
เอกสารรายงานสรุปการพัฒนาออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) 
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

รายวิชา   :   ระบบราชการไทย 
ช่วงเวลาที่เข้าเรียน :   4 สิงหาคม 2565 
เวลาที่เรียน  :   2 ชั่วโมง 
วิทยากร  :   ดร.สุรพงษ์ มาลี 

เป้าหมายการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติในการวางแผนกลยุทธ์จนเข้าใจ สามารถวิเคราะห์หลักการและ                  

แนวทางการวางแผนกลยุทธ์และมีทักษะในการวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานของส่วนราชการ 

วิธีการประเมินผล 
 ท าแบบทดสอบหลังเรียนได้มากกว่า 60% 

เนื้อหารายวิชา 
1. หลักการจัดโครงสร้างการบริหารราชการไทย 
  1.1 หลักการรวมอ านาจ เป็นการรวมอ านาจการปกครอง อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ วินิจฉัย
ต่างๆ ไว้ที่ราชการส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ซึ่งจะเป็นผู้ที่ก าหนดนโยบาย จัดท าบริการสาธารณะ 
วินิจฉัยการด าเนินการในเรื่องต่างๆ เช่น งบประมาณ บุคลากร  
  1.2 หลักการแบ่งอ านาจ เป็นเรื่องของการมอบอ านาจจากส่วนกลางบางส่วน ให้หน่วยงานส่วน
ภูมิภาคด าเนินการแทน เช่น เรื่องของการอนุมัติ อนุญาต ซึ่งผู้มีอ านาจที่แท้จริงในการก าหนดนโยบายจะยังอยู่
ราชการส่วนกลาง โดยการแบ่งอ านาจนี้มิใช่การกระจายอ านาจการปกครอง แต่เป็นการถ่ายงานกัน เพ่ือให้
หน่วยงานส่วนภูมิภาคช่วยแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง และเข้าถึงผู้รับบริการในพื้นท่ีได้เป็นอย่างดี  
  1.3 หลักการกระจายอ านาจ เป็นหลักที่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นปกครองตนเอง โดยรัฐบาลกลางมอบ
อ านาจให้ท้องถิ่นด าเนินการจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจที่สอดคล้องกับหลักการ
ปกครองแบบประชาธิปไตย  

2. โครงสร้างระบบราชการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  อ านาจของอธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ านาจ ผู้ใชอ้ านาจ 

1. อ านาจนิติบัญญัติ รัฐสภา 

2. อ านาจบริหาร คณะรัฐมนตรี 

3. อ านาจตุลาการ ศาล 



3. อ านาจและหน้าที่ของการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
  3.1 อ านาจและหน้าที่ของส่วนราชการ 

ส่วนราชการ อ านาจและหน้าที่ 
     ราชการบริหารส่วนกลาง (หลักการรวม
อ านาจ ) ได้แก่  กระทรวง ทบวง กรม ซึ่ งใน
ปัจจุบันมีอยู่ 20 กระทรวง กรมหรือส่วนราชการ
ที่เทียบเท่ากรมจ านวน 161 กรม ภายใต้กรมมี
กองหรือส านักจ านวน 1,431 กอง/ส านัก ตั้งอยู่
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

เสนอแนะนโยบาย ก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย 
ก าหนดมาตรฐาน ระเบียบ การศึกษาและการวิจัย
ต่างๆ ก าหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ สนับสนุน
ความรู้ วิทยาการใหม่ๆ  ก ากับ  ดูแล ตรวจสอบ        
วัดผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของราชการส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น 

     ราชการส่วนภูมิภาค (หลักการแบ่งอ านาจ)      
ได้แก่ จังหวัด อ าเภอ รวมถึงส่วนราชการที่ตั้งขึ้น
ในจังหวัดและอ าเภอ มีหน่วยงานทั้งสิ้น 2,337 
หน่วยงาน ประกอบด้วย จังหวัด 76 จังหวัด 
อ า เภ อ  878 อ า เภ อ  ต าบ ล  7,255 ต าบ ล 
หมู่บ้าน 75,032 หมู่บ้าน 

บริหารจัดการราชการภายในจังหวัด การรักษา การ
บั งคับ ใช้กฎหมาย  กติกาต่ างๆ  ปฏิบั ติหน้ าที่ ให้
เชื่ อมโยงกับยุทธศาสตร์จากราชการส่ วนกลาง        
ให้ค าปรึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือ เป็นตัวแทนของ
ราชการส่วนกลางในการปฏิบัติภารกิจที่หน่วยงานส่วน
ท้องถิ่นยังท าไม่ได้หรือยังท าได้ไม่ดีพอ 

     ราชการส่วนท้องถิ่น  (หลักการกระจาย
อ านาจ)ได้แก่ การปกครองแบบท้องถิ่นพิเศษ 2 
แห่ง อบจ. 76 แห่ง เทศบาล 2,442 แห่ง อบต. 
5,332 แห่ง 

ให้บริการสาธารณะที่เก่ียวข้องโดยตรงกับประชาชนใน
พ้ืนที่ ให้บริการประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับชีวิต
ประชาชนในท้องถิ่น 

 

  3.2 ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

ส่วนราชการ ผู้ปฏิบัติ 
ราชการส่วนกลาง 

 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ หรือบุคคลที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในกระทรวง ทบวง กรม  

ราชการส่วนภูมิภาค 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ หรือบุคคลที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในจังหวัด อ าเภอ (บางหน่วยงานอยู่ในระดับต าบล 
หมู่บ้าน) 

ราชการส่วนท้องถิ่น 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ข้าราชการ หรือบุคคลสังกัดองค์กร
ส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ. เทศบาล อบต. 

 

 

 

 

 



4. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 

ส่วนราชการ ความสัมพันธ์ 
ราชการส่วนกลาง 

 
เป็นจุดตั้งต้นในการก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย 
เป้าหมายในระดับชาติ มีบทบาทเป็นผู้ควบคุมก ากับ 
ก าหนดกฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ ปฏิบัติงานด้านการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือให้ได้องค์ความรู้เชิงลึก ส าหรับน าไปใช้
ในการพัฒนาประเทศ  

ราชการส่วนภูมิภาค 
 

ท าห น้ าที่ เชื่ อ ม โย งยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ข อ งป ระ เท ศ                
สู่ ก า ร พั ฒ น า ไป ยั ง ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  อ า เ ภ อ                  
ท าหน้าที่ดูแลความมั่นคงภายใน ให้บริการ และแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชนและก ากับดูแลการ
ปฏิบัติงาน ให้ค าปรึกษา สนับสนุน ช่วยเหลือ พัฒนา
บุคลากรองค์กรส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติภารกิจระดับภาค
พ้ืนที ่

ราชการส่วนท้องถิ่น 
 

ท าหน้าที่จัดท าและให้บริการสาธารณะกับประชาชน 
เช่น โครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดระเบียบชุมชน การ
ป้องกันอาชญากรรม การจัดการศึกษาในบางระดับ 
กีฬา นันทนาการ งานประเพณี  และวัฒนธรรม 
คุ้มครองดูแลรักษาที่สาธารณะ บริการสาธารณสุข 
ดูแลผู้สูงอายุ รับถ่ายโอนภารกิจจากราชกลางส่วน
ภูมิภาคในกรณีที่มีความพร้อม เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  

 

5. หลักการบริหารราชการยุคใหม่ 
  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ภาครัฐ โดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ 
การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชน โดยค านึงถึงคุณภาพเป็นสิ่ง
ส าคัญ 

6. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและมีส่วนร่วม 
  หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) เป็นแนวทาง
ส าคัญในการจัดระเบียบให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขภาวะวิกฤติที่จะมีมา
ในอนาคต เพราะในสังคมจ าเป็นจะต้องมีความยุติธรรม ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม อันเป็นคุณลักษณะ
ส าคัญของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งรัฐมีบทบาทที่ส าคัญในการวางรากฐานและรักษากฎระเบียบต่างๆ    
การสร้างหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของรัฐนั้นจ าเป็นต้องอาศัยระบบการจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ และมีนโยบายการบริหารภายใต้กฎหมายที่สามารถตรวจสอบได้ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง



ที่รัฐจะต้องน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางการปฏิรูประบบงาน เพ่ือปรับปรุงการบริหาร
จัดการให้มีประสิทธิภาพและเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  

7. กระบวนการบริหารราชการไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของภาครัฐ 
  8.1 ภารกิจหลัก เป็นงานหลักตามบทบาทภารกิจและพันธกิจของหน่วยงาน ซึ่งกฎหมายก าหนดไว้
ว่าจะต้องท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด เป็นงานที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง 
  8.2 ภารกิจรอง เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนให้ภารกิจหลักของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การ
บริการข้อมูลทางด้านวิชา ข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ 
  8.3 ภารกิจสนับสนุน เป็นประเภทงานด้านอ านวยการ งานธุรการ งานบริการ เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

9. ทิศทางการปฏิรูปราชการไทย (หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ ) 
  1. จัดระบบการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม 
  2. พัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานอ่ืนๆ ของรัฐให้
เป็นไปตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
  3. ด าเนินการให้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคลากรต่างๆ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม  
  4. เน้นมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

10. การปฏิรูปประเทศ (หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ) 
  ๑. ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการจัดท าบริการ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 
   ๒. ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูล
เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 



  ๓. ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคนภาครัฐให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
แต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 
  ๔. ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่าง
แท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของ
งานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการ
บริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้
อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
  ๕. ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้และมี
กลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

11. วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 สู่ราชการ 4.0  
  11.1 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 3 ประการ สู่ราชการยุคใหม่  
   (1) ท างานประสานสัมพันธ์กัน 
   (2) พัฒนาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
   (3) ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
  11.2 วิธีการท างาน 
   (1) เน้นการบูรณาการที่เป็นนโยบายส าคัญเข้ากับงานประจ า และแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
   (2) เน้นการท างานเชิงรุก ต้องรู้ว่าอะไรมีความส าคัญที่จะต้องท าก่อนหรือหลัง รู้ว่าอะไรคือ
จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ รู้เท่าทันความเสี่ยง สามารถจัดการกับความเสี่ยงได ้
   (3) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในระยะยาว มองเป้าหมายโดยเน้นที่ผลลัพธ์ พัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร 
   (4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เน้นการท างานเป็นหุ้นส่วนในการท างาน หรือ 
Partnership การมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ 

12. ส่ิงท้าทายการบริหารจัดการในภาครัฐ 
  1. ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่ายประจ าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง งานบุคลากรมีสัดส่วนสูงขึ้นและ
โครงสร้างของภาครัฐขาดระบบการท างานลักษณะประชารัฐ 
  2. คนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถไม่นิยมเข้ารับราชการ ท าให้มีแนวโน้มขาดก าลังคนที่จะมา
ทดแทนคนที่เกษียณอายุ 
  3. การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า และการให้บริการประชาชนจะต้องปรับปรุงให้ได้
มาตรฐานสากล 
  4. กระบวนการจัดสรรงบประมาณขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5. การทุจริตและประพฤติมิชอบขยายไปทั้งภาครัฐ และองค์กรเอกชน 
  6. การก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจขาดแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และมีการบริหารที่ซ้ าซ้อน 
  7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและการให้บริการ ที่ขาดประสิทธิภาพและความ
โปร่งใส ไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่ 
  8. กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากล มีความล้าหลัง และกระบวนการตรากฎหมายยังมีจุดอ่อน 



  9. ระบบและกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพ และไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่าง              
เสมอภาค เป็นธรรม และอาจไมร่ับกับความเป็นสากล 

