การบริหารราชการ
และอานาจหน้าที่ของจังหวัด

การบริหารราชการส่ วนภูมภิ าค
บริ หารราชการส่ วนภูมิภาค การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค (Provincial Administration) เป็ นการบริ หาร
ราชการแผ่นดินตามหลักการแบ่งอานาจ (Deconcentration) ราชการบริ หารส่ วนกลาง จะมอบอานาจหน้าที่
ในกิจการบางอย่าง ไปให้แก่ราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคไปปฏิบตั ิ จัดทา มีอานาจตัดสิ นใจในขอบเขตที่จากัด
บางอย่างตามที่ราชการบริ หารส่ วนกลางจะได้ มอบไว้ให้หน่วยงานที่ต้ งั อยูใ่ นส่ วนภูมิภาค เป็ นกลไกสาคัญ
ทางการเมืองในการแปลง นโยบายการเมือง สู่ การปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 มาตรา 51 ได้บญั ญัติให้การจัดระเบียบบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค มี 2 รู ปแบบ คือ จังหวัดและ
อาเภอ

ความสาคัญของการบริหารราชการส่ วนภูมภิ าค
(1) เพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปกครอง ในประเทศที่มีลกั ษณะเป็ น รัฐเดี่ยวนั้น การปกครอง
ส่ วนกลางจะเป็ นศูนย์รวมแห่ งการจัดการปกครองของรัฐทั้งหมด ซึ่ งการจัดระบบการปกครองด้วยวิธีการ
แบ่งงานออกเป็ นระดับหรื อขั้นตอนต่างๆ ก็เพื่อให้ สามารถจัดการปกครองได้ทวั่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ
ในประเทศ ที่มีนโยบายการปกครอง แบบรวมอานาจในทางการเมืองก็จะใช้ระบบการแบ่งอานาจเป็ นวิธีการ
หรื อเครื่ องมือ ในทางบริ หารนัน่ เอง
(2) เพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ ื บทอดนโยบายของรัฐบาลไปสู่ ภูมิภาคต่างๆ โดยตรง ซึ่ งวิธีการแบ่งอา นาจ
นั้นเป็ นการขยายงานของรัฐบาล หรื อการแบ่งสาขาของรัฐบาล ออกไปในระดับต่างๆ มีผลทาให้นโยบายของ
รัฐบาลได้ถูกนาไปปฏิบตั ิโดยตัวแทน ของรัฐบาลโดยตรง
(3) เพื่อแสดงฐานะตัวแทนของอานาจส่ วนกลาง กล่าวคือผูท้ ี่จะทาหน้าที่ ในระดับภูมิภาคต้องมาจาก
การอนุมตั ิ แต่งตั้ง ยินยอม หรื อตัดสิ นใจจากส่ วนกลาง เป็ นสาคัญ การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคจึงเป็ นกลไก
ทางการเมืองในการแปลงนโยบาย ของรัฐสู่ การปฏิบตั ิให้ประสบความสาเร็ จ เป็ นกลไกการบริ หารราชการ
ในการจัดบริ การ สาธารณะที่มีประสิ ทธิผล ประสิ ทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กบั ประชาชน

ลักษณะสาคัญของการบริหารราชการส่ วนภูมภิ าค
การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค เป็ นกลไกทางการเมืองและกลไกทางการบริ หาร ซึ่ งมีลกั ษณะและ
หลักเกณฑ์สาคัญ ดังนี้
(1) เป็ นการแบ่งอานาจการปกครองจากส่ วนกลาง ซึ่ งจะมีผแู ้ ทนจากการ บริ หารราชการส่ วนกลางไป
ประจาอยูใ่ นส่ วนภูมิภาค มิใช่เป็ นการกระจายอานาจปกครอง
(2) เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคยังอยู่ภายใต้อานาจบังคับบัญชาส่ วนกลางโดยเฉพาะ ในเรื่ องของการ
บริ หารงานบุคคล ปัจจุบนั มีการแบ่งมอบอานาจตัดสิ นใจในเรื่ องนี้มากขึ้น
(3) ราชการส่ วนภูมิภาคได้รับมอบอานาจในการวินิจฉัยสัง่ การเฉพาะบางเรื่ อง บางประการเท่านั้น การ
บริ หารราชการส่ วนกลางมีอานาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไข ค าวินิจฉัยสั่งการของส่ วนภูมิภาคได้ ฉะนั้นผูม้ ี
อานาจสั่งการขั้นสุ ดท้ายก็คือ ราชการส่ วนกลาง นัน่ เอง
อย่างไรก็ตามในปัจจุบนั การบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคได้รับการแบ่ง มอบอานาจการตัดสิ นใจ จาก
การบริ หารราชการส่ วนกลางในด้านการบริ หาร องค์การการบริ หารงานบุคคลและการบริ หารองค์การ ทาให้การ
