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กระทรวงมหาดไทยกับหลักนิติธรรม 
ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข�าสู"ตําแหน"งผู�ว"าราชการจังหวัด 

1.บทนํา 
        กระทรวงมหาดไทยมีลักษณะงานอันเป�นภารกิจสําคัญ ตามหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตร$    
การปกครองของไทยมาต้ังแต(โบราณกาลแล+ว นับต้ังแต(กรุงสุโขทัยเป�นปฐมราชธานี  เม่ือราวป1 พ.ศ.
1800 มาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาท่ีมีการจัดระเบียบการปกครองฝ:ายพลเรือนในรูป “จตุสดมภ	”  
(เมือง วัง คลัง นา) โดยให+กรมเมือง (เวียง) ทําหน+าท่ีในการปกครองท+องท่ี รักษาสันติสุข บังคับบัญชา
บรรดาพลเรือน ตราบจนรัชสมัยของพระบรมไตรโลกนาถราวป1 พ.ศ.2006 ได+ กําหนดให+ มี              
กรมมหาดไทย ทําหน+าท่ีดูแลบริหารราชการฝ:ายพลเรือนสืบทอดมาจนถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร$ตอนต+น  
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟBาจุฬาโลกมหาราช ได+ทรงโปรดให+มีการชําระสะสางระเบียบราชการซ่ึง
เคยมีอยู(มากมายแต(กระจัดกระจายหายไปบางส(วนครั้งเม่ือเสียกรุงแก(พม(า ครั้นมีการชําระเสร็จสิ้น
แล+วได+มีการประทับตราพระราชสีห$ พระคชสีห$ และบัวแก+ว ไว+ทุกเล(มเป�นสําคัญเรียกกฎหมายนี้ว(า 
“กฎหมายตรา 3 ดวง” ทางด+านการปกครองกําหนดตําแหน(งผู+บังคับบัญชาไว+ 2 ตําแหน(ง คือ 
 “สมุหนายก” ใช+ตราพระราชสีห$ประจําตําแหน(ง บังคับบัญชาหัวเมืองฝ:ายเหนือท้ังปวง และ 
“สมุหกลาโหม” ใช+ตราคชสีห$ประจําตําแหน(ง บังคับบัญชาหัวเมืองฝ:ายใต+ท้ังปวงและทหารบก 
ทหารเรือ พร+อมท้ังแต(งต้ังเสนาบดีจตุสดมภ$รองลงมาอีก 4 ตําแหน(ง คือ เสนาบดีกรมเมือง (เวียง) 
เสนาบดีกรมวัง เสนาบดีกรมคลัง และเสนาบดีกรมนา  
        ท้ังนี้ คําว(ามหาดไทยนั้น สมเด็จพระเจ+าบรมวงศ$เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได+ประทาน
อรรถาธิบายแก(พระยาอินทรมนตรี ผู+ ทูลถวายข+อปJญหาว(าคําว(า “กลาโหม” และ “พลัมภัง”                   
ท่ีเรียกชื่อเป�นกรมนั้นมาแต(อะไร ท(านทรงประทานอรรถาธิบายดังนี้1 
        การจะอธิบายนี้ต+องเพ่ิมคํา “มหาดไทย” เข+าอีกคํา 1 เพราะใช+เป�นชื่อกรมคู(กับ กลาโหม 
มหาดไทยและพลัมภัง ท้ัง 3 คํานี้มิใช(ภาษาไทยคงเป�นคํามาแต(ภาษาสันสกฤตหรือภาษามคธ              
(ฝรั่งเรียกว(าภาษา “บาลี”) ได+ลองค+นดูในหนังสือพจนานุกรมภาษาบาลีของอาจารย$ซิลเดอร$พบคํา 
“กลโห” Kalaho มีอยู(ในนั้นแปลความว(า “วิวาท” Quarrelอย(าง1 ว(า “วุ�นวาย” Strifeอย(าง1 ว(า 
“รบประจัญบาน” Battleอย(าง1 ดูสมกับท่ีเอามาใช+เป�นชื่อกรมฝ:ายทหาร ในพจนานุกรมนั้นมีอีกคํา 
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หนึ่งว(า “มหทย” Mahadaya แปลความว(า “เมตตายิ่ง” Very Compassionateอย(าง1  “กรุณายิ่ง” 
Very Mercifulอย(าง1 ดูก็สมกับท่ีเอามาใช+เป�นชื่อกรมฝ:ายพลเรือน แต(คําพลัมภังมีเพียงเค+าเง่ือนใน
พจนานุกรมเป�น 2 ศัพท$ คือว(า “พลัม” แปลว(า Strength, Power, Force ล+วนหมายความว(ากําลัง
อย(าง1  อีกนัยหนึ่งแปลว(า “ทหารบก” Army หรือ “กองทหาร” Troop และในพจนานุกรมมีอีกคํา
หนึ่งว(า “อัมโภ” Ambho แปลว(า “ก#อนกรวด” Pebble ถ+าเอา 2 คํานี้เข+าสนธิกันเป�น “พลัมโภ” ดู
ใกล+กับคําพลัมภัง ประหลาดอยู( ท่ีตามกฏหมายทําเนียบศักดินามีกรมพลัมภังอยู( ท้ังใน
กระทรวงมหาดไทย และในกระทรวงกลาโหม เจ+ากรมพลัมภัง มหาดไทยเป�นท่ีพระยาจ(าแสนยบดีและ
เจ+ากรมพลัมภังกลาโหมเป�นพระยาศรีเสาวราชภักดี 
        ยังมีวินิจฉัยท่ีควรกล(าวต(อไปถึงเหตุท่ีนําคํา “กลาโหม” กับ “มหาดไทย” มาใช+เป�นชื่อกรม
อธิบายข+อนี้มีอยู(ในหนังสือพระราชพงศาวดารสมัยกรุงศรีอยุธยากับในกฎหมายทําเนียบศักดินา
ประกอบกันว(า เ ม่ือ พ.ศ.1998 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให+กําหนดข+าราชการเป�น                  
“ฝ%ายทหาร” และ “ฝ%ายพลเรือน” ทรงต้ังตําแหน(งอัครมหาเสนาบดีข้ึน 2 คน คือ เจ+าพระยามหา
เสนาบดี ให+เป�น หัวหน+าข+าราชการฝ:ายทหารคน 1 เจ+าพระยาจักรี ให+เป�นหัวหน+าราชการฝ:ายพลเรือน 
คน 1 ผู+ช(วย Staff ของอัครมหาเสนาบดี ฝ:ายทหารรวมเข+าเป�นกรม ให+เรียก “กรมกลาโหม” ผู+ช(วย
ของอัครมหาเสนาบดีฝ:ายพลเรือนก็รวมเป�นกรมเช(นเดียวกันให+เรียกว(ากรมมหาดไทย จึงมีกรม
กลาโหมและกรมมหาดไทยเกิดข้ึนด+วยประการฉะนี้ เพ่ิงมาบัญญัติให+เรียกกรมท่ีมีเสนาบดีเป�น                 
ผู+บัญชาการว(า “กระทรวง” (ตรงกับ Ministry) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล+าเจ+าอยู(หัว         
รัชกาลท่ี 52 
        ดังนั้น จึงเป�นอันสรุปได+ว(า “มหาดไทย” น(าจะมาจาก “มหทย” (Mahadaya) ซ่ึงแปลว(า 
เมตตายิ่ง หรือกรุณายิ่ง ตรงกับงานและหน+าท่ีของมหาดไทยเป�นท่ีสุด การท่ีเราเขียน “มหทย” เป�น 
“มหาดไทย” จะเป�นด+วยเขียนตามสําเนียงท่ีเปล(งออกมา หรืออักขระกลายรูป อย(างไรอย(างหนึ่งก็
เป�นได+ ดังนั้น หากจะอธิบายงานหลักของประเทศให+เข+าใจได+ง(ายดังนี้ กลาโหม คือ “รบ” และ 
มหาดไทย คือ “รักษ	” นั้นเอง 
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2. ผู�ว"าราชการจังหวัด: ผู�ทํางานราชการต"างพระเนตรพระกรรณ 
        การก(อต้ังกระทรวงมหาดไทยเม่ือป1 พ.ศ.2435 กล(าวได+ว(า เป�นการรวบรวมงานมหาดไทยมาอยู(
ในท่ีเดียวกันอย(างชัดเจนเป�นครั้งแรก ดังจะเห็นได+จากการท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล+าเจ+าอยู(หัว 
พระปpยมหาราช ได+ทรงมีพระราชดํารัสต(อพระเจ+าน+องยาเธอ กรมหม่ืนดํารงราชานุภาพ ดังความตอน
หนึ่งว(า “เราท้ังหลายเฉพาะได#เกิดมาในประเทศนี้รวมกันแล#ว บางคนต#องอยู�ในตําแหน�งอันใหญ�          
บางคนต#องอยู�ในตําแหน�งอันน#อย แต�แม#ว�าจะมียศตําแหน�งแปลกกันในระหว�างพวกเราฉันใดก็ดี ก็ยังมี
หน#าท่ีอันหนึ่งซ่ึงเราท้ังหลายย�อมมีอยู� เหมือนกันหมด คือว�ามีหน#าท่ีท่ีจะต#องรักซ่ึงกันและกัน            
แลจะต#องกระทําการตามกําลังของตนท่ีจะกระทําได# เพ่ือให#บ#านเมืองของเรามีความสุข รุ�งเรืองข้ึน" 3