13. สถานการณ์ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดิน 
  1. ระบบราชการมีขนาดและบทบาทที่ไม่เหมาะสมกับภารกิจภาครัฐ  
  2. มีการทุจริตคอร์รัปชั่น จากการที่เจ้าหน้าที่มุ่งประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การบริหารงาน
ขาดความโปร่งใส ไม่มีธรรมาภิบาล และขาดประสิทธิภาพ  
  3. ระบบราชการมีโครงสร้างขนาดใหญ่และสลับซับซ้อนเกินความจ าเป็น โดยเฉพาะราชการบริหารส่วนกลาง 
  4. บทบาทภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ กระทรวง ทบวง กรม ที่เหลื่อมล้ า ซับซ้อนกัน และมีความ
รับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน 
  5. ศูนย์อ านาจการปกครองมารวมไว้ที่ส่วนกลาง ขาดการมอบอ านาจ กระจายอ านาจอย่างเหมาะสม               
ส่งผลให้บริการสาธารณะเกิดความล่าช้า 
  6. ระบบการท างานที่ขาดความเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการที่ยึดพ้ืนที่  หน้าที่ และการมี
ส่วนร่วม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
  7. ราชการส่วนกลางไปตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคจ านวนมาก ขาดความเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงาน
ภายในจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดขาดเอกภาพในการบังคับบัญชา 
  8. การทับซ้อนในการท างานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการถ่ายโอนงานให้ส่วนท้องถิ่น
ยังไม่เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจ 
  9. การเลื่อน การโอน การย้าย การแต่งตั้ง รวมทั้งการพิจารณาบ าเหน็จความชอบ ยังไม่เป็นตาม
ระบบคุณธรรม 

14. ร่วมคิด ร่วมแก้ ปัญหาราชการไทย 
  1. ก าหนดอ านาจหน้าที่และความสัมพันธ์ของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดย
ก าหนดขอบเขต อ านาจ หน้าที่ของราชการทุกภาคส่วนให้ชัดเจน ทบทวนปรับปรุงบทบาทหน้าที่ ของ
หน่วยงานส่วนกลางที่ไปปฏิบัติงานอยู่ส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามนโยบาย การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางไป
ยังส่วนท้องถิ่นต้องจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรให้สอดคล้องกัน  
  2. ทบทวนและจ าแนกบทบาทภารกิจของภาครัฐ เพ่ือก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานและบุคลากร                
โดยภาครัฐจะต้องท างานที่มีความส าคัญตามยุทธศาสตร์ ซึ่งกฎหมายก าหนดไว้เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง ทบทวน ยุบ หรือเลิก ส าหรับงานหรือองค์กรที่หมดภารกิจแล้ว ทบทวนถ่ายโอน
งานส่วนกลางไปให้ท้องถิ่นภาคประชาชน องค์กรมหาชน องค์กรอื่นของรัฐ และเอกชนด าเนินการแทน  
  3. ออกแบบโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจต่างๆ ของภาครัฐ ในลักษณะที่มีความคล่องตัวต่อ               
การเปลี่ยนแปลงและยุบเลิกได้ง่าย โครงสร้างองค์กรต้องมีความยืดหยุ่น  ทั้งในเชิงของการปรับเปลี่ยน
โครงสร้าง ระบบงาน ระบบงบประมาณ ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล  
  4. พัฒนากลไกหรือเครื่องมือ การสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างบริหารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นก าหนดรูปแบบและวิธีการท างานระหว่างส่วนราชการ โดยเน้นความ
ร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กัน เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกัน ใช้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ของทุกภาคส่วน และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า           
ไม่ซ้ าซ้อน ก าหนดตัวชี้วัดในการด าเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมกัน เพ่ือติดตามตรวจสอบ และประเมินผล 



  5. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค มอบอ านาจการด าเนินงานใน
จังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ออกแบบโครงสร้างส่วนราชการประจ าจังหวัด
เพ่ือเป็นตัวแทนของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการใน
พ้ืนที่ สามารถปฏิบัติงานแทนส่วนกลางได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในระดับท้องที่ 
  6. เสริมสร้างความเข้มแข็งและการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ่ายโอนภารกิจ 
งบประมาณ บุคลากร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และต้องปรับโครงสร้างให้เหมาะสม  
  7. จัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกัน ทุกส่วนราชการจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินงานในจังหวัดตามยุทธศาสตร์ โดยจัดสรรงบประมาณในเชิงพ้ืนที่ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
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