ตัดสิ นใจมีความรดเร็ว และตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่ นดิน พ.ศ. 2534 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
การจัดระเบียบบริหารราชการส่ วนภูมภิ าค
มาตรา ๕๑ ให้จดั ระเบียบบริ หารราชการส่ วนภูมิภาค ดังนี้
(๑) จังหวัด
(๒) อาเภอ
จังหวัด
มาตรา ๕๒ ให้รวมท้องที่หลาย ๆ อาเภอตั้งขึ้นเป็ นจังหวัดมีฐานะเป็ นนิติบุคคลการตั้งยุบ
และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็ นพระราชบัญญัติ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารงานแบบ
บูรณาการในจังหวัดหรื อกลุ่มจังหวัด ให้จงั หวัดหรื อ กลุ่มจังหวัดยื่น คาขอจัดตั้งงบประมาณได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกาในกรณี น้ ี ให้ถือว่าจังหวัด
หรื อกลุ่มจังหวัดเป็ นส่ วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๕๒/๑ ให้จงั หวัดมีอานาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๑) นาภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบตั ิให้เกิดผลสัมฤทธิ์
(๒) ดู แลให้มีการปฏิบตั ิและบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความสงบเรี ยบร้อย
และเป็ นธรรมในสังคม
(๓) จัดให้มีการคุ ้มครอง ป้ องกัน ส่ งเสริ ม และช่ วยเหลื อ ประชาชนและชุ มชนที่ ด้อ ยโอกาส
เพื่อให้ได้รับความเป็ นธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดารงชีวติ อย่างพอเพียง
(๔) จัดให้มีการบริ การภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็ วและ
มีคุณภาพ
(๕) จัดให้มีการส่ งเสริ ม อุดหนุ น และสนับสนุ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเพื่อให้สามารถ
ดาเนิ นการตามอานาจและหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถ
พร้อมที่จะดาเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
(๖) ปฏิ บัติ ห น้า ที่ อื่ น ตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ
มอบหมาย หรื อที่มีกฎหมายกาหนด

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นหน้าที่ ของส่ วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐที่ประจาอยูใ่ นเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบตั ิให้สอดคล้อง และเป็ นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด
ตามมาตรา ๕๓/๑
มาตรา ๕๓ ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัด ท าหน้าที่เป็ นที่ปรึ กษา ของผูว้ ่าราชการจังหวัด
ในการบริ หารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กฎหมาย หรื อมติของคณะรัฐมนตรี
กาหนด
คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นประธาน รองผูว้ ่าราชการจังหวัด หนึ่งคน
ตามที่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็ นหัวหน้าที่ทาการอัยการจังหวัด ผูบ้ งั คับ
การต ารวจภู ธรจังหวัด และหัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดจาก กระทรวงและทบวงต่ างๆ เว้นแต่
กระทรวงมหาดไทยซึ่ งประจาอยูใ่ นจังหวัด กระทรวง หรื อทบวง ละหนึ่งคน เป็ นกรมการจังหวัดและหัวหน้า
สานักงานจังหวัดเป็ นกรมการจังหวัดและเลขานุการ
ถ้ากระทรวงหรื อทบวงมีหวั หน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดซึ่ งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงหรื อทบวงนั้น
ส่ งมาประจาอยูใ่ นจังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ให้ปลัดกระทรวงหรื อปลัดทบวงกาหนดให้หัวหน้าส่ วนราชการ
ประจาจังหวัดหนึ่งคนเป็ นผูแ้ ทนของกระทรวงหรื อ ทบวงในคณะกรมการจังหวัด
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง เมื่อผูว้ ่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่ วน
ราชการประจาจังหวัดซึ่ งปฏิบตั ิหน้าที่ในราชการส่ วนภูมิภาคคนหนึ่ งหรื อ หลายคนเป็ นกรมการจังหวัด
เพิ่มขึ้นเฉพาะการปฏิบตั ิหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งก็ได้
มาตรา ๕๓/๑ ให้จงั หวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในจังหวัด ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตาม
วรรคหนึ่ง ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดจัดให้มีการ ประชุ มปรึ กษาหารื อร่ วมกันระหว่างหัวหน้าส่ วนราชการที่มี
สถานที่ต้ งั ทาการอยู่ในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็ นราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคหรื อราชการบริ หารส่ วนกลางและ
ผูบ้ ริ หารองค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผูแ้ ทนภาคประชาสังคม และผูแ้ ทนภาคธุ รกิจ
เอกชน การจัดทา แผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ ง จานวนและวิธีการสรรหาผูแ้ ทน ภาคประชาสังคม และ
ผูแ้ ทนภาคธุ รกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และ
การดาเนินกิจการของส่ วนราชการและหน่วยงานอื่น ของรัฐทั้งปวงที่กระทาในพื้นที่จงั หวัดต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว

มาตรา ๕๓/๒ ให้ น าความในมาตรา ๕๓/๑ มาใช้บัง คับ กับ การจัด ท าแผนพัฒ นา
กลุ่มจังหวัดด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๕๔ ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีผูว้ ่าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็ นผูร้ ับนโยบายและ คาสั่ง
จากนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบตั ิการให้
เหมาะสมกับท้องที่และประชาชน และเป็ นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดา ข้าราชการฝ่ ายบริ หาร ซึ่ ง
ปฏิบตั ิหน้าที่ในราชการส่ วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบ ในราชการจังหวัดและอาเภอ
และจะให้มีรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด หรื อผูช้ ่วยผูว้ ่าราชการจังหวัด หรื อทั้งรองผูว้ ่าราชการจังหวัด
และผูช้ ่วยผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูช้ ่วยสั่งและปฏิบตั ิราชการ แทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดก็ได้
รองผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อผูช้ ่ วยผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูบ้ งั คับบัญชา ข้าราชการฝ่ าย
บริ หารส่ วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการรองจาก
ผูว้ ่าราชการจังหวัด ผูว้ ่าราชการจังหวัด รองผูว้ ่าราชการจังหวัด และผูช้ ่ วยผูว้ ่าราชการ
จังหวัด สังกัดกระทรวงมหาดไทย
มาตรา ๕๕ ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผวู ้ ่าราชการจังหวัดเป็ นหัวหน้าปกครอง บังคับ
บัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบงานบริ หารราชการของจังหวัดดังกล่าวในมาตรา ๕๔ ให้มีปลัด
จังหวัดและหัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดซึ่ งกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่ งมา ประจาทา
หน้าที่เป็ นผูช้ ่วยเหลือผูว้ ่าราชการจังหวัด และมีอานาจบังคับบัญชาข้าราชการ ฝ่ ายบริ หารส่ วน
ภูมิภาคซึ่ งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น มาตรา ๕๕/๑ ในจังหวัดหนึ่งนอกจาก
กรุ งเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการ ธรรมาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ ง เรี ยกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.”
ทาหน้าที่สอดส่ องและเสนอแนะ การปฏิบตั ิภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการ
บริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ เป็ นไปตามหลักการที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓/๑
ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผูต้ รวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ซ่ ึ งมีเขตอานาจในจังหวัด เป็ น
ประธาน ผูแ้ ทนภาคประชาสังคม ผูแ้ ทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร และ
ผูแ้ ทนภาคธุ รกิจเอกชน ทั้งนี้ จานวน วิธีการสรรหา และการปฏิบตั ิหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็ นไป
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี

ในกรณี ที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อ ข้อบังคับหรื อมี
กรณี ที่เป็ นการทุจริ ต ให้เป็ นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้งให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่ วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามอานาจ
หน้าที่ต่อไป
มาตรา ๕๖ ในกรณี ที่ไม่มีผูด้ ารงตาแหน่ งผูว้ ่าราชการจังหวัด หรื อมีแต่ไม่อาจ ปฏิบตั ิ
ราชการได้ ให้รองผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผูด้ ารงตาแหน่ ง รองผูว้ ่า
ราชการจังหวัด หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้ให้ผชู ้ ่วยผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ น ผูร้ ักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มีผดู ้ ารงตาแหน่งผูช้ ่วยผูว้ ่าราชการจังหวัด หรื อมีแต่ไม่อาจ ปฏิบตั ิราชการได้ให้ปลัด
จังหวัดเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้ามีรองผูว้ ่าราชการจังหวัด ผูช้ ่วยผูว้ ่าราชการจังหวัด หรื อปลัด
จังหวัดหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้ง รองผูว้ ่าราชการจังหวัด ผูช้ ่วยผูว้ ่าราชการจังหวัด หรื อ
ปลัดจังหวัดคนใดคนหนึ่ ง แล้วแต่กรณี เป็ นผูร้ ักษาราชการแทน ถ้าไม่มีท้ งั ผูด้ ารงตาแหน่ งรอง
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูช้ ่วยผูว้ า่ ราชการ จังหวัด และปลัดจังหวัด หรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิราชการได้
ให้หัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดซึ่ งมี อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็ น
ผูร้ ักษาราชการแทน
มาตรา ๕๗ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ดงั นี้
๑) บริ หารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๒) บริ หารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรื อตามที่นายกรัฐมนตรี สั่งการใน
ฐานะหัวหน้ารัฐบาล
(๓) บริ หารราชการตามคาแนะนาและคาชี้ แจงของผูต้ รวจราชการกระทรวงในเมื่อไม่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ หรื อคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรื อ การสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(๔) กากับดูแลการปฏิบตั ิราชการอันมิใช่ราชการส่ วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจาอยูใ่ นจังหวัดนั้น ยกเว้น
ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ ายอัยการ ข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการใน
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบตั ิราชการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรื อ
คาสั่งของกระทรวงทบวง กรม หรื อมติของคณะรัฐมนตรี หรื อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรื อยับยั้งการ
กระทาใด ๆ ของ ข้าราชการในจังหวัดที่ขดั ต่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรื อคาสั่งของกระทรวง ทบวง กรม
มติ ของคณะรั ฐมนตรี หรื อการสั่งการของนายกรั ฐมนตรี ไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรมที่
เกี่ยวข้อง

(๕) ประสานงานและร่ วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ ายตุลาการข้าราชการฝ่ ายอัยการ ข้าราชการพล
เรื อนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ผูต้ รวจราชการและหัวหน้า
ส่ วนราชการในระดับเขตหรื อภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรื อป้องปัด ภัยพิบตั ิสาธารณะ
(๖) เสนองบประมาณต่อกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หรื อเสนอขอจัดตั้งงบประมาณต่อสานักงบประมาณ ตามมาตรา
๕๒ วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
(๗) กากับดูแลการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
(๘) กากับการปฏิบตั ิหน้าที่ของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ ในการนี้ ให้มีอานาจทารายงาน
หรื อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์การของรัฐบาล หรื อรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรี เจ้าสังกัด
องค์การของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(๙) บรรจุ แต่ งตั้งให้บาเหน็ จ และลงโทษข้าราชการส่ วนภู มิ ภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และ ตามที่
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรื ออธิบดีมอบหมาย
มาตรา ๕๘ การยกเว้น จากัด หรื อตัดทอนอานาจหน้าที่ของผูว้ ่าราชการจังหวัด ในการบริ หารราชการ
ในจังหวัด หรื อให้ขา้ ราชการของส่ วนราชการใด มีอานาจหน้าที่ในการบริ หารราชการส่ วนภูมิภาคเช่นเดียวกับ
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจะกระทาได้โดยตราเป็ น พระราชบัญญัติ
มาตรา ๕๙ ให้นาความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บงั คับแก่ผรู ้ ักษาราชการแทน และผูป้ ฏิบตั ิ
ราชการแทนตามหมวดนี้
มาตรา ๖๐ ให้แบ่งส่ วนราชการของจังหวัดดังนี้
(๑) สานักงานจังหวัด มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทัว่ ไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหวั หน้า
สานักงานจังหวัดเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการ ของสานักงานจังหวัด
(๒) ส่ วนต่างๆ ซึ่ งกระทรวง ทบวง กรม ได้ต้ งั ขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรม นั้น ๆ มี
หัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัดนั้น ๆ เป็ นผูป้ กครองบังคับบัญชารับผิดชอบ

อาเภอ
มาตรา ๖๑ ในจังหวัดหนึ่ งให้มีหน่ วยราชการบริ หารรองจากจังหวัดเรี ยกว่า อาเภอ การตั้งยุบและ
เปลี่ยนเขตอาเภอ ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๖๑/๑ ให้อาเภอมีอานาจหน้าที่ภายในเขตอาเภอ ดังต่อไปนี้
(๑) อ านาจและหน้าที่ ตามที่ ก าหนดในมาตรา ๕๒/๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) โดยให้น าความใน
มาตรา ๕๒/๑ วรรคสอง มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(๒) ส่ งเสริ ม สนับสนุน และจัดให้มีการบริ การร่ วมกันของหน่วยงานของรัฐในลักษณะ ศูนย์บริ การร่ วม
(๓) ประสานงานกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อร่ วมมือกับชุมชนในการดาเนินการ ให้มีแผนชุมชน เพื่อ
รองรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จังหวัด และกระทรวง ทบวง กรม
(๔) ไกล่เกลี่ยหรื อจัดให้มีการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทเพื่อให้เกิดความสงบเรี ยบร้อย ในสังคมตามมาตรา
๖๑/๒ และมาตรา ๖๑/๓
มาตรา ๖๑/๒ ในอาเภอหนึ่ ง ให้มีคณะบุคคลผูท้ าหน้าที่ ไกล่ เกลี่ ยและประนอม ข้อพิพาทของ
ประชาชนที่คู่กรณี ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งมีภูมิลาเนาอยูใ่ นเขตอาเภอ ในเรื่ องที่พิพาท ทางแพ่งเกี่ยวกับที่ดินมรดก
และข้อพิพาททางแพ่งอื่นที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินสองแสนบาท หรื อมากกว่านั้น ตามที่กาหนดในพระราช
กฤษฎีกา
ให้นายอาเภอโดยความเห็นชอบของคณะกรมการจังหวัดจัดทาบัญชีรายชื่อ บุคคลที่จะทาหน้าที่เป็ น
คณะบุคคลผูท้ าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โดยคัดเลือก จากบุคคลที่มีความรู ้หรื อมีประสบการณ์
เหมาะสมกับการทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เมื่อมีขอ้ พิพาทเกิดขึ้นและคู่พิพาทตกลงยินยอมให้ใช้วิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้คู่พิพาทแต่ละ
ฝ่ ายเลือกบุคคลจากบัญชีรายชื่อตามวรรคสองฝ่ ายละหนึ่งคน และให้นายอาเภอ พนักงานอัยการประจาจังหวัด
หรื อ ปลัดอาเภอที่ได้รับมอบหมายคนหนึ่ง เป็ นประธาน เพื่อทาหน้าที่เป็ นคณะบุคคลผูท้ าหน้าที่ไกล่เกลี่ย
และประนอมข้อพิพาท

ให้คณะบุคคลผูท้ าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทมีอานาจหน้าที่รับฟั ง ข้อพิพาทโดยตรง
จากคู่พิพาท และดาเนิ นการไกล่เกลี่ยให้เกิดข้อตกลงยินยอมร่ วมกันระหว่าง คู่พิพาทโดยเร็ ว ถ้าคู่พิพาททั้ง
สองฝ่ ายตกลงกันได้ ให้คณะบุคคลผูท้ าหน้าที่ ไกล่ เกลี่ ยและ ประนอมข้อพิพาทจัดให้มีการทาสัญญา
ประนีประนอมยอมความระหว่างคู่พิพาท และให้ ถือเอาข้อตกลงตามสัญญาประนี ประนอมยอมความมีผล
ผูกพันคู่พิพาททั้งสองฝ่ าย ในกรณี ที่คู่พิพาทไม่อาจตกลงกันได้ ให้คณะบุคคลผูท้ าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาท สั่งจาหน่ายข้อพิพาทนั้น
ข้อตกลงตามวรรคสี่ ให้มีผลเช่ นเดี ยวกับค าชี้ ขาดของอนุ ญาโตตุ ลาการ ตามกฎหมายว่าด้วย
อนุญาโตตุลาการ
หลักเกณฑ์และวิธี การจัดทาบัญชี การด าเนิ นการไกล่ เกลี่ ยข้อพิ พาทและ การจัดท าสั ญญา
ประนีประนอมยอมความ ตลอดจนค่าตอบแทนของคณะบุคคลผูท้ าหน้าที่ ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่คู่พิพาทฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาประนีประนอมยอม ความให้คู่พิพาทอีกฝ่ าย
หนึ่งยืน่ คาร้องต่อพนักงานอัยการ และให้พนักงานอัยการดาเนินการ ยืน่ คาร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจเพื่อให้
ออกคาบังคับให้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังกล่าวโดยให้นากฎหมายว่าด้วยอนุญาโตตุลาการมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
เมื่อคณะบุคคลผูท้ าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้รับข้อพิพาทไว้ พิจารณา ให้อายุความ
ในการฟ้ องร้องคดีสะดุดหยุดลง นับแต่วนั ที่ยื่นข้อพิพาทจนถึงวันที่ คณะบุคคลผูท้ าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและ
ประนอมข้อพิพาทสั่งจาหน่ ายข้อพิพาทหรื อวันที่คู่พิพาท ทาสัญญาประนี ประนอมยอมความกัน แล้วแต่
กรณี
ความในมาตรานี้ให้ใช้กบั เขตของกรุ งเทพมหานครด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๖๑/๓ บรรดาความผิดที่มีโทษทางอาญาที่เกิดขึ้นในเขตอาเภอใด หากเป็ นความผิด
อันยอมความได้ และมิใช่เป็ นความผิดเกี่ยวกับเพศ ถ้าผูเ้ สี ยหายและ ผูถ้ ูกกล่าวหายินยอม หรื อ
แสดงความจานง ให้นายอาเภอของอาเภอนั้นหรื อปลัดอาเภอที่นายอาเภอดังกล่าวมอบหมายเป็ น
ผูไ้ กล่เกลี่ยตามควรแก่กรณี และเมื่อผูเ้ สี ยหายและ ผูถ้ ูกกล่าวหายินยอมเป็ นหนังสื อตามที่ไกล่
เกลี่ยและปฏิบตั ิตามคาไกล่เกลี่ยดังกล่าวแล้ว ให้คดีอาญาเป็ นอันเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา

ในกรณี ที่ผเู ้ สี ยหายและผูถ้ ูกกล่าวหาไม่ยนิ ยอมตามที่ไกล่เกลี่ย ให้จาหน่าย ข้อพิพาทนั้น
แต่เพื่อประโยชน์ในการที่ผูเ้ สี ยหายจะไปดาเนินคดีต่อไป อายุความการร้องทุกข์ ตามประมวล
กฎหมายอาญา ให้เริ่ มนับแต่วนั ที่จาหน่ายข้อพิพาท
หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ใ นการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ นไปตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๖๒ ในอาเภอหนึ่ง มีนายอาเภอคนหนึ่งเป็ นหัวหน้าปกครองบังคับ บัญชาบรรดา
ข้าราชการในอาเภอ และรับผิดชอบงานบริ หารราชการของอาเภอ
นายอาเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย
บรรดาอ านาจและหน้า ที ่เ กี ่ย วกับ ราชการของกรมการอ าเภอหรื อ นายอ าเภอ ซึ่ ง
กฎหมายกาหนดให้กรมการอาเภอและนายอาเภอมีอยู่ ให้โอนไปเป็ นอานาจและหน้าที่ ของ
นายอาเภอ
มาตรา ๖๓ ในอาเภอหนึ่ ง นอกจากจะมีน ายอาเภอเป็ นผูป้ กครองบัง คับบัญชา และ
รับผิดชอบดังกล่าวในมาตรา ๖๒ ให้มีปลัดอาเภอและหัวหน้าส่ วนราชการประจาอาเภอ ซึ่ ง
กระทรวง ทบวง กรมต่า ง ๆ ส่ ง มาประจาให้ปฏิบ ตั ิห น้า ที่เ ป็ นผูช้ ่ ว ยเหลือ นายอาเภอ และมี
อานาจบัง คับ บัญ ชาข้าราชการฝ่ ายบริ ห ารส่ ว นภูมิภาคซึ่ ง สัง กัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ใน
อาเภอนั้น
มาตรา ๖๔ ในกรณี ที่ไ ม่มีผูด้ ารงตาแหน่ ง นายอาเภอ ให้ผูว้ ่า ราชการจังหวัด แต่ง ตั้ง
ปลัดอาเภอ หรื อหัวหน้าส่ วนราชการประจาอาเภอผูม้ ีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
ถ้า มีผู ด้ ารงตาแหน่ ง นายอาเภอ แต่ไ ม่อ าจปฏิบตั ิร าชการได้ ให้น ายอาเภอ แต่ง ตั้ง
ปลัดอาเภอ หรื อหัวหน้าส่ วนราชการประจาอาเภอผูม้ ีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ ทาง
ราชการเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน
ในกรณี ที่ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อนายอาเภอมิได้แต่ง ตั้งผูร้ ักษาราชการแทนไว้ ตาม
วรรคหนึ่ งและวรรคสอง ให้ปลัดอาเภอหรื อหัวหน้าส่ วนราชการประจาอาเภอผูม้ ีอาวุโสตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็ นผูร้ ักษาราชการแทน

มาตรา ๖๕ นายอาเภอมีอานาจและหน้าที่ดงั นี้
(๑) บริ ห ารราชการตามกฎหมายและระเบี ย บแบบแผนของทางราชการ ถ้า กฎหมายใดมิ ไ ด้
บัญ ญัติว ่า การปฏิบ ตั ิต ามกฎหมายนั้ น เป็ นหน้า ที ่ข องผู ใ้ ดโดยเฉพาะ ให้เ ป็ นหน้า ที ่ข อง
นายอาเภอที่จะต้องรักษาการให้เป็ นไปตามกฎหมายนั้นด้วย
(๒) บริ ห ารราชการตามที ่ค ณะรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรื อ ตามที่
นายกรัฐมนตรี สั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
(๓) บริ หารราชการตามคาแนะนาและคาชี้ แจงของผูว้ ่าราชการจังหวัดและผูม้ ีหน้าที่ตรวจการ
อื่นซึ่ งคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผูว้ ่าราชการจังหวัดมอบหมาย
ในเมื่อ ไม่ข ดั ต่อ กฎหมาย ระเบีย บ ข้อ บัง คับ หรื อ คาสั่ง ของกระทรวง ทบวง กรม มติข อง
คณะรัฐมนตรี หรื อการสั่งการของนายกรัฐมนตรี
(๔) ควบคุ มดู แลการบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่นในอาเภอตามกฎหมาย
มาตรา ๖๖ ให้แบ่งส่ วนราชการของอาเภอ ดังนี้
(๑) ส านัก งานอ าเภอ มี ห น้า ที ่ เ กี ่ ย วกับ ราชการทั ว
่ ไปของอ าเภอนั้ น ๆ มีน ายอ าเภอเป็ น
ผูป้ กครองบังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบ
(๒) ส่ วนต่าง ๆ ซึ่ งกระทรวง ทบวง กรม ได้ต้ งั ขึ้นในอาเภอนั้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ
กระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่ วนราชการประจาอาเภอนั้น ๆ เป็ นผูป้ กครองบังคับ
บัญชารับผิดชอบ
มาตรา ๖๗ ให้นาความในมาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ มาใช้บงั คับแก่ ผูร้ ักษาราชการ
แทนและผูป้ ฏิบตั ิราชการแทนตามหมวดนี้
มาตรา ๖๘ การจัดการปกครองอาเภอ นอกจากที่ได้บญ
ั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี ให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่