จึงถือเป�นหน+าท่ีของประชาชนคนไทยและข+าราชการท้ังหลายท่ีจะต+องน+อมนําใส(เกล+าฯ ไว+เสมอ และ
นําไปปฏิบัติให+เกิดประโยชน$สุขแก(ชาติบ+านเมืองตามพระราชประสงค$ 
        จากพระราชปณิธานดังกล(าว สมเด็จพระเจ+าบรมวงศ$เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงมี
ความมุ(งม่ันท่ีจะให+เกิดข้ึนเป�นวิสัยทัศน$ต(อประชาชนคนไทยและข+าราชการ นับต้ังแต(เม่ือทรงได+รับ 
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล+าฯ ให+ดํารงตําแหน(งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระองค$แรกเม่ือ 122 ป1             
ท่ีแล+ว ซ่ึงตรงกับวันท่ี 1 เมษายน 2435 โดยสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเล(าไว+เม่ือครั้งดํารง
ตําแหน(งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยว(า ในยุคนั้นระเบียบการปฏิบัติงานต(างๆ ยังขาดความชัดเจน 
งานท่ีปฏิบัติก็ยังเหลื่อมล้ําซํ้าซ+อนกับหน(วยงานอ่ืน รวมท้ังวิธีการปฏิบัติงานก็ล+าสมัย จนต+องมีการฟstน
ราชการกระทรวงมหาดไทยกันเลยทีเดียว 
       เริ่มแรกของการปฏิรูปการปกครองนั้นสืบเนื่องจากปJญหาระบบการปกครองท่ีต้ังอยู(บน
ความสัมพันธ$แบบหลวมๆ คือ ระบบกินเมือง และหัวเมืองประเทศราช ซ่ึงการปกครองสมัยนั้นแบ(ง
ออกเป�น 4 ระดับ ได+แก( เมืองหลวง หัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และหัวเมืองประเทศราช (ซ่ึงยัง
แบ(งออกเป�นหัวเมืองประเทศราชทางเหนือ ตะวันออกและใต+) การปกครองเช�นนี้ทําให#เกิดความ
อ�อนแอและปราศจากความเป:นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิใช�รัฐเด่ียว (Single State) ตามความหมายทาง
รัฐศาสตร	ในปFจจุบัน ก็เพราะต�างฝ%ายต�างอยู� มีการใส�ร#ายปGายสีลุแก�อํานาจ และข้ึนอยู�กับผู#ปกครอง
เมืองเป:นสําคัญ เป:นการยากต�อการพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร	ของความเป:นราชอาณาจักรท่ีม่ันคง  
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อีกท้ังปJจจัยภายนอกท่ีสําคัญ คือ การท่ีมหาประเทศตะวันตกกําลังล(าอาณานิคมดังท่ีประเทศเพ่ือน
บ+านอ่ืนๆ ต+องตกเป�นเมืองข้ึนและเสียเอกราช จึงเป�นสาเหตุสําคัญท่ีประเทศสยามจะต+องรวมตัวกัน
เป�นปuกแผ(นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมท้ังการปรับปรุงรูปแบบ กําหนดทิศทางการบริหารประเทศไปสู(
ความเป�นระเบียบแบบแผนทางการปกครองท่ีชัดเจน เพ่ือมิให+ต(างชาติดูหม่ินดูแคลนว(าเราเป�น
ประเทศท่ีล+าหลัง 
        สําหรับตําแหน(งผู+ว(าราชการจังหวัดนั้น แรกเริ่มเดิมทีจากประเพณีการปกครองหัวเมืองโบราณ
ในสมัยนั้น ยังใช+วิธีซ่ึงเรียกในกฎหมายว(า “กินเมือง” อันเป�นแบบเดิมซ่ึงดูเหมือนจะใช+เช(นเดียวกันทุก
ประเทศทางตะวันออกนี้ ในเมืองจีนก็ยังเรียกว(ากินเมืองตามภาษาจีน แต(ในเมืองไทยมาชั้นหลังเรียก
เปลี่ยนเป�น “ว�าราชการเมือง” ถึงกระนั้นคําว(า “กินเมือง” ก็ยังใช+กันในคําพูดสืบต(อมา อีกท้ังปรากฏ
ในกฎมณเฑียรบาล เป�นต+น วิธีการปกครองท่ีเรียกว(ากินเมืองนั้น หลักเดิมคงมาแต�ถือว�าผู#เป:นเจ#าเมือง
ต#องท้ิงธุระของตนมาประจําทําการปกครองบ#านเมืองให#ราษฎรอยู�เย็นเป:นสุขปราศจากภัยอันตราย 
ราษฎรก็ต+องตอบแทนบุญคุณเจ+าเมืองด+วยการออกแรงช(วยทําการงานให+บ+างหรือแบ(งสิ่งของซ่ึงทํามา
หาได+ เช(น ข+าวปลา เป�นต+น ต(อมาเม่ือยุคสมัยเปลี่ยนไป การเลี้ยงชีพต+องอาศัยเงินตรา ผลประโยชน$ท่ี
เจ+าเมืองได+รับจึงไม(เพียงพอ จึงต+องคิดหาผลประโยชน$เพ่ิมพูนข้ึนในทางอ่ืน เช(น ทําไร(ทํานา ค+าขาย 
โดยอาศัยตําแหน(งอํานาจหน+าท่ีในราชการเป�นปJจจัยให+ได+ผลประโยชน$ ตัวอย(างเช(น ทํานาก็อาศัยการ 
“บอกแขก” ขอแรงราษฎรมาช(วยกันทํานา เจ+าภาษีนายอากรท่ีได+รับผูกขาดไปจากส(วนกลาง โดยถ+า
ให+เจ+าเมืองกรมการมีส(วนได+ด+วย ก็จะได+รับความสงเคราะห$หรืออํานวยความสะดวกให+เก็บภาษีได+
สะดวกข้ึน จึงเกิดประเพณีหากินด+วยอาศัยตําแหน(งราชการแทบท่ัวไป  
        เจ+าเมืองนั้นส(วนใหญ(เป�นผู+ดีมีตระกูล และเป�นชาวเมืองนั้นเอง ด+วยความเป�นเทือกเถาเหล(ากอ
ของเจ+าเมืองคนก(อนๆ ซ่ึงได+กระทํางานราชการ ประกอบกับทํามาหากินจนต้ังถ่ินฐานในเมืองนั้น            
ครั้นมีลูกก็ได+ถวายตัวเป�นมหาดเล็กก(อนแล+วจึงขอออกไปรับราชการ หรือฝuกหัดทําราชการในเมือง
นั้นเองจนได+รับสัญญาบัตรเป�นผู+ช(วยราชการยกกระบัตรเป�นปลัด ใครได+ดีก็เป�นเจ+าเมืองในท่ีสุด            
จะเห็นได+ว(าตําแหน(งเจ+าเมือง หรือผู+ว(าราชการจังหวัดในอดีตเป�นตําแหน(งท่ีสืบทอดเชื้อสายภายใน
จากตระกูลเจ+าเมืองเดิมนั่นเอง  
        ความสําคัญของตําแหน(งผู+ว(าราชการจังหวัด หรือตําแหน(งเจ+าเมืองในอดีตนั้น จึงเปรียบเสมือน           
ผู+ทํางานราชการต(างพระเนตรพระกรรณของในหลวง ดังนั้น การคัดพิจารณาเลือกหรือการแต(งต้ังเป�น
เพียงการสืบต(ออํานาจจากเจ+าเมืองท(านเดิม ไม(มีการคัดเลือกสรรหาอย(างเป�นระบบ มีกระบวนการท่ี 
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เป�นสากลมีความโปร(งใส ยุติธรรม ยึดหลักความรู+ความสามารถ เป�นท่ีประจักษ$และยอมรับแก(ราษฎร
ท่ัวไป สมเด็จพระเจ+าบรมวงศ$เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ จึงทรงวางรากฐานการทํางานตาม            
ราโชบายการปรับปรุงประเทศเข+าสู(ยุคสยามใหม(ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล+าเจ+าอยู(หัว 
รัชกาลท่ี 5 ไว+ 4 หลักประการ ได+แก( 
        1.การแก+ลักษณะการปกครองแบบประเทศราชมาเป�นแบบราชอาณาจักร ด+วยการเสริมสร+าง          
อัตลักษณ$ของความรักใคร(ปรองดองให+เป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม(แบ(งแยกด+วยภาคหรือหัวเมืองน+อย
ใหญ( รวมท้ังการปลูกฝJงจิตสํานึก และเจตคตินิยมอันพึงมีอยู(ร(วมกันในความเป�นประชาชนชาวสยาม          
ผู+ต(างมีความเคารพและเทิดทูลต(อพระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู(หัว 
        2.ให+มีการรวมการบังคับบัญชาการหัวเมือง ซ่ึงแต(เดิมเคยแยกกันอยู(ตามส(วนราชการอ่ืนๆ ท่ีถือ
เป�นราชประเพณีปฏิบัติ ให+มารวมอยู(ท่ีราชการส(วนกลางผ(านกระทรวงมหาดไทย ระเบียบ ธรรมเนียม
การบริหารราชการแผ(นดินจึงเริ่มต+นข้ึนต้ังแต(สมัยนั้นท่ีการใดๆ ในส(วนภูมิภาคและท+องถ่ินจะมีการนํา
ข้ึนกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู(หัว ก็ให+ผ(านกระทรวงมหาดไทยทุกเรื่องไป 
        3.ให+จัดรวมหัวเมืองต(างๆ ข้ึนเป�นมณฑลตามสมควรแก(ภูมิประเทศและวัฒนธรรม เพ่ือให+
สะดวกแก(การปกครอง โดยมีข+าหลวงเทศาภิบาลผู+ได+รับโปรดเกล+าฯ แต(งต้ังให+เป�นข+าต(างพระเนตร
พระกรรณไปบังคับบัญชาในทุกๆ มณฑล ซ่ึงต(อมาได+กลายเป�นรูปแบบของรัฐเด่ียวทางการบริหารและ
ระบบผู+ว(าราชการจังหวัดใน 76 จังหวัดในปJจจุบัน  
        4.การเปลี่ยนแปลงท่ีทรงพระราชดํารินี้โปรดให+ดําเนินการเป�นข้ันๆ โดยมิให+เกิดความอลหม(าน
ทางสังคมอันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง แต(เพ่ือให+รองรับทัศนคติของผู+คนพลเมืองในการก+าวเข+าสู(
ความเป�นประเทศท่ีทันสมัย พร+อมท้ังจรรโลงไว+ซ่ึงลักษณ$ความเป�นไทย  
        การมีมาตรการใหม(ท่ีเกิดข้ึนอีกเรื่องหนึ่งคือ การกําหนดให+ข+าราชการเป�นอาชีพท่ีมีเกียรติ มี
ศักด์ิศรี ผู+ใดได+เข+ารับราชการยามนั้นถือว(าได+สนองพระเดชพระคุณแผ(นดิน ซ่ึงท้ังต(อตนเองตลอดจน
ญาติมิตรต(างล+วนมีความภาคภูมิใจต(อสถานภาพความเป�นข+าราชการในองค$พระบาทสมเด็จ        
พระเจ+าอยู(หัว ค(านิยมท่ีเรียกว(าเป�นเกียรติศักด์ิจึงถือกําเนิดข้ึนในรัชสมัยนี้ และถือเป�นแบบอย(างของ
สถาบันข+าราชการในเวลาต(อมา เช(น การใช+ความรู+ความสามารถในการสมัครเข+ารับราชการ อุปนิสัยท่ี
เอ้ืออารีต(อเพ่ือนร(วมชาติ ระบบการจ(ายเงินเดือน เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน(ง โยกย+าย ถอดถอน                    
การพิจารณาลงโทษทางวินัย มีสายการบังคับบัญชาท่ีข้ึนตรงต(อส(วนกลาง ซ่ึงการปฏิบัติเช(นนี้ได+ส(งผล 
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ให+เกิดความเป�นเอกภาพในการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยภายใต+นโยบายแห(งรัฐ ไม(ใช(
ข้ึนอยู(ตามอําเภอใจของผู+ปกครองดังแต(เก(าก(อนอีกต(อไป4  
          

