ั ันธ์
ข้อเสนอการพ ัฒนาระบบและการจ ัดความสมพ
ระหว่างราชการสว่ นกลาง สว่ นภูมภ
ิ าค และสว่ นท้องถิน

พงษ์อาจ ตรีกจ
ิ ว ัฒนากุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการพ ัฒนาระบบราชการ
15 มกราคม 2558
์ ลนด์ รีสอร์ท จ ังหว ัดเชย
ิ ไอสแ
ี งราย
ณ โรงแรมดุสต

ทีมา : สถานภาพภารกิจของสว่ นราชการในพืนทีในปั จจุบัน
ราชการบริหารสว่ นกลาง
กระทรวง/กรม
(20 กระทรวง / 159 กรม)

o
o
o
o

กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้ าหมายของหน่วยงาน
กําหนดกฎหมาย ระเบียบ มาตรการ คูม
่ อ
ื แนวทาง และวิธก
ี ารปฏิบต
ั ิ
ึ ษา ค ้นคว ้า วิจัย เพือการพัฒนาประเทศ
ศก
จัดบริการอันเป็ นสาธารณประโยชน์ระดับชาติ

พืนทีจ ังหว ัด
ราชการบริหารสว่ นภูมภ
ิ าค
หน่วยงานสว่ นภูมภ
ิ าค
ของกระทรวง/กรม (ระดับจังหวัด)
(33 หน่วย)
o นํ าภารกิจของรัฐและนโยบายของ
ั ฤทธิ
รัฐบาลไปปฏิบัตใิ ห ้เกิดผลสม
้
o การรักษาและบังคับใชกฎหมายให
้
เกิดความเรียบร ้อยและเป็ นธรรมใน
สงั คม
o การบริการภาครัฐเพือให ้ประชาชน
สามารถเข ้าถึงได ้อย่างเสมอหน ้า
รวดเร็ว และมีคณ
ุ ภาพ
o การสง่ เสริม อุดหนุน และสนับสนุน
อปท. ให ้มีขด
ี ความสามารถพร ้อมจะ
ดําเนินการตามภารกิจทีได ้รับถ่ายโอน

องค์กรปกครองสว่ นท้องถิน
องค์การบริหารสว่ นจังหวัด
(76 แห่ง)

เทศบาลนคร/เทศบาล
เมือง/เทศบาลตําบล
(2,253 แห่ง)

องค์การบริหารสว่ นตําบล
(5,492 แห่ง)

o พัฒนาด ้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
o มีหน ้าทีในการปฏิบัตเิ พือความเป็ นอยูท
่ ดี
ี และประโยชน์
สุขของประชาชนในเขตพืนที เช่น บํารุงรักษาทางนํ า
และทางบก ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ
o การจัดทําบริการสาธารณะเพือแก ้ไขปั ญหา
ของประชาชน หรือตอบสนองความต ้องการขันพืนฐาน
ของประชาชนในเขตเทศบาล เช่น
o การรักษาความสงบเรียบร ้อย การศึกษา การพัฒนาสตรี
เด็ก เยาวชน ผู ้สูงอายุ และผู ้พิการ บํารุงศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน จัดให ้มีนําสะอาดหรือการ
ประปา การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร ้าน
จํ าหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอืนๆ ฯลฯ
o พัฒนาตําบล ทังในด ้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
o มีหน ้าทีในการปฏิบัตเิ พือความเป็ นอยูท
่ ดี
ี และประโยชน์
สุขของประชาชนในเขตพืนที เช่น การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม คุ ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล ้อม บํารุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณีภม
ู ป
ิ ั ญญาท ้องถิน ฯลฯ
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ทีมา : ปั ญหา อุปสรรค และข ้อจํากัดของการบริหารราชการในพืนที
ก

่ นภูมภ
สว
ิ าค ข

่ นกลาง
สว

1. มีหน่วยงานทีราชการบริหารสว่ นภูมภ
ิ าคใน
สงั กัดกระทรวงเดียวกันอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก

1. มีการจัดตังสว่ นราชการทีเป็ นสว่ นกลางใน
ภูมภ
ิ าคเป็ นจํานวนมาก และมีรป
ู แบบที
หลากหลาย

2. หน่วยงานสว่ นภูมภ
ิ าคทีเป็ นตัวแทนของ
กระทรวงในจังหวัดไม่มอ
ี ํานาจในการ
ดําเนินการตามกฎหมาย

2. บทบาทของหน่วยงานทีเป็ นสว่ นกลางในภูมภ
ิ าค
เป็ นการให ้บริการประชาชนโดยตรง และเป็ น
ภารกิจหลักของราชการบริหารสว่ นภูมภ
ิ าค

3. การมอบอํานาจ

3. กําหนดให ้มีหน่วยงานในสงั กัดลงมาปฏิบต
ั งิ าน
ในพืนทีจังหวัด ในลักษณะทีเป็ นเครือข่ายการ
ปฏิบต
ั ริ าชการของหน่วยงานในระดับภูมภ
ิ าค
แทนการมอบอํานาจให ้กับผู ้ว่าราชการจังหวัด

4. การกําหนดสว่ นราชการสว่ นภูมภ
ิ าคในพืนที
จังหวัดไม่จําเป็ นต ้องกําหนดให ้ทุกจังหวัด
ต ้องมีสว่ นราชการสว่ นภูมภ
ิ าคเหมือนกันทุก
จังหวัด

4. การบริหารโครงสร ้างของหน่วยงานราชการของ
ไทย ไม่มก
ี ารจัดแบ่งภารกิจ หน ้าทีและโครงสร ้าง
ั เจน
ของหน่วยงานแต่ละสว่ นไว ้อย่างชด

5. การจัดรูปแบบโครงสร ้างหน่วยงานใน
ลักษณะกลุม
่ จังหวัด
6. อัตรากําลังทีไม่เพียงพอ

เกิดข้อจําก ัดของระบบราชการ

การบริหาร
ราชการ
ิ ธิภาพ
ไร ้ประสท


ิ
ความสนเปลื
อง
ของงบประมาณ


ขาดการ
ประสานงาน


กลไกการมอบ
อํานาจ


การปรับเปลียน
โยกย ้ายบุคลากร


การติดต่อและ
ประเมินผล
3

แนวทางการพ ัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
แนวคิดในการกําหนด รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน

รูปแบบที 2

รูปแบบที 1
่ น
สว
กลาง

่ น
สว
กลาง

สว่ น
ท ้องถิน

สว่ น
ภูมภ
ิ าค

คงราชการบริหารสว่ นกลาง สว่ นภูมภ
ิ าค และท ้องถิน

รูปแบบที 3

สว่ น
ท ้องถิน

คงเหลือเพียงราชการบริหารสว่ นกลาง และท ้องถิน

รูปแบบที 4
่ น
สว
กลาง

สว่ น
ภูมภ
ิ าค

กลุม
่ จังหวัด
มณฑล

ราชการสว่ นกลาง สว่ นภูมภ
ิ าค (ในลักษณะกลุม
่ จังหวัด:
มณฑล) บริหารกํากับดูแลท ้องถินในพืนทีรับผิดชอบ

สว่ น
ภูมภ
ิ าค

่ น
สว
กลาง
เสริมระบบ
เขตร ับมอบอํานาจ
จากสว่ นกลาง

สว่ น
ท ้องถิน

คงราชการบริหารสว่ นกลาง สว่ นภูมภ
ิ าค และสว่ น
แต่เสริมระบบการทํางานในลักษณะ เขตรับมอบอํานาจ
จากสว่ นกลางมาบริหารงานในพืนทีแบบเบ็ดเสร็จ
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ข ้อเสนอ การพ ัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน




พ ัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ในล ักษณะของกลุม
่ จ ังหว ัด : มณฑล
ึ ษา วิเคราะห์ ลักษณะการดําเนินงานในมิตต
่ โครงสร ้างและ
โดยมุง่ ศก
ิ า่ ง ๆ เชน
ระบบงาน การบริหารงานบุคคล ขีดสมรรถนะและความสามารถของบุคลากร
การงบประมาณ กลไกและวิธก
ี ารทํางาน การมอบอํานาจจากสว่ นกลาง รวมถึงการกํากับ
ดูแลการบริหารราชการสว่ นท ้องถิน

ควรกําหนดระบบการบริหารราชการสว่ นพลเมือง
เป็นสว่ นหนึงของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน
เพือสอดคล ้องกับสถานการณ์ปัจจุบน
ั ทีมุง่ เน ้นให ้ประชาชนเข ้ามามีสว่ นร่วมใน
กระบวนการการดําเนินงานภาครัฐ



รูปแบบ “การเลือนหายไป”



ั
เน้นการให้ราชการบริหารสว่ นกลางมีความชดเจน

ิ กับประชาชนมากทีสุดและมีศก
ั ยภาพเพียงพอ
โดยมุง่ เน ้นให ้หน่วยงานภาครัฐทีอยูใ่ กล ้ชด
ั ยภาพของหน่วยงานใน
เป็ นผู ้ดําเนินภารกิจบริการสาธารณะเบืองต ้นในพืนที หากเกินศก
พืนทีแล ้ว จึงควรเป็ นหน ้าทีของหน่วยงานภาครัฐในระดับภูมภ
ิ าค และระดับประเทศ
(สว่ นกลาง) เป็ นลําดับไป

ในเรืองของ วิธก
ี ารดําเนินการ งบประมาณ ทีตรงกับความต ้องการและความพร ้อมของ
พืนทีเป็ นหลัก
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ข้อเสนอ
ั พันธ์ระหว่างราชการบริหารสว่ นกลาง สว่ นภูมภ
การพัฒนาระบบความสม
ิ าค และสว่ นท ้องถิน
การกําหนด
ขอบเขต
อํานาจหน้าที
ของราชการบริหาร
ส่วนกลาง
ส่วนภูมภ
ิ าค
และส่วนท ้องถิน



กําหนดอํานาจหน ้าทีของราชการส่วนกลางให ้คงเหลือเฉพาะทีจํ าเป็ นต ้องปฏิบัตใิ นด ้านและลักษณะงานทีเหมาะสม



กําหนดขอบเขตอํานาจหน ้าทีให ้สอดคล ้องกับการกระจายอํ านาจ หรือการมอบอํานาจ เน ้นเอกภาพและความไม่ซําซ ้อน



กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบของจังหวัด หรือ อปท. โดยพิจารณาจากศักยภาพสถานการณ์ หรือสภาพปั ญหา
และความต ้องการของประชาชนในพืนที



ทบทวนการถ่ายโอนภารกิจให ้เหมาะสม และมีผลบังคับใช ้อย่างรูปธรรม



กําหนดให ้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) รับผิดชอบภารกิจขนาดใหญ่ ภารกิจทีเชือมโยงกับหลายพืนที
ภายในจังหวัด และสนั บสนุน อบต. ขนาดเล็ก



กําหนดกลไกเพือสร ้างความเสมอภาค และการสร ้างความร่วมมือระหว่าง อปท. ในรูปแบบสหการ



กําหนดให ้มีหน่วยงานทีรับผิดชอบเฉพาะการบริหารบุคคลของท ้องถิน และสร ้างระบบการยืมตัวระหว่างหน่วยงานรัฐ



ทบทวนกฎหมายและระเบียบทีเกียวข ้อง เพือแก ้ไขปั ญหาข ้อจํ ากัดในระหว่างจังหวัดให ้เกิดประสิทธิภาพมากขึน



กําหนดให ้มีกฎหมายหรือระเบียบเกียวกับการประสานแผน เพือเป็ นกลไกในการแก ้ปั ญหาการทํางานในพืนที

รูปแบบ
โครงสร้าง



ทบทวนการจัดโครงสร ้างของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมภ
ิ าค และส่วนท ้องถิน ให ้เหมาะสมสอดคล ้อง
กับลักษณะงานและความจํ าเป็ นในพืนที

ของส่วนราชการใน
มิภาคและองค์กร
ปกครองส่วนท ้องถิน



ควบรวม อบต.ขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความจํ าเป็ นของพืนที และจํ านวนประชากร



ส่งเสริมให ้ภาคประชาสังคมเข ้ามามีสว่ นร่วมในการเสนอคําของบประมาณ การทําภารกิจ
การพัฒนาพืนที และการป้ องกันการทุจริตภายในของท ้องถิน

รูปแบบ
ั ันธ์
ความสมพ
ระหว่างราชการบริหาร
ส่วนกลาง ส่วนภูมภ
ิ าค
และส่วนท ้องถิน

ข้อเสนอแนะ
อืน ๆ





ปรับปรุงโครงสร ้างบุคลากรท ้องถินให ้เหมาะสมกับการจัดทําบริการสาธารณะให ้แก่ประชาชน
สร ้างกระบวนการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไปให ้กับ อปท. และการบูรณาการในพืนทีอย่างเป็ นรูปธรรม
ปฏิรป
ู การคลังและระบบการจัดเก็บภาษีท ้องถิน เพือให ้ อปท. มีรายได ้สามารถทําภารกิจการแก ้ไขปั ญหา
ของประชาชนได ้มากขึน
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ข้อเสนอ ทีจะเกิดผลในทางปฏิบตั แิ ละสอดคล ้องกับภารกิจของสํานักงาน ก.พ.ร.
ั
จะสามารถดําเนินการได ้โดยเร่งด่วนและแล ้วเสร็จในระยะสนได
้





การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที
ของราชการบริหารสว่ นกลางให ้เหลือเพียงภารกิจทีจําเป็ นต ้องปฏิบต
ั ิ

การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที
จะต ้องสอดคล ้องกับการกระจายอํานาจและการมอบอํานาจ
ื
รวมทังต ้องเชอมโยงกั
บการตังสว่ นราชการในภูมภ
ิ าค

ทบทวนการจ ัดโครงสร้าง
ของราชการบริหารสว่ นกลาง สว่ นภูมภ
ิ าค และสว่ นท ้องถิน
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ทีมา
1) การกําหนด
ความสัมพันธ์ของ
ราชการบริหาร
ส่วนกลางให ้เหลือ
เพียงภารกิจที
จํ าเป็ นต ้องปฏิบต
ั ิ

2) การกําหนดขอบเขต
อํานาจหน ้าทีจะต ้อง
สอดคล ้องกับการ
กระจายอํานาจและ
การมอบอํานาจ
รวมทังต ้องเชือมโยง
กับการตังส่วนราชการ
ในภูมภ
ิ าค

3) ทบทวนการจัด
โครงสร ้างของราชการ
บริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมภ
ิ าค และส่วน
ท ้องถิน

ขอบเขต
อํานาจหน ้าที
ด้านการ
บริหาร

ส่วนกลาง

ส่วนภูมภ
ิ าค

1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย งบประมาณ
ของหน่วยงาน
2. จัดสรรเป้ าหมายผลผลิต บุคคล งบประมาณ
3. อํานวยการ ส่งเสริม สนั บสนุนและติดตามประเมินผล
ส่วนราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมภ
ิ าค

1. การจัดทํ าแผนพั ฒนาจังหวัดทีสอดคล ้องกับยุทธศาสตร์ระดับชาติ ความต ้องการ
และศักยภาพของประชาชน
2. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย งบประมาณของจังหวัด
3. อํานวยการ ส่งเสริม สนั บสนุนและติดตามประเมินผลหน่วยงานในจังหวัด/ท ้องถิน

ด้านการ
กําก ับดูแล

1. ดําเนินการยกร่าง ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ คูม
่ อ
ื ที
เกียวข ้องกับมาตรฐานและหลักประกันการบริการสาธารณะ
2. อํานวยการ กํากับ ดูแล ให ้เกิดการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย
ระเบียบ คูม
่ อ
ื ดังกล่าว

1. การรักษาและบังคับใช ้กฎหมายให ้เกิดความเรียบร ้อย
2. กําหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัตงิ านทีเกียวข ้องกับมาตรฐานและหลักประกันการบริการ
สาธารณะในจังหวัด
3. อํานวยการ กํากับดูแลให ้หน่วยงานในจังหวัด ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย ระเบียบ และคูม
่ อ
ื

ด้านการ
ส่งเสริม
สน ับสนุน

1. ส่งเสริมการพั ฒนาเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีของภาค
ธุรกิจในภูมภ
ิ าค โดยใช ้มาตรการระดับชาติ เช่น มาตรการ
ด ้านภาษี การเงิน การตลาด
2. การค ้นคว ้าวิจัย ความสัมพั นธ์ระหว่างประเทศ

1. การส่งเสริมอุดหนุนและสนั บสนุน อปท.ให ้สามารถดําเนินการตามอํานาจและหน ้าที
และให ้มีขด
ี ความสามารถพร ้อมทีจะดําเนินการตามภารกิจทีได ้รับการถ่ายโอนจาก
กระทรวง ทบวง กรม
2. ส่งเสริมการพั ฒนาขีดความสามารถขององค์กรชุมชน และองค์กรธุรกิจเอกชนในจังหวัด

ด้านการ
ปฏิบ ัต ิการ

1. จัดบริการสาธารณะและดําเนินกิจกรรมอันเป็ นสาธารณะ
ประโยชน์ระดับชาติ เช่น การป้ องกันประเทศ ความสงบ
เรียบร ้อยและความยุตธิ รรม
2. ดําเนินการอืน ๆ ตามทีรัฐบาลมอบหมาย

1. การปฏิบัตต
ิ ามภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาล
2. การคุ ้มครอง ป้ องกัน และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนทั งด ้านเศรษฐกิจและสังคม
3. จัดบริการสาธารณะและดําเนินกิจกรรมอันเป็ นสาธารณประโยชน์ในระดับจังหวัดให ้
ประชาชนโดยบริการดังกล่าวมิได ้อยู่ในอํานาจหน ้าทีขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิน

ส่วนที 1 กรอบการพิจารณา
(1) กรอบการวิเคราะห์แนวทางการ
จัดแบ่งภารกิจหน ้าทีความ
รับผิดชอบระหว่างหน่วยงานรัฐบาล
(2) กรอบแนวคิดทีเกียวกับการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
(3) กรอบแนวคิดว่าด ้วยการเปิ ดให ้มี
การแข่งขันและการเปิ ดให ้ภาคส่วน
อืนเข ้ามาดําเนินการแทนรัฐ
(4) กรอบแนวคิดว่าด ้วยการบริหาร
จัดการภาคสาธารณะแบบประสาน
ความร่วมมือ

ส่วนที 2 การกําหนดขันตอนและวิธก
ี าร

แนวทางการจัดส่วนราชการในภูมภ
ิ าค
(มติ ค.ร.ม. 18 ก.ย. 50)
ส.ก.พ.ร. อยูร่ ะหว่างดําเนินการปรับปรุง

แนวทางปรับปรุงของ ส.น.ช. และ ส.ป.ช.
ส.น.ช. (กมธ. การบริหารราชการผ่นดิน)
ส.ป.ช. (กมธ. ปฎิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
และ กมธ. ปฎิรูปการปกครองท ้องถิน)

ส่วนท้องถิน
วางแผนกลยุทธ์การพั ฒนาของท ้องถิน

1. ดําเนินการจัดบริการสาธารณะในท ้องถิน
2. การจัดทํ าแผนพั ฒนาท ้องถิน
ทีสอดคล ้องกับแผนพั ฒนาจังหวัด
3. การแก ้ไขปั ญหาทีเกิดในพืนทีรับผิดชอบ
4. การพั ฒนาคนในท ้องถิน

ภารกิจทีจะนํ ามาพิจารณา นั น
ต ้องเป็ นภารกิจหลักและเป็ นภารกิจ
ทีภาครัฐยังต ้องดําเนินการอยู่
โดยขันตอนและวิธก
ี ารวิเคราะห์จะ
พิจารณาภารกิจของท ้องถินเป็ นหลัก
โดยพิจารณาภารกิจของท ้องถิน
ทีกําหนดตามกฎหมาย ภารกิจใดที
มิใช่ภารกิจของท ้องถิน จะพิจารณา
เป็ นภารกิจของส่วนกลางหรือภูมภ
ิ าค
ต่อไป
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ความสอดคล้องระหว่างข้อเสนอของสําน ักงาน ก.พ.ร.
ก ับแนวทางการปฏิรูปของ สนช. และ สปช.
ข้อเสนอของสําน ักงาน ก.พ.ร.

แนวทางการปฏิรป
ู ของ สนช. และ สปช.

1. การกํ า หนดขอบเขตอํ า นาจหน้า ทีของ
่ นกลาง ให ้เหลือเพียงภารกิจ ที
ราชการบริหารสว
จําเป็ นต ้องปฏิบัต ิ

ควรกํ า หนดขอบเขตภารกิจ อํ า นาจหน ้าที และจัด ดุล อํ า นาจและ
ความสั ม พั น ธ์ท ี ชั ด เจนระหว่ า งราชการบริห ารส ่ ว นกลาง ส่ ว น
ภู ม ิ ภ าค และส่ ว นท อ
้ งถิ น ให ช
้ ั ด เจน รวมทั งเพิมอํ านาจของ
ประชาชนในการมีสว่ นร่วมและมีบทบาทในการบริหารงานมากขึน

2. การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที
จะต ้องสอดคล ้องกั บ การกระจายอํ า นาจและการ
ื
มอบอํ า นาจ รวมทั งต ้องเช อมโยงกั
บ การตั งส ่ว น
ราชการในภูมภ
ิ าค

1) รัฐ ต ้องกระจายอํ านาจและส ่ง เสริม ให ้ประชาชนและท ้องถินมี
ความสามารถและความเป็ นอิส ระในการปกครองตนเองภายใต ้
เอกภาพแห่งรัฐ

3. ทบทวนการจ ัดโครงสร้าง
ของราชการบริหารสว่ นกลาง สว่ นภูมภ
ิ าค และสว่ น
ท ้องถิน

1) การขยายและตั งส ่ว นราชการหรือ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ใหม่ ใ น
ส่ ว นก ล าง และ ภู ม ิ ภ าค จะ ต อ
้ ง ไ ม่ เ ป็ นห น่ ว ย งา นที ทํ า หน า้ ที
จัดบริการสาธารณะทีอยู่ในอํ านาจหน ้าทีขององค์กรปกครองสว่ น
ท ้องถิน และจะกระทํ าได ้เฉพาะเมือมีก ารปรับ ยุบเลิก สว่ นราชการ
เดิมลง

2) รั ฐต ้องถ่ายโอนภารกิจ ของส ่ว นกลางให ้กับ ท ้องถินในภารกิจ
พืนฐานและภารกิจอืนทีไม่ได ้ระบุไว ้ โดยจะต ้องดําเนินการถ่ายโอน
ให ้แล ้วเสร็จภายใน 3 ปี นับแต่วน
ั ทีรัฐธรรมนูญใชบั้ งคับ

2) การควบรวมหน่วยงานของ อปท. ให ้มีรูปแบบและโครงสร ้างที
เหมาะสม
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