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เรียน

ท่านเลขาธิการ ก.พ. ท่านรองเลขาธิการ ก.พ.ร. ท่านผู้ทรงคุณวุฒิ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการและเพื่อนข้าราชการทุกหน่วยงาน ๑๐ จังหวัด

วันนี้เป็นวันเด็กมีแต่เรื่องดี ๆ รวมถึงหัวข้อในวันนี้ ผมตั้งใจที่จะมางานนี้พร้อมกับทาง
ก.พ. ก.พ.ร. ซึ่งให้ความสําคัญกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการดูแลข้าราชการในส่วนภูมิภาค
เรื่องคนสําคัญและเรื่องการทํางานในส่วนภูมิภาคยิ่งสําคัญ ทําให้ผมตั้งใจมาในวันนี้และขอให้ท่านร่วม
การสัมมนาตลอดทั้งสองวัน
การทํางานส่วนกลางระยะนี้เป็นช่วงการปฏิรูปการทํางานให้เป็นไปตามสภาพบ้านเมือง
และทิศทางที่รัฐบาลกําหนด ผมเชื่อมั่นว่าการทํางานของข้าราชการในส่วนภูมิภาค พวกเราตั้งใจทํางาน
อย่างเต็มที่ ท่านเลขาธิการ ก.พ. รวมถึงทาง ก.พ.ร. ด้วย
การบริหารงานในภูมิภาคสําคัญมาก แต่การบริหารงานบุคคลยิ่งสําคัญกว่า คําว่างาน งบ
ระบบ คน ถ้อยคําสั้น ๆ ที่ผมได้มาจากการร่วมอบรมในหลักสูตรที่ทางสํานักงาน ก.พ. แสดงให้เห็นว่า
วิทยาการทฤษฏีเป็นกระบวนการบริหารที่เรียนรู้ได้ แต่จะบริหารงาน งบ ระบบได้ จะต้องบริหารคนให้ได้
การบริหารคนเริ่มตั้งแต่การรับเข้าทํางาน การดูแลรักษาจนกระทั่งออกจากราชการ ระบบบริหารบุคคล
ในภู มิ ภ าคเป็ น ระบบที่ มี ค วามหลากหลายมาก เพราะเป็ น ระบบบริ ห ารบุ ค คลของข้ า ราชการ
หลายประเภท ทั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทหาร ข้าราชการตํารวจ ข้าราชการครู รวมถึงยัง
ต้องมีการดูแลองค์กรภาครัฐที่หลากหลายด้วย อาทิ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ ต่อไปการเข้าสู่ประชาคม
อาเซี ย นจะทํ า ให้ ก ารสนองตอบต่ อ นโยบายรั ฐ บาลได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเป็ น เรื่ อ งสํ า คั ญ มากขึ้ น
ส่วนสําคัญประการหนึ่ง คือ การบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก็กําหนดกลไกในการกระจายอํานาจไว้ เช่น ในมาตรา ๑๔ กําหนดให้มี อ.ก.พ. จังหวัด
ทําหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๒๐ และเมื่อมีการดําเนินการไประยะหนึ่งก็จะต้องมีการศึกษา
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการต่าง ๆ

๒

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เริ่มตั้งแต่สมัยรัชการที่ ๕ ในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ พระปิยมหาราชได้วางรากฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นของส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตามหลักการรวมอํานาจ กระจายอํานาจ แบ่งอํานาจ หลักการนี้ยังคงเป็น
หลักการที่คงอยู่และมีวิวัฒนาการเรื่อยมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕
ก็ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ตอบสนองต่ อ การพั ฒ นาประเทศและการให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนให้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มีการจัดกลุ่มภารกิจ มีการนําหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีมาใช้ มีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมีการจัดตั้ ง ก.พ.ร. ต่ อมา ในช่ วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๑ มี การ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ ๗ ในเรื่องของการมอบอํานาจให้ปฏิบัติ
ราชการแทนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดทํางบประมาณเองได้และให้อําเภอมี
หน้าที่ต่าง ๆ มากขึ้น และเนื่องจากพื้นที่มีการทับซ้อนกันระหว่างจังหวัด อําเภอ เทศบาล ก็มีการออก
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้มีการ
จัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เริ่มมีคําว่า “ก.น.จ.” หรือคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีการจัดทําแผนโดยมีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม มี NGO
ยิ่งเราทํางานมากเท่าไร ก็จะมีระบบการตรวจสอบมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้การทํางานยังต้องคํานึงถึง
สื่อมวลชน ซึ่งจะทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของเราอย่างรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน
สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
• บทบาทของส่วนกลาง คือ หน่วยกําหนดยุทธศาสตร์และสนับสนุนความรู้ทางวิทยากร
และรับผิดชอบการบริหารตามยุทธศาสตร์การบริหารประเทศทั้งระดับโลก ระดับรัฐบาล ระดับ AEC โดย
นําความจริงจากพื้นที่มาประกอบการพิจารณา
• ส่วนภูมิภาคเป็นข้อต่อที่สําคัญอย่างยิ่งเป็นตัวนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาเพื่อ
ประชาชนในพื้นที่ เป็นข้อต่อในส่วนนโยบายที่รับส่งข้อมูลจากระดับพื้นที่ ระดับท้องถิ่น อําเภอ ตําบล
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดในลักษณะของ Area-based
• ส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องการกระจายอํานาจ ให้มีอํานาจตัดสินใจในกิจการสาธารณะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีการเลือกตั้ง การกํากับดูแล การกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะร่วมให้ความคิดเห็น

๓

รัฐบาลจึงพยายามจะนําสามส่วนนี้มาบริหารให้เกิดประโยชน์ ไม่ซ้ําซ้อนกัน ๗๖ จังหวัด
๘๗๘ อําเภอ ทั้งสามส่วนยังสําคัญ แต่ทําอย่างไรให้ทั้งสามส่วนมีบทบาทภารกิจที่สอดคล้องกันและ
เข้มแข็งทั้งสามส่วน
อาจเปรียบเทียบได้ว่าส่วนภูมิภาคเหมือนเป็นบั้นเอว ส่วนกลางเหมือนมันสมองที่ต้อง
เชื่อมโยงกันเหมือนเส้นเลือดส่งต่อไปหล่อเลี้ยงตับ ไต เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของชาติกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้ น ที่ ศู น ย์ ดํ า รงธรรมไม่ ใ ช่ ข องกระทรวงมหาดไทย แต่ เ ป็ น ของทุ ก กระทรวง
กระทรวงมหาดไทยเป็นเพียงผู้ดูแล แต่ละพื้นที่มีความต่าง วาระของพื้นที่เป็นเรื่องสําคัญมากทั้งการ
แก้ไขปัญหาและสภาพความต้องการ ความสําคัญของส่วนภูมิภาค คือ เป็นแกนกลางในการบูรณาการ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ ดังคําของทหารที่ใช้ว่า “ประสานสอดคล้อง” ซึ่งจะถามจนถึงสัมฤทธิ์ผล ไม่ใช่
แค่ output แต่ต้องเป็น outcome ปัญหาของแต่ละพื้นที่ไม่ใช่ว่ามีปัญหามากหรือน้อย แต่เพราะปัญหา
ของแต่ละพื้นที่นั้นไม่เหมือนกัน
ความสํ า คั ญ ของส่ ว นภู มิ ภ าคข้ อ สามคื อ ส่ ว นภู มิ ภ าคเป็ น กลไกเชิ ง ความมั่ น คงของ
ประเทศ การทํางานเรื่องปรองดองสมานฉันท์ คิดต่างแต่ไม่ขัดแย้ง เป็นเรื่องยาก แต่หากไม่มีความสงบ
เรียบร้อย ประเทศก็จะพัฒนาไม่ได้ ปัญหารวมถึงเรื่องการจัดการไม่ให้มีการทําผิดกฎหมาย สถานบริการ
อาวุธสงคราม รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การกําหนดจุดยืน
Positioning ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การให้บริการสาธารณะที่รัฐต้องให้บริการอย่างทันท่วงที เช่น
ด้านสาธารณสุขกรณีของโรคระบาดอีโบลา ซึ่งเป็นเรื่องที่สูงกว่าการดําเนินการในระดับท้องถิ่น ปัญหา
ที่ดินทํากิน การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ที่รวมทั้งสตรีเพศ เด็ก แรงงาน การจัดการปัญหาขยะ การโซนนิ่ง
เกษตร การพัฒนาตามช่วงอายุ (Aging Society) การจัดการปัญหาชายแดนภาคใต้ การทํางานแก้ไข
ปัญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นเป็ น เรื่ อ งที่ ใ ช้ ก ฎหมายหลายฉบั บ และการบริ ห ารจั ด การและประสานงานเรื่ อ งคน
ในภาพรวม การบริหารของประเทศจะต้องปรับจุดเน้นจาก Function ไปสู่ Area ให้มากขึ้น บทบาทการ
บริหารจัดการให้สอดคล้องกับพื้นที่จะมีเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่จะให้ประเทศเดินไป
อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน นายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญกับเรื่องข้อมูลจากพื้นที่ซึ่งมีความสําคัญต่อ
การวางแผน การกําหนดนโยบายของรัฐบาล และจะต้องมีการตรวจสอบด้วย ทั้งในเรื่องการตรวจสอบ
การบริหารงบประมาณในระดับพื้นที่ และการประเมินการขับเคลื่อนการทํางานของจังหวัด
สุดท้าย รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญกับส่วนภูมิภาคมาก ระบบงาน เงิน และตัวข้าราชการการ
ทํางานของภูมิภาค โดยข้าราชการจะต้องมีขวัญ กําลังใจ ทํางานแล้วไม่ถูกจับผิด ได้รับความคุ้มครอง
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การดูแลจากหน่วยงานกลางทั้งกระทรวงต้นสังกัด หน่วยงานกลางเช่น ก.พ. ก.พ.ร. เพื่อให้การขับเคลื่อน
จังหวัดเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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