3.ทฤษฎี/แนวคิด/ระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข�องในการวิเคราะห2 
        3.1 หลักนิติธรรม  
 ความหมาย5 
 1. องค$กรสหประชาชาติ: หลักการในการปกครอง (Principle of Government) ซ่ึงแต(ละ
บุคคล สถาบัน องค$กร หน(วยงาน รวมท้ังรัฐต(างๆ ซ่ึงอยู(ภายใต+การปกครองนั้น มีความตระหนักรู+และ
มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบท่ีต+องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือ กฎเกณฑ$ (Law) ท่ีได+ร(วมกันสร+าง และ
ต(างยอมรับว(าเป�นกฎท่ีได+รับบัญญัติข้ึนโดยยุติธรรม มิใช(เป�นไปตามอําเภอใจของใครคนใดคนหนึ่ง 
ตลอดจนมีผลบังคับใช+ต(อทุกคน และทุกองค$กร อย(างเท(าเทียม เสมอภาค และยุติธรรม รวมท้ังมีความ
สอดคล+องกับหลักการ และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนอันเป�นสากล 
 2. นายธนินทร$ กรัยวิเชียร องคมนตรี: หลักการพ้ืนฐานแห(งกฎหมายท่ีสําคัญในระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเทิดทูนศักด์ิศรีแห(งความเป�นมนุษย$และยอมรับนับถือสิทธิแห(งมนุษยชนทุกแง(ทุกมุม 
รัฐต+องให+ความอารักขาคุ+มครองมนุษยชนให+พ+นจากลัทธิทรราชย$ หากมีข+อพิพาทใดๆเกิดข้ึน ไม(ว(า
ระหว(างรัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน ศาลย(อมมีอํานาจอิสระในการตัดสินข+อพิพาทนั้นโดย
เด็ดขาดและโดยยุติธรรมตามกฎหมายของบ+านเมืองท่ีถูกต+องและเป�นธรรม 
  

 3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ"นดิน พ.ศ.2534 แก�ไขเพ่ิมเติมถึงป:จจุบัน 
(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
  .   .  
  . 

  . 

  ส(วนท่ี 2 การจัดระเบียบบริหารราชการส(วนภูมิภาค หมวด 1 จังหวัด 
   
 
   

                                                           
4

 ���(
��'��ก�	,�	*� 2. 

5
 www.oja.go.th/new2011/ 
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มาตรา 52/1  ให+จังหวัดมีอํานาจภายในจังหวัด ดังต(อไปนี้ 
  (1) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐไปปฏิบัติให+เกิดผลสัมฤทธิ์ 
  (2) ดูแลให+มีการปฏิบัติและบังคับการให+เป�นไปตามกฎหมาย เพ่ือให+เกิดความสงบ
เรียบร+อยและเป�นธรรมในสังคม 
  (3) จัดให+มีการคุ+มครอง ปBองกัน ส(งเสริม และช(วยเหลือประชาชนและชุมชนด+อยโอกาส 
เพ่ือให+ได+รับความเป�นธรรมท้ังด+านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย(างพอเพียง 
  (4) จัดให+มีการบริการภาครัฐเพ่ือให+ประชาชนสามารถเข+าถึงได+อย(างเสมอหน+า รวดเร็ว
และมีคุณภาพ 
  (5) จัดให+มีการส(งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค$กรปกครองส(วนท+องถ่ินเพ่ือให+
สามารถดําเนินการตามอํานาจและหน+าท่ีขององค$กรปกครองส(วนท+องถ่ิน และให+มีขีดความสามารถ
พร+อมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ีได+รับถ(ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 
  (6) ปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน(วยงานอ่ืนของรัฐ
มอบหมายหรือท่ีมีกฎหมายกําหนด 
  เพ่ือประโยชน$ในการปฏิบัติหน+าท่ีของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให+เป�นหน+าท่ีของส(วน
ราชการและหน(วยงานของรัฐท่ีประจําอยู(ในเขตจังหวัดท่ีจะต+องปฏิบัติให+สอดคล+องและเป�นไปตาม
แผนพัฒนาจังหวัดมาตรา 53/1 
  มาตรา 53 ในจังหวัดหนึ่งให+มีคณะกรรมการจังหวัด ทําหน+าท่ีเป�นท่ีปรึกษาของผู+ว(า
ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ(นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน+าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือมติ
ของคณะรัฐมนตรีกําหนด 
  . 
  . 
  . 
  .  

  มาตรา 53/1 ให+จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให+สอดคล+องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ และความต+องการของประชาชนในท+องถ่ินของจังหวัด 
  . 
  . 
  . 
  . 

  มาตรา 54 ระบุว(า ในจังหวัดหนึ่งให+มีผู+ว(าราชการจังหวัดคนหนึ่งเป�นผู+รับนโยบายและ
คําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน+ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให+
เหมาะสมกับท+องท่ีและประชาชน และเป�นหัวหน+าบังคับบัญชาบรรดาข+าราชการฝ:ายบริหาร ซ่ึงปฏิบัติ
หน+าท่ีในราชการส(วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ และจะให+มี 
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รองผู+ว(าราชการจังหวัดและผู+ช(วยผู+ว(าราชการจังหวัดเป�นผู+ช(วยสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู+ว(าราชการ
จังหวัดก็ได+  
  มาตรา 57 ผู+ว(าราชการจังหวัดมีอํานาจและหน+าท่ี ดังนี้  
  (1) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนา
จังหวัด 
  (2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ี
นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน+ารัฐบาล 

. 

. 

. 

. 

