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2. การประเมินผล
1. สังเกตการตอบคำถามและตัง้ คำถาม
2. สังเกตการอภิปรายร่วมกันขณะทำงานเป็นกลุ่ม
3. สังเกตบทบาทหัวหน้าและสมาชิกในการทำงานเป็นกลุ่ม
4. สังเกตการณ์นำความรู้ไปใช้ในการทำแผนผังประมวลความรู้
5. วั ด เจตคติ จ ากการสั ง เกตพฤติ ก รรม การกระตือ รื อ ร้ น ในการทำกิ จ กรรม และ
คุณภาพของผลงาน
6. สังเกตจากการมีส ่ว นร่ วมในการตอบคำถามและซักถามปั ญหาของนักศึก ษาใน
ห้องเรียน
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1
รหัสวิชา PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ)
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 1 ความหมาย และความสำคัญของหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐ
หัวข้อเนื้อหา
1. บทนำ ความหมาย ความสำคัญของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่มใิ ช่ภาครัฐ
2. หลักการ นโยบาย ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่มใิ ช่ภาครัฐ
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมายของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐ
2. สามารถอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐ
3. เข้าใจถึงหลักการบริหารหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐ
สื่อการสอน
1. สื่อการสอน Power Point
2. เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่มิใช่ภาครัฐ
3. โปรแกรม Google Classroom และ โปรแกรม Padlet
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บทที่ 1
บทนำ

ความหมายและความสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ
ก.พ.ร. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ และหลักการ
จำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างรูปแบบองค์กรประเภทต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับการดำเนินบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความแตกต่างกันหลากหลายตามภารกิจ
แต่ละประเภทได ้ และสามารถกำหนดกระบวนการบริหารงานภายในให ้สอดคล้ องกับประเภท
ภารกิจ เพื่อให้เกิดการทำงานอย่างมีประสทธิภาพ และมีความคล่องตัวในการบริหารงานมากกว่า
รูปแบบองค์การที่เป็นหน่วยราชการ
การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร
1. หน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล
สามารถแยกพิจารณาได ้4 ประเภทคือ
1) ส่วนราชการ
2) รัฐวิสาหกิจ
3) องค์การมหาชน
4) หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ซึ่งสามารถจำแนกเป็น 3 ประเภทคือ
(1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
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(2) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
(3) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
2. หน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ
เป็นหน่วยงานที่ไม่เข้ าตามหลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ใช้ อำนาจรัฐหรือเป็น
กลไกของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) สภาวิชาชีพ
2) สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึง่ เป็นกลไกของส่วนราชการ
3) นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ
การจัดทำบริการสาธารณะ รัฐจะมีทางเลือกในการให้บริการใน 2 รูปแบบหลัก คือการ
จัดทำบริการสาธารณะโดยรัฐ และการจัด ทำบริการสาธารณะของเอกชน ซึ่ งการจัดทำบริก าร
สาธารณะโดยรัฐส่วนใหญ่นั้นจะจัด ทำโดยใชองค์กรภายในกำกับของฝ่ายบริหารในการจัด ทำ
ประเด็นที่เป็นปัญหาข้ อถกเถีย งคือ สถานะขององค์กรต่าง ๆ ในกำกับของฝ่ายบริหารว่ าเป็น
“หน่วยงานของรัฐ” หรือไม่ ก.พ.ร. จึงได ้วางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ
ดังนี้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ
1. ความสัมพันธ์กับรัฐ
ประกอบดว้ย การจัดตั้ง รูปแบบ การแต่งตั้งบุคลากรระดับสูง และการกำกับดูแลของรัฐ
โดยพิจารณาถึงที่มาของการจั ดตั้งประเภทของหน่วยงานที่ระบุไว้ ในกฎหมายจัดตั้ง อำนาจหรือ

PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

5

บทบาทของรัฐในการแต่งตั้งคณะกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน บทบาทของรัฐในการ
กำกับดูแลการดำเนินกิจการของหน่วยงาน มีรายละเอียดดังนี้
1) การจัดตั้ง : พิจารณาถึงที่มาของการจัดตั้ง เช่น กฎหมายที่ใช้ ในการจัดตั้ง หากจัดตั้ง
โดย กฎหมายมหาชน เช่ น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด ถือว่ามีความสม
พั น ธ์ ก ั บ รั ฐ สู ง แต่ ห ากจั ด ตั ้ ง โดยการจดทะเบี ย นบริ ษ ั ท จำกั ด หรื อ บริ ษ ั ท มหาชน ถื อ ว่ า มี
ความสัมพันธ์กับรัฐน้อย
2) รูปแบบ : พิจารณาถึงประเภทของหน่วยงานที่ระบุไว ใ้ นกฎหมายจัดตั้ง เช่น กำหนดว่า
เป็นรัฐวิสาหกิจ กำหนดว่าเป็นนิติบุคคล ที่มใิ ชส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจในกำกับของกระทรวง
จะถือว่ามีความสมพันธ์กับรัฐ แต่หากกำหนดว่าเป็นนิติบุคคลเท่านั้นจะถือว่าไม่มีความสมพันธ์กับ
รัฐ
3) การแต่งตั้งบุค ลากรระดับสูง : พิจารณาว่ารัฐมี อ ำนาจหรือบทบาทในการแต่ง ตั ้ง
คณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างไร หรือไม่มี อำนาจเแต่อย่างใด เช่น
คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารสูงสุดต้องผ่านการสรรหาตามระเบียบ
กฎหมายใด
4) การกำกับดูแลของรัฐ : พิจารณาว่ารัฐมีบทบาทในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของ
หน่วยงานนั้นหรือไม่ อย่างไร เช่ น อำนาจในการกำกับดูแลตามกฎหมาย การดำรงตำแหน่งใน
คณะกรรมการกำหนดนโยบาย การอนุมัติโครงการ อำนาจยับยั้งของรัฐมนตรี อำนาจวินิจฉัยชี้
ขาดของคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
2. กิจกรรม
พิจารณาถึงกิจกรรมของหน่วยงานนั้ นเป็นบริก ารสาธารณะหรือไม่ และเป็นบริก าร
สาธารณะประเภทใด
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3. งบประมาณ/รายได้ของหน่วยงาน การค้ำประกันหนี้
พิจารณาถึงแหล่งที่มาของงบประมาณและหรือรายได ้หลักของหน่วยงานว่ามาจากแหล่ง
ใด เป็นเงินงบประมาณของรัฐ หรือเป็นรายได ้ที่หน่วยงานได ้รับจากการดำเนินกิจกรรม หรือเป็น
การสมทบเงินเข้ากองทุน เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาว่ารัฐค้ำประกันหนี้ของหน่วยงานนั้นหรือไม่ โดย
ยึดพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพิจารณา
4. สถานะของบุคลากร
พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงานมีสถานะอย่างไร เป็นข้ าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายใดหรือไม่ หรือเป็นลูกจ้ างพนักงานที่ใช้สัญญาจ้างตามกฎหมาย
แรงงาน
5. วิธีการและระบบกฎหมายที่ใชในการทำกิจกรรม
พิจารณาถึงการดำเนินกิจกรรมหลักของหน่วยงานว่า หน่วยงานต้ องใช้อำนาจรัฐบังคับ
ฝ่ายเดียวเป็นหลักในการทำงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน หรือใช้ รูปแบบ
ของสัญญาระหว่างหน่วยงาน
6. ความเป็นเจ้าของและอำนาจในการบริหารจัดการ
พิจารณาจากที่มาของการจัดตั้ง เงินทุนประเดิม สั ดส่วนของรัฐในการถือหุ้น อำนาจตัด
สนใจในการบริหารจัดการ และการมีสวนในการครอบงำกิจการ

PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

7

การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหาร
การจัดทำบริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐ รัฐจะจัด ทำโดยใชองค์กรภายใน
กำกับของฝ่ายบริหารจัดทำบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ซึ่งสามารถ
แยกพิจารณาได้ 4 ประเภท คือ
1) องค์การส่วนราชการ
2) องค์การรัฐวิสาหกิจ
3) องค์การมหาชน
4) หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ ประกอบด้วย (1) องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent
Administrative Organization) และ (2) กองทุนที่เป็นนิติบุคคล

องค์การส่วนราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง ซ่ึงเป็นภารกิจหลกัของรัฐ
ให้บริการเป็นการทั่ วไปและไม่มุ่งกำไร และมีความสัมพั นธ์กับรัฐ ซ่ึงประกอบด้วย รัฐจัดตั้ง รัฐ
ปกครองบังคับบัญชา ใช้งบประมาณแผ่นดิน ใช้อ ำนาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลั กในการดำเนิน
กิจกรรม บุคลากรมีสถานะเป็นข้ าราชการและรัฐต้องรับผดิชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกระทำของ
หน่วยงาน
มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
1. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้ บริการสาธารณะทางปกครอง (Administrative Public
Service) ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ เช่ น การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันประเทศ การ
ออกกฎระเบี ย บ อนุ ม ั ต ิ อนุ ญ าตตามกฎหมาย รวมทั ้ ง งานนโยบายต่ า ง ๆ เช่ น การกำหนด
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ
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2. ให้บริการเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งกำไร
3. ความสัมพันธ์กับรัฐ ได้แก่
(1) รัฐจัดตัง้
(2) รัฐปกครองบังคับบัญชา
(3) ใช้งบประมาณแผ่นดิน
(4) ใช้อำนาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการดำเนินกิจกรรม
(5) บุคลากรมีสถานะเป็นข้าราชการ
(6) รัฐต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกระทำของหน่วยงาน
การขอจัดตั้งส่วนราชการ
1) ในการร่างกฎหมายเพื่อใชบังคับในเรื่องใดก็ตามไม่ควรมีข้ อกำหนดในรายละเอียดให้มี
การจัดตัง้ สวนราชการขึ้นใหม่ (ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกรม หรือ สำนัก/กอง)
2) หากจะมีการจัดตัง้ สวนราชการขึ้นใหม่ ให้ส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้
(1) กรณีการขอจัดตั้งสวนราชการระดับกรม ให้ กระทรวงดำเนินการขอจัดตั้งสวนราชการ
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งนี้ให้ นำเรื่องการขอจัดตั้งส่ วนราชการเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบ
ราชการของกระทรวง และ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี
(2) กรณี ก ารขอจั ด ตั ้ ง สวนราชการระดั บ ต่ ำ กว่ า กรม จะต้ อ งดำเนิ น การตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม 2549
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(3) เพื่อประโยชน์ในการกลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดตั้งส่ วนราชการ ให้กระทรวง
ที่ประสงค์จะขอจัดตั้งส่ วนราชการ จัด ทำรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบคำชี้แจง
ประกอบการขอจัดตัง้ ส่วนราชการ

องค์การรัฐวิสาหกิจ
มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
1. เป็ น หน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบบริ ก ารสาธารณะทางอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยกรรม
(Industrial and Commercial Public Services) ซึ่งงผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะ
เป็นการให้บ ริก ารสาธารณะ และงานสาธารณูป โภคขนาดใหญ่ หรืองานของรัฐ บางด้านที ่ มี
ความสำคัญ ต่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือการดำเนินกิจกรรมมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐยังจำเป็นต้องควบคุมและดำเนินการแต่ผู้เดียว หรือ
เป็นงานที่ภาคเอกชนยังไม่พร้อมที่จะลงทุนดำเนินการ หรือเป็นกิจการที่รัฐจำเป็นต้องแทรกแซง
ตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม หรือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้งาน
บริการนัน้ ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ค่าใชจ่าย และอื่น ๆ
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได ้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการดำเนินงานเชิง
พาณิชย์ ต้องไม่มีว ัตถุป ระสงค์มุ่ งกำไรสูงสุด (Maximization of Profit) เช่นที่เ อกชนกระทำกั น
โดยทั่วไป แต่หากมีความจำเป็นต้องรับเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นครั้งคราวหรือบางส่วน ใน
กรณีนี้ รัฐควร จัดสรรงบประมาณให้ในรูปของเงินอุดหนุน ซึ่งควรจะแยกจากการเก็บค่าบริการ
ตามปกติของรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ ให้ชัดเจน
3. เป็นนิติบุคคล
4. ความสัมพันธ์กับรัฐ
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(1) รัฐจัดตัง้
(2) ทุนเกินครึ่งเป็นของรัฐ
(3) รั ฐ มี อ ำนาจกำกั บ ดู แ ลตามที ่ ก ฎหมายกำหนด (เช่ น ผ่ า นการแต่ ง ตั ้ ง ถอดถอน
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การอนุมัตงิ บประมาณ การให้นโยบาย ฯลฯ)
(4) การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐและรายได้ตอ้ งส่งคืนรัฐ
(5) บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(6) วิธีดำเนินการไม่ใช้อำนาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา ไม่ใช่กฎระเบียบของทาง
ราชการในการบริหารการเงิน การบริหารงานและการบริหารบุคคล ยกเว้น รัฐวิสาหกิจที่ต้องใช้
อำนาจของรัฐ เช่น เวนคืน ปักเสา พาดสาย ต้องจัดตัง้ โดยมีพระราชบัญญัติรองรับ

การจัดประเภทของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง
1) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน เป็นต้น
2) จัดตั้งโดยพระราชกำหนด เช่น บรรษัทตลาดรองรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริษัท
บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เป็นต้น
3) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การสวน
พฤกษ์ศาสตร์ เป็นต้น
4) จั ด ตั ้ ง โดยระเบี ย บหรื อ ข้ อ บั ง คั บ เช่ น โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลั ง
องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

11

5) จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัด เช่น บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด บริษัทไทยเดินเรือทะเล
จำกัด บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เป็นต้น
อนึ่ง ก.พ.ร. มีข้อสังเกตในกรณีรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยระเบียบ หรือข้อบังคับ
ตามข้อ 4) นั้น ควรที่จะได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดตั้งใหม่ โดยควรจัดตั้งโดยพระราช
กฤษฎีกาซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัตวิ ่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล พ.ศ.
2496
นอกจากนี้ เมื่อนำหลักการจัดประเภทหน่วยงานของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชนไปทดสอบกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่มีข้อถกเถียงว่าควรจัดเป็น
รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน พบว่า มีรัฐวิสาหกิจจำนวน 10 แห่ง ที่ควรจัด เป็น
องค์การมหาชน ได ้แก่ องค์การสวนสตว์ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันการบินพลเรือน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การ
พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์ ว ิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง ชาติ องค์ ก ารจั ด การน้ ำ เสี ย และองค์ ก ารตลาดเ พื่ อ
เกษตรกร อนึ่ง การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง เป็นองค์การมหาชนนั้นต้องขึ้นกับ
ความสมัครใจของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
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องค์การมหาชน
มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
1. เป็นหน่ว ยงานที่ รับ ผิด ชอบบริก ารสาธารณะทางสั งคมและวั ฒนธรรม (Social and
Cultural Public Services) เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การ
พัฒนาและส่ งเสริมการกีฬา การพัฒนาและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติ การบริ ก ารทางสาธารณสุ ข และการแพทย์ การสั งคม
สงเคราะห์ นันทนาการ สวนสั ตว์ การอำนวยการบริการแก่ประชาชน หรือการดำเนินการอันเป็น
สาธารณะประโยชน์อื่นใด ซึ่ งไม่เ หมาะที่จะใช้ วิธ ีการของราชการในการบริหาร อนึ่ง บริก าร
สาธารณะขององค์การมหาชนต้องไม่เป็นกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับภาคเอกชนซึ่ งเป็น
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
3. เป็นนิติบุคคล
4. ความสัมพันธ์กับรัฐ
(1) รัฐจัดตัง้
(2) ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได ้ (ยกเว้ น มหาวิทยาลัยต้อง
ดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง)
(3) รัฐมีอำนาจกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น ผ่านการแต่งตั้งถอดถอนคณะ
กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง การอนุมัตงิ บประมาณ การให้นโยบาย ฯลฯ)
(4) การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ
(5) บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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(6) วิธีดำเนินการไม่ใช้อำนาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญาไม่ใช้กฎระเบียบของทาง
ราชการ (ยกเว้นกิจกรรมที่ต้องใชอำนาจฝ่ายเดียวต้องออกพระราชบัญญัติ รวมทั้งกรณีจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)
การจัดประเภทขององค์การมหาชน ตามกฎหมายจัดตั้ง
1) องค์ก ารมหาชนที่จัด ตั้งโดยพระราชกฤษฎีก าซึ่ งออกตามความในพระราชบัญ ญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีจำนวน 39 แห่ง (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2558)
2) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานในกำกับ) จำนวน 16 แห่ง
(ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558) เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นต้น
การกำกับดูแลองค์การมหาชน
โดยหลักการรัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามกฎหมายจัดตั้งจะมีความสัมพันธ์กับองค์การมหาชน
ซึ่งมีความแตกต่างจากส่ วนราชการ กล่าวคือ จะกำหนดบทบาทของรัฐ มนตรีท ี่มีต่อองค์ก าร
มหาชนในลัก ษณะของการกำกับ ดู แล มิใ ช่ ก ารบังคับ บัญ ชาส่ วนราชการอย่ างที่ ก ำหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.
2542 มาตรา 43 กำหนดให้รัฐมนตรีผรู้ ักษาการเป็นผูม้ ีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับ
ดูแลองค์การมหาชนให้ดำเนินการบรรลุผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์การมหาชนนั้น
ในทำนองเดีย วกัน บทบัญ ญัติเ กี่ย วกั บ บทบาทของคณะรัฐ มนตรีและรัฐ มนตรีท ี่ ก ำหนดไว้ ใ น
พระราชบัญญัติเฉพาะนั้น คณะรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด เช่น
การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบ
แทนอื่นของคณะกรรมการ ส่ ว นบทบาทของรัฐ มนตรีโ ดยส่ วนใหญ่ จ ะทำหน้ าที่ เ ป็ นประธาน
คณะกรรมการ หรือเป็ นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะมีบ ทบาทในการกำหนดนโยบายและ
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ควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของหน่วยงานสำหรับความสมพันธ์กับกระทรวงนั้น องค์การมหาชน
ทั้งสองประเภทจะมีความสัมพันธ์กับกระทรวงในสองเรื่องหลัก คือ
1) การมีผู้แทนของกระทรวงเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการ
2) การจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่ งต้องสอดคล้องกับ
แผนปฏิบ ัติราชการของกระทรวงที่เ กี่ย วข้ อ งกับ องค์ก ารมหาชน องค์ก ารมหาชนจึง มิไ ด้ เ ป็ น
หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงหรือสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแล
ของรัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมาย ปลัดกระทรวง หรือข้าราชการอื่น ไม่สามารถจะใช้อำนาจ
บังคับบัญชาต่อองค์การมหาชน ดังนัน้ จึงเห็นควรซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องนีต้ ่อหน่วยงานของรัฐ
เพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อองค์การมหาชนทั้งสองประเภท โดยเฉพาะ
องค์การมหาชนที่นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามกฎหมายจัดตั้ง
การขอจัดตั้งองค์การมหาชน
1) ในการร่างกฎหมายเพื่อใช้ บ ังคับ กับ เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ ตาม ไม่ควรมี ข้อกำหนดใน
รายละเอียดให้มีการจัดตั้งองค์การมหาชนทั้งสองประเภท คือ (1) องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระ
ราชกฤษฎีกา จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 (2) องค์การมหาชนที่จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะหรือที่เรียกว่าหน่วยงานในกำกับของกระทรวงขึ้นใหม่
2) การจัดตั้งองค์การมหาชนโดยทั่วไป ให้ ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3
เมษายน 2550 คือ ให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยการตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา เว้ นแต่องค์การมหาชนนั้น จำเป็นต้องใช้อำนาจรัฐฝ่ายเดียว (Unilateral Act) อัน
กระทบต่อสิ ท ธิเ สรีภาพของบุค คล กรณีก ารจัดตั้งกองทุน ซึ่งยกเว้ นกฎหมายว่าด้ วยวิธ ีก าร
งบประมาณหรือกฎหมายเงินคงคลัง หรือกรณีการจัดตั้งสถาบันอุดมศกษาของรัฐซึ่ งต้องประสาท
ปริญญาบัตร จึงให้ตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะได้
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3) ให้กระทรวงที่ประสงค์จะจัดตั้ งองค์การมหาชนดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2549 โดยให้จัดทำคำชี้แจงประกอบคำขอ ส่งไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อ
นำเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
นอกจากหน่ว ยงานของรัฐ ในรูป แบบองค์ก ารส่ ว นราชการ องค์ก ารรัฐ วิส าหกิ จ และ
องค์การมหาชนแล้ ว ยังมี องค์การของรัฐในรูปแบบอื่น ๆ ที่มิได้ ถูกจัดไว้ในรูปแบบข้ างต้น ซึ่ง
สามารถสรุปลักษณะขององค์การเหล่านั้นได้ ดังนี้
หน่ ว ยธุ ร การขององค์ ก ารของรั ฐ ที ่ เ ป็ น อิ ส ระ ( Independent Administrative
Organization)
มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
1. เป็นหน่วยงานรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึน้ เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแลกิจกรรมของ
รัฐหรือดำเนินกิจการบริการสาธารณะตามนโยบายสำคัญที่ต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด
ปราศจากแทรกแซงจากอำนาจทางการเมือง ซึ่งจะมีคณะกรรมการเป็นองค์กรที่มี อำนาจ และมี
หน่วยธุรการเพื่อทำหน้าที่อำนวยการ
2. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
3. เป็นนิติบุคคล
4. ความสัมพันธ์กับรัฐ
(1) รัฐจัดตั้ง
(2) ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
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(3) รั ฐ มี อ ำนาจกำกั บ ดู แ ลตามที ่ ก ฎหมายกำหนด เช่ น ผ่ า นการแต่ ง ตั ้ ง ถอดถอน
คณะกรรมการ และผูบ้ ริหารระดับสูง การอนุมัตงิ บประมาณ การให้นโยบาย ฯลฯ
(4) บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(5) ต้ อ งการอำนาจตามกฎหมายของเจ้ า หน้ า ที ่ ข องรั ฐ ในการบั ง คั บ ฝ่ า ยเดี ย วต่ อ
ประชาชนหรือกำกับตรวจสอบ
(6) การบริหารงานไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการ
(7) รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

การจัดประเภทของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระตามลักษณะ
ภารกิจ
1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่ ทำหน้าที่กำกับ ดูแลเป็นหน่วยธุรการขององค์การที่
จัดตั้งขึ้น เพื่อให้กลไกตลาดสามารถทำงานได้อย่างแท้จริงโดยไม่บิดเบือน เพื่อให้ เกิดความเป็น
ธรรมในต่างประเทศจะใชในการกำกับตลาดเงินและตลาดทุน ตัวอย่างเช่ น International Trade
Commission และธนาคารกลางของสหรัฐอเมริก า ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรควบคุม กำกับวิท ยุ
โทรทัศน์ สำหรับในประเทศไทยเป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญั ติเฉพาะ ตัวอย่างเช่ น
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เป็นต้น
2. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่ ทำหน้าที่ให้บริการ เป็นหน่วยธุรการขององค์การที่
จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การให้บริการสาธารณะของรัฐ ในกิจการใดกิจการหนึ่ง ที่ต้ องการความมีอิสระ
จากฝ่ายบริหารและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง โดยเฉพาะสื่อมวลชน สำหรับในประเทศ
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ไทยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ตัวอย่างเช่ น องค์การกระจายเสี ยงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น

กองทุนที่เป็นนิติบุคคล
หลักการกองทุนที่เป็นนิติบุคคล
กองทุนที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ เนื่องจากต้ องการอำนาจรัฐ
ในการบังคับฝ่ายเดียวต่อภาคเอกชนหรือประชาชนในการสมทบเงินเข้ ากองทุน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์
ของการจัด ตั้งกองทุนก็เ พื่อเป็นกลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ ในการดำเนินบริก ารสาธารณะแก่
ประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรือเพื่อการแก้ ไขปัญ หาทางเศรษฐกิจเฉพาะด้ าน การ
ดำเนินงานของกองทุนจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบจากกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ การ
บริหารกองทุนจะบริหารในรูปของคณะกรรมการ โดยมีหน่วยธุรการรองรับการทำหน้าที่ใน 3
รูปแบบ คือ
(1) รัฐวิสาหกิจ
(2) องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติ
(3) ส่วนราชการ

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
หลักการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
(1) เป็นหน่วยงานให้บริการภายในของระบบราชการโดยมีลักษณะกึ่งอิสระ แต่ไม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคล ยังคงถือเป็นส่ วนหนึ่งของกรม และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้า ส่ ว น
ราชการระดับกรม มีเป้าหมายให้บริการหน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นหลัก และหากมีกำลังการผลิต
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ส่วนเกินจะให้บริการหน่วยงานอื่นและประชาชนได ้ (ซึ่งทำให้แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจที่มิได้เป็นนิติ
บุคคล เช่น โรงงานยาสูบ ฯ ที่ให้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแก่ประชาชน
เป็นหลัก)
(2) การดำเนินงานใช้รูปแบบวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถจะเรียกเก็บค่าบริการ
จากหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือลูกค้าผูร้ ับบริการอื่น ๆ ได ้
(3) ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร และไม่นำส่งรายได้เข้ารัฐโดยตรง หรือจำเป็นต้อง
เลี้ยงตัวเองได้เป็นสำคัญ แต่ในบางกรณีอาจมีการวางเงื่อนไขให้ ต้องนำส่งรายได้เหนือรายจ่าย
บางส่วนเข้ารัฐตามสมควร
(4) ความสัมพันธ์กับส่วนราชการเจ้าสังกัด จัดตั้งขึ้นจากการแปลงสภาพหน่วยงานบาง
หน่วยของส่วนราชการเจ้าสังกัดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ยังคงเป็นสวนหนึ่งของสวนราชการเจาส่ งกัด และไม่มีฐานะเป็น
นิติบุคคลแยกจากส่วนราชการเจ้าสังกัด ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วย
บริการรูปแบบพิเ ศษ ในลักษณะค่าตอบแทนหรือค่าบริก ารในการใช้ บ ริก ารของหน่ว ยบริก าร
รูปแบบพิเศษ หรือค่าใช้ จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก แต่จะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษไม่ได้ ส่วนราชการเจ้าสังกัดมีอำนาจบริหารจัดการ (ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และผูอ้ ำนวยการและการให้นโยบาย)
การดำเนินงานใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องได้รับการมอบอำนาจจากหัวหน้า
ส่วนราชการหน่วยงานเจ้ าสังกัด บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนคลายกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดอิสระความคล่องตัวทางการบริหารจัดการ
การจำแนกประเภทของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามลักษณะภารกิจของหน่วยงาน
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1) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการใหhบริการด้านพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรมแก่ส่ วนราชการเจ้ าสังกัด ยกตัวอย่างเช่ น สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจา
นุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
2) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มลี ักษณะภารกิจในการให้บริการด้านบริการสาธารณะทาง
สังคม และวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่ น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หน่วยงานทางด้านศลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

หน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ
จากผลการวิเคราะห์หน่วยงานที่รัฐใชเป็นกลไกในการจัด ทำบริการสาธารณะพบว่า มี
หน่วยงานจำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าตามหลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ใช้ อำนาจรัฐหรือเป็น
กลไกของรัฐในการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
(1) สภาวิชาชีพ
(2) สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ
(3) นิติบุคคลเฉพาะกิจ

สภาวิชาชีพ
เป็นหน่วยงานที่มิใชหน่วยงานของรัฐแต่ใช้ อำนาจรัฐในการดำเนินกิจกรรม จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติวิชาชี พเฉพาะเพื่อจัดตั้งสภาวิชาชี พ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต สั่งพัก
ใช้ใบอนุญาตหรือเพิก ถอนใบอนุญ าต และรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ ท ำการสอน รับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาชพนั้ น ๆ มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วย
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กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐ ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิ ก
รัฐมีบทบาทน้อยในการแต่งตั้งนายกสภา และเลขาธิการสภา คณะกรรมการมีหน้าที่ในการบริหาร
กิจการของสภาวิชาชี พตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง การดำเนินงานของสภาใช้ ระบบสัญญาของ
กฎหมายทั่วไป เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมของวิชาชพเท่านั้นที่ใช้กฎหมายปกครอง
มีรายได ้ส่วนใหญ่จากการเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากสมาชิ ก แต่อาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
เจ้าหน้าที่ของสภามิใช่ ข ้าราชการ มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญ ชาเจ้ าหน้าที่ของสภาทุก ระดับ
ตัวอย่างเช่น แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรมทันตแพทยสภา สภาทนายความ เป็นต้น

สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ
สถาบันภายใต้มูลนิธิ โดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อบริการสาธารณะ
เฉพาะด้าน จะจัดตัง้ โดยมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรม
เฉพาะสาขาในระยะเริ่มแรกและเมื่ออุตสาหกรรมสาขานั้น ๆ มีความเข้มแข็งแล้ว ภาคเอกชนจะรับ
ภารกิจนัน้ ไปดำเนินการเอง สถาบันเหล่านี้จะไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล แต่จะจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมา
รองรับ เป็นองค์กรรองรับด้ านการเงินและในการทำนิติกรรมต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย โครงสร้างการบริหารงานจะบริหารงานโดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร
เป็นผู้กำหนดนโยบาย ควบคุม ดูแล ติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการ ประกอบด้ วย ผู้แทน
จากหน่วยงานแม่ต้นสังกัด ภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
ตามสัดส่วนที่เหมาะสม แยกการบริหารเป็น 2 คณะ กรรมการ คือ คณะกรรมการมูลนิธิ และ
คณะกรรมการบริหาร สถาบันจะมีการกำหนดกฎระเบียบที่ใชในการบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ และพัสดุ ที่แตกต่างไปจากกฎระเบียบของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ งบประมาณที่
ใช้จ่ายในการดำเนินงานมาจากรายได ้ในการดำเนินงาน และงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรร
ให้เป็นรายปีในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ตัวอย่างสถาบันภายใต้มูลนิธิ ได้แก่ สถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ สถาบันส่ งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันเฉพาะด้ าน 7 แห่งภายใต้
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มูลนิธิ ซึ่งมีชื่อว่า “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” และสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังภายใต้
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle – SPV)
เป็นเครื่องมือพิเศษที่รัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนสำหรับโครงการ
สำคัญของภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ต้ องการให้เป็นหนี้สาธารณะ กิจกรรมของหน่วยงานจะมี
ลัก ษณะซื้ อขายบริก ารเช่ นเดีย วกับ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน แต่ไ ม่ต้ องการให้ เป็นหนี้
สาธารณะ จึงจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพื่อระดมทุนจากเอกชน
ความหมายของนิติบุคคลตามมาตรา 3 แห่งพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” หมายความว่า นิติ
บุคคล ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชกำหนดนี้ SPV จัดตั้ง
เป็นบริษัทจำกัดซึง่ เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจภายใต พ้ ระราชกำหนดนิตบิ ุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลง
สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ในปัจจุบันมีหนึ่งหน่วยงานที่ดำเนินกิจการแล้ว คือ บริษัท ดีเอ
ดี เอสพีวี จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึน้ ภายใต้วัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจในการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลงสิ นทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์
ราชการเท่านั้น ทั้งนี้ SPV ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจอื่นใด
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คำถามท้ายบท
1. อธิบายความหมายของหน่วยงานภาครัฐ
2. หน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีกี่ประเภท ได้แก่
อะไรบ้าง
3. หน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐกี่ประเภท ได้แก่
อะไรบ้าง
4. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐประกอบด้วยอะไรบ้าง
5. การจำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารสามารถทำได้อย่างไรบ้าง
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 2 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นส่วนราชการ
หัวข้อเนื้อหา
1. ความหมายและคำนิยามของส่วนราชการ
2. การจัดประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ความเป็นมาของระบบราชการ
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความหมายและคำนิยามของส่วนราชการ
2. สามารถอธิบายประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. เข้าใจความเป็นมาของระบบราชการ
สื่อการสอน
1.
2.
3.
4.

สื่อการสอน Power Point
เอกสารประกอบการ
โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
โปรแกรม Padlet
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บทที่ 2
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นส่วนราชการ

ความหมายของส่วนราชการ
หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการสาธารณะทางปกครองซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ
ให้บริการเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งกำไร ใช้งบประมาณแผ่นดิน ใช้อำนาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักใน
การดำเนินกิจกรรม บุคลากรมีสถานะเป็ นข้าราชการและรัฐต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการ
กระทำของหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครองซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ เช่น
การรัก ษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันประเทศ การออกกฎระเบีย บ อนุมัติ อนุญ าตตาม
กฎหมาย รวมทั้งงานนโยบายต่าง ๆ เช่น การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ
วัตถุประสงค์
ให้บริการเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งกำไร มีสถานะเป็นนิตบิ ุคคล
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมายถึง บุคลากรทุกประเภทที่ทำงานให้กับฝ่ายปกครอง ซึ่งมีหลายประเภทโดยส่วนใหญ่
ของบุคลากร ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ดังนี้
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1. ข้าราชการ
โดยทั ่ ว ไปข้ า ราชการจะแยกพิ จ ารณาออกได้ ประเภท คื อ ข้ า ราชการการเมื อ งกั บ
ข้าราชการประจำ ดังนี้
1) ข้าราชการการเมือง
เมื่อพิจารณาศึกษาถึง ข้าราชการการเมือง หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ตามที่มี
กฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นข้าราชการการเมือง ซึ่งอาจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองใน
ฝ่ายบริหาร เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฯลฯ ตามที่กำหนดไว้
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 หรือ อาจเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่ ง ข้ า ราชการการเมื อ งในฝ่ า ยนิ ต ิ บ ั ญ ญั ต ิ เช่ น ที ่ ป รึ ก ษาประธานรั ฐ สภา ที ่ ป รึ ก ษา
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขานุการประธานวุฒิสภา เลขาธิการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
ฯลฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ.ศ. 2518
หรืออาจเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการ
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ฯลฯ ตามที่กำหนดในมาตรา 58 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 ก็ได้ เป็นต้น
2) ข้าราชการประจำ
เมื่อพิจารณาศึกษาถึง ข้าราชการประจำ คือ บุคคลซึ่งสมัครใจเข้าทำงานกับฝ่ายปกครอง
อย่างถาวร และมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคำจำกัดความแล้วจะ
เห็นได้ว่าการที่จะเป็นข้าราชการจะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ ก) การเข้าเป็น
ข้าราชการ ข) การทำงานกับองค์กรที่จัดทำบริการสาธารณะ เช่น กระทรวง ทบวง กรม เป็นต้ น
และ ค) ความถาวรมั่นคงและในการทำงาน
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เมื่อพิจารณาศึกษาถึงข้าราชการประจำแบ่งออก เป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ ข้าราชการฝ่ายพล
เรือน ข้าราชการทหาร และข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 1. ข้าราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งข้าราชการ
พลเรือนแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ
(2.1) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งรับราชการโดยได้รับเงินเดือนในอัตราสามัญ
- ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
- ข้าราชการครู
- ข้าราชการตำรวจ
- ข้าราชการตุลาการ
- ข้าราชการอัยการ
- ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
- ข้าราชการองค์กรอิสระบางองค์กร คือ ข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้าราชการในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ข้าราชการในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
- ข้าราชการทหาร
- ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ (ก) พนักงานเทศบาล (ข) พนักงานส่วนตำบ
(ค) พนักงานเมืองพัทยา (ง) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบล และ (จ) ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร
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(2.2) ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในพระองค์พระมหากษัตริย์
ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
(2.3) ข้าราชการประจำต่างประเทศ
ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในต่างประเทศในกรณีพิเศษ
โดยเหตุผลทางการเมือง
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ซึ่งมิได้มสี ถานะเป็นข้าราชการ แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอยู่หลายประเภทด้วยกัน
ได้แก่
2.1 พนักงานอื่นของรัฐ
พนักงานอื่นของรัฐ ได้แก่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนัก งานกระทรวงสาธารณสุข พนัก งานในองค์ก ารมหาชนและองค์ก รของรัฐ อื่นที่ไม่ใช่ส่วน
ราชการ เช่น พนักงาน กสทช. พนักงานในองค์กรอิสระ เช่น พนักงานในสำนักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้ง เป็นต้น
2.2 ลูกจ้าง
ลูกจ้าง ได้แก่ บุคคลซึ่งทำงานอยู่กับองค์กรของฝ่ายปกครองต่าง ๆ ในตำแหน่งลูกจ้างที่ไม่
ถาวร ซึ่งลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ใช่ราชการนี้จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน
และมีการจ้างที่แตกต่างกันออกไป แยกออกได้ 2 ประเภท ดังนี้
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(1) ลูกจ้างประจำ คือ ลูกจ้างที่ส่วนราชการจ้างไว้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะประจำ
โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา รับอัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง
(2) ลูกจ้างชั่วคราว คือ ลูกจ้างรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี
ลัก ษณะชั่ว คราวหรือมีก ำหนดเวลา แต่ท ั้งนี้ระยะเวลาจ้ า งต้อ งไม่เ กิ นปี งบประมาณ
สามารถจ้างเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
2.3 ผู้เข้าร่วมงานอาสาสมัคร
ผูเ้ ข้าร่วมงานอาสาสมัคร ได้แก่ บุคคลซึ่งเสนอตัวต่อฝ่ายปกครองโดยสมัครใจที่จะร่วมมือ
หรื อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการทำงานของฝ่ า ยปกครองที เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ทำการบริ ก าร
สาธารณะ หรือประโยชน์สาธารณะ เช่น อาสาสมัครดับเพลิง เป็นต้น
2.4 ผู้เข้าร่วมงานที่ถูกเกณฑ์
ผู้เข้าร่วมงานที่ถูกเกณฑ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งเข้ามาร่วมงานกับฝ่ายปกครองโดยไม่สมัครใจ
กล่าวคือ มีการสั่งการหรือเรียกเข้ามาร่วมงาน เช่น ในยามสงครามบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
จะถูกเกณฑ์มาเป็นทหาร หรือในกรณีอื่นฝ่ายปกครองอาจเรียกบุคคลอื่นมาร่วมในการดำเนินการ
ของฝ่ายปกครอง เช่น มาเป็นพยานในศาล เป็นต้น

ความเป็นมาของระบบราชการ
1. ระบบราชการยุคก่อนปฏิรูป
ระบบราชการไทยได้มกี ารปฏิรูปสำคัญๆ มาหลายครั้งตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูประบบราชการแผ่นดินอีกครั้งในปีพ.ศ. 2435 โดยได้ปฏิรูป
โครงสร้างระบบราชการและจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3
ส่วน คือ
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1) การปฏิรูปการบริหารราชการส่วนกลาง เช่น การยกเลิกจตุสดมภ์ และการ
จัดการปกครองแบบมณฑล
2) การปฏิรูปการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่น การจัดการปกครอง แบบ
มณฑล
3) การปฏิรูประบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดการปกครองแบบ
เทศาภิบาล (เทศบาล)
ยุ ค รั ช กาลที ่ 7 แม้ ก ารปกครองประเทศจะมี ค วามพลิ ก ผั น มากมายและเป็ น ช่ ว ง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง แต่ก็ได้มีการนำ ระบบคุณธรรม (Merit System) ซึ่งประกอบด้วย หลัก
ความสามารถ (Competence) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักความมั่นคง (Security) หลักความ
เป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) เข้ามาเป็นกรอบแนวทางการวางระบบข้าราชการพล
เรือนสมัยใหม่ในระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2471
จากยุค พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2540 มีการพูดถึงการปฏิรูปหลายครั้ง แต่ในทางปฏิบัติยัง
ติดอยู่ในกรอบดังนี้
1)
2)
3)
4)

เน้นการแบ่งส่วนราชการ และการจัดอัตรากำลังข้าราชการ
ปฏิรูประบบราชการด้วยการปรับปรุงการให้บริการประชาชน
ส่งเสริมการมอบอำนาจและแบ่งอำนาจการบริหารราชการไปยังส่วนภูมิภาค
การกำหนดชื่อ และความหมายของหน่วยงานระดับต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีชื่อ
เรียกเป็นอย่างอื่น เช่น สำนัก สำนักงาน สำนักเลขาธิการ สถาบัน ศูนย์ศูนย์บริการ
สถานี สถานีทดลอง เป็นต้น
เพื่อให้กระทรวง กรมต่างๆ ถือเป็นแบบปฏิบัติเดียวกัน มีการตั้งหน่วยงานใหม่ เช่น การ
จัดตั้งศาลปกครอง การเสนอกฎหมายใหม่และการปรับปรุงกฎหมาย เช่น กฎหมาย ว่าด้วยข้อมูล
และข่าวสารของทางราชการการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการระเบียบสำนักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่ อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจการพัฒนาการบริการสาธารณะการปรับปรุง
ประสิทธิภาพกรมตำรวจ การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการข้าราชการอัยการ ฯลฯ
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ใน พ.ศ. 2540 มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการเป็น
ครั้งแรก มีการจัดทำแผนแม่บทการปฏิรูปราชการ(พ.ศ.2540-2544)ซึ่งนับว่าเป็นแผนแม่บทการ
ปฏิรูประบบราชการฉบับแรก โดยกำหนดหลักการ 2 หลักการ คือ
หลักการที่ 1 การปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของหน่วยงานรัฐ
หลักการที่ 2 การปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงานรัฐ
ส่วนในด้านการปฏิบัติที่ตามมามีดังนี้
1. การจัดกลุ่มภารกิจงานต่างๆ การจัดโครงสร้างส่วนราชการให้ สอดคล้องกับการจัด
กลุ่มภารกิจ
2. การมอบอำ นาจการปกครองสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. การแปรสภาพกิจกรรมของรัฐเป็นกิจกรรมของเอกชน
4. การลดขนาดกำลังของหน่วยงานรัฐโดยปิดหรือยุบรวมสำนักงานในต่างประเทศของ
กระทรวง ทบวง กรม และยุบเลิกลูกจ้างประจำ บางตำแหน่ง
5. การส่งเสริม สนับสนุนการให้รางวัลหน่วยงานดีเด่น และเจ้าหน้าที่ดีเด่นของหน่วยงาน
รัฐ
6. การจั ด ตั ้ ง และกำ หนดภารกิ จ องค์ ก ารมหาชน (Public Organization) เพื ่ อ ให้ก าร
บริหารภาครัฐ มีค วามคล่อ งตั ว และมีอ ิส ระมากขึ ้ น โดยการตราพระราชบั ญ ญั ติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542
7. การออกระเบียบสำ นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่
ดี พ.ศ. 2542
8. การออกระเบียบสำ นักนายกรัฐมตรีว่าด้วยการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการและ
สัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ พ.ศ. 2543
2. การปฏิรูประบบราชการ
การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545
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การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ทำให้โลกก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ซึ่ง
ทำให้ป ระเทศต่างๆได้รับ ผลกระทบจากกระแสสำคัญ เช่น เศรษฐกิจเสรีไ ร้พรมแดน (Global
Market Economy) สังคมบนฐานแห่งความรู้( Knowledge-based Society)และกระแสประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาล (Democratic Governance) ประเทศที่เรียนรู้และปรับตัวได้ทันโลก ก็จะอยู่รอด
และก้าวหน้าไปได้ในโลกของการแข่งขัน ส่วนประเทศที่ไม่สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับโลก
ยุคโลกาภิวัตน์นี้ไ ด้ก็จะประสบปัญ หาต่างๆ มากมาย อย่ างประเทศไทยเมื่อครั้งที่ไ ด้เ ชื่ อมต่อ
เศรษฐกิจของไทยเข้ ากับ เศรษฐกิจโลกในการเปิ ดเสรี ท างการเงิ นด้วย Bangkok International
Banking Facilities (BIBF) ในเวลาไม่นานธุรกิจอุตสาหกรรมของไทยก็ล้มละลายต้องขายกิจการกัน
อย่างมโหฬาร ซึ่งความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจนั้น ภาครั ฐไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้
ประกอบกับการเรียกร้องของประชาชนทำ ให้เกิดกระแสปฏิรูปใหม่และมีการเสนอรัฐธรรมนูญปี
พ.ศ. 2540 การปฏิรูประบบราชการไทยได้มีการนำ เครื่องมือทางการบริหารใหม่ๆ มาใช้อย่าง
แพร่หลาย และปรากฏเป็นรูป ธรรมเมื่อมีก ารประกาศใช้พระราชบัญญัติและระเบีย บบริหาร
ราชการแผ่นดินเมื่อเดือนตุลาคม 2545 ซึ่งทำให้มกี ารปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่จาก
14 กระทรวง 1 ทบวง มาเป็น 20 กระทรวง และได้กำหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) โดยให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบราชการในยุค นี้จึง
เรียกว่า “การพัฒนาระบบราชการ” เครื่องมือที่สำคัญคือ
1) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546–2550)
2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ.2546ซึ่ง
ออกตามมาตรา3/1 และ มาตรา71/10(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545
3) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. 2546
4) โครงการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ย นแปลงซึ่งเป็นการจัดการเรีย นรู้จากการ
ปฏิบัติ (Action Learning Program) เพื่อพัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารของกระทรวงนำ
ร่องในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการ และแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ

PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

32

ขอบเขตการปฏิรูประบบราชการ
ใน พ.ศ. 2545 รัฐบาลในขณะนั้นทำการปฏิรูประบบราชการโดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้าง
ส่วนราชการใหม่ที่ยึดหลัก Agenda Based ให้เกิดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์สร้างระบบการ
ประเมิ น ผลโดยใช้ ค ำรับ รองการปฏิ บ ั ต ิ ง าน ปรั บ การบริห ารงานในภูม ิ ภ าคให้ เ ป็น ระบบการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบั ติราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน รวมทั้งการนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารภาครัฐ การพัฒนาระบบ
ราชการไปสู่ e-Governmentการใช้ระบบ GFMIS มาช่วยพัฒนาระบบการเงินการคลังของรัฐ และ
การปรับปรุงคุณภาพการบริการด้วยการลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ หรือการจัดศู นย์บริการ
ร่วมเพื่อให้บริการประชาชน ซึ่งในช่วงนี้การเมืองในประเทศไทยมีเสถียรภาพมากส่งผลให้การ
ปฏิรูประบบราชการไทยดำเนินการเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึน้ ขอบเขตการปฏิรูประบบราชการมีดังนี้
1) มีการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการ โดยการทบทวนภารกิ จของ
ภาครัฐ และเน้นให้ภาครัฐทำ เฉพาะภารกิจที่จำเป็นและทำได้ดีเท่านั้น เน้นการกระจายอำนาจ
และสร้างความร่วมมือกับประชาชน องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
2) การปรับปรุงแบบ และวิธีการบริหารงานใหม่ มุ่งเน้นการปฏิรูประบบบริหารภายในส่วน
ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การบริการมีคุณภาพสนองตอบต่อความต้องการของ
ลูกค้าและประชาชน
3) การปฏิรูปวิธีการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ระบบ และวิธีการบริหารงบประมาณเป็น
เครื่องมือในการบริหารที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศส่งผลให้
ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง และเป็นระบบงบประมาณที่เ น้นผลลัพธ์( Result-based
Budgeting) ในการปรับงบประมาณครั้งนี้กระทรวง ทบวงกรม จะมีบทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น
พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมตรวจสอบที่มปี ระสิทธิภาพและโปร่งใส
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4) การปฏิรูประบบบริหารบุคลากร ให้มกี ารจัดระบบการบริหารบุคลากรใหม่ให้สอดคล้อง
กับหลักการและยุติธรรม ระบบค่าตอบแทนทัดเทียมกับราคาตลาด มีระบบนักบริหารระดับสูงการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
5) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความ
เข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานแนวใหม่ ที่เน้นระบบความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เน้น
การมีจริยธรรม คุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้
ข้าราชการมีศักดิ์ศรีและเป็นที่เชื่อถือของประชาชน
วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย
“การพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศสามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศใน
ยุคโลกาภิวัฒน์โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดแี ละประโยชน์สุขของประชาชน”
ข้อความข้างต้นเป็น วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทยของสำนักงาน ก.พ.ร.
ที่ได้มีการยกระดับจากคำขวัญสู่การปฏิบัติ มีการยกระดับสู่การเป็นรัฐที่มีธรรมาภิบาล มีความ
รับผิดชอบและมีขีดสมรรถนะที่นำไปสู่ความเป็นเลิศ อย่างบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ภาครัฐที่ระบบราชการไทยต้องให้คุณค่าความสำคัญและยึดมั่นในปรัชญา หลักการ แนวทางและ
นำ นโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังนี้
1) ระบบราชการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐกำหนดทิศ
ทางการทำงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และรับฟังความ
คิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงบริการ ทั้งวางระบบแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียน และความเดือดร้อน
ของประชาชน รวมทั้งมีระบบการบริหารในภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยประชาชนในภาวะวิกฤต
2) การลดบทบาทภารกิจของภาครัฐ โดยลดความซํ้าซ้อน ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
บริหารกระบวนการทำงานใหม่เพิ่มขีดสมรรถนะ
3) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการทำ
งานด้วยความรวดเร็ว และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง
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4) การบูรณาการทำงานของภาครัฐ และในระดับต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน
เพื่อรองรับการดำเนินงานนโยบายสำคัญของประเทศและระดมสรรพกำลังบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อผลักดันการนำ นโยบายสู่การปฏิบัติโดยร่วมงานกับภาคส่วนอื่นๆ
5) การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางความเจริญใน
ระดับ ภูมิภาคเชื่อมโยงอาเซีย น เพื่อให้เ กิดความร่วมมือในการทำงาน การใช้ท รัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าไปในทิศทางเดียวกัน
6) การลดการควบคุมที่ก่อให้เกิดภาระ อุปสรรค หรือความยุ่งยากต่อการประกอบกิจการ
หรือการดำ เนินชีวิตของประชาชน สร้างความโปร่งใส และความเชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งของ
ประชาชนและร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
7) การพั ฒ นา และสรรหาผู ้ ท ี ่ ม ี ค วามสามารถสู ง เข้ า มารั บ ราชการสร้ า งผู ้ น ำการ
เปลี่ยนแปลงในทุกระดับ เสริมสร้างทัศนคติที่ดีสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จั ด
สวัสดิการ ทบทวนระบบค่าตอบแทนที่เหมาะสม
8) การสร้างความพร้อม และขับเคลื่อนระบบราชการไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเวที
โลก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
การพัฒนาระบบราชการไทยในระยะต่อไป จะเน้นการดำเนินงานที่ สอดรับกับยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดเป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมาย
หลักที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อการลดความเหลื่อมลํ้าที่เน้นการ
พัฒนาอย่างทั่วถึงเป็นธรรม การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในการจะขับเคลื่อนนโยบาย
แนวทางดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมได้นนั้ ต้องสร้างความสมดุล และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายในภาครัฐ (Internal Process) ให้มปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ด้วยการปรับโครงสร้าง
ระบบราชการ สร้าง และใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานขับเคลื่อน โดยให้ประชาชนในระดับ
พืน้ ที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ อันจะเป็นการผนึกกำลังเพื่อการพัฒนาให้
บรรลุตามยุทธศาสตร์ระดับประเทศระดับกระทรวง และระดับพืน้ ที่ตามที่กำ หนดไว้จึงมีการเสนอ
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การดำเนินการตามตามยุท ธศาสตร์ก ารพัฒนาระบบราชการในช่วงระยะปีพ.ศ. 2556-2561
สามารถแยกออกได้เป็น 3 หัวข้อ รวม 7 ประเด็น คือ
ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ
1) การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน (Service Excellence)
2) การพัฒนาองค์การให้มีขีดความสรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
(High Performance Organization)
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Public
Values)
4) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (Integration)
พัฒนาอย่างยั่งยืน
5) การส่ ง เสริ ม ระบบการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งแบบร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Collaboration)
6) การยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
(Integrity) ก้าวสู่สากล
7) การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อเข้าสู่ก ารเป็ นประชาคมอาเซี ย น
(Readiness for ASEAN 2558)

กระทรวงของประเทศไทย
ในช่ ว งที ่ พล.อ.ประยุ ท ธ์ จั น ทร์ โ อชา เป็ น นายกรั ฐ มนตรี ได้ ม ี ก ารยุ บ รวม
กระท รวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี สำนั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึก ษาธิก าร และสำนัก งานคณะกรรมการวิ จั ย แห่ ง ชาติ เข้าด้วยกัน และจัด ตั ้ ง เป็ น
กระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงของประเทศ
ไทยมีทั้งหมด 20 กระทรวง ประกอบด้วย
1) สำนักนายกรัฐมนตรี
2) กระทรวงกลาโหม
3) กระทรวงการคลัง
4) กระทรวงการต่างประเทศ
5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
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6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8) กระทรวงคมนาคม
9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10) กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
11) กระทรวงพลังงาน
12) กระทรวงพาณิชย์
13) กระทรวงมหาดไทย
14) กระทรวงยุติธรรม
15) กระทรวงแรงงาน
16) กระทรวงวัฒนธรรม
17) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
18) กระทรวงศึกษาธิการ
19) กระทรวงสาธารณสุข
20) กระทรวงอุตสาหกรรม

ราชการส่วนกลาง
ราชการส่ ว นกลาง หมายถึ ง ราชการที ่ ด ำเนิ น การและบริ ห ารโดยหน่ ว ยราชการใน
ส่วนกลางของฝ่ายบริหาร เพื่อสนองความต้องการของประชาชน จะมีลักษณะการปกครองแบบ
รวมอำนาจ หมายความว่า เป็นการรวมอำนาจในการสั่งการ การกำหนดนโยบายการวางแผน การ
ควบคุ ม ตรวจสอบ และการบริ ห ารราชการสำคั ญ ๆ ไว้ ท ี ่ น ายกรัฐ มนตรี คณะรั ฐ มนตรี และ
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตามหลักการรวมอำนาจ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
จัดแบ่งออกได้ดังนี้ 1) ส่วนราชการกลาง ประกอบด้วย สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม
หรือหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและฐานะเทียบเท่ากรม และ 2) ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
1) ส่วนราชการกลาง
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การบริหารประเทศตามที่กำหนดไว้ในในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ รัฐบาลจึงได้
กำหนดกลไกและโครงการการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดโครงการการ
แบ่งส่วนราชการตามกลุ่มภารกิจ เป้าหมายและอำนาจหน้าที่ โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- ส่วนราชการระดับกระทรวง/ทบวง
- ส่วนราชการระดับกรม รวมทั้งส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มี ฐ านะ
เทียบเท่ากรม และส่วนราชการภายใต้การบังคับบัญชาขึน้ ตรงต่อรัฐมนตรี
- หน่วยงานในกำกับ ซึ่งรูปแบบการบริหารของรัฐประเภทหนึ่งที่ต้องการความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการแต่ไม่ได้มีฐ านะเป็นส่วนราชการ จัดตั้งตาม
พระราชบั ญ ญัต ิเ ฉพาะ อยู่ใ ต้ก ารกำกับ ของรั ฐ มนตรี และคณะกรรมการ
แห่งชาติ
- องค์การมหาชน ซึ่งรูปแบบการบริหารของรัฐประเภทหนึ่งที่ต้องการความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการแต่ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วนราชการ จัดตามตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ หน่วยงาน
- รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรูปแบบการบริหารของรัฐประเภทหนึ่งโดยเป็นหน่วยงานธุรกิจ
ที่รัฐเป็นเจ้าของ
2) ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
เป็นส่วนราชการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้าน มีฐานะเทียบเท่า กรม แต่มิอาจจัด
ไว้ในสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยมีดังต่อไปนี้
หน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชานายกรัฐมนตรี
- สำนักพระราชวัง
- สำนักราชเลขาธิการ
- สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- สำนัก งานคณะกรรมการพิเ ศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อ งมาจาก
พระราชดำริ (กร.)
- ราชบัณฑิตยสภา (รภ.)
- สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
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- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตช.)
- ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
- สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญของไทย
- ศาล
- สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
- สำนักงานศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลปกครอง
- ศาลทหาร
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
- สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
- สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
- สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
องค์กรอื่น
- สำนักงานอัยการสูงสุด
- สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
- สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
หน่วยงานของรัฐสภา
- สำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
- สำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
- สถาบันพระปกเกล้า (ในกำกับของประธานรัฐสภา)
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พัฒนาการระบบบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง
การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย มีลำดับการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
มาโดยลำดับ ตามการเปลี่ยงแปลงเชิงโครงสร้างทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการปกครอง รวมทั้ง
จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยมีลำดับดังนี้
ก่อนปีพุทธศักราช 1998
การบริหารราชการส่วนกลาง มีรูปแบบการบริหารที่ชัดเจนในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดี
ที่ 1 ซึ่งรับรูปแบบการปกครองจากขอม รวบรวมคนในสังกัดเรีย กว่า กรม (เป็นคำภาษาขอม
โบราณ) ขนาดกรมเล็กใหญ่ขึ้นอยู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีการจัดโครงการการบริหารงาน
ดังนี้
- หัวหน้า เรียกว่า เจ้ากรม กรณีกรมย่อย และ เสนาบดี สำหรับกรมใหญ่
- ผูช้ ่วยหัวหน้า เรียกว่า ปลัดกรม
- จัดทำบัญชีคนในสังกัด เรียกว่า สมุหบัญชี
- ดูแลหนังสือราชการ รักษาตราประทับ และกำกับงานเสมียน เรียกว่า เสมียน
ตรา ซึ่งมีเฉพาะกรมใหญ่ เท่านั้น
งานราชการออกเป็น 3 ฝ่ายดังนี้
- กรมมหาดเล็ก มีหน้าที่ในราชการส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์
- กรมกลาโหม มี สมุหพระกลาโหม เป็นหัวหน้า มีหน้าที่ในการทหารและพระ
ราชสงครามทั้งปวง
- กรมมหาดไทย มี สมุหนายก เป็นหัวหน้า มีหน้าที่ในการควบคุมพลเรือน และ
การบริหารราชการ
หมายเหตุ: ความว่า มหาด แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ มหาดเล็ก ครั้งโบราณเขียนว่า มหาดเลก
จึงหมายถึง ผู้เป็นใหญ่ในหมู่คนที่ถูกเกณฑ์ คือ พวกเลก และ มหาดไทย จึงหมายความว่า ผู้เป็น
ใหญ่ในหมู่คนเสรี
กรมมหาดไทย
มีหน้าที่ในการควบคุมและการบริหารราชการแผ่นดินด้านพลเรือน โดยมีการแบ่งส่วน
ราชการ ดังนี้
1) ขุนนางอาวุโสหน้าพระที่นั่ง คือ เจ้าพระยามหาอุปราชฯ
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2) กรมย่อยช่วยบริหารราชการใน 4 ด้านที่เรียกว่า จตุสดมภ์ คือ
- กรมเวียง ทำหน้าที่ดูแลความสงบสุขของบ้านเมืองและราษฎร
- กรมวัง ทำหน้าที่ดูแลราชสำนักและคดีความ
- กรมคลัง ทำหน้าที่เก็บรักษาและจ่ายพระราชทรัพย์ในราชการ
- กรมนา ทำหน้าที่ตรวจการทำไร่นา ออกสิทธิ์ที่นา และเก็บส่วนแบ่งข้าวมาไว้
ในฉางหลวง
ระหว่างปีพุทธศักราช 1998 - 2437
ช่วงที่ 1
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดระเบียบการปกครอง
โดยรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของอาณาจักรอยุธยาในขณะนั้นที่ขยาย
ดินแดนกว้างออกไป กล่าวคือ ได้รวมเอาดินแดนของอาณาจักรสุโขทัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักร จึงจำเป็นต้องขยายอำนาจการปกครองออกไปให้ควบคุมดินแดนทั้งหมดไว้ได้ รวมทั้ง
เกิดปัญหาเรื่องความมั่นคงของอาณาจักร จากการที่เมืองหน้าด่านมีกองกำลังป้องกันเมืองจึงมี
อำนาจมาก ทำให้เกิดการชิงราชสมบัติอยู่บ่อยครั้ง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระไอย
การตำแหน่งนาพลเรือน นาทหาร หัวเมือง และจัดระเบียบการบริหารราชการดังนี้
1) ยกเลิกตำแหน่งขุนนางอาวุโสหน้าพระที่นั่ง ที่เจ้าพระยามหาอุปราชฯ
2) แต่งตั้ง อัครมหาเสนาบดี ดังนี้
- สมุหกลาโหม ประมุขฝ่ายทหาร มีหน้าที่บ ัญ ชาดู แลราชการฝ่า ยทหารทั่ ว
ราชอาณาจักร เพื่อเตรียมไพร่พลและกำลังอาวุธไว้ให้พร้อมเพรียงสามารถสู้รบในยามเกิด
สงครามได้ โดยมีตำแหน่งเป็น เจ้าพระยามหาเสนาบดี วิริยภักดีบดินทรสุรินทรทฤๅไชย
อไภยพิรยิ ปรากรมภาหุ
- สมุหนายก ประมุขฝ่ายพลเรือน มีหน้าที่บัญชาดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายพลเรือน
ทั่วราชอาณาจักร โดยมีตำแหน่งเป็น เจ้าพระยาจักรีศรีองครักษ์ สมุหนายกอัครมหา
เสนาบดี อะไภยพิรีบรากรมภาหุ และกำกับดูแลการทำงานของกรมจตุสดมภ์ ซึ่งทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเป็น เสนาบดี และปรับปรุงหน้า ที่ของหน่วยงานใหม่ โดยให้มี
หน้าที่รับผิดชอบบริหารราชการแผ่นดินแตกต่างกันไปตามที่ทรงมอบหมาย ได้แก่
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- กรมนครบาล มีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และรักษา
ความสงบสุขของราษฎรในเขตราชธานี โดยมีผู้บังคับบัญชาคือ ออกญายมราชอิน
ทราธิบดี ศรีวิไชยบริรักษ์โลกากรทัณทะราช
- กรมวัง มีหน้าที่ดูแลรับ ผิดชอบเกี่ยวกับราชสำนัก งานราชพิธ ี และ
พิพากษาคดีความของราษฎร โดยมีผู้บังคับบัญชาคือ ออกญาธรรมาธิบดี ศรีวิริย
พงษวงษภักดี บดินทรเดโชไชยมไหยสุริยาธิบดี รัตนมณเทียรบาล
- กรมคลัง มีหน้าที่ดูแลรายรับ รายจ่ายและเก็บ รัก ษาพระราชทรั พ ย์
จั ด เก็ บ อากรค่ า ธรรมเนี ย มต่ า ง ๆ ติ ด ต่ อ ค้ า ขายกั บ ต่ า งประเทศ โดยมี
ผู้บังคับบัญชาคือ ออกญาศรีธรรมราช เดชะชาติอำมาตยานุชิต พิพิธรัตนราช
โกษาธิบดี อะภัยรีพริ ิยะกรมภาหุ
- กรมนา มีหน้าที่ดูแลส่งเสริมให้ราษฎรทำไร่ ทำนา เก็บข้าวขึ้นฉางหลวง
เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น เสบี ย งในยามศึ ก สงครามหรื อ ยามเกิ ด ข้ า วยากหมากแพง โดยมี
ผูบ้ ังคับบัญชาคือ ออกญาพลเทพราชเสนาบดี ศรีไชยนพรัตนเกษตราธิบดี
ช่วงที่ 2
ในกาลต่อมาเมื่องานราชการมีมากขึ้น สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ปรับปรุงการบริหารราชการส่วนดังนี้
1) ให้ กรมจตุสมดมภ์ ขึน้ ต่อพระมหากษัตริย์
2) ให้จัดตัง้ กรมมนตรี 6 มีหน้าที่รับราชการส่วนพระองค์ขึ้นต่อพระมหากษัตริย์ โดยโยก
งานราชการบางออกอย่างออกจาก กรมจตุสมดมภ์
3) ให้ตงั้ กรมพระสุรัสวดี ขึน้ ต่อพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่ในการสักเลกและทำบัญชีคนใน
หัวเมืองชั้นนอก
4) สถาปนาพระมหาอุปราช และให้ครองเมืองพระพิศณุโลก
5) การจัด ระเบียบราชการทหาร โดยจัดทำตำราพิชัยสงคราม สำหรับ เป็นตำราการ
เตรีย มกำลังทหาร การรัก ษาป้อมค่าย และทำสารบัญ ชี คือ บัญ ชีคนทั่วประเทศ
สำหรับการเกณฑ์ทหาร กำหนดให้ชายฉกรรจ์ที่เป็นไทแก่ตัว อายุ 20 - 60 ปี เข้ารับ
ราชการทหาร ซึ่งโครงสร้างดังนี้
- แม่ทัพ คือ '"ออกญาศรีราชเดโชไชยฯ
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- ผูร้ ั้ง คือ '"ออกญาศรีราชเดชไชยท้ายน้ำฯ
- จางวางทัพ คือ ออกญารามจัตุรงค์
- ทหารหน้า หมายถึง ทหารราบที่รับราชการเป็นทหารโดยอาชีพ ประกอบด้วย
กรมอาสาหกเหล่า มีเจ้ากรมคือ ออกพระพิชัยสงคราม เจ้ากรมอาสาซ้าย
และ พระรามคำแหง เจ้ากรมอาสาขวา กรมทวนทองซ้าย-ขวา และ กรมเขน
ทองซ้าย-ขวา
- ทหารรักษาพระองค์ในวัง เรียกว่า ตำรวจ
- ทหารช่าง มีหน้าที่จัดทำ ซ่อมแซมอาวุธ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการพระราช
สงคราม และอุปกรณ์อื่นๆ รวมเรียกว่า กรมช่าง 10 หมู่
เมื่อกรุงศรีอยุธยามีการติตต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศมากขึ้น พระมหากษั ตริย์ จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับชาวต่างชาติมารับราชการ โดยเฉพาะ ทหารอาสาต่างชาติ คือ ทหาร
รับจ้างต่างชาติ หรือ ชาวต่างชาติ ที่เข้ามารับราชการทหาร ประกอบด้วย
- กรมฝรั่งแม่นปืน ตั้งขึ้นในรัชสมัย สมเด็จพระไชยราชาธิราช ประกอบด้วย
ทหารปืนเล็กและทหารปืนใหญ่ โดยเป็นคนโปรตุเกสทั้งหมด
- กรมอาสามอญ ตั้งขึ้นในรัชสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วย
กรมดั้งทองขวา กรมดั้งทองซ้าย กรมดาบสองมือ กรมอาทมาตขวา และกรม
อาทมาตซ้าย มี ออกญามหาโยธา เป็นหัวหน้า
- กรมอาสาจาม ตั้งขึ้นในรัชสมัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำหน้าที่ในการ
รับทางทะเลเป็นหลักและมี ออกญาราชวังสัน เป็นหัวหน้า
- กรมอาสาญี่ปุ่น ตั้งขึ้นในรัชสมัย สมเด็จพระเอกาทศรถ แต่เริ่มมีบทบาทใน
การพระราชสงคราม ตั ้ ง แต่ ค รั ้ ง รั ช สมั ย สมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช มี
ออกญาเสนาภิมุข เป็นหัวหน้า
ช่วงที่ 3
จากการที่กรุงศรีอยุธยา มีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นเป็นลำดับ สมเด็จพระเจ้า
ปราสาททอง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง กรมพระคลังสินค้า ขึ้นตรงต่อ กรมคลัง มีหน้า
ในการค้าขายกับต่างประเทศโดยตรง มีพระยาศรีพิพัฒน์ เป็นหัวหน้า ครั้นรัชสมัย สมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตงั้ เจ้าท่า ขึน้ ตรงต่อ กรมคลัง คือ บังคับการจอด
ทอดสมอเรือค้าขาย เก็บค่าธรรมเนียม เรือค้าขายที่เข้าและออกราชอาณาจักร
PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

43

หลังจากที่ สมเด็จพระเพทราชา เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ปรับการปกครองใหม่ ให้สมุหพระกลาโหมและสมุหนายก ปกครองทั้งด้านทหารและพลเรือน
โดยหัวเมืองฝ่ายเหนืออยู่ในความดูแลของสมุหนายก และหัวเมืองฝ่ายใต้อยู่ในความดูแลของสมุ
หพระกลาโหม โดยแบ่งให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบดูแลกิจการทั้งด้านทหารและพลเรือนในภูมิภาคนั้น
ๆ ส่งผลให้งานราชการกรมกลาโหม และกรมมหาดไทย มีหน้าที่ซ้อนทับกัน ต่อมา สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงลดอำนาจของสมุหพระกลาโหมเหลือเพียงที่ปรึกษาราชการ และให้หัวเมือง
ฝ่ายใต้ไปขึ้นกับกรมคลัง และเปลี่ยนกลับในสมัยรัชกาล พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
โดยแบ่งหัวเมืองฝ่ายชายทะเลวันออกให้ขนึ้ กับกรมคลัง
ช่วงที่ 4
การจัดระเบียบราชการส่วนกลางในอดีต มีกรมขึน้ ตรงต่อพระมหากษัตริย์ ได้แก่
กรมมนตรี 6
- กรมธรรมการ ทำหน้าที่ดูแลกิจการพระสงฆ์ มีศาลกรมธรรมการไว้ชำระอธิ
กร
- กรมภูษามาลา ทำหน้าที่ดูแลเครื่องราชกกุธภัณฑ์ เครื่องราชูปโภค เครื่อง
ทรงเครื่องต้นและดูแลน้ำพระพุทธมนต์สำหรับสรง
- กรมพระคลังมหาสมบัติ ทำหน้าที่ดูแลพระราชทรัพย์
- กรมอาลักษณ์ ทำหน้าที่ดา้ นการเอกสารสำคัญ เช่น พระสุพรรณบัฏ พระบรม
ราชโองการประกาศพระราชพิ ธ ี และเอกสารราชการเนื ่ อ งด้ ว ยองค์
พระมหากษัตริย์
- กรมพราหมณ์หลวง คณะพราหมณ์ราชสำนัก ทำหน้าเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆ
และดูแลเรื่องกฎหมายประจำศาลหลวง
- กรมพระคชบาล ทำหน้าที่ดูแลสัตว์ราชพาหนะ สัตว์ในราชการ และช้างเผือก
ราชการในพระองค์
- กรมพระสุรัสวดี ทำหน้าที่จ่ายเลข (สักตัวเลขที่ท้องแขนชายไทย) ขึ้นทะเบียน
คนเป็น “ไพร่” สังกัดมูลนาย
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- กรมล้อมพระราชวัง ทำหน้าที่รักษาองค์พระมหากษัตริย์ รักษาป้อมกำแพง
พระราชวัง เป็นพนักงานยิงปืนบอกเวลาบอกเหตุไฟไหม้และทำงานด้านการ
ช่างทั้งหลาย
- กรมโหร ทำหน้าที่จดเหตุการณ์ประจำปีทั้งที่สำคัญและไม่สำคัฐ และด้านการ
พยากรณ์ต่างๆ
- กรมแพทย์ ทำหน้าที่พิสูจน์ยาพิษ รักษาปรุงยา และหมอนวด
กรมฝ่ายกลาโหม
- กรมอาสาหกเหล่า ทำหน้าที่รบพุ่งปราบปรามอริราชศัตรู วางด่านทางป้องกัน
ข้าศึกศัตรูซึ่งแบ่งตามซ้ายแลขวาประจำการเป็นทหารอาชีพ ประกอบด้วย
กรมอาสามอญ กรมอาสาจีน กรมอาสาแขก กรมอาสาญี่ปุ่น กรมอาสาฝรั่ง
แม่นปืน และกรมอาสาจาม
- กรมเขนทองขวา-ซ้าย ทำหน้าที่รบพุ่ง วางด่านทางป้องกันข้าศึกศัตรูซึ่งแบ่ง
ตามซ้ายแลขวาประจำการเป็นทหารอาชีพ
- กรมทวนทองขวา-ซ้าย ทำหน้าที่รบพุ่ง วางด่านทางป้องกันข้าศึกศัตรูซึ่งแบ่ง
ตามซ้ายแลขวาประจำการเป็นทหารอาชีพ
ช่วงที่ 5
ในสมัยประชาธิปไตยแล้วนั้น ได้มีการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม ตาม พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยใช้มาถึงในปัจจุบัน และมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2559 เปลี่ยนชื่อกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2562 ตั้งกรมการ
ขนส่งทางรางขึ้นในกระทรวงคมนาคม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19)
พ.ศ. 2562 ยกเลิกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แล้วจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมทั้งโอนย้ายหน่วยงานเดิมในกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อมาได้ยกเลิกและให้
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สถาบันอุด มศึก ษาของรัฐ ที่เ ป็นส่วนราชการขึ้นตรงกับ กระทรวงการอุดมศึ ก ษาฯ แทน) และ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) มาขึ้นกับ
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ

คำถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.
5.

จงอธิบายความหมายและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
เจ้าหน้าที่ของรัฐของส่วนข้าราชการ สามารถจำแนกได้กี่ประเภท อะไรบาง จงธิบาย
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการ สามารถจำแนกได้กี่ประเภท อะไรบาง จงธิบาย
จงอธิบายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
จงอธิบายความหมายของราชการส่วนกลาง
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 3 การปฏิรปู ระบบราชการสู่การจัดการภาครัฐ
แนวใหม่
หัวข้อเนื้อหา
1. ความสำคัญของระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0
2. ความเป็นมาของการปฏิรูประบบราชการไทย
3. กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความสำคัญของระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0
2. เข้าใจความเป็นมาของการปฏิรูประบบราชการไทย
3. สามารถอธิบายกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0
สื่อการสอน
1. สือ่ การสอน Power Point โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
2. เอกสารประกอบการ
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บทที่ 3
การปฏิรูประบบราชการสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่

ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0
ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทยที่ว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมี
นโยบายที่จะใช้โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน หรือที่เรารู้จักกันว่า ไทยแลนด์ 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 ดังนัน้ ระบบราชการก็จะต้อง
มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับและส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 จึงจําเป็นต้องมีการปฏิรูประบบราชการ
และข้าราชการซึ่งเป็ นฟันเฟืองสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล สามารถปฏิบ ัติง านได้
สอดคล้องกับทิศทางการบริหารของประเทศ
ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูประบบราชการไว้ว่า “ระบบ
ราชการเป็นเสาหลักของประเทศและจะเป็นกําลังหลักในการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 แต่
หากเราปล่อยให้ระบบราชการอ่อนแอลงเรื่อย ๆ ทํางานได้ไม่เต็มศักยภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ
มากพอ และไม่เอื้ออํานวยให้คนดีและคนเก่งอยู่ในระบบได้ ในที่สุดก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชน
และกลายเป็นอุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศได้”
ก่อนที่จะกล่าวถึงระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0 หรือ ระบบราชการ 4.0 เรา
ควรจะเข้าใจความสัมพันธ์ในช่วงเวลาของไทยแลนด์ 1.0-4.0 กับการปฏิรูประบบราชการไทย 1.04.0 สรุปได้ด้วยแปนภาพ ดังนี้
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การปฏิรูประบบราชการไทย (Revolution of Thai Government)
ระบบราชการ 1.0
รัชกาลที่ 5 วางรากฐานประเทศและจัดโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตามแนวทาง
นานาอารยประเทศ มีการเปลี่ยนแปลงระบบ และตั้งกระทรวง กรม ให้ เหมาะสมกับเวลาและ
สถานการณ์แวดล้อม
รัชกาลที่ 7 วางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่ เน้นระบบคุณธรรม (merit system)
ระบบราชการ 2.0
ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา จนถึงยุครัฐบาลพลเอก
ชาติชาย ระบบราชการมีความเข้มแข็งและเป็นผู้นําการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการเป็ นไป
ตามแนวทางคลาสสิคของ Max weber ว่าด้วยความชอบธรรมทางการเมืองทที่มาจากเหตุผล และ
กฎหมาย (Legal- Rational Legitimacy)
ระบบราชการ 3.0
ปี พ.ศ. 2540 ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา วิกฤติต้ม
ยํากุ้ง กระแส Democratization และ New Public Management หรือ NPM ทําให้เกิดแนวคิดในเรื่อง
Good Governance โดยการปฏิรูประบบราชการปี 2545 มุ่งเน้นการทํางานให้เกิดประสิทธิผลและ
เปิดกว้าง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ระบบราชการ 4.0
ประเทศไทยมุ่งสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภาครัฐต้องปรับตัวให้
สามารถอํานวยความสำดวกในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลท่ ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจพิเศษ (Agenda – Based) และนําเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลมาพลิกโฉมระบบราชการสู่ Government
4.0
ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาภาครัฐภายใต้ บริบทระบบราชการ 3.0 ไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0
1. จะทําอย่างไรให้การบริการภาครัฐสามารถตอบโจทย์ได้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล
(Personalization) มากขึ้น ในขณะที่การพัฒนาภาครั ฐในบริบท 3.0 เพียงแค่ต้องการยกระดับการ
บริการให้มีมาตรฐานเท่านั้น
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2. จะทํ า อย่ า งไรให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถทํ า งานแบบบู ร ณาร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ เกิดการบริการที่ลื่นไหล (Seamless) ซึ่งต่างจากเดิมที่มุ่งเน้นพัฒนาแต่ ล ะ
หน่วยงานสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐาน
3. จะทําอย่างไรให้ภาครัฐขับเคลื่อนประเทศได้ด้วยการยึดภารกิจเชิงประเด็น (Agenda based) โดยไม่เกิดความซ้ําซ้อน ซึ่งต่างจากเดิมที่ส่งเสริมให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา
(Functional Expertise)
4. จะทําอย่างไรให้ภาครัฐขับเคลื่อน IT เพื่อพลิกโฉมทุกส่วนของภาครัฐ อย่างเป็นองค์รวม
(Holistic Transformation) ซึ่งต่างจากเดิมที่ IT มีบบาทเพียงแค่สนับสนุนการพัฒนาเป็นครั้งคราว
5. จะทําอย่างไรให้ภาครัฐใช้เทคโนโลยีในการปรับสมดุลระหว่างความมีประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใส ซึ่งต่างจากเดิมที่ภาครัฐต้ องการพียงแค่เสร้างกลไกการปฏิบัติงานให้มีความรัดกุม
เพื่อป้องกันช่องโหว่ของการทุจริต
อาจกล่าว้ไดว่า ความท้าทายของระบบราชการในบริบทไทยแลนด์ 4.0 คือ ทําอย่างไรการ
บริหารราชการจึงจะมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ ประชาชนมีความสุข จากการได้รับการบริการของ
ภาครัฐ โดยมีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน
การผลักดันภาครัฐไปสู่ระบบราชการ 4.0 ได้นั้น จะต้องมีการปฏิรูปในเรื่องของทัศนคติ
และพฤติกรรมควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้ างและกฎ ระเบียบ เพื่อให้ ระบบราชการสามารถ
ตอบสนองต่ อความต้ อ งการของประชาชนและปั ญ หาต่ า ง ๆ รวดเร็วและเป็ น เสาหลัก ในการ
ขับเคลื่อนประเทศแบบเชิงรุกให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้

องค์ประกอบของการก้าวไปสูร่ ะบบราชการ 4.0 แบ่งได้ 3 มิติ 10 ด้าน ดังนี้
(ปริญญ์ บุญดีสกุลโชค, 2559)
มิติที่ 1 ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government)
ด้านที่ 1 ตรวจสอบติดตามได้ (Traceable)
ด้านที่ 2 การมีส่วนร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ (Participative)
มิติที่ 2 ภาครัฐอัจฉริยะมีขีดสมรรถนะสูง (Smart and High Performance Government)
ด้านที่ 3 ขับเคลื่อนโดยการใช้ข้อมูล (Data-driven)
ด้านที่ 4 ลดขั้นตอนการทำงานและตอบสนองได้รวดเร็ว (Agile)
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ด้านที่ 5 ปรับเปลี่ยนการทำงานให้มปี ระสิทธิภาพและลดการสูญเสีย (Lean)
ด้านที่ 6 การใช้ระบบอัตโนมัติในการทำงาน (Automated)
ด้านที่ 7 การใช้นวัตกรรม (Innovative)
มิติที่ 3 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับ
ปัจเจก (Citizen – Centric and Service – Oriented Government)
ด้านที่ 8 เน้นการตอบสนองตามความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized)
ด้านที่ 9 การบริการที่ลื่นไหล (Seamless)
ด้านที่ 10 การทำงานเชิงรุก (Proactive)
สําหรับ การวางระบบและวิธ ีก ารทํางานใหม่ โดยยึด คุณลัก ษณะที่ พึงประสงค์ ใ นการ
บริหารงานภาครัฐหรือหลักการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี ให้สามารถเป็นที่เชื่อถือ ไว้วางใจ และ
เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ มีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้าน คือ
1. ภาครัฐที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) สรุปลักษณะ
สําคัญ ได้ดังนี้
- การทํางานต้องเปิดเผยและโปร่งใส โดยบุคคลภายนอก
- เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้
- มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน
- สามารถเข้ามาตรวจสอบการทํางานได้
- เปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสัมคม เข้ามามี
ส่วนร่วม
- โอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดําเนินการเองไปให้ภาคส่วนอื่นดำเนิการแทน
- จัดโครงสร้างให้สอดรับกับการทํางานแนวระนาบ ในลักษณะเครือข่าย มากกว่า
สายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง
- เชื่อมโยงการทํางานราชการบริหารส่ วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้
มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน
2. ภาครัฐอัจฉริยะ มีขดี สมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart Performance Government) สรุป
ลักษณะสําคัญ ได้ดังนี้
- ต้องทํางานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
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- สร้างนวัตกรรมหรือมีความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรูใ้ นแบบสหสาขาวิชา
เพื่อตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ได้อย่างทันเวลา
- เป็นองค์กรที่มขี ีดสมรรถนะสูง ปรับตัวให้เป็นสํานักงานที่ทันสมัย
- ทําให้ข้าราชการมีความผูกพันต่ อการปฏิบัติงานได้ อย่างเหมาะสมกับ บทบาท
ของตนเอง
3. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถึงความต้องการในระดับปัจเจก
(Citizen – Centric and Service – Oriented Government) สรุปลักษณะสําคัญ ได้ดังนี้
- ทํางานในเชิงรุกและมองไปข้ างหน้า ตั้งคําถามกับตนเองว่าประชาชนจะได้อะไร
– มุง่ เน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน
- ให้บริการเชิงรุก ตอบสนองความต้ องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามา
ติดต่อหรือร้องขอ
- ใช้ประโยชน์ จากข้อมูลภาครัฐในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการประชาชน
- ใช้ระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน

ปัจจัยสําคัญต่อความสําเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ กําหนดปัจจัยสําคัญอย่ างน้อย 3 ประการต่อความสําเร็จของการ
พัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 โดยสรุป ดังนี้
1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม (Collaboration)
เป็นการยกระดับการทํางานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือ ทํางานด้วยกัน
(Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) การบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชา
รัฐ”
2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและหาวิธีการ หรือ ศึกษาเรื่องใหม่ ๆ
เพื่อให้เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้
ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจ การเข้าถึงความรูส้ ึกนึกคิด
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3. การปรั บ เข้ า สู่ ค วามเป็ น ดิ จ ิ ท ั ล (Digitalization) เป็ น การผสมผสานการจั ด เก็ บ และ
ประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน และเครื่องมือที่ใช้ในการทํางานร่ วมกัน
เพื่ออํานวยความสะดวกให้ กัการให้บริการของราชการ สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ประชาชน ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทางได้อย่างมัน่ คง และประหยัด
สําหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ต้องได้ รั บ การปรับ เปลี่ ย นกระบวนการทางความคิ ด (Mindset) ให้ตนเองมีค วามเป็ น
ผูป้ ระกอบการสาธารณะ (Public Entrepreneurship) เพิ่มทักษะ สมรรถนะที่จำเป็นและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
เพื่อสร้างคุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
การวางระบบและวิธีการทำงานของระบบราชการ 4.0 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกรอบแนวทางการ
ปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0 ที่สำนักงาน ก.พ.ร.ได้สรุปไว้ ดังนี้
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กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทยเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
การปฏิรูประบบราชการเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสำคัญ และได้ดำเนินการ
มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะระบบราชการมีปัญหาด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ความไม่มีประสิทธิภาพ
ระบบตรวจสอบขาดความเป็นอิ สระ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มขึ้นและซับซ้อน ฯลฯ อีกทั้ง
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
เป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนแนวโน้มสำคัญของโลกและเอเชียในอนาคตเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลต้องปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นราชการยุค
ใหม่ ทั้งนี้การปรับองค์การภาครัฐให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้นจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิด วิธี
ปฏิบัติ วิธีการให้บริการต่ อประชาชน และความรับผิดชอบที่ข้าราชการพึงมีต่ อประชาชนและต่อ
หน่วยงาน
กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทย โดยใช้กรอบแนวคิดของการก้าวไปสู่ไทย
แลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เพื่อวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือการ
บริหารจัดการ ด้านการให้บริการประชาชน และด้านพฤติกรรมการทำงานของข้าราชการ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ (สารสิน ศิริถาพร, 2560)
1. แนวความคิดการประดิษฐ์คดิ ค้นระบบใหม่ (Reinventing Government)
แนวความคิดนี้ได้มีการกล่าวขวัญถึงและยอมรับนำไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายมาก
โดยเฉพาะในการปฏิรูประบบราชการของประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้คิดค้นแนวความคิดนี้ได้แก่
Osborne และ Gaebler มีเนื้อหาแนวคิดโดยสรุปดังนี้
1.1 การที ่ ร ั ฐ มี บ ทบาทเป็ น ผู ้ ก ำกั บ ดู แ ลมากกว่ า การเป็ น ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ( Catalytic
Government: Steering rather than rowing) รัฐบาลควรมีบทบาทในการเป็นผู้ก ำกับดูแล
โดยลดบทบาทในการเป็นผู้ปฏิบัติเองให้น้อยลงเท่าที่จ ำเป็น ทั้งนี้การกำกับดูแลดังกล่าว
อาจจะเน้นในบทบาทการตรวจสอบและการให้ความรู้เ ชิงเทคนิควิ ชาการมากขึ ้น ใน
ขณะเดียวกันก็เน้นการให้เอกชนเข้ามา มีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติมากยิ่งขึ้นในลักษณะหลาย
รูปแบบ เช่น รูปแบบของการจ้างเหมาเอกชน
1.2 การให้อำนาจแก่ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลตนเอง (Community Owned
Government : Empowering rather than serving) นั ่ น คื อ ภาครั ฐ มิ ค วรไปก้ า วก่ า ยหรื อ
รับผิดชอบในกิจกรรมงานของชุมชนทั้งหมด เนื่องจากภาครัฐมิได้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
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อยู่ในชุมชนตลอด การเปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นผูร้ ่วมรับผิดชอบตนเองให้มากที่สุดจะเป็นสิ่ง
ที่เหมาะสม เนื่องจากชุมชนเป็นผู้ใกล้ชิดปัญหาตลอดเวลา การได้มีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาพัฒนาพื้นที่ของตนเองด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษย่อมทำให้คนในพื้นที่
เกิดความรู้สกึ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รู้สกึ หวงแหนทำเพื่อชุมชนของตน
1.3 การสร้างระบบการแข่งขัน (Competitive Government: Infection competitive
into service delivery) รัฐบาลนอกจากจะลดบทบาทการเป็นผู้ปฏิบัติเองแล้วยังต้องสร้าง
ระบบการแข่งขันให้เอกชนเข้ามามีบทบาทดังกล่าวแทนด้วยความเสมอภาคด้วย กล่าวคือ
ให้เอกชนต่างแข่งขันกันเข้ามามีส่วนในการให้บริการประชาชน ทั้งนีภ้ าครัฐต้องมีบทบาทใน
การเป็นผู้กำหนดแนวทาง ระเบียบการตลาดเพื่อการแข่งขันของภาคเอกชน มิให้เกิดการ
ผูกขาดของภาคเอกชนในการให้บริการประชาชน
1.4 การเปลี ่ ย นแปลงกฎระเบี ย บ (Mission-Driven Government : Transforming
rule-driven organizations) สิ่งที่นับเป็นเป็นอุปสรรคที่สำคัญอย่างหนึ่งของระบบราชการที่
ให้บริการแก่ประชาชนล่าช้าก็คื อ การกำหนดระเบียบขั้นตอนและกฎหมายรองรับมาก
เกินไป ทำให้ข้าราชการต้องยึดถือและปฏิบัติตามโดยไม่ก ล้าหลีกเลี่ยง เนื่องจากเป็น
หลักประกันว่าตนเองจะไม่มีความผิด ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบกฎหมายให้เอื้อ
ต่อการให้บริการประชาชนมีขั้นตอนน้อยลง ย่อมจะส่งผลให้การให้บริการประชาชนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นได้
1.5 การจัด สรรงบประมาณโดยมุ ่งเน้ นการบรรลุเ ป้า หมาย (Results-Oriented
Government: Funding Outcomes, Not Inputs) รัฐควรมีระบบการจัดสรรงบประมาณโดย
ยึดผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแต่ละภารกิจเป็นหลัก มิใช่จัดสรรโดยใช้การเพิ่ม
ยอดวงเงินทีละเล็กละน้อย จากยอดวงเงินที่ได้รับการอนุมัติของปีงบประมาณที่ผ่านมา
ดังเช่นในปัจจุบัน โดยไม่คำนึงถึงว่าโครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณนั้นมีความ
เหมาะสมที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไปหรือไม่
1.6 การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Customer Driven Government:
Meeting the Needs of the Customer, not the bureaucracy) โดยการที ่ ร ั ฐ หรื อ บุ ค ลากร
ของรั ฐ ต้ อ งใกล้ ช ิ ด ประชาชนเพื ่ อ รั บ ทราบความต้ อ งการปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชน สามารถนำมากำหนดวิธีการและแนวทางแก้ไขได้ถูกต้องเหมาะสม
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1.7 การจั ด หาทรั พ ยากรให้ ม ากกว่ า การใช้ (Enterprising Government: Earning
rather than Spending) ข้าราชการควรมุ ่งเน้ นการจั ดหาหรื อระดมทรัพยากรจากนอก
องค์กรมาใช้จ่ายเพื่อการบริหารจัดการให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด จากเดิมมุ่งการใช้จ่าย
งบประมาณและทรัพยากรให้หมดภายในปีงบประมาณเท่านั้น
1.8 การมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา (Anticipatory Government:
Prevention rather than Cure) การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ควรจะดำเนินงานแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการของประชาชนควบคู่กันไปกับการวิเคราะห์ที่
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเสนอแนะแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะเป็น
การป้องกันการเกิดปัญหาในระยะยาวได้
1.9 ก า ร ก ร ะ จ า ย อ ำ น า จ ( Decentralized Government : From hierarchy to
participation and teamwork) การจัดโครงสร้างระบบองค์กรภาครัฐควรจะมีชั้นการบังคับ
บัญ ชาน้อยลง เพื่อให้เ กิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจ เป็นการใช้
กำลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย นอกจากนีย้ ังเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการระดับล่างได้
แสดงความสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ รวมถึงการกระจายอำนาจการตัดสินใจทางการ
บริหารจากรัฐบาลกลางไปสู่รัฐบาลท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น ให้ประชาชนหรือองค์กรท้องถิ่นมี
บทบาทในการตัดสินใจแก้ปัญหาของพืน้ ที่ได้มากยิ่งขึน้
1.10 การเปลี่ยนการบริหารแบบผูกขาดเป็นการแข่งขันในระบบตลาด (MarketOriented Government: Leveraging change through the market) หน่วยงานภาครัฐจะต้อง
ลดบทบาทการเป็นผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบมาตรฐาน ซึ่งบทบาทผู้ปฏิบัตินั้น
ควรให้องค์ก รเอกชนรับ ผิด ชอบ ในขณะเดีย วกันหน่ วยงานภาครัฐ ก็ จ ะเป็ นผู้ก ำหนด
มาตรฐาน ควบคุมการให้บริการที่เอกชนรับช่วงไปจากภาครัฐ
2. แนวความคิดเกี่ยวกับการปรับรื้อระบบใหม่ (Reengineering)
แนวคิดนี้มีพื้นฐานมาจากการรื้อปรับโครงสร้าง ระบบงานขององค์กรเอกชน ซึ่งสามารถ
นำมาใช้ได้ประสบความสำเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนระบบ
เดิมโดยสิน้ เชิง ได้แก่ แนวคิดของ Hammer และ Champy ซึ่งมีสาระสำคัญของแนวคิดดังกล่าว คือ
2.1 การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดจากผู้บริหารระดับสูงที่มีอ ำนาจตัดสินใจทางการ
บริหารขององค์การ
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2.2 การเปลี่ยนแปลงต้องพิจารณาทั้งระบบโดยภาพรวม มิใช่พิจารณาเฉพาะส่วน
ใดส่วนหนึ่งเท่านั้น
2.3 มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต
2.4 มีการรวมงานที่มีลักษณะเหมือนกันเข้าด้วยกัน เพื่อขจัดความซ้ ำซ้อนและลด
ต้นทุนทางการบริหาร
2.5 ลดการตรวจสอบและการควบคุ ม ให้ น ้ อ ยลง และมี ค วามยื ด หยุ ่ น ใน
กระบวนการปฏิบัติงานเพื่องานบรรลุเป้าหมายที่ตงั้ ไว้
3. แนวความคิดเกี่ยวกับการลดกำลังคนภาครัฐ (Downsizing)
แนวความคิดในการลดขนาดกำลังคนในภาครัฐมีการยอมรับนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย
เนื่องจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็มีการนำเทคโนโลยี
เครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่มาใช้ในการทำงานทดแทนกำลังคน ในขณะที่ยังคงมีการจ้างคนอยู่ท ำ
ให้เกิดภาวะคนล้นงาน หรือที่เรียกว่า Overstaffing แนวคิดดังกล่าวจึงมีการนำมาใช้ซึ่งนักคิดที่ชื่อ
Dessler ได้มีทรรศนะว่า การที่องค์การใด ๆ ลดขนาดกำลังคนนั้น ก่อให้เกิดผลดีหลายประการ
เช่น ทำให้รูปแบบโครงสร้างขององค์การมีลักษณะแบบราบ มี ชั้นการบังคับบัญชาน้อยลง เมื่อ
หน่วยงานมีขนาดเล็กลงจะเอื้อต่อการติดต่อประสานงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
มากขึ้น อีกทั้งเกิดการกระจายอำนาจการตัดสินใจ มีการบริหารจัดการที่รวดเร็วและคล่องตัวใน
ที่สุด
4. แนวความคิดเกี่ยวกับการแปรรูปองค์การภาครัฐ
แนวคิดเกี่ยวกับการแปรรูปองค์การภาครัฐนีไ้ ด้มกี ารกล่าวถึงมานาน แต่มไิ ด้มีการนำมาใช้
หรือเล็งเห็นความสำคัญ อยู่จริงจังมากนัก จนกระทั่งทุกประเทศต่างก็ประสบปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพขององค์การภาครัฐและการใช้จ่ายเงินภาครัฐไปเพื่อค่าตอบแทนของข้าราชการที่มี
มากจนเกินไป จึงมาใช้แนวความคิดดังกล่าว การแปรรูปองค์การภาครัฐนี้จะเน้นให้ภาครัฐลด
บทบาทในการเน้นผู้ปฏิบัติมาเน้นผู้ก ำหนดนโยบาย การกำหนดกฎระเบียบ การควบคุม ส่งเสริม
สนับสนุนมากขึน้ ซึ่งการแปรรูปองค์การภาครัฐนี้จะมีรูปแบบหรือลักษณะของการแปรรูปในหลาย
ลักษณะ

PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

58

4.1 การจัดตัง้ องค์การมหาชน (Autonomy Public Organization) องค์การประเภทนี้
ยังคงต้องปฏิบัติภารกิจเพื่อสาธารณชนโดยไม่มุ่งหวังกำไร และภารกิจดังกล่าวยังไม่มี
ความเหมาะสมที่จะให้เอกชนเป็นผู้ด ำเนินการ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือเป็น
บริการภาครัฐขั้นพื้นฐาน ดังนั้น รัฐจึงควรดำเนินการต่อไปโดยมีการลดกฎระเบียบลง มี
การคัดเลือกผู้บริหารเองภายใต้การสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐและอีกส่วนหนึ่ง
จากการขายสินค้าหรือบริการของตนเอง
4.2 การแปรรูปองค์การภาครัฐให้เป็นเอกชน (Privatization) ภารกิจของภาครัฐ
หลายอย่างที่ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเช่น การตรวจสอบบัญชีการออกแบบ
อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง การฝึกอบรม ฯลฯ อาจให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโดย
ภาครั ฐ ไม่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบทั ้ ง ในเรื ่ อ งกำลั ง คนและเงิ น งบประมาณ ซึ ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า
4.3 การแปรรูปองค์ก ารรัฐ วิสาหกิจให้เป็นองค์ก ารเอกชน (Privatization) จาก
ปัญหาที่องค์การรัฐวิสาหกิจประสบอยู่ในปัจจุบัน คือ ผลการปฏิบัติงานยึดกรอบของ
ระบบราชการ ซึ่งไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ดังนั้น
แนวทางในการขจัดปัญหาดังกล่าวจึงเป็นการแปรรูปให้เป็นหน่วยงานเอกชน แต่อย่างไรก็
ดีตอ้ งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการไม่มีการผูกขาด (Monopoly) โดยภาครัฐในระดับนโยบายจะ
เป็นผู้ควบคุมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี
4.4 การทำสัญญาให้เอกชนรับจ้างเหมาดำเนินการ (Contract Out) เป็นแนวคิด
หนึ่งที่ลดบทบาทขององค์การภาครัฐลงจากผูป้ ฏิบัติมาเป็นผู้ควบคุมระดับนโยบาย วิธีนี้จะ
ให้เอกชนเป็นคู่สัญญากับภาครัฐในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นการสร้างงานให้
ภาคเอกชนและประชาชนมากขึ้น
5. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Governance)
แนวความคิดนีบ้ างครัง้ ก็มีผู้เรียกว่า แนวคิดการบริหารจัดการที่ดแี นวความคิดนี้ได้รับการ
ผลักดันจากธนาคารโลก (World Bank) ในการมุ่งเน้นให้ระบบการบริหารงานของราชการได้รับ
ความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนยังผลให้ประเทศพัฒนาไปในทิศทางที่
พึงประสงค์ได้ซึ่งสาระสำคัญของแนวความคิดนีป้ ระกอบด้วย
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5.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา
(Accountability)
5.2 ความโปร่งใส (Transparency) ในกระบวนการบริหารจัดการทุกขั้นตอน
5.3 การกระจายอำนาจ (Decentralization) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็ว ความ
คล่องตัวในการบริหารงานทุกระดับ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติ
ของภาครัฐ
5.4 การให้ อ ำนาจแก่ ป ระชาชน (Empowerment) เพื ่ อ ให้ ป ระชาชนรับ ผิ ดชอบ
ตนเอง มี อ ำนาจในการจั ด การทรั พ ยากรท้ อ งถิ ่ น และอำนาจในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของภาครัฐได้
5.5 การมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก่การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วน
ร่วมของผู้ร่วมงานภายในองค์การและระหว่างองค์การ ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการ
ทำงานเป็นทีม และเกิดลักษณะการทำงานสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)
คือ มีทั้งลักษณะการสั่งการจากเบื้องบน (Top-Down) และการนำเสนอจากระดับล่างไปสู่
ระดับบน (Bottom-Up) ซึ่งจะทำให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้น
ในหน่วยงานได้
5.6 หลั ก นิ ต ิ ธ รรม (Legal Framework) การบริ ห ารโดยยึ ด หลั ก ที ่ ถ ู ก ต้ อ งตาม
กฎหมาย จะช่วยลดความขัดแย้งในสังคมและองค์การได้
5.7 การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) ข้าราชการ
จะต้องมีทัศนคติว่าผู้มาขอรับบริการเปรียบเสมือนลูกค้า ต้องยึดประชาชนหรือผู้มาขอรับ
บริการมากกว่าที่จะมุ่งตอบสนองความต้องการของผูบ้ ังคับบัญชา
5.8 หลั ก จริ ย ธรรม (Ethics) องค์ ก ารที ่ บ ุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ในองค์ ก ารเป็ น ผู ้ มี
คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมย่ อ มนำไปสู ่ ค วามเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ ง มี ภ าพลั ก ษณ์ ท ี ่ ด ี ใ นสายตา
บุคคลภายนอก กระบวนทัศน์ใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ

กระบวนทัศน์ในการปฏิรูประบบราชการของไทย
กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของการปฏิรูประบบราชการ (Bureaucratic Reform)
เพื่อสนับสนุนการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยสรุป ดังนี้ (ทศพร ศิรสิ ัมพันธ์, 2560)
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กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า
(Bureaucratic Paradigm)
1. การทำงานแยกตามภารกิ จ ของแต่ ล ะ
หน่วยงานมีการประสานงานระหว่างกันแต่ยัง
ไม่ ใ ช่ บ ู ร ณาการอย่ า งแท้ จ ริ ง (Autonomy,
Separation)
2. การทำงานยังไม่อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเต็มรูป แบบและยังเป็นการทำงานตาม
ส า ย ก า ร บ ั ง ค ั บ บ ั ญ ช า ใ น แ น ว ด ิ่ ง
(Fragmentation, Hierarchy, Silo, Vertical
Approach)

กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่
(Post-Bureaucratic Paradigm)
1. การทำงานร่ ว มกั น แบบบู ร ณาการอย่ า ง
อย่างแท้จริง ในเชิงยุทธศาสตร์ตงั้ แต่ระดับการ
วางนโยบ ายไป จนถึ ง การน ำไป ป ฏิ บ ั ติ
(Collaboration)
2. การทำงานมีการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจทิ ัล
อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
เชื ่ อ มโยงทุ ก ส่ ว นราชการในการบริ ก าร
ประชาชน และมีการบังคับบัญชาในแนวนอน
( End-to-end process flow, Cross-boundary
management, Program/Project Management
Office, Horizontal approach)
3. ให้ บ ริ ก ารเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น อย่ า ง 3. ให้บริการตามความต้องการเฉพาะบุคคล
ตายตัวตามสิทธิพื้นฐานของบุคคลที่รัฐกำหนด ซึ่งสามารถออกแบบ/ เลือกรูปแบบ/วิธีการ ใน
(Standardization)
ก า ร ข อ ร ั บ บ ร ิ ก า ร ไ ด ้ ( Customization,
Personalization)
4. ระบบทำงานในแบบอนาล็อก (Analog)
4. ระบบการทำงานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็ม
รูปแบบ (Digitization)
5. การดำเนินงานเชิงรับ ตามสถานการณ์ที่
5. การดำเนินงานที่ตอบสนองทันที/ ทันเวลา
เกิดขึ้น (Passive)
/ เชิ ง รุ ก ทั น ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลงมี ก าร
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า (Pro-Active)
6. ปฏิบัติตามนโยบาย ขับเคลื่อนโดยภาครัฐ 6. ปฏิ บ ั ต ิ ง านโดยเน้ น ให้ ป ระชาชนเป็ น
เป็นศูนย์กลาง (Government-driven)
ศูนย์กลาง (Citizen-centric)
7. ระบบการทำงานที่ล่าช้า มีต้นทุนสูง (Red 7. สร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน
tape, Costly)
ทำน้อยได้มาก (Creating value for the Public,
Doing more and better with less)
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8. เปิ ด เผยข้ อ มู ล ตามที ่ ร ้ อ งขอเฉพาะราย/
เปิ ด เผยข้ อ มู ล จำกั ด (Close system, Upon
Request only)
9. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนแบบเดิม ๆ (Routine
Work)

10. ต่างหน่วยงานทำงานกันลำพังโดยไม่มีการ
แบ่งปันทรัพ ยากรเพื่อใช้งานร่วมกัน (Stand
alone)
11. วางนโยบาย และปฏิ บ ั ต ิ ง านโดยใช้
ความรูส้ ึกและคาดเดาเอาเอง (Intuition)

12. บริก ารประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ
(Office-hours only)
13. มี ค วามเชี ่ ย วชาญ /ชำนาญเฉพาะทาง
(Expert/Specialist)

14. ข้าราชการแบบดั้งเดิม
(Public administration)

8. เปิดเผยข้อมูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบ
ที่สามารถนำไปใช้ไ ด้ทันทีโดยไม่ต้องร้องขอ
(Open system, Open access)
9. สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จำเป็นต้องใช้
วิ ธ ี ก ารทำงานรู ป แบบเดิ ม และสามารถ
ตอบสนองได้ ท ั น ที ( Non-routine Problem
solving, Real time capability)
10. แบ่งปันทรัพยากรในการทำงานร่วมกันเพื่อ
ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
(Shared Services)
11. ปฏิ บ ั ต ิ ง านบนพื ้ น ฐานของข้ อ มู ล ความ
ต้ อ งการของประชาชนและวางนโยบายที่
สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง (Datadriven, Demand-driven, Actionable policy
solutions)
12. บริการประชาชนตลอดเวลา (On-demand
service)
13. มี ค วามสามารถในการใช้ ค วามรู ้
สติ ป ั ญ ญา และข้ อ มู ล สารสนเทศเพื ่ อ แก้ไ ข
ปัญหาและสร้างคุณค่า (Knowledge worker)
มีความสามารถในการเรียนรู้ (Educability)
มีเหตุผลในเชิงจริยธรรม (Ethicability)
14. มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ
(Public Entrepreneurship)

สรุปกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการที่ได้น ำเสนอดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นตาม
แนวทางระบบการบริหารในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้ง 9 ข้อ หรือระบบราชการเพื่อรองรับแนวทาง
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ไทยแลนด์ 4.0 ทั้ง 14 นั้น ต่างมีกรอบแนวคิดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทั้ง 3
ด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
การสร้างองค์กรในรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานและ
การให้บริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความต้องการการตอบสนองที่ว่องไวต่อสิ่งเร้า (ความต้องการ
ของประชาชน) และความสามารถในการลดต้นทุนของหน่วยงาน (Paperless) ความคาดหวังต่อ
การเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ บ ริ ก ารซึ ่ ง จะทำไปสู ่ ก ารลดขนาดกำลั ง คน (One Stop Service –
Downsizing) ระบบราชการยุคใหม่จึงไม่เน้นความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งอีกต่อไปแต่มีความ
ต้องการบุคลากรที่มีแนวโน้ม จะสามารถเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยใช้เทคโนโลยีเข้า
ช่วย และการบริหารจัดการที่เห็นภาพรวมของผลลัพธ์ในระดับมหภาค การทำงานแบบบูรณาการ
จึงเป็นวิถีทางเพื่อตอบสนองความต้องการภาพรวมในระดับประเทศได้อย่างชัดเจนที่สุด
2. ด้านการให้บริการประชาชน (Citizen Service)
การนำแนวคิดการสวมจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่มองภาพลักษณ์ของประชาชนจาก
ผู้รับบริการ เป็นผู้ที่องค์กรของรัฐต้องตอบสนองความต้องการ (ลูกค้า) มาแทนที่ นำนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ และสร้างช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนตลอดจนให้ความสำคัญกับประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของ
ภาครัฐ
3. ด้านพฤติกรรมการท างานของข้าราชการ (Civil Servants)
พฤติกรรมของข้าราชการเพื่อตอบสนองต่อกระบวนทัศน์แบบใหม่นั้น สามารถสรุปได้ ดังนี้
(1) ใฝ่ ร ู ้ ตื ่ น ตั ว ในการศึ ก ษาหาความรู ้ อ ย่ า งเสมอ โดยเฉพาะความรู ้ ใ นด้ า น
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(2) สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง และยืนหยัดในความถูกต้อง
(3) คิดใหญ่ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยอมรับในการเรียนรู้เพื่อใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการท างาน
(4) จะต้องทำงานเชิงรุก มีทัศนต่อการให้บริการในเชิงบวก ตลอดจนยอมรับความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน
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ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นแนวทางหนึ่งในการนำไปพัฒนาระบบราชการให้ก้าวไปสู่การเป็น
ราชการยุคใหม่ ที่มคี วามทันสมัย และมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนีก้ ารปฏิรูประบบราชการให้ประสบ
ความสำเร็จนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนในสังคม นับตั้งแต่
ผู้บริหารระดับประเทศ ผู้บริหารระดับสูง นักวิชาการ ข้าราชการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน และ
ประชาชนที่จะต้องช่วยกันปฏิรูปให้ส ำเร็จ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปภาครัฐที่ว่า
“เพื่ อ ให้ ป ระชาชนคนไทยมี ค ุ ณภาพชี วิ ต ที ่ ดี มี ค วามเป็ น อยู่ ท ี ่ด ี และมี ค วามสุ ข สั ง คมไทยมี
เสถียรภาพ ชาติไทยมีเกียรติภูมิ ได้รับความเชื่อถือ และมีความสามารถสูงในการแข่งขันในเวทีโลก
เพื่อจะก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริงตามที่รัฐบาลได้วางเป้าหมายไว้”

คำถามท้ายบท
3. จงอธิบายความสำคัญของระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0
4. การปฏิรูประบบราชการไทยในยุคต่าง ๆ มีความแตกต่างกันอย่างไร
5. กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีแนวคิดใดที่เกี่ยวข้อง
บ้าง
6. กระบวนทัศน์ในการปฏิรูประบบราชการของไทยแบบเก่าและแบบใหม่มีความแตกต่างกัน
อย่างไร
7. แนวความคิดเกี่ยวกับการแปรรูปองค์การภาครัฐมีลักษณะอย่างไร
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 4 การจัดการภาครัฐแนวใหม่
หัวข้อเนื้อหา
1. ความสำคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
2. ความเป็นมาของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
3. แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความสำคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
2. เข้าใจความเป็นมาของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
3. สามารถอธิบายแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
สื่อการสอน
1. สื่อการสอน Power Point
2. เอกสารประกอบการ
3. โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
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บทที่ 4
การจัดการภาครัฐแนวใหม่

ความเป็นมาของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 เกิดการจัดการแนวใหม่ภาครัฐขึ้นในโลก มีชื่อเรียกว่า
“การจั ด การภาครั ฐ ” (Public Management) หรื อ “การจั ด การภาครั ฐ แนวใหม่ ” (New Public
Management) หรือบางทีก็มีชื่อเรียกย่อว่า “NPM” นักวิชาการบางคน เช่น คาร์มาร์ก เห็นว่าเป็น
การปฏิวัติก ารบริหารภาครัฐซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากเหมือนกับ ทฤษฎีระบบราชการของ Max
Weber หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ เน้นการเปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีการของ
ระบบราชการไปสู่การบริหารแบบใหม่ โดยใช้กระบวนการของภาคเอกชนมาบูรณาการการทำงาน
ซึ่งเน้นผลสำเร็จและความรับผิดชอบ (ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร, 2552 : 56)
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) เป็นการบริหารงาน
ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีมาตรฐานวัดได้ ใช้กลไกการตลาดเปิดโอกาสในการแข่งขันทั้งภาคเอกชนและ
ภาคประชาชนในการเข้าร่วมการลงทุนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การให้บริการที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้ระบบราชการมีความสอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูป
ระบบราชการควรมีลักษณะ คือ รัฐจะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะในส่วนที่จ าเป็นจะต้องท าเท่านั้นเพื่อ
เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนมีบทบาทมากขึ้น มีการบริหารจัดการภายในภาคราชการที่มี
ความรวดเร็วคุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพ มีการจัดองค์กรที่มีความกะทัดรัดคล่องตัวและ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เน้นการทำงานที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือตามลักษณะของการ
ทำงานที่ทันสมัย ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการทำงาน มีการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพสูงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท ำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์โดยมีประชาชนเป็น
เป้าหมาย มีกลไกการบริหารงานบุคคลที่ หลากหลาย มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเพื่อเปิด
โอกาสให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเต็มใจมารับราชการอย่างมืออาชีพ มีวัฒนธรรมองค์กร
และมีบรรยากาศในการทำงานแบบมีส่วนร่วมมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ (พัชราวลัย ศุภภะ,
2562)
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ดังนั้น การบริหารจัดการภาครัฐเป็นนวัตกรรมทางการบริหารอย่างหนึ่งเพื่อดำเนินการ
ขั บ เคลื ่ อนการปฏิ ร ูป ระบบราชการไทย ได้ ม ี ก ารประยุก ต์ ใ ช้ เ ป็น หลั ก คิ ด หลั ก ปฏิ บ ัต ิ โดยมี
เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย คือ พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดี
ขึน้ ปรับบทบาทภารกิจให้มีความเหมาะสม ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทำงานให้
เทียบเท่าเกณฑ์สากลและตอบสนองต่อการบริหารปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะสำคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ลักษณะสำคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ แม้จะมีนักวิชาการแสดงทัศนะไว้
อย่างหลากหลาย แต่นักวิชาการรุ่นแรก ๆ ที่นำเสนอแนวคิดนีไ้ ด้อย่างครอบคลุมที่สุดคือ โจนาธาน
บอสตัน (Jonathan Boston) และ คณะ (ทศพร ศิริสัมพันธ์ , 2551) โดยสรุปลักษณะสำคัญของการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 10 ประการ ดังต่อไปนี้
1. มีความเชื่อว่าการบริหารงานมีลักษณะความเป็นสากลสภาพ หรือไม่มีความแตกต่าง
อย่างเป็นนัยสำคัญระหว่างการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชน และการบริหารงานภาครัฐ
2. ปรับเปลี่ยนการให้น้ ำหนักความสำคัญ จากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมทรัพยากรและ
กฎระเบียบ เป็นเรื่องของการควบคุมผลผลิตและผลลัพธ์ หรือปรับเปลี่ยนจากการให้ความสำคัญ
ในภาระรับผิดชอบต่อกระบวนงาน (Process Accountability) ไปสู่ภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์
(Accountability for result)
3. ให้ความสำคัญต่อเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการกำหนดนโยบาย
4. โอนถ่ายอำนาจการควบคุมของหน่วยงานส่วนกลาง (Devolution of Centralized Power)
เพื่อให้อิสระและความคล่องตัวแก่ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน
5. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม่โดยแบ่งออกเป็น 3 ภารกิจ ได้แก่
1) งานเชิงพาณิชย์ (การกำกับดูแล ควบคุม)
2) งานเชิงพาณิชย์ (การกำกับดูแล ควบคุม)
3) งานเชิงนโยบายและการให้บริการ เพื่อให้องค์การมีขนาดเล็กลงในรูปแบบของ
หน่วยงานอิสระในกำกับ
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6. เน้นการบริหารกิจการของรัฐเป็นรูปแบบเอกชนและให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอก
(Outsourcing) รวมทั้งบูรณาการวิธีการจัดจ้างและการประมูลงาน (Competitive Tendering) เพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและลดต้นทุน
7. บุคลากรของภาครัฐในเรื่องการทำสัญญาจ้างปรับให้เป็นระยะสั้น กำหนดเงื่อนไข
ข้อตกลงให้มคี วามชัดเจนสามารถตรวจสอบได้
8. นำรูปแบบการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชนที่ประสบความสำเร็จมาประยุกต์ใช้
เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารคุณภาพเชิงรวม การจ่ายรางวัลค่าตอบแทนตามผลงาน
การจั ด จ้ า งบุ ค คลภายนอกให้ เ ข้ า มาปฏิ บ ั ติ ง านเป็ น การชั่ วคราวเฉพาะกิ จ การพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
9. มีการสร้างแรงจูงใจในองค์การ เช่น การจ่ายตอบแทนในรูปของตัวเงินมากขึ้นเพื่อเป็น
รางวัล (Monetary Incentives)
10. พยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า
ดังนั้นลัก ษณะสำคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นการปรับเปลี่ย นการ
ควบคุมผลผลิตและผลลัพธ์ มีความเป็นสากล ให้อิสระและความคล่องตัวแก่ผู้บริหาร และให้
ความสำคัญต่อเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการกำหนดนโยบาย ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
หน่วยงานราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลง รวมทั้งการประยุกต์ใช้วธิ ีการจัดจ้างและการแข่งขันประมูล
งานเพื่อลดต้นทุน มีการสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนมากขึน้ สร้างระเบียบวินัยและความ
ประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดยพยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต

แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) ได้นำเสนอการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์อันสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2556)
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
พัฒนางานบริการส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกัน
และกันสู่ค วามเป็นเลิศ โดยออกแบบการบริก ารที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง นำเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสารเข้ า มาใช้ใ นการให้บ ริก ารประชาชน ยกระดับ การดำเนิน งานของ
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ศูนย์บริการร่วมด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนงานบริการที่หลากหลายจากส่วนราชการ
ต่าง ๆ มาไว้ ณ สถานที่เดียวกันให้สามารถใช้บริการได้ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการ
เชิงรุกที่มปี ฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง
พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง
โดยเน้นการจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
เพื่อพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัด
โครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย ลดความซ้ ำซ้อน มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้อย่าง
ต่อเนื่องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน เน้นการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ นำ
รูปแบบการใช้บริการร่วมกันเพื่อประหยัดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและ
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของหน่วยงานของรัฐ สร้างความรับผิดชอบต่อสังคม และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้
เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื ่ อ วางระบบการบริ ห ารจั ด การสิ น ทรัพ ย์ ข องราชการอย่ า งครบวงจร โดยค ำนึ งถึง
ค่าใช้จ่ายที่ผูก มัด /ผูก พันติ ด ตามมา ส่งเสริมให้มีก ารใช้เ ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ ห าร
สินทรัพย์และบูรณาการเข้ากับระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดหรือสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส และสร้างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลด
ความสูญเสียสิน้ เปลืองและเปล่าประโยชน์รวม ลดต้นทุน โดยจัดให้มีระบบและข้อมูลเพื่อให้หน่วย
ราชการใช้ประกอบการวัดและวิเคราะห์ การใช้สินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลิตภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
เพื่อส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส ำคัญ ของประเทศ เพื่อให้
สามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่ต้องอาศัยการดำเนินงานที่มี
ความยื ด หยุ ่ น คล่ อ งตั ว ไม่ ย ึ ด ติ ด กั บ โครงสร้ า งองค์ ก ารและระบบราชการแบบเดิ ม จั ด สรร
งบประมาณให้ ม ีล ั ก ษณะแบบยึ ดยุท ธศาสตร์แ ละเป้า หมายร่วมเป็ นหลัก เพื่อให้เ อื้ อต่ อ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส ำคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ พัฒนารูปแบบและ
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วิธีการทำงานของภาครัฐในระดับต่าง ๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่ วน
ท้องถิ่น โดยเน้นการยึ ด พื ้น ที ่เ ป็น หลัก เพื่อให้เ กิดความร่ว มมื อ ประสานสัม พั นธ์ ก ั นในการ
ปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท ี่ 5 : การส่งเสริม ระบบการบริ ห ารกิ จการบ้า นเมือ งแบบ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
เพื่อส่งเสริมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน
เพื่อให้ก ารพั ฒนาโครงสร้ า งพื ้น ฐานและบริก ารสาธารณะได้เ พีย งพอกับ ความต้ อ งการของ
ประชาชนให้ค วามสำคัญ ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนารูป แบบและแนว
ทางการบริหารงานแบบเครือข่าย โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการทำงาน
ขององค์กรภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดการ
พึ่งพากันในรูปแบบพันธมิตร เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการตัดสินใจที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และ
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการทางานของทางราชการ ตลอดจนการขั บเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน
เพื ่ อ การสร้ า งความพร้ อ มของระบบบริ ห ารงานของหนวยงานที ่ ม ี ค วามส ำคั ญ เชิ ง
ยุทธศาสตร์เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทย
เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งประสานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการ
ส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนำไปสู่ความมั่งคั่ง
ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคมร่วมกัน
ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้โดยการพัฒนางานบริการของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิ ศ โดยเน้นการจัดโครงสร้างองค์การที่มีความ
ทันสมัย พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ วางระบบการบริหารจัดการ
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สินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจรให้เกิดประโยชน์สูงสุด บูรณาการการทำงานร่วมกันภายใน
ระบบราชการ ส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความเหมาะสม
มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น วางกลไกให้หน่วยงานของ
รัฐสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน
แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปการบริหารภาครัฐทั่ว โลก แนวคิดใหม่ไม่ใช่การปฏิรูป
ระบบราชการอย่างเดียวแต่ยังแปลงโฉมภาครัฐใหม่ด้วยการจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
กับสังคมใหม่ เหตุผลหลักที่ได้รับการยอมรับคือ ตัวแบบระบบราชการเดิมใช้ไม่ได้อีกต่อไป รัฐบาล
หลายประเทศเริ่มไม่เ ห็นด้วยกับการทำงานแบบราชการ จึงจ้างนักเศรษฐศาสตร์ท ี่อบรมการ
จัดการเข้ามาทำงานแทนนักบริหารพร้อมกับหยิบยืมเทคนิคการจัดการจากภาคเอกชนมาใช้
ย้อนกลับไปใช้วิธีการแบ่งกิจกรรมภาครัฐกับภาคเอกชนออกจากกันเพื่อหาทางตัดค่าใช้จ่าย และ
เริ่มเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่ สาเหตุพ้ืนฐานมาจากรัฐบาลหลายประเทศเผชิญกับปัญหารายได้
ที่แท้จริงตกต่ ำ แต่นัก การเมืองยังคงอยากให้บริการอยู่ในระดับเดิม จึงไม่มีท างอื่นนอกจาก
ปรับปรุงประสิทธิภาพประกอบกับนักทฤษฎีท้วงติงว่าระบบราชการเดิมไม่มีประสิทธิภาพ และเมื่อ
นักเศรษฐศาสตร์ศึกษาก็ได้ค ำตอบแบบเดียวกัน จึงเริ่มมีคำถามว่าทำไมต้องจ้างข้าราชการถาวร
ทำไมไม่จ้างตามสัญญา หากจ้างตามสัญญาจะเกิดปัญหาอะไรบ้าง ส่วนแรงต่อต้านจากระบบ
ราชการก็มีน้อย เพราะประชาชนไม่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงจึงเกิดขึ้นและเป็นเหตุให้การทำงาน
แบบระบบราชการบางอย่างหายไป
ดังนั้นแนวโน้มของ“การจัดการภาครัฐ” ในอนาคตจึงมุ่งไปสู่ “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ”
(Privatization) และการใช้ “บุคคลที่สาม” (Third Party) ในการดำเนินการต่าง ๆ แทนภาครัฐเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องอาศัย “แนวความคิดและวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจ
เอกชน” มาใช้มากขึ้นทุกทีการบริหารจัดการแบบภาคเอกชนเช่นว่า นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐ
ต้องมีความเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น (Qualityfied Personnel) พร้อม ๆ กับการต้องเป็น “มือ
อาชีพ” มากขึ้นด้วย (Higher-Quality Professional) แต่โดยที่การบริหารในภาครัฐราชการจะต้องอยู่
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มากมาย ซึ่งต่างจากการบริหารของภาคเอกชน และอยู่
ภายใต้หลักการปกครองแบบ “นิติรัฐ” (Rule of Law) ด้วยจึงทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบของการปกครองแบบเข้มงวดเคร่งครัดมายึดหลักการผ่อนปรนภายใต้ “ธรรมาภิบาล” หรือ
“การกำกับดูแลที่ดี” (Good Governance) มากขึ้น ปัญหาในปัจจุบันจึงอยู่ที่การเร่งสร้างองค์กร
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เครือข่ายของภาครัฐและภาคเอกชนที่อาศัยหลักการของ “ธรรมาภิบาล” ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ
ของหลั ก แห่ ง ศี ล ธรรมที ่ ด ี ง ามทุ ก วั น นี ้ ภ าคเอกชนไม่ เ พี ย งแต่ เ รี ย กร้ อ งและต้ อ งการ Good
Governance เท่านั้นแต่ยังเรียกร้อง “Good Judgment” จากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับชั้นมากยิ่งขึ้น
ด้วย (ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร, 2552)

การนำแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในการปฏิรูประบบราชการของ
ต่างประเทศ
ประเทศอังกฤษ การปฏิรูประบบราชการในประเทศอังกฤษเกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1979 เมื่อ
อังกฤษประสบปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรง ปัญหาการว่างงานและภาวะเงินเฟ้อ ขณะที่
คุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหารงานภาครัฐได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ทำให้เกิด
เสียงเรียกร้องของประชาชนให้มีการปรับปรุงการบริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบ
กับความสนใจของนางแท็ตเชอร์ที่มีความนิยมการบริหารราชการเชิงธุรกิจและนโยบายของพรรค
อนุรักษ์นิยมที่ต้องการลดการจัดเก็บภาษีรายได้ของประชาชน ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ผลักดันให้
รัฐ บาลอังกฤษ ซึ่งนำโดยนางมาร์ก าแร็ต แท็ตเชอร์ไ ด้ริเริ่มการปฏิรูปขนานใหญ่ (สำนัก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2546)
ประเทศนิวซีแลนด์ การปฏิรูประบบราชการครั้งสำคัญในประเทศนิวซีแลนด์ เริ่มขึ้นในช่วง
กลางทศวรรษที่ 1980 เนื่องมาจากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศนิวซีแลนด์ไม่ว่าจะเป็น
ภาวะขาดดุลการค้าและดุลการชำระเงิน หนี้สาธารณะ เงินเฟ้อ และการว่างงานดันสะสมมาตั้งแต่
ช่วงทศวรรษที่ 1970 ประกอบกับภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายของระบบรัฐสวัสดิการที่ผ่านมาเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิ ดการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐอย่างครบถ้วนสมบรูณ์ของ
รัฐบาลนิวซีแลนด์ ผลการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงาน
อย่างรวดเร็วทำให้การปฏิรูประบบราชการของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็น
แบบอย่ า งของการปฏิ ร ูป ระบบบริ ห ารงานภาครัฐ ร่ ว มสมั ย ซึ ่ ง การปฏิ ร ู ป ระบบราชการของ
นิวซีแลนด์ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยเฉพาะการมุ่งเน้นต่อ
ระบบตลาดเสรี การลดขนาดและบทบาทในการเข้ า แทรกแซงของภาครั ฐ การมุ ่ ง เน้ น ถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการอาศัยแนวทางการบริหารงานแบบภาคธุรกิจ (ทศพร ศิริ
สัมพันธ์, 2548)
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กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก ได้แก่ ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีน การปฏิรูประบบราชการใน
ประเทศฮ่องกงและประเทศสิงคโปร์ในช่วงเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการ
ปฏิรูประบบราชการที่มีความชัดเจนในด้านข้อจำกัดและความคล้ายคลึงกันในเรื่องของหลักการ
กลวิธีการนำไปปฏิบัติ ซึ่งการปฏิรูประบบราชการที่เกิดขึ้นในสอง ประเทศมีผลสืบเนื่องมาจาก
ความสำเร็จในการปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐของกลุ่ม ประเทศ OECD ภายใต้กระแสแนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็น สำคัญ เช่น ในกรณีประเทศสิงคโปร์ ที่มีการใช้แนวทางการปฏิรูป
ระบบราชการ เรียกว่า “ประเทศสิงคโปร์คือบริษัทธุรกิจ” โดยทำให้ประเทศเป็นบริษัทธุรกิจที่ผู้น ำ
เป็นนัก การเมือง มีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเป็นหุ้นส่วน และปฏิบ ัติงานร่ วมกันเพื่อ
ประโยชน์ของประเทศ รวมไปถึงความพยายามคิดค้นวิธีก ารบริหารงานใหม่ ๆ มาใช้ เป็นต้น
(สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2546)
สำหรับการปฏิรูประบบราชการในประเทศจีนนั้น ถูกขับเคลื่อนด้วยวัตถุประสงค์ของฝ่าย
การเมืองที่เป็นผู้มีอำนาจในการปกครองอย่างเด็ดขาด โดยการปฏิรูปมุ่ งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเพื่อรองรับ การเติบ โตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก รวมไปถึงการปรับ เปลี่ย นระบบการ
บริ ห ารงานภาครั ฐ ให้ ม ี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งกับ ระบบเศรษฐกิ จ แบบทุน นิ ย มสมัย ใหม่ใ น
สถานการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับกระแสความเป็นสากลของโลกและการเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
เป็นปัจจัยอีกประการที่มีส่วนสำคัญต่อการกำหนดแนวโน้มการบริหารงานภาครัฐด้วยเหตุผลต่างๆ
ที่กล่าวมาทำให้จีนมีความจำเป็นต้องดำเนินการปฏิรูประบบราชการ และด้วยแนวคิดการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ถูก จุดประกายและทวีความสำคัญ มากขึ้นในการพัฒนาระบบการบริหารงาน
ภาครัฐทั่วโลก ทำให้การปฏิรูประบบราชการในจีนถูกกระตุ้นให้เกิดขึ้นตามอิทธิพลของแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ และบทบาทสำคัญขององค์กรระดับนานาชาติ (Cheung, 2003)

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
การบริหารงานภาครัฐ แนวใหม่เ ป็นการปรับเปลี่ย นการบริหารจัดการภาครัฐ โดยนำ
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพและการแสวงหาประสิทธิภาพของระบบราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
นำเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ ตลอดทั้ง
การมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ เหตุผลที่มกี ารนำแนวคิดการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์การทั้งภาครัฐ
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และเอกชนที่ต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส ำคัญ คือ การขาดธรรมาภิบาล
และหากภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่
โดยยึดหลักธรรมาภิบ าลจะส่งผลปั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ, 2557)
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่ง
จะนำไปสู่การเปลี่ย นแปลงระบบของภาครัฐ และยุ ทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม โดยมี
แนวทางในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน กำหนดการวัดผลและการให้รางวัลแก่ผลการ
ดำเนินงานทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการ
แข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ด้วยกันและระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน
ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน สร้างระบบสนับสนุนทั้ง
ในด้านบุคลากรเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้หน่วยงาน สามารถทำงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ (บุญ
เกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ, 2557)
สรุปการบริหารงานภาครัฐ แนวใหม่ หมายถึง การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยนำหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการนำเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับ
ใช้กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่ งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารงานแบบมือ
อาชีพ การคำนึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาส
ให้เอกชนเข้ามาแข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความสำคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยคำนึงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ
การพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมาได้นำแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปรับใช้
โดยมีเหตุผลหลักที่ส ำคัญจากปัญหาของระบบราชการไทยที่มีหลายประการและสั่งสมมานาน
และกระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้สภาพแวดล้ อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็วการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ การลดความเหลื่อมล้ ำที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทั่วถึงเป็นธรรม
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปั จจัยด้านต่าง ๆ และการเปลี่ยนแปลงในสภาวะ
แวดล้อมของประเทศ ความต้องการและความคาดหวังต่อการได้รับบริการจากภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น
ตลอดจนการมุ่งแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาของระบบราชการไทยในเรื่องโครงสร้างนวัตกรรม กฎหมาย
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กฎระเบียบ ที่เป็นอุปสรรค และซ้ำซ้อนไม่ทันสมัย ทั้งนี้ได้กำหนดแผนกลยุทธ์และมาตรการในการ
พัฒนาระบบราชการ ได้แก่ 1) การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ 2) การปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้เป็นที่ยอมรับ ปรับปรุง แก้ไข ยกระดับ และพัฒนา
กฎหมาย ระเบียบ ขั้นตอนการให้บริการการอำนวยความสะดวก และมาตรฐานของส่วนราชการ
3) การพัฒนาขีดสมรรถนะและศัก ยภาพของข้าราชการการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ามาใช้ในการให้บริการประชาชน (e-Service) การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการและการทุจริตคอร์รัปชั่ น 4) การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และภาคส่วนต่าง ๆ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการจึงได้ก ำหนดให้ปรับปรุงกลไกภาค
ราชการให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร่ ง ใส สามารถตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ และ
ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อการทำงานของภาคราชการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเอื้อต่อการเสริมสร้าง
รากฐานที ่ เ ข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในการพั ฒ นาประเทศ และพร้ อ มที ่ จ ะรองรั บ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

คำถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.

จงอธิบายความหมายของบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
จงอธิบายความเป็นมาของการจัดการภาครัฐแนวใหม่
จงอธิบายลักษณะสำคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทยประกอบด้วยอะไรบ้าง
5. สาเหตุใดจึงต้องมีการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 5 องค์การรัฐวิสาหกิจ
หัวข้อเนื้อหา
1. ความหมายและคำนิยามรัฐวิสาหกิจ
2. ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทย และประเภทของรัฐวิสาหกิจ
3. การจัดประเภทของรัฐวิสาหกิจและรูปแบบการจัดตัง้
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความหมายและคำนิยามรัฐวิสาหกิจ
2. เข้าใจความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทย และประเภทของรัฐวิสาหกิจ
3. สามารถอธิบายการจัดประเภทของรัฐวิสาหกิจและรูปแบบการจัดตัง้
สื่อการสอน
1.
2.
3.
4.

สื่อการสอน Power Point
เอกสารประกอบการ
โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
โปรแกรม Padlet

PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

76

บทที่ 5
องค์การรัฐวิสาหกิจ

ความหมายและคำนิยามรัฐวิสาหกิจ
คำว่า “รัฐวิสาหกิจ” ซ่ึงในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Public Enterprise ตามความหมายกว้าง ๆ
หมายถึงองค์การซ่ึงรัฐบาลกลางควบคุมและเป็นเจ้ าของทั้งน้ีเพื่อที่จะปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศให้มั่นคงและยกฐานะของประชาชนในประเทศให้มีความเป็นอยู่ดีข้ึน วั ตถุประสงค์ขั้นแรก
เพื่อที่จะผลิตสินค้าและ หรือให้บริการแก่ชุมชน หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของชุมชนน้ัน โดยมีการจ่ายให้
เป็ น การตอบแทน กิ จ การของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ไดค้ ร อบคลุ ม ถึ ง กิ จ การทางดา้ น อุ ต สาหกรรม
เกษตรกรรมและการค้ า การที่รัฐบาลต่าง ๆ ให้ความสนใจในกิจการรัฐวิสาหกิจก็เพราะว่ าโดย
แท้จริงแล้วการดำเนินการของรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากการปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศและการอยู่ดีกินดีของประชาชนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความมนั่ คงให้แก่ชุมชน
ด้วยการใช้คนและวัสดุให้เกิดประโยชน์อั นถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายประเทศทางด้ านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ความหมายและประเภทของรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจ
ก. องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
ข. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
ค. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ/หรือ
(ข) มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินกว่าร้อยละห้าสิบ
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ง. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ค) และ/หรือ
(ก) และ/หรือ(ข) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
จ. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ง) และ/หรือ
(ก) และ/หรือ (ข) และ/หรือ (ค) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจ
(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล หรือ กิจการของ
รัฐบาลตามกฎหมาย ที่จัดตั้งกิจการนั้นและหมายความ รวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็ นเจ้าของแต่
ไม่รวมถึงองค์การหรือกิจการ ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเคราะห์ หรือส่งเสริมการใด ๆ ที่มิใช่
ธุรกิจ
(2) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง ที่มี
ฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินกว่าร้อยละห้าสิบ หรือ
(3) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวงกรม หรือทบวงการเมือง ที่มี
ฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม กรรมการ
หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และให้หมายความรวมถึง ประธาน
กรรมการ และรองประธานกรรมการด้วย
พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 มาตรา 4 รัฐวิสาหกิจ
(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือกิจการของ
รัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนัน้ และหมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ
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(2) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่
ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบหรือ
(3) บริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกระทรวง ทบวง หรือกรมและหรือ รัฐวิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2)
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละห้าสิบ
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 มาตราที่ 6 รัฐวิสาหกิจ
(1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการของ
รัฐตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนัน้ และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ
(2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่ มีฐานะ
เทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินร้อยละห้าสิบ
พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 รัฐวิสาหกิจ
(ก) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐ
ซึ่งมีกฎหมายจัดตั้งขึน้ หรือหน่วยงานธุรกิจ ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ
(ข) บริษัท จำกัด หรือบริษัท มหาชน จำกัด ที่หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) มี
ทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ
(ค) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจตาม (ก) หรือ
(ข) หรือรัฐวิสาหกิจตาม (ก) และ (ข) มีทุนรวมอยู่ด้ วย เกินร้อยละห้าสิบ โดยให้คำนวณเฉพาะทุน
ตามสัดส่วนที่เป็นของหน่วยงานของรัฐเท่านั้น
รัฐวิสาหกิจบางแห่ง อาจจะมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมายของกฎหมายฉบับ
หนึ่ง แต่มิได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ตามความหมาย ของกฎหมายอื่นได้ อาทิเช่น บริษัท ปตท.
PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

79

สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ซึ่งภาครัฐถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 แต่เนื่องจาก
พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา
4 (3) ที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้รัฐวิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วยถึงสองในสาม
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จึงมิได้เป็นรัฐวิสาหกิจตามความหมาย
ของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สำหรับ กรรมการ และพนัก งานรั ฐ วิส าหกิ จ แต่เ ป็นรัฐ วิส าหกิ จตามความหมายของ
พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ดังนัน้ ในการพิจารณาว่าองค์กรหรือหน่วยงานใด
เป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ นอกจากต้องพิจารณาตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณแล้ว ยังต้อง
พิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ประกอบด้วย
ประเภทของรัฐวิสาหกิจ
แบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจตามรายสาขาจำนวน 59 แห่ง ได้ 9 สาขา แบ่งกลุ่มตามรูปแบบของ
รัฐวิสาหกิจ รวมจำนวน 81 แห่ง
1. สาขาพลังงาน 4 แห่ง
2. สาขาขนส่ง 14 แห่ง
- ทางบก 6 แห่ง - ทางน้ำ 3 แห่ง
- ทางอากาศ 5 แห่ง
3. สาขาสื่อสาร 4 แห่ง
4. สาขาสาธารณูปการ 4 แห่ง
5. สาขาอุตสาหกรรม 8 แห่ง
6. สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 7 แห่ง
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7. สาขาพาณิชย์และบริการ 5 แห่ง
8. สาขาสังคมและเทคโนโลยี 6 แห่ง
9. สาขาสถาบันการเงิน 10 แห่ง
แบ่งกลุ่มตามรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ รวมจำนวน 81 แห่ง
1. รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังกำกับดูแล 62 แห่ง
2. องค์กรอิสระที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง
3. รัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัทลูก 17 แห่ง
ในการบริหารราชการไทย องค์การบริหารที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน
ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ในราชการบริหารส่วนกลาง จงัหวั ด อำเภอ ในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค และเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา ในราชการบริหารส่วนทอ้งถิ่น
นอกจากน้ียั งมี “รัฐ วิส าหกิจ” ที่เ ป็นองค์ ก ารของรัฐ ที่จั ดตั้ งข้ ึนโดยพระราชบญัญั ต ิพระราช
กฤษฎีกา หรือประกาศของคณะปฏิวัติและบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล ที่จัดตั้งข้ึนตาม
ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์และองค์การมหาชนที่จั ดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ.2542 กับองค์กรก่ึงรัฐบาลอีกจำนวนหน่ึงที่มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง เช่น องค์การค้า
ของคุรุสภาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ฯลฯ
ในขณะที ่ ภ ารกิ จ หน้ า ที ่ ค วามรั บ ผิ ดชอบของกระทรวง ทบวง กรมในราชการบริ ห าร
ส่วนกลางเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ การบริหารกระบวนการยุติธรรมและการรักษาความสงบ
สุขภายใน การจั ด เก็บ ภาษีอากรและการให้บ ริก ารสั งคมโดยทั่ วไป โดยมีขอบเขตกวา้ง ขวาง
ครอบคลุมทั้งประเทศ การบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นการมอบหมายภารกิจจากส่วนกลางไป
ดำเนินงานในระดั บจังหวัด และ อำเภอ และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมุ่งให้บริการสาธารณะ
เฉพาะในท้องถิ่นโดยมีเจตจำนงให้ป ระชาชน ในท้ องถิ่นมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง แต่
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รัฐวิสาหกิจกลับ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ตามวัตถุประสงคเ์ท่าที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้ง หรือที่
ได้กำหนดไว้ในหนังสือบริคณฑ์สนธิในกรณีของบริษัทของรัฐ ดังนั้น ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของรัฐวสิาหกิจจึงมั กมีลักษณะในเชิงธุรกิจ ไม่ว่ าการผลิตหรือการให้บริการ ซ่ึงแตกต่างจาก
ภารกิจของกระทรวง ทบวง กรม ในส่วนกลางหรือองค์การบริหารในราชการบริหารส่วนทอ้งถิ่น
เมื ่ อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดำเนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ไม่ ว ่ า จะเน้ น ในเชิ ง เศรษฐกิ จ หรื อ สั ง คมก็
จำเป็นต้องลอกเลียนระบบและกระบวนการการบริหารของเอกชนมาใช้เพื่อให้เกิดความคล่องตั ว
ในการบริหารกล่าวคือ จำเป็นตอ้งมีความเป็นอิสระ (autonomy) ในการบริหารงานบุคคลและ
การเงินการบัญชี โดยไม่อยู่ในระบบราชการ แต่เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นของประเทศชาติโดยรวม
ที่จัดต้ังข้ึนมาเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ รัฐวิสาหกิจจึง จำเป็นตอ้งมีความรับผิดชอบหรือความ
พร้ อ มที ่ จ ะถู ก ตรวจสอบ (public accountability) จากรั ฐ บาลหรื อ รั ฐ สภาซ่ ึ ง เป็ น ตั ว แทนของ
ประชาชน โดยรั ฐ บาลอาจกำหนดมาตรการควบคุ ม ได้ ห ลายประการ อาทิ การแต่ ง ตั ้ ง
คณะกรรมการเข้ าไปบริหาร การกำกั บ ของรัฐ มนตรีเ จ้ าสังกั ด การตรวจบั ญ ชี ตลอดจนการ
กำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ข้ อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารงานบุคคล สำหรับ
รัฐสภาก็อาจตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจได้ด้วยการตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย การ
เสนอพระราชบัญญัติและการพิจารณาของคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ ซ่ึงมีแนวคิดของนักทฤษฎี
รัฐวิสาหกิจที่เชื่อว่าหากรัฐวิสาหกิจมีความเป็นอิสระพอสมควรจนทำให้เกิดความคล่องตัวในการ
บริหารกิจการของตน มีความรับผิดชอบและความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบจากสาธารณะแล้ว ก็
ย่อมก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด
การจัดรูปองค์กรบริหารรัฐวิสาหกิจไดเ้ลียนแบบวิสาหกิจเอกชนอย่างหน่ึงคือ การแยก
เจ้าของกับฝ่ายจัดการขาดจากกั น เจ้าของรัฐวิสาหกิจจะแต่งตั้ งคณะกรรมการเข้ ามากำหนด
นโยบายและเป้าหมายอย่างกว้ างๆ ผ่านทางรัฐบาล ส่วนฝ่ายจั ดการอันมีหัวหน้าฝ่ายบริหารซ่ึง
ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ จะเป็นผู้ด ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายนั้ น
การควบคุมของคณะกรรมการ เน้นในด้านความสัมฤทธ์ิผล ตามเป้าหมายที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้า้ไม่
ควบคุมในรายละเอียด ซ่ึงการควบคุมดั งกล่าวครอบคลุมไปถึงการกำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ
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และการแต่ ง ตั ้ ง พนั ก งานในระดั บ สู ง สำหรั บ การควบคุ ม ของหน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ เช่ น
กระทรวงการคลัง หน่วยงานวางแผนระดับชาติก็มีลักษณะคล้ายคลึงกัน
แนวคิดการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจและการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในประเทศต่าง ๆ
ในการประกอบการ “วิสาหกิจ” (enterprise) นั้นบุคคลในสายอาชีพต่าง ๆ อาจจะมีความ
คิดเห็นแตกต่างกันไป เป็นต้น่วา ผูท้ ีป่ ระกอบการวิสาหกิจเองอาจเห็นว่า การดำเนินการนั้นเพื่อให้
เกิ ด ความมั ่ ง คั ่ ง (wealth) และเพื ่ อ การเสริ ม สร้ า งบารมี (Prestige) ให้ แ ก่ ต น ต่ อ สายตาและ
ความรู ้ ส ึ ก ของชุ ม ชน สำหรั บ นั ก เศรษฐศาสตร์ อาจจะเห็ น ว่ า วิ ส าหกิ จ น้ ั น เป็ น เครื ่ อ งมื อ
(instrument) ในการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ชุมชนด้วยการใช้คนและวั สดุให้เกิดประโยชน์ ส่วนนัก
สังคมศาสตร์อาจมีความแตกต่างไปว่าการดา เนินการวสิาหกิจน้ นั เพื่อการอยรู่ ่วมกนั ในชุมชน
ตามจุดมุ่งหมายที่ก า หนดไว้และขณะเดียวกั น นักสังคมสงเคราะห์คงจะต้ องเผชิญกั บปัญ หา
พฤติกรรมและอื่นๆ ที่ตามมาหลังจากการตัง้ รัฐวิสาหกิจ
ทางด้านรัฐบาลการประกอบการรัฐวิสาหกิจน้ัน ต้องเป็นไปตามแผนระดับชาติท้ังทางด้ าน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองความสำคัญของแต่ละด้าน จะมีมากนอ้ยเพียงไรอยู่ที่ความต้องการ
ของประเทศนั้ นๆ ถ้ าจะพิจารณาดูลั ก ษณะของรัฐ วิสาหกิจของประเทศฝ่ายโลกเสรีและกลุ่ม
ประเทศสังคมนิย มแล้ ว ย่ อมเห็นความแตกต่างของบรรดาประเทศทั้ งสองฝ่ายคือการจั ด ตั ้ ง
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ของประเทศทางโลกเสรี น ้ ั น มั ก จะข้ ึ น อยู ่ กั บ ความต้ อ งการของตลาด (market
mechanism) และราคาที่ขน้ึ ลง ทั่วไป จึงเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลที่จะต้องใช้ดุลพินิจในการ
วินจิ ฉัยให้แน่ชัดว่าสิ่งใดที่รัฐควรดำเนินการและสิ่งใดที่รัฐควรปล่อยให้เอกชนดำเนินการจากการน้ี
จำเป็นตอ้งมีรากฐานมาจากการประเมินค่าระหว่ างผลได้และผลเสียของทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่าย
เอกชน ส่วนรัฐวิสาหกิจของกลุ่มประเทศสังคมนิยม (Socialist countries) นั้นส่วนใหญ่อยู่ภายใต้
การควบคุมของรัฐและพยายามขจั ดวิสาหกิจเอกชน อาจจะยอมให้มีได้บ้างแต่ต้องรวมเป็นกลุ่ม
ภายในขอบเขตที่รัฐเห็นควร เช่น การผลิตสิ่งของชนิดเดียวกั น การตั้งรัฐวิสาหกิจหรือองค์ก าร
ทางด้านอุตสาหกรรมใหม่ข้ึนมาจึงเป็นหน้ าที่ของรัฐที่จะพิจารณาขนาด วิธีการ ตลอดจนการแบ่ง
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แรงงานตามลักษณะสังคม (Social division of labor) หรืออีกนัยหน่ึงอาจกล่าวได้ว่า กลุ่มประเทศ
เหล่าน้ีใช้ระบบการวางแผนเศรษฐกิจรวม (centrally planned economy) การวางแผนต่างๆ ข้ึนอยู่
กับนโยบายและความต้องการของรัฐบาลกลางที่ควบคุมโดยตรง
อีกประการหน่ึงการรวมกิจการของรัฐวิสาหกิจเป็นของรัฐ (nationalized enterprise) น้ัน
นอกจากจะเป็นลักษณะของประเทศกลุ่มสังคมนิยมแล้ ว ลักษณะน้ีอาจจะเกิดข้ึนได้กับประเทศที่
กำลังจะเปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรม เป็นอุตสาหกรรมได้หรือพอจะกล่าวได้ว่าเป็นลักษณะ
เริ่มแรกของประเทศที่ก ำลังพัฒนา จึงพอจะสรุปสภาพขั้ นพ้ืนฐานทั่วไปของประเทศที่มี ลักษณะ
ดังกล่าวได้ดังน้ี
ก) เป็นประเทศที่ไม่มีลักษณะเป็นอุตสาหกรรม หรืออาจจะเป็นแต่อยู่ในระดับที่ต่ำมาก
ข) ความรู้ทางด้านวิชาการ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ยังล้าสมัย (backward) มาก และมี
ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่ำ
ค) มีความจำเป็นที่จะต้ องพัฒนาทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างเร่งด่วน แม้ ประเทศที่ก ำลัง
พัฒนาเหล่าน้ีจะได้รับนโยบายการช่วยเหลือทางดา้นการเงินจากประเทศที่เจริญทางอุตสาหกรรม
แล้วก็ตาม แต่ในขณะเดียวกันก็ควรพิจารณา และสนุบสนุนปัจจัยต่าง ๆ จากแหล่งภายในประเทศ
ด้วยอย่างยิง่
ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทย และเหตุผลในการจัดต้ัง
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา คณะราษฎรเป็นชน
ชั้น ปกครองใหม่ที่ควบคุมอำนาจทางการเมือง ทางการทหารและทรัพยากรทั้ งหมดของรัฐ ใน
ฐานะที่เป็นผู้ควบคุมทุนของรัฐและเป็นผู้ที่ออกกฎมายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความชอบธรรม
แก่การจัดสรรทรัพยากรเหล่านั้ น คณะราษฎรได้นำทุนของรัฐไปสร้างรัฐวิสาหกิจและบริษั ทก่ึง
ราชการข้ึนจำนวนหน่ึงดยรัฐบาลเป็นผูถ ้ือหุน้ รายใหญ่และอยภู่ ายใตก้ารบริหารงานของขา้
ราชการที่โดยมาจากคณะราษฎรหรือบุคคลที่ใกล้ชิดกับคณะราษฎร การใช้ทรัพยากรทางการเงิน
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ของรัฐมาสร้างรัฐวิสาหกิจข้ึนน้ีคณะราษฎรได้ สร้างวิสาหกิจทางการเงิน ได้ แก่ ธนาคารเอเซีย
ธนาคารมณฑล และ บริษัทไทยเศรษฐกิจประกั นภัย วิสาหกิจทางอุตสาหกรรม อั นได้แก่ บริษัท
ข้าวไทย บริษัทประมงไทย บริษั ทเดินเรือไทย และบริษั ทไทยเดินเรือทะเล ส่วนวิสาหกิจทางด้าน
พาณิชยกรรม ได้แก่ บริษัทค้าพืชผลไทย และบริษัทพืชกสิกรรม เป็นต้น วิสาหกิจต่างๆ เหล่าน้ีไม่
ว่าจะเป็นภาคการเงินประกั นภัยการเดินเรือ หรือพาณิชยกรรม มีส่วนช่วยเหลือและพ่ึงพาซ่ึงกั น
และกัน ซ่ึงส่งผลทำให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานธุรกิจเป็นอย่างมาก ประกอบกับบุคคลที่
เข้าบริหารภายในกิจการเหล่านั้ นเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการเมืองที่สามารถดึงให้กลไกของรัฐและ
อิทธิพลทางการเมืองเข้าช่วยในการเเนินงาน จึงทำให้กิจการเหล่าน้ันประสบผลสำเร็จทางการค้า
เกือบทั้งหมด
หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 รัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจข้ึนเป็นจำนวนมากเพื่อบูรณะฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจและสังคมให้เจริญกา้วหน้า เพื่อ จัดทำกิจการที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและกิจการ
ที่มีผลโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศเพื่อดำเนินการทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการในด้านอุปโภคบริโภคของประชาชนให้เพียงพอเพื่อประกอบกิจการที่
เกี่ยวข้องกับสงคราม เช่น เช้ือเพลิง เป็นต้น รวมทั้งเพื่อดำเนินกิจการที่เป็นการบริการประชาชนที่
ภาคเอกชนยังไม่มีความพร้อมทั้งในด้านเงินทุนและความสามารถ มีการตรากฎหมายสำคัญฉบับ
หน่ึงในปี พ.ศ. 2496 คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เพื่อเปิดโอกาสให้
ฝ่ายบริหารจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานข้ึนมาทำหนา้ที่จัดทำบริการสาธารณะ ซ่ึงได้ มีการจัดตั้ง
หน่วยงานต่างๆ ข้ึนมาหลายแห่งซ่ึงมีสภาพเป็นรัฐวสิาหกิจ ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
องค์การแบตเตอรี่ องค์การแก้ว องค์การจัดการน้ำเสีย เป็นต้น
จากน้ันมาก็มีรัฐ วิส าหกิจเกิดข้ึนอีกเป็นจำนวนมากจนกระทั่ งปัจจุบันมีรัฐ วิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังเป็นผู้กำกับดูแล (ไม่รวม “บริษัทลูก” ของรัฐวิสาหกิจเหล่าน้)ี รวมท้งัสนิ้ 57 แห่ง
รัฐวิสาหกิจจัดตั้งข้ึนมาก็ด้วยเหตุผลหลายประการแตกต่างกั นไป เช่น เหตุผลทางเศรษฐกิจ การ
คลัง ความมั่นคง ในบางกรณีอาจเป็นเหตุผลทางสังคมและวั ฒนธรรม การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจใด
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รัฐวิสาหกิจหน่ึงข้ึนมาอาจเนื่องด้ วยเหตุผลที่กล่าวมาน้ีหลายประการรวมกั น ซ่ึงเหตุผลในการมี
รัฐวสิาหกิจ สามารถแยกไดเ้ป็น 2 กรณี คือ เหตุผลทั่วไปและเหตุผลเฉพาะสำหรับประเทศไทย
มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
1. เป็ น หน่ ว ยงานที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบบริ ก ารสาธารณะทางอุ ต สาหกรรมและพาณิ ช ยกรรม
(Industrial and Commercial Public Services) ซึ่งงผลิตและจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะ
เป็นการให้ บ ริก ารสาธารณะ และงานสาธารณูป โภคขนาดใหญ่ หรืองานของรัฐ บางด้ านที ่ มี
ความสำคัญ ต่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือการดำเนินกิจกรรมมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐยังจำเป็นต้องควบคุมและดำเนินการแต่ผู้เดียว หรือ
เป็นงานที่ภาคเอกชนยังไม่พร้อมที่จะลงทุน ดำเนินการ หรือเป็นกิจการที่รัฐ จำเป็นต้องแทรกแซง
ตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม หรือให้ บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้ งาน
บริการนัน้ ได้มาตรฐานทั้งในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ค่าใชจ่าย และอื่น ๆ
2. มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได ้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการดำเนินงานเชิง
พาณิชย์ ต้ องไม่มีว ัตถุป ระสงค์มุ่ง กำไรสูงสุด (Maximization of Profit) เช่ นที่เ อกชนกระทำกั น
โดยทั่วไป แต่หากมีความจำเป็นต้องรับเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นครั้งคราวหรือบางส่ วน ใน
กรณีนี้ รัฐควร จัดสรรงบประมาณให้ในรูปของเงินอุดหนุน ซึ่ งควรจะแยกจากการเก็บค่าบริการ
ตามปกติของรัฐวิสาหกิจนัน้ ๆ ให้ชดั เจน
3. เป็นนิติบุคคล
4. ความสัมพันธ์กับรัฐ
(1) รัฐจัดตัง้
(2) ทุนเกินครึ่งเป็นของรัฐ
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(3) รัฐมีอำนาจกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น ผ่านการแต่งตั้งถอดถอน
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การอนุมัตงิ บประมาณ การให้นโยบาย ฯลฯ)
(4) การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐและรายได้ต้องส่งคืนรัฐ
(5) บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ
(6) วิธีดำเนินการไม่ใช้อำนาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา ไม่ใช่กฎระเบียบของ
ทาง ราชการในการบริหารการเงิน การบริหารงานและการบริหารบุคคล ยกเว้น รัฐวิสาหกิจที่ต้อง
ใช้อำนาจของรัฐ เช่น เวนคืน ปักเสา พาดสาย ต้องจัดตัง้ โดยมีพระราชบัญญัติรองรับ

การจัดประเภทของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง
1) จัด ตั้งโดยพระราชบัญ ญัติ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย ธนาคารออมสิน เป็นต้น
2) จัดตั้งโดยพระราชกำหนด เช่น บรรษัทตลาดรองรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย บริษัทบริหาร
สินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด เป็นต้น
3) จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีก า ซึ่งออกตามความในพระราชบัญ ญัติว่าด้ วยการจัด ตั ้ง
องค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การสวนพฤกษ์ศาสตร์
เป็นต้น
4) จัดตั้งโดยระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง องค์การสุรา กรม
สรรพสามิต โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น
5) จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เช่น บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด บริษัทไทยเดินเรือทะเลจำกัด บริษัทการบินไทย
จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) เป็นต้น
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อนึ่ง ก.พ.ร. มีข้อสั งเกตในกรณีรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งโดยระเบียบ หรือข้ อบังคับตามข้อ 4)
นั้น ควรที่จะได้มีการปรับปรุงวิธีการจัดตั้งใหม่ โดยควรจัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่ งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตัง้ องค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496
นอกจากนี้ เมื่อนำหลักการจัดประเภทหน่วยงานของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจและองค์การ
มหาชนไปทดสอบกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่มีข้อถกเถียงว่าควรจัดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือองค์ก าร
มหาชน พบว่า มีรัฐวิสาหกิจจำนวน 10 แห่ง ที่ควรจัดเป็นองค์การมหาชน ได แ้ ก่ องค์การสวนสตว์
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง สถาบันวิจัยวิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบันการบินพลเรือน องค์การ
สวนพฤกษศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ องค์การจัดการน้ำเสีย และองค์การ
ตลาดเพื่อเกษตรกร อนึ่ง การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ 10 แห่ง เป็นองค์การมหาชนนั้นต้องขึ้นกับ
ความสมัครใจของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง

เหตุผลทัว่ ไปในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ มี 5 ประการ
1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินธุรกจิแทนรัฐ ในกรณีที่สังคมใดตอ้งการสิ่งอำนวย
ความสะดวกหรื อ บริ ก ารใหม่ ๆ ซ่ ึ ง เอกชนยั ง ไม่ ม ี ค วามพร้ อ มในการดำเนิ น การหรื อ เอกชน
ดำเนินการอยู่แล้วแต่ไม่ประสบผลดีเท่าที่ควร รัฐอาจจั ดตั้งรัฐวิสาหกิจเข้ามาดำเนินกิจการน้ันๆ
โดยอาจเข้ามาดำนินการเอง หรือเข้าควบคุมหรือ ถือหุ้นข้างมาก หากเอกชนดำเนินกิจการน้ันอยู่
แล้วโดยมิได้เปลี่ย นแปลงโครงสร้างเดิมของกิจการแต่อย่างใด อาทิเช่น กิจการโทรศั พ ท์ และ
วิทยุกระจายเสียง เป็นต้น
2) เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เอกชนในการดำเนินธุรกิจ ในการดำเนินกิจการบางประเภทที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นบริการรากฐาน ที่ช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไป
ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว รัฐอาจเป็นผู้เริ่มดำเนินการก่อนด้วยเหตุผลที่ว่า เอกชนไม่มีความรู้หรือ
ประสบการณ์เชิงอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ในเรื่องน้ันมาก่อน จึงเกิดความไม่มั่นใจในการ “คุ้มทุน”
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และ “ผลกำไร” ที่จะบังเกิดข้นึ จากธุรกิจน้ัน หรือไม่สนใจในการดำเนินการ เมื่อรัฐได้ดำเนินการมา
ระยะหน่งึ จนประสบความสำเร็จและเป็นตัวอย่างที่ดีเอกชนก็อาจจะตัดสินใจเข้ามาดำเนินการบ้าง
อาทิ การจัดสร้างที่พักอาศัยให้แก่ประชาชนซ่ึงต้องใช้พ้ืนที่กว้างขวาง เงินทุนจำนวนมาก และอาจ
เป็นความเสี่ยงในมุมมองของเอกชน ภายหลังจากที่รัฐบาลหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย
และไทย ต่างก็ประสบความสำเร็จในการดำเนินการเอกชนในประเทศนั้น ก็จะหันมาดำเนินการใน
ลักษณะเดียวกันบ้าง เมื่อยั งคงมีความต้องการและตลาดรองรับ อย่ างเพียงพอและกรณีเช่นน้ี
เกิดข้ึนในอีกหลายกิจการในปัจจุบั น เช่น กิจการขนส่งมวลชน การสร้างเส้นทางคมนาคม ซ่ึง
ภาคเอกชนเริ่มใหค้วามสนใจในการเขา้มาดำเนินการร่วมกับภาครัฐ
3) เพื่อความมั่นคงของประเทศ กิจการบางประเภทอาจมีความสำคัญต่อความมั่นคง
ของประเทศและของประชาชน หากปล่อยให้เอกชนดำเนินกิจการอาจเกิดการผูกขาดในกิจการใด
กิจการหน่ึงหรือหลายกิจการ และเรียกค่าตอบแทนในสินคา้หรือบริการตามอำเภอใจ สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคโดยรวม อาทิ กิจการที่เป็นสาธารณูปโภคขั้ นพ้ืนฐาน ไฟฟ้า น้ำ ประปา
หรือในบางกรณีกิจการก็มีผลโดยตรง ต่อความมั่ นคงของประเทศ ดังเช่นหลังสงครามโลกคร้ังที่2
รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ในช่วงปีพ.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487 ได้มนี โยบายหลักว่า “วัตถุ
หรือผลิตภัณฑ์สิ่งใด หากรัฐไม่ตั้งองค์การจัดทำข้ึนมาแล้วจะเกิดความขาดแคลน ก็จัดตั้งองค์การ
ผลิตวัตถุนั้นข้ึนก่อน”และเพื่อให้เกิดความแน่นอนรัฐบาลจะเข้ าประกอบกิจการในการผลิตที่มี
ความจำเป็นต่อชาติในยามสงครามทุกชนิด อาทิ
- องค์การแบตเตอรี่ (พ.ศ. 2498)
- องค์การแก้ว (พ.ศ. 2498)
- องค์การฟอกหนัง (พ.ศ. 2498)
- องค์การเช้อื เพลิง (พ.ศ. 2503) ซ่ึงถือว่าเป็นยุทธปัจจยัของกองทัพในยามสงคราม
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นอกจากน้นั รัฐวิสาหกิจก็อาจเป็นเครื่องมือในทางการปกครองได้ ดังเช่น การจัดตั้งการ
รถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทางรถไฟ และเดินรถไฟไปในพ้ืนที่ภาคต่างๆ ของประเทศ หรือการ
จั ด ตั ้ ง กรมไปรษณี ย แ์ ล ะโทรเลขเพื ่ อ ให้ ก ารติ ด ต่ อ สื ่ อ สารมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว ข้ ึ น โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก อี ก ประการคื อ เป็ นการรวมศูน ย์ อ ำนาจการปกครองในภู มิ ภ าคใหเ้ ข ้ า มาสู่
ส่วนกลาง
ในบางคร้ังลัทธิ “ชาตินิยม”ก็เป็นแรงผลักดันอย่างหน่ึง ในการที่รัฐต้องเข้ามาดำเนินการ
บางอย่างด้วยตนเอง เนื่องจากไม่ต้องการให้ต่างชาติเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมที่ส ำคัญ ซึ่ง
ต่างชาติอาจเข้ามามีอิทธิพลจนสามารถมีอำนาจทางเศรษฐกิจ แนวความคิดเช่นน้ีค่อนข้ างรุนแรง
ในช่วงสงครามโลกคร้ังที่ 2
4) เพื่อ ส่งเสริม สั ง คมและวั ฒ นธรรม กิจการบางประเภทมีป ระโยชน์อย่ า งมากต่ อ
สาธารณะ เป็นการรักษาไว้ซ่ึง ศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดจนส่งเสริมสุขภาพพลานามั ยของ
ประชาชน แต่ไ ม่ค ่อยเป็นที่ส นใจของเอกชนมากนัก อาจเนื่องจากต้ อ งใช้เ งิ นทุน จำนวนมาก
ผลตอบแทนไม่น่าสนใจในมุมมองของนักธุรกิจ รัฐจึงควรเข้ามาดำเนินการเพื่อคงไว้ซึง่ วัตถุประสงค์
ข้างต้น โดยเป็นกิจการที่มิได้มุ่งหวั งกำไรเพียงอย่างเดียวแต่เน้นประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ การ
กีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น
5) เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ การจัดทำบริการสาธารณะถือเป็นภารกิจหน้าที่ส ำคัญ
ประการหน่งึ ของรัฐบาล โดยเฉพาะกิจการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ที่ประชาชนทุก
คนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคม ควรมีโอกาสได้ รับบริการดังกล่าวอย่างทั่วถึง กิจการเหล่าน้ี
ต้องใช้เงินทุนในการดำเนินการสูง แต่ผลตอบแทนในการดำเนินการต่ำ จุดคุ้มทุน (break-even
point) และกำไร (normal profit) ใช้ระยะเวลานาน ต้องมีพนักงานจำนวนมากและเป็นผู้ที่มีความรู้
และประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี ทำให้เอกชนเพียงน้อยรายหรือไม่มเี ลยที่จะสามารถเข้า
มาดำเนินการได้ดังน้ัน รัฐจึงต้องเข้ามาดำเนินการเองเพื่อให้สาธารณชนได้ รับความสะดวก อาทิ
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รถไฟ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การขนส่ง ซ่ึงรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในโลกส่วนใหญ่ก็มั กจะ
ดำเนินการเองท้ังสิ้น โดยจะเก็บอั ตราค่าบริการต่ำ เพื่อให้ประชาชนโดยรวมสามารถใช้บริการได้
ดังเช่นในกรณีการจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น ท้ังน้ีบริการข้ันพ้ืนฐาน ที่จั ดหาโดย
รัฐวิสาหกิจ เป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กั บภาคเศรษฐกิจที่แท้จริง (Real
Sector) ได้แก่ ภาคเกษตรอุตสาหกรรม และการบริการ รวมทั้ งส่งเสริมคุณภาพชีวิต และ ความ
เป็นอยู่ให้แก่ชุมชนทอ้งถิ่นทั่วประเทศ ซ่ึงปัจจุบันรัฐวิสาหกิจมีทรัพย์สินรวมกัน ประมาณ 5.3 ล้าน
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 85 ของ GDP
6) เพื่อประโยชน์ในด้านการคลังและเสริมรายได้ให้แก่รัฐ รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกที่
สำคัญในการรักษาเสถียรภาพด้านการเงินการคลังของประเทศ โดยรัฐบาลใชร้ัฐวิสาหกิจเป็น
เครื่องมือในการกำกับฐานะดุลการคลังโดยรวมของภาครัฐดว้ยการกำกับการเบิกจ่ายลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกั บรายได้ที่สามารถจัดหาได้เพื่อให้มีฐานะดุลงบประมาณที่เหมาะสมกั บ
เป้าหมายในการรักษาเสถีย รภาพ ด้านการคลังของประเทศ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเป็นกลไก
สำคัญในการช่วยกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจอั นเนื่องมาจากขนาดการใช้ จ่ายทั้งรายจ่ายประจำปี
และรายจ่ายการลงทุนสูงถึงประมาณร้อยละ 70 ของรายจ่ายลงทุนรวมภาครัฐหรือปีละประมาณ
341,685ล้านบาท และรัฐวสิาหกิจถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศโดยรัฐวิสาหกิจสามารถ
นำส่งรายได้ให้แก่รัฐปีละประมาณ 57,517ล้านบาท หรือ ประมาณร้อยละ 4.5 ของรายรับของ
รัฐบาลรวมทั้งรัฐวิสาหกิจเป็นแหล่งการจ้ างงานรายใหญ่ของประเทศ มีจ ำนวนพนักงานรวมกั น
ประมาณ 272,549 คน หรือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 12 ของกำลังคนภาครัฐ และร้อยละ 7 ของ
กำลังแรงงานทั้งประเทศ
7) เพื่อควบคุมสินค้าอันตราย ในกรณีที่รัฐตอ้งการจำกัดและควบคุมการผลิตและการ
บริโภคสินค้าที่เป็นอันตรายแก่สังคม รัฐก็จะเป็นผู้ดำเนินธุรกิจการผลิต และการจำหน่ายสินค้านั้น
โดยตรง โดยประกาศให้กิจการนั้ นเป็นกิจการที่รัฐเป็นผู้ ประกอบการแต่ผู้เดียว ส่วนใหญ่จะเป็น
สินค้าที่เป็นสิ่งเสพติดและอบายมุข เช่น สุรา ยาสูบ สลากกินแบ่ง และไพ่ เป็นต้น
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เหตุผลเฉพาะในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ
ประเทศไทยได้มีการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจด้วยเหตุผลเฉพาะตามความจำเป็นของประเทศ 4
ประการ คือ
1) เหตุผลทางด้านการแก้ปัญหาการครองชีพของประชาชน หลังสงครามโลกคร้ังที่2
ประเทศไทยประสบภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคบางอย่างเช่น ข้าวสาร น้ำตาล เป็นต้น
ดงัน้ัน รัฐบาลในขณะน้ันจึงจั ดตั้ง บริษัทข้าวไทย จำกัด และ บริษัทน้ำตาล จำกัด เพื่อจำหน่าย
ข้าวสารและน้ำตาลให้กับประชาชนในราคาถูกและนอกจากน้ีในปี พ.ศ. 2496 รัฐบาลได้ออกพระ
ราชบญัญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 โดยความมุ่งหมายว่ าเมื่อรัฐบาลเห็น
ความจำเป็ น ที ่ ค วรจะมี ห น่ ว ยงานหรื อ องค์ ก ารในภาครั ฐ บาลเพื ่ อ ด ำเนิ น การอั น เป็ น
สาธารณประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ ช่วยเหลือในการครองชีพ หรืออำนวย
บริการแก่ประชาชน ก็ให้กระทำได้โ้ ดยตราพระราชกฤษฎีกา (มาตรา 3)
2) ผลโดยอ้อมจากการยึดทรัพย์ การจัดตั้งรัฐวิสาหกิจในลักษณะน้ีของประเทศไทยมี
อยู่เพียงแห่งเดียว เป็นกรณีที่รัฐบาลมิได้มคี วามมุ่งหมายในการจัดตั้งองค์การนั้นให้เป็นรัฐวิสาหกิจ
แต่เมื่อรัฐทำการยึดทรัพยข์องผู้ถือหุ้น และมีผลทำให้รัฐเข้าไปถือหุ้นในองค์การเกินกว่าร้อยละ 50
องค์การนั้นจึงมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจโดย “ไม่ตั้งใจ” รัฐวิสาหกิจแห่งนั้น คือ บริษัท ทิพยประกัน
ภัย จำกัด ซ่ึงก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ในชื่อบริษั ท ประกันภัยเอเซียติ๊ก จำกัด
ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
3) เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เหตุผลในการแปรสภาพองค์การเป็นรัฐวิสาหกิจกรณีน้ีถือ
ว่าเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย และเป็นการเกิดข้ึนดว้ยความ “ไม่ตั้ งใจ” เพราะเหตุผลในการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นสำคัญกล่าวคือนั บแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้ นมา ประเทศไทยได้ ประสบ
ปัญหาทางเศรษฐกิจในวั นที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2540 รัฐบาลมีค ำสั่งให้สถาบันการเงิน 16 แห่ง
ระงับกิจการชั่วคราว หลั งจากน้ันประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกระบบตะกร้าเงินในเรื่องอัตรา
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แลกเปลี่ยน และหันมาใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวภายใต้การจัดการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
พ.ศ. 2540 ทำใหเ้งินบาทลดค่าลงและขยายตัวเป็นวิกฤติการณ์ทางการเงินคร้ังใหญ่ จนในที่สุด
ต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่ างประเทศ หรือ IMF ในช่วงเวลาน้ีสถาบั น
การเงินหลายแห่งประสบปัญหาหน้เี สียจากสินเชื่อที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้หรือ NPL จนรัฐบาลต้องตั้ง
กองทุนฟ้ืนฟูสถาบันการเงินเข้ามาพยุง โดยปล่อยให้สถาบั นการเงินกู้จำนวน 430,000 ลา้นบาท
แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ต่อมาในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัตมิ าตรการ
ปฏิรูปสถาบันการเงินมีผลให้สถาบันการเงิน 42 แห่ง หยุดการดำเนินงานเป็นการชั่วคราว ซ่ึงต่อมา
ทำให้มีสถาบันการเงินหยุดดำเนินงานทั้งหมด 58 แห่ง และในจำนวนน้ีถูกปิดถาวร 56 แห่ง ใน
เวลาต่อมา
ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองแก้ ไขกฎหมายเกี่ยวกั บ การ
ปฏิรูปสถาบันการเงิน รวม 4 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ให้จั ดตั้งองค์การปฏิรูปสถาบนัการเงิน (ปรส.)
ฉบับ ที่ 2 ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินกระตุน้ เศรษฐกิจจากต่างประเทศเพิ่ม ฉบับที่ 3 จัดการ
ภาระทางการเงินที่รัฐบาลต้องเข้าช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพั ฒนาระบบสถาบันการเงิน
และฉบับที่ 4 จัดตั้งบรรษัทบริหารสถาบันการเงิน (บบส.)
การดำเนินการดั งกล่าวถือได้ ว่ารัฐบาลเข้ าไปแทรกแซงระบบสถาบั นการเงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจึงส่งผลทำให้สถาบนัการเงินบางแห่งมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจในเวลา
ต่อมา เช่น ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารศรีนคร จำกัด (มหาชน) และธนาคาร
ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ที่กลายสภาพเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจเนื่องจากกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟู
และพัฒนาระบบสถาบนัการเงินเข้าไปถือหุน้ อยู่เกินกว่าร้อยละ 50

ลักษณะของรัฐวิสาหกิจ
ลักษณะเด่นของรัฐวิสาหกิจประเภทรัฐพาณิชย์ระบุได้ดังน้ี
ก) การจั ด โครงสร้างขององค์ การรัฐวิ สาหกิจควรมีลั ก ษณะพิเ ศษ ที่เ หมาะสมแก่การ
บริหารงาน
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ข) ความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่จะทำให้การปฏิบั ติงานเป็นไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพนั้ น
จะต้องมี
1) ความสามารถในการรับ ผิด ชอบในด้ านการบริห ารงาน คือมีอิสระพอที ่ จ ะ
บริหารองค์การได้คล่องตัวอย่างเพียงพอภายใต้กฎหมายและนโยบายของรัฐที่กำหนดไว้
2) ความต่อเนื่องจาก 1) ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหารงานบุคคลหรือด้านบริหาร
การเงิน จะต้องมีความคล้ายคลึงกับรัฐวิสาหกิจเอกชนที่ดีที่สุดแห่งหน่ึง

รูปแบบการจัดต้ังองค์การรัฐวิสาหกิจ
ก) จัดตัง้ ขึ้นโดยพระราชบัญญัติและพระราชกำหนด จำนวน 23 แห่ง ดังน้ี
1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จั ดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511
2) การไฟฟ้านครหลวง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จั ดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ.
2503
4) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2494
5) การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2494
6)การรถไฟฟ้ า ขนส่ง มวลชนแห่ งประเทศไทย จั ดตั้ งโดยพระราชบั ญ ญั ต ิ ก าร
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
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7) การประปานครหลวง จั ดตั้งโดยพระราชบั ญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.
2510
8) การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.
2522
9) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
10) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จั ดตั้งโดยพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกิน
แบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517
11) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522
12) สถาบั น วิ จ ั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ประเทศไทย จั ด ตั ้ ง โดย
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
13) องค์การเภสัชกรรม จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
14) สำนั ก งานกองทุ น สงเคราะห์ ก ารทำสวนยาง จั ด ตั ้ ง โดยพระราชบั ญ ญั ติ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503
15) องค์การสะพานปลา จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติจดั ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ.
2496
16) การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2528
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17) ธนาคารออมสิน จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489
18) ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2485
19) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จั ด ตั ้ ง โดยพระราชบั ญ ญั ต ิ ธ นาคารอาคาร
สงเคราะห์ พ.ศ. 2496
20) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดตั้งโดยพระราชบั ญญัติ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509
21) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536
22) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดย
พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่ อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.
2545
23) บรรษั ท ประกั นสินเชื่ ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จั ดตั้ งโดยพระราชบั ญญัติ
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
24) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศั ย จัดต้ังโดยพระราชกำหนดบรรษัทตลาด
รองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540
25) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน จัดต้ังโดยพระราชกำหนดบรรษัทบริห าร
สินทรัพย์สถาบัน พ.ศ. 2540
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ข) จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา/กฎหมายจัดตั้งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วย
การจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 จำนวน 14 แห่ง ดังน้ี
1) องค์การตลาด จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาองค์การตลาด พ.ศ. 2496
2) องค์การสวนสัตว์ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497
3) องค์การคลังสินค้า จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498
4) องค์การแบตเตอรี่ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแบตเตอรี่ พ.ศ. 2498
5) องค์การฟอกหนัง จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การฟอกหนัง พ.ศ. 2498
6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้ พ.ศ. 2499
7) องค์การสวนยาง จํดตํงโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ. 2504
8) องค์ ก ารส่งเสริ มกิ จการโคนมแห่งประเทศไทย จั ดตั้ งโดยพระราชกฤษฎีก าจั ด ตั ้ ง
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514
9) องค์ก ารตลาดเพื่อเกษตรกร จั ดตั้ งโดยพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้ งองค์ก ารตลาดเพื่อ
เกษตรกร พ.ศ. 2517
10) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ พ.ศ. 2519
11) สถาบันการบินพลเรือน จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ.
2535
12) องค์ ก ารสวนพฤกษศาสตร์ จั ด ต้ ั ง โดยพระราชกฤษฎี ก าจั ด ต้ ั ง องค์ ก ารสวน
พฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535
13) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจั ดตั้งองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. 2538
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14) องคก์ารจัดการน้ำเสีย จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ำ เสีย พ.ศ.
2538
ค) จัดตั้งขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวัติ
รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐที่จัดตั้งข้ึนโดยประกาศของคณะปฏิวัติ จำนวน 2แห่ง
1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 พ.ศ. 2515 (การทางพิเศษแห่งประเทศไทย)
2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 พ.ศ. 2515 (การเคหะแห่งชาติ)
ง)จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐที่จัดต้ังข้ึนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเป็นกิจการที่
มิได้จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายเฉพาะและมิได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน การจัดตั้ง
นั้นรัฐบาลอาจกำหนดเงินทุนไว้จำนวนหน่ึงเพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ โดยอาจนำผล
กำไรที่ได้บางส่วนสมทบทุนดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งคลัง หรืออาจเป็นเพียงตั้งเป็นเงินทุน
หมุนเวียนโดยความตกลงระหว่างกระทรวงผู้กำกับและกระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติ เงิน
คงคลัง พ.ศ. 2491 มีอยู่จำนวน 5 แห่ง ดังน้ี
1) โรงงานไพ่ จั ด ตั ้ ง โดยระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั ้ ง โรงงานไพ่ กรม
สรรพสามิต พ.ศ. 2535
2) องค์การสุรากรมสรรพสามิต จั ดตั้งโดยระเบียบจั ดตั้งองค์การสุรา กรมสรรพสามิต
พ.ศ. 2506
3) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดตั้งโดยระเบียบบริหารงานโรงงานยาสูบ พ.ศ. 2516
(4) โรงพิมพ์ต ำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจั ดตั้งโดยข้อบังคับโรงพิมพ์ ตำรวจ กรม
ตำรวจ พ.ศ. 2508
(5) สำนักงานสถานธนานุเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งโดยข้อบังคับว่าด้วยการ
บริหารงานสำนักงานสถานธนานุเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ พ.ศ. 2517
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จ) บริษัท จำกัด และ บริษัท มหาชน จำกัด
รัฐวิสาหกิจในประเภทน้ีมี 2 ลักษณะ คือ จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รัฐ
ถือหุน้ ทั้งสิ้น และจัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์รัฐถือหุน้ เกินกว่าร้อยละ50 รวมทั้ง
จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยบริษ้ท มหาชน จำกัด ซ่ึงมีอยู่จำนวน 13 แห่ง ดังน้ี
1) บริษัท ปตท.จำกดั (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
2) บริษัท ขนส่ง จำกัด จัดตั้งโดยหนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท ขนