและพืน้ที่ ท าหนา้ที่เพียงรวบรวมขอ้มลูและปัญหา ไม่มีอ านาจตดัสินใจ



ขอ้ดี – ขอ้เสีย หลกัการรวมอ านาจ

ขอ้ดี มีเอกภาพ ความมั่นคง เสมอภาค ประหยดัในการจดัท าบริการสาธารณะ

ขอ้เสีย ความล่าชา้ มีทราบขอ้เท็จจริงรอบดา้น 



หลกัการแบ่งอ านาจปกครอง (Deconcentration)

ลักษณะส าคัญหลักการแบ่งอ านาจปกครอง 

1. เป็นการแบ่งอ านาจปกครองบางส่วน (จากส่วนกลางใหก้บัส่วนภมิูภาค)

2. เจา้หนา้ที่ในส่วนภมิูภาคยงัคงเป็นเจา้หนา้ที่ที่ไดร้บัการแต่งตัง้จากส่วนกลาง

3. มีการโอนอ านาจการตดัสินใจในการจดัท าบริการสาธารณะบางอย่าง / บางเรื่อง ใหก้บัเจา้หนา้ที่ 



ขอ้ดี ท าใหก้ารด าเนินภารกิจเร็วขึน้ 
ใหค้วามส าคญักบัขอ้เท็จจริงมากขึน้

ขอ้เสีย ไม่มีความเป็นเอกภาพ ไม่เสมอภาค

ข้อด ี– ข้อเสยี หลักการแบ่งอ านาจปกครอง



หลกัการกระจายอ านาจปกครอง (Decentralization)

ลักษณะส าคัญหลักการกระจายอ านาจปกครอง 

1. มีการแยกหน่วยงานเป็นนิติบุคคล เป็นอิสระจากส่วนกลาง

2. มีงบประมาณและเจา้หนา้ที่เป็นของตนเอง 

3. มีการเลือกตัง้

4. ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบับญัชาของส่วนกลาง แต่อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลจากส่วนกลาง



วิธีการกระจายอ านาจในทางปกครอง

มี 2 วิธี 

กระจายอ านาจปกครองตามอาณาเขต

กระจายอ านาจปกครองตามกิจการ



ขอ้ดี – ขอ้เสีย หลกัการกระจายอ านาจ

ข้อดี – ทัง้ 2 แบบ คือ รวดเร็ว
แบบกระจายตามอาณาเขต เกิดความกระตือรือรน้ในการแกไ้ขปัญหา
การรบัรูแ้ละแกไ้ขปัญหาเป็นตามความตอ้งการของประชาชนในพืน้ที่

แบบกระจายอ านาจตามภารกจิ มีการด าเนินการอย่างเหมาะสม เพราะด าเนินการโดย
บุคคลที่มีความเช่ียวชาญ

ข้อเสีย – ขาดความเป็นเอกภาพ สิน้เปลือง



องคก์รบริหารราชการแผ่นดิน

1. องคก์รบริหารราชการส่วนกลาง
2. องคก์รบริหารราชการส่วนภมิูภาค

3. องคก์รบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น 



1. องคก์รบริหารราชการส่วนกลาง

มาตรา 7  ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดงันี ้
(1) ส านกันายกรฐัมนตรี
(2) กระทรวง หรือทบวงซึง่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
(3) ทบวง ซึง่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรีหรือกระทรวง
(4) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึง่สงักดัหรือไม่สงักดัส านกันายกรฐัมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง

ส านกันายกรฐัมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง

ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล



(1) ส านกันายกรัฐมนตรี

มาตรา 10 ส านกันายกรฐัมนตรีมีนายกรฐัมนตรีเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและรบัผิดชอบในการก าหนด
นโยบาย เป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิของงานในส านกันายกรฐัมนตรีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะรฐัมนตรี
แถลงไวต้่อรฐัสภาหรือที่คณะรฐัมนตรีก าหนดหรืออนุมตัิ โดยจะใหมี้รองนายกรฐัมนตรแีละรัฐมนตรปีระจ า
ส านกันายกรฐัมนตรีเป็นผูช่้วยสั่งและปฏบิตัิราชการก็ได้



(2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง

พระราชบญัญตัิปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
มาตรา 5  ใหม้ีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี ้

(1) ส านกันายกรฐัมนตรี (2) กระทรวงกลาโหม
(3) กระทรวงการคลงั (4) กระทรวงการต่างประเทศ
(5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (6) กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนษุย์
(6/1) กระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม (7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(8) กระทรวงคมนาคม (8/1) กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม
(9) กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (10) (ยกเลิก)
(11) กระทรวงพลงังาน (12) กระทรวงพาณิชย์
(13) กระทรวงมหาดไทย (14) กระทรวงยติุธรรม
(15) กระทรวงแรงงาน (16) กระทรวงวฒันธรรม
(17) (ยกเลิก) (18) กระทรวงศึกษาธิการ
(19) กระทรวงสาธารณสขุ (20) กระทรวงอตุสาหกรรม



2. องคก์รบริหารราชการส่วนภูมิภาค

แบ่งเป็น
- จังหวัด

- อ าเภอ



3. องคก์รบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

รูปแบบปกติ - องคก์รบริการส่วนจงัหวดั
- องคก์รบริหารส่วนต าบล

- เทศบาล

รูปแบบพิเศษ - กรุงเทพมหานคร

-เมืองพทัยา 



ผูรั้บผิดชอบในการบริหารราชการแผน่ดิน

การบริหารส่วนกลาง

- ขา้ราชการการเมือง

- ขา้ราชการประจ า

การบริหารส่วนภูมิภาค (ในส่วนจังหวัด)

- ผูว่้าราชการจงัหวดั

- รองผูว่้า
- ปลดัจงัหวดั
- หวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดั
-คณะกรรมการจงัหวดั

การบริหารส่วนภูมิภาค (ในส่วนอ าเภอ)
- นายอ าเภอ
- ปลดัอ าเภอ
- หวัหนา้ส่วนราชการประจ าอ าเภอ



ผูรั้บผิดชอบในการบริหารราชการแผน่ดิน

การบริหารส่วนท้องถิน่
1. องคก์รบริหารส่วนจังหวัด

- สมาชิกสภาองคก์รบริหารส่วนจงัหวดั
- นายกองคก์รบริหารส่วนจงัหวดั

2. เทศบาล
- สมาชิกสภาเทศบาล
- นายกเทศมนตรี

3. องคก์รบริหารส่วนต าบล
- สมาชิกสภาองคก์รบริหารส่วน
- นายกองคก์รบริหารส่วน



ผูรั้บผิดชอบในการบริหารราชการแผน่ดิน

การบริหารส่วนท้องถิน่

4. กรุงเทพมหานคร

- สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
- ผูว่้าราชการกรุงเทพมหานคร

5. เมืองพทัยา

- สมาชิกสภาเมืองพทัยา
- นายกเมืองพทัยา



การปฏิบติัราชการแทน กบั การรักษาราชการแทน

การปฏิบัติราชการแทน เป็นการมอบอ านาจใหป้ฏบิตัิราชการส่วนนัน้ๆ / ตอ้งท าเป็นหนงัสือ

การรักษาราชการแทน จะมีขึน้เม่ือผูท้ี่ด  ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏบิตัิหนา้ที่ไดช้ั่วคราว หรือไม่มีผูด้  ารง
ต าแหน่ง จึงตอ้งใหผู้อ้ื่นรกัษาราชการแทนชั่วคราว 



END