ฯลฯ 
 3.3 มาตรฐานกําหนดตําแหน"งของผู�ว"าราชการจังหวัด สํานักงาน ก.พ. ฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1 วันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ.2552 
        3.4 พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
              มาตรา 59 กําหนดว(า การแต(งต้ังข+าราชการให+คํานึงถึงความรู+ ความสามารถ ความ
ประพฤติ และประวัติการรับราชการ ซ่ึงจะต+องเป�นผู+มีผลงานเป�นท่ีประจักษ$ในความสามารถมาแล+ว
ตามหลักเกณฑ$และวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 
        3.5 พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
 มาตรา 41 (3) กําหนดว(า การจัดระเบียบข+าราชการพลเรือนให+คํานึงถึงระบบคุณธรรม 
โดยการเลื่อนตําแหน(งต+องเป�นไปอย(างเป�นธรรม โดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และ           
ความประพฤติ และจะนําความคิดเห็นทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณา
ไม(ได+ 
 มาตรา 57 (2) กําหนดว(า การบรรจุและแต(งต้ังข+าราชการให+ดํารงตําแหน(งประเภท
บริหารระดับสูง ตําแหน(งรองหัวหน+าส(วนราชการระดับกระทรวง หัวหน+าส(วนราชการระดับกรม หรือ
ตําแหน(งอ่ืนท่ี ก.พ.กําหนด เป�นตําแหน(งประเภทบริหารระดับสูง ให+ปลัดกระทรวงผู+บังคับบัญชา          
เสนอรัฐมนตรีเจ+าสังกัดเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ เม่ือได+รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
แล+วให+ปลัดกระทรวงผู+บังคับบัญชาเป�นผู+สั่งบรรจุ และให+นายกรัฐมนตรีนําความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล+าฯ แต(งต้ัง 
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มาตรา 63 กําหนดว(า การเลื่อนข+าราชการไปแต(งต้ังให+ดํารงตําแหน(งในหรือ                ต(าง
กระทรวงหรือกรม ให+เป�นไปท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
 3.6 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1006/ว7 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2552 และท่ี นร 1006/ว16 
ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่องการบรรจุและแต"งตั้งข�าราชการตามบทเฉพาะกาลแห"ง
พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
 3.7 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540 เรื่องการ
คัดเลือกเพ่ือเล่ือนข�าราชการพลเรือนสามัญข้ึนแต"งตั้งให�ดํารงตําแหน"ง ระดับ 10 
 3.8 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1003/ว22 ลงวันท่ี 18 มิถุนายน 2553 เรื่องแนวทางใน
การปฏิบัติการคัดเลือกข�าราชการพลเรือนสามัญข้ึนแต"งตั้งให�ดํารงตําแหน"งประเภทบริหาร
ระดับสูง  
 

4.กระบวนการพิจารณาคัดเลือกผู�ว"าราชการจังหวัดในป:จจุบัน 
 ข้ันตอนการคัดเลือกเพ่ือเลื่อนข+าราชการข้ึนแต(งต้ังให+ดํารงตําแหน(งผู+ว(าราชการจังหวัด ซ่ึงเป�น
ตําแหน(งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ตามหลักเกณฑ$ วิธีการ และเง่ือนไขของ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 0708.1/ว22 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2540 และท่ี นร 1003/ว22 ลงวันท่ี 
18 มิถุนายน 2553 มีดังนี้ 
 4.1 ปลัดกระทรวงแจ+งชื่อและจํานวนตําแหน(งว(างหรือท่ีจะว(าง พร+อมท้ังรายละเอียดเก่ียวกับ
หน+าท่ีความรับผิดชอบและความต+องการของตําแหน(งท่ีจะแต(งต้ังไปยังคณะกรรมการพิจารณา            
คัดเลือกเพ่ือเลื่อนข+าราชการพลเรือนสามัญข้ึนแต(งต้ังให+ดํารงตําแหน(งประเภทบริหาร ระดับสูง 
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึง อ.ก.พ.กระทรวง แต(งต้ัง 
 4.2 คณะกรรมการฯ กําหนดหลักเกณฑ$การประเมินบุคคลให+เหมาะสมกับตําแหน(งท่ีจะแต(งต้ัง
ตามมาตรา 59 แห(ง พ.ร.บ.ระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 และมาตรา 42 (3) แห(ง
พระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แล+วแจ+งให+กระทรวงดําเนินการ                 
พร+อมประกาศเกณฑ$การประเมินให+กรมและข+าราชการทราบล(วงหน+าก(อนการเสนอรายชื่อของกรม 
 4.3 กระทรวงกําหนดจํานวนรายชื่อผู+มีคุณสมบัติท่ีจะได+รับการแต(งต้ัง จํานวน 4 รายชื่อต(อ            
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1 ตําแหน(งว(าง สําหรับสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (กรณี ก.พ. อนุ มัติให+สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยสําหรับการคัดเลือกในป1 พ.ศ.2556 เท(านั้น) และจํานวน 2 รายชื่อต(อ             
1 ตําแหน(งว(าง สําหรับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และพร+อมกําหนดระยะเวลาท่ีจะให+สํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย/กรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเสนอรายชื่อ 
 4.4 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย/กรมดําเนินการคัดเลือกข+าราชการในสังกัดและเสนอ
รายชื่อผู+ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได+รับการแต(งต้ัง ท้ังนี้ต+องไม(เกินจํานวนและระยะเวลาท่ีกระทรวงกําหนด 
 4.5 กระทรวงส(งรายชื่อผู+ท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะได+รับการแต(งต้ังของกรมทุกกรมให+คณะกรรมการฯ
ดําเนินการ 
 4.6 คณะกรรมการฯ ดําเนินการประเมินและคัดเลือกตามหลักเกณฑ$และองค$ประกอบ                  
ท่ีกําหนด แล+วเสนอรายชื่อผู+ซ่ึงเหมาะสมในจํานวนไม(น+อยกว(าตําแหน(งว(าง แต(ไม(เกิน 3 เท(าของ
ตําแหน(งว(างให+ปลัดกระทรวงพิจารณา 
 4.7 ปลัดกระทรวงคัดเลือกผู+ท่ีมีคุณสมบัติและมีความเหมาะสมแต(งต้ังให+ดํารงตําแหน(งประเภท
บริหาร ระดับสูง หรือผู+ว(าราชการจังหวัด แล+วนําเรียนรัฐมนตรีว(าการกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติแต(งต้ังต(อไป 
 จากกระบวนการการพิจารณาคัดเลือกผู+ท่ีจะดํารงตําแหน(งผู+ว(าราชการจังหวัดข+างต+น จะพบว(า 
เป�นไปตามหลักนิติธรรมซ่ึงได+ดําเนินการต(อเนื่องสืบต(อกันมา และผู+ว(าราชการจังหวัดท่ีได+รับการ
แต(งต้ังก็สามารถแสดงบทบาทในการ “บําบัดทุกข$ บํารุงสุข” ได+เป�นอย(างดี และเป�นท่ียอมรับของทุก
ภาคส(วน  
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แผนภาพแสดงข้ันตอนการคัดเลือกตําแหน"งประเภทบริหาร ระดับสูง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ.ก.พ.มท. แต"งตั้ง 

คณะกรรมการ 

ปมท.แจ�งอัตราว"างหรือจะว"าง 

ต(อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการคัดเลือก 

กําหนดหลักเกณฑ$ วธิีการ และเง่ือนไขการคัดเลือก 

คณะกรรมการ 

ประกาศรับสมัคร + ปมท. กาํหนดจาํนวนรายช่ือ + เวลาส(งรายช่ือ 

สป./กรม 

คัดเลือก + เสนอช่ือข+าราชการในสังกัด 

คณะกรรมการ 

คัดเลือก + เสนอช่ือต(อ ปมท. 

ปมท. 

พิจารณารายช่ือ + เสนอ รมว. มท. 

ครม. 

พิจารณาอนุมัติแต(งต้ัง 
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5. บทบาทและความสําคัญของ “ผู�ว"าราชการจังหวัด” 

  ผู+ว(าราชการจังหวัดเป�นตําแหน(งสําคัญอย(างยิ่งในการบริหารราชการแผ(นดิน เป�น
บุคลากรภาครัฐซ่ึงอาจกล(าวได+ว(าเป�น “แม(ทัพ” ในระดับจังหวัด ทําหน+าท่ีในการอํานวยการเพ่ือ
ขับเคลื่อนและบริหารการจัดการในพ้ืนท่ีจังหวัดให+เกิดการพัฒนาอย(างยั่งยืนอย(างเป�นรูปธรรมควบคู(ไป
กับการดูแลแก+ไขปJญหาความเดือดร+อน สอดส(องดูแลความเป�นอยู(ของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผิดชอบให+
ดํารงชีวิตอยู(อย(างสงบสุข ซ่ึงต+องอาศัยท้ัง “ศาสตร$”  ได+แก( องค$ความรู+ กรอบแนวคิด วิธีการท่ีมีการ
กลั่นกรองผ(านกระบวนการศึกษา การวิเคราะห$อย(างเป�นระบบ ต้ังอยู(บนพ้ืนฐานทางวิชาการรองรับ 
มาประยุกต$เป�นกรอบแนวทางในการทํางานซ่ึงมีความแตกต(างหลากหลายกันไปในแต(ละพ้ืนท่ี ผนวก
กับ “ศิลปะ” อันได+แก( การประยุกต$ประสบการณ$เข+ากับบุคลิก ทัศนคติ วิธีการเฉพาะตัวเข+าด+วยกัน 
ในการบริหารจัดการท่ีสอดคล+องกับสถานการณ$และความเปลี่ยนแปลงได+อย(างเหมาะสม 

 ดังนั้น สามารถกําหนดสถานะและบทบาทท่ีสําคัญของผู+ว(าราชการจังหวัดใน        
2 ลักษณะด+วยกัน ดังนี้ 

  บทบาทแรก บทบาทในฐานะผู+ทํางานต(างพระเนตรกระกรรณ เป�นข+าราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู(หัวฯ ปฏิบัติหน+าท่ีเพ่ือก(อให+บังเกิดความผาสุกแก(ประชาชน การดํารง
ตําแหน(งผู+ว(าราชการจังหวัดต+องได+รับการโปรดเกล+าฯ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู(หัวฯ นับว(าเป�น
ตําแหน(งท่ีได+รับการวางพระราชหฤทัย เป�นตําแหน(งท่ีมีเกียรติและน(าภาคภูมิใจเป�นอย(างยิ่ง 

  บทบาทท่ีสอง  บทบาทในฐานะผู+บริหารสูงสุดของจังหวัด เป�น CEO ของจังหวัด 
ได+รับการมอบหมายจากรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลระดับประเทศผลักดัน ขับเคลื่อนหรือ
แปลงไปสู(การปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงสอดคล+องกับบริบทในพ้ืนท่ีจังหวัด 
เพ่ือให+ทิศทางการพัฒนาจังหวัดเป�นไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศในภาพรวม นับว(าเป�น
ผู+นําการเปลี่ยนแปลง (change agent) อย(างแท+จริง เนื่องจากเป�นกลไกสําคัญท่ีเป�นหมุดเชื่อมโยง 
(linking pin) ระหว(างส(วนกลาง ส(วนภูมิภาคและส(วนท+องถ่ิน 

  หรืออาจกล(าวอีกนัยหนึ่งถึงบทบาทและความสําคัญของ “ผู+ว(าราชการจังหวัด” ได+
ดังนี้ 
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(1) เป�นผู+นํานโยบายของรัฐบาลไปบริหารจัดการให+สัมฤทธิ์ผลในพ้ืนท่ี และ        

เกิดประโยชน$แก(ประชาชน 

  (2) เป�นผู+ประสานทุกภาคส(วนให+มีแนวคิดท่ีสอดคล+องต+องกัน มีเอกภาพและร(วมกัน
พัฒนาความเจริญ เสริมสร+างความสงบสุขและสนองตอบต(อความต+องการของประชาชนได+เป�นอย(างดี 

  (3) ผดุงความยุติธรรม ด+วยการกํากับดูแลให+การปฏิบัติราชการของหน(วยงานต(างๆ 
ท้ังส(วนกลาง ส(วนภูมิภาค และส(วนท+องถ่ิน เป�นไปตามระเบียบแบบแผนท่ีดี และเอ้ือประโยชน$ต(อ
ประชาชน อย(างท่ัวถึงและเป�นธรรม 

  (4) การปฏิบัติหน+าท่ี “บําบัดทุกข$  บํารุงสุข” ของผู+ว(าราชการจังหวัด สะท+อนถึง
ภาพลักษณ$ท้ังด+านบวกหรือลบของรัฐบาล (และกระทรวงมหาดไทย) 

6. คุณลักษณะที่ดีของผู�ว"าราชการจังหวัด 

  จากท่ีกล(าวมาจะเห็นได+ว(า “ผู+ว(าราชการจังหวัด” มีบทบาทและเป�นกลไกท่ีสําคัญใน
การขับเคลื่อนการพัฒนา และสร+างความสงบสุขให+แก(ชาติบ+านเมืองและประชาชนอย(างต(อเนื่อง เป�น
ท่ียอมรับของสังคมมาโดยตลอด จึงสามารถสรุปคุณลักษณ$ท่ีดีของผู+ว(าราชการจังหวัด ดังต(อไปนี้ 

  (1) มีคุณธรรม จริยธรรม ยืนอยู(บนความถูกต+องชอบธรรม และมีจิตสํานึกในการรับ
ใช+ประชาชน 

  (2) มีอิสระในการปฏิบัติหน+าท่ีบนพ้ืนฐานของระเบียบ กฎหมาย และค(านิยมท่ีดีของ
สังคม อยู(เหนือความขัดแย+งและยืนอยู(บนผลประโยชน$ของประชาชนเป�นสําคัญ 

  (3) แสวงหาความรู+ใหม(ๆ ให+ทันต(อการเปลี่ยนแปลงอย(างสมํ่าเสมอ 

  (4) มีภาวะผู+นํา มีมนุษยสัมพันธ$ท่ีดี สามารถทํางานร(วมกับทุกภาคส(วนได+อย(าง
เหมาะสม ดํารงสถานของการ “ครองตน ครองคน ครองงาน” จนเป�นท่ีประจักษ$ และได+รับการ
ยอมรับ 

  (5) เปลี่ยนบทบาทจากนักปกครองในอดีตเป�น “นักบริหารจัดการ” ท่ีมีเปBาหมาย คือ 
ความสงบสุขของบ+านเมือง และการกินดีอยู(ดีของประชาชน 
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จากบทบาทความสําคัญและคุณลักษณะท่ีดีของผู+ว(าราชการจังหวัดดังท่ีกล(าวมาแล+ว

นี้ ยังได+สะท+อนให+เป�นถึง ระบบการพัฒนาบุคลากรและระบบสรรหาหรือคัดเลือกบุคคล ของ
กระทรวงมหาดไทย ท่ีมีประสิทธิภาพ มีเอกลักษณ$ และมีความต(อเนื่อง บนพ้ืนฐานของหลักนิติธรรม
และระบบคุณธรรมอย(างเข็มแข็งมาโดยตลอด 

 

7. ผู�ว"าราชการจังหวัด: บทบาทที่ถูกท�าทายต"อหลกันิติธรรม 

  จากสภาพการณ$ในรอบทศวรรษท่ีผ(านมาพบว(า ในการบริหารราชการแผ(นดิน
โดยเฉพาะในส(วนภูมิภาคประสบกับปJญหาวิกฤตศรัทธา ซ่ึงเป�นปรากฏการณ$ท่ีท+าทายการดํารงอยู(และ
สถานภาพของผู+ว(าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทยท(ามกลางกระแสการเรียกร+องให+มีการ
เลือกต้ังผู+ว(าราชการจังหวัด จะเห็นได+ว(าภายใต+การบริหารจัดการของผู+ว(าราชการจังหวัดนั้น ได+รับการ
จับตามอง โดยทุกภาคส(วนต(างก็คาดหวังถึงประสิทธิภาพสูงสุดของผลการทํางานของผู+ว(าราชการ
จังหวัดอย(างต(อเนื่อง ยิ่งไปกว(านั้น ระบบการเมืองท่ีผันผวน การแตกแยกทางสังคมไทยท่ีแผ(ขยาย
รวมถึงการทํางานในปJจจุบันมีการจัดต้ังหน(วยงานกลางมากมายเพ่ือตรวจสอบการทํางานของ
หน(วยงานภาครัฐอย(างจริงจัง  การหยิบยกแนวทางการกระจายอํานาจไปสู(องค$กรปกครองท+องถ่ินมา
เป�นกระแสสําคัญท่ีกล(าวอ+างได+ว(าสามารถนําพาประเทศให+ก+าวไปสู(ความเจริญม่ันคงได+   แนวคิดการ
บริหารจัดการบ+านเมืองท่ีดี  การไหลบ(าของเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม(ท่ีพ(วงมากับระบบการ
สื่อสารท่ีทันสมัย การประชาสัมพันธ$ในรูปแบบใหม( ๆ  ซ่ึงสิ่งเหล(านี้ล+วนแต(เป�นปJจจัยท่ีแหลมคมต(อ
การทํางานของผู+ว(าราชการจังหวัดท้ังสิ้น    

  ประเด็นท่ีส(งผลกระทบอย(างมากต(อผู+ว(าราชการจังหวัดท่ีสําคัญท่ีสุดอีกประการหนึ่ง
ท่ีไม(สามารถหลีกเลี่ยงได+ก็คือ  การแทรกแซงจากฝ:ายการเมือง ไม(ว(าจะเป�นการแทรกแซงในด+านการ
บริหารงานบุคคล  หรือการบริหารงบประมาณ แผนงานก็ตาม ยิ่งเป�นสิ่งตอกย้ําให+เห็นถึงการดํารงอยู(
ของผู+ว(าราชการจังหวัดว(าสมควรท่ีจะต+องได+รับการปรับปรุงยกเครื่องท้ังระบบการทํางาน  ระบบการ
เข+าสู(ตําแหน(งท่ีมีหลายฝ:ายเข+ามามีส(วนร(วม ร(วมกันศึกษา วิเคราะห$ และออกแบบ เพ่ือให+เกิดดุลย
ภาพท่ีเหมาะสมในการทํางาน จึงจะสร+างการยอมรับ ความน(าเชื่อถือ ศรัทธาให+เกิดข้ึนอย(างแท+จริง 
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การแทรกแซงดังกล(าวเป�นท่ีรับรู+ของสาธารณชน และในแวดวงของข+าราชการ

กระทรวงมหาดไทยมาเป�นระยะอย(างต(อเนื่อง โดยเฉพาะในช(วงทศวรรษท่ีผ(านมา เป�นการบ่ันทอน
บทบาทและสถานภาพของผู+ว(าราชการจังหวัดในการบริหารแผ(นดินและการยอมรับของสังคมท่ีสําคัญ 
ดังนี้  

  (1) การบริหารจัดการในภูมิภาค เพ่ือวัตถุประสงค$ในการพัฒนาความเจริญก+าวหน+า
ของบ+านเมือง แก+ไขปJญหา และสนองความต+องการของประชาชน จะถูกเบ่ียงเบนไปสู(ผลประโยชน$
ของกลุ(มใด กลุ(มหนึ่ง ไม(มากก็น+อย 

  (2) การผดุงความยุติธรรมในสังคมไม(สามารถดําเนินการได+อย(างเต็มท่ีอันจะส(งผลต(อ
ความสงบเรียบร+อยของสังคม เนื่องจากการกระจายผลประโยชน$ต(างๆ ไม(เหมาะสมและท่ัวถึง ทําให+
ช(องว(างทางสังคมขยายวงกว+างออกไปทุกที 

  (3) จาก (1) (2) การผนึกกําลังและการมีส(วนร(วมในการพัฒนาของทุกภาคส(วน ซ่ึง
เป�นปJจจัยสําคัญในการบริหารจัดการสมัยใหม( จะกระทําได+ยาก 

  (4) ข+าราชการและระบบราชการไม(สามารถแสดงบทบาทในการรับใช+ประชาชนตาม
อํานาจหน+าท่ีได+อย(างเต็มท่ี อันส(งผลต(อความศรัทธา และความเชื่อถือของประชาชน 

  (5) รวมท้ังความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน หรือ เอกภาพระหว(างกันของข+าราชการ    
ก็จะลดน+อยถอยลงไปด+วย 

 

8. บทสรุป 

  ในปJจจุบันเป�นท่ีรับรู+กันในวงกว+างท้ังภายในและภายนอกระบบราชการว(า ระบบ
การเมืองเข+าไปมีอิทธิพลในการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะการแต(งต้ังผู+บริหารระดับสูงของส(วน
ราชการต(างๆ ไม(เฉพาะกระทรวงมหาดไทยเท(านั้น ซ่ึงทําให+การบริหารงานบุคคลไม(เป�นไปตามระบบ
คุณธรรมหรือหลักนิติธรรม จําต+องได+รับการแก+ไขอย(างเหมาะสมต(อไป เพ่ือให+การพิจารณา คัดเลือก 
ผู+ว(าราชการจังหวัดไปดํารงตําแหน(งในจังหวัดต(างๆ พิจารณาผู+ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถ              
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ครองตน ครองคน ครองงาน และมีทักษะเหมาะสมกับจังหวัดนั้นๆ เพ่ือประโยชน$ของประชาชนและ
ความเจริญก+าวหน+าของชาติบ+านเมือง 

  ณ ท่ีนี้ ขอเสนอแนวทางแก+ไข ดังนี้ 

  (1) แก+ไขพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ในส(วนของอํานาจ
ในการแต(งต้ังผู+บริการระดับสูง(ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิปดี ผู+ว(าราชการจังหวัด ผู+ตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย) ในลักษณะของคณะกรรมการ โดยเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 25 ท่ีระบุเรื่องการแต(งต้ัง นายทหารชั้นนายพลของ
สํานักงานปลัดกระทรวงและส(วนราชการในกองทัพไทย ให+ดําเนินการโดยคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่ง 
ประกอบด+วย รัฐมนตรีว(าการกระทรวงกลาโหม เป�นประธาน รัฐมนตรีช(วยว(าการกระทรวงกลาโหม ผู+
บัญชาการทหารสูงสุด ผู+บัญชาการ 3 เหล(าทัพ เป�นกรรมการ และปลัดกระทรวงกลาโหม เป�น
กรรมการและเลขานุการ และเจ+ากรมเสมียนตรา เป�นผู+ช(วยเลขานุการ จะเห็นได+ว(าฝ:ายการเมืองเพียง 
2 คน ฝ:ายข+าราชการประจํา 5 คน หากกระทรวงมหาดไทยและส(วนราชการอ่ืนๆ นําโครงสร+าง
ดังกล(าวมาปรับใช+ ก็น(าจะเป�นหลักประกันได+ถึงหลักคุณธรรมหรือหลักนิติธรรมในการบริหารงาน
บุคคล โดยกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการประกอบด+วย รัฐมนตรีว(าการกระทรวงมหาดไทย เป�น
ประธาน รัฐมนตรีช(วยว(าการกระทรวงมหาดไทย 1 คน ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมต(างๆ รวม 
3 คน เป�นกรรมการและ    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 คน เป�นกรรมการและเลขานุการ 
ผู+อํานวยการกองการเจ+าหน+าท่ี เป�น ผู+ช(วยเลขานุการ 

  (2) มีระบบการสรรหาท่ีให+มีภาคส(วนท่ีเก่ียวข+องกับการปฏิบัติงานของผู+ว(าราชการ
จังหวัด เข+ามามีส(วนร(วมในการสรรหาก(อนท่ีจะส(งรายชื่อผู+ท่ีเหมาะสมไปยังคณะกรรมการตาม (1) ซ่ึง
นอกจากประกอบด+วยผู+แทนจากสํานักงาน ก.พ. แล+ว อาจมีผู+แทนจากภาคส(วนอ่ืน อาทิ ผู+แทนจาก
สํานักงาน ก.ป.ร. เนื่องจาก ผู+ว(าราชการจังหวัดเป�นตําแหน(งท่ีได+รับโปรดเกล+าฯ และทํางานสนอง
โครงการพระราชดําริในพ้ืนท่ี ผู+แทนจากสํานักงาน ป.ป.ช. เพ่ือให+เกิดบรรทัดฐานท่ีดีว(า ผู+ว(าราชการ
จังหวัดต+องมีการทํางานอย(างโปร(งใส ตรวจสอบได+ ผู+แทนจากองค$กรปกครองส(วนท+องถ่ิน ผู+แทนจาก
กระทรวง ทบวง กรม ท่ีมีบทบาทหลักในระดับพ้ืนท่ี ผู+แทนจากสมาคมข+าราชการพลเรือนหรือสหภาพ
ข+าราชการ ตาม มาตรา 64 แห(งรัฐธรรมนูญแห(งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เป�นต+น 
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(3) มีการจัดต้ังสหภาพข+าราชการ(กระทรวงมหาดไทย)ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือเป�น

ตัวแทนของข+าราชการในการพิทักษ$รักษาระบบคุณธรรม และรับรองการใช+สิทธิดังกล(าว เพ่ือปBองกัน
การถูกกลั่นแกล+งต(อไป 

  (4) ในขณะเดียวกัน ข+าราชการและผู+ท่ีอยู(ในข(ายจะได+รับการพิจารณาแต(งต้ังเป�น
ผู+ว(าราชการจังหวัด(ผู+บริหารระดับสูง) รวมท้ังผู+ท่ีดํารงตําแหน(งผู+ว(าราชการจังหวัดจะต+องยืนหยัดใน
หลักนิติธรรมหรือหลักคุณธรรม ไม(แสวงหาตําแหน(งท่ีสูงข้ึนในทิศทางท่ีไม(เหมาะสมและพยายาม
พัฒนาระบบราชการ พัฒนาตนเองอย(างสมํ่าเสมอและต(อเนื่อง ให+ทันกับการเปลี่บนแปลงของสังคม ก็
เป�นสิ่งท่ีมีความสําคัญยิ่งเช(นกัน   

  หลักนิติธรรม มีความสําคัญอย(างยิ่งท่ีจะคํ้าจุนสังคมให+สามารถขับเคลื่อนไปได+ใน
ทิศทางท่ีถูกท่ีควรในระบบของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย$ทรงเป�นพระประมุขในสังคมไทย
ปJจจุบันและอนาคต จําเป�นอย(างยิ่งท่ีทุกภาคส(วนจะต+องตระหนักและรักษาหลักนิติธรรมในการปฏิบัติ
อย(างเข็มแข็ง ท้ังหน(วยงานภาครัฐและเอกชน 

  กระทรวงมหาดไทยในบทบาทของการ “บําบัดทุกข$ บํารุงสุข” ซ่ึงมีผลต(อการพัมนา
ประเทศ ความสงบสุขของบ+านเมือง และการกินดีอยู(ดีของประชาชนอย(างมาก จําเป�นอย(างยิ่งท่ี
จะต+องยึดหลักนิติธรรมในทุกกระบวนการของการปฏิบัติท่ีลงไปสู(ประชาชนอย(างเคร(งครัด รวมท้ัง
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข+าสู(ตําแหน(งผู+ว(าราชการจังหวัด ท่ีจะออกไปรับใช+ประชาชนใน
แต(ละพ้ืนท่ี จําต+องมีกระบวนการท่ีสามารถพิจารณาคนท่ีเหมาะสมไปปฏิบัติหน+าท่ีและเป�นท่ียอมรับ
ของสังคม เพ่ือประโยชน$สุขของบ+านเมือง และเป�น “ข+าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ+าอยู(หัว ฯ”    
ท่ีทํางานต(างพระเนตรพระกรรณ ให+ได+ในท่ีสุด  

                   ---------------------------------------------------------------------------- 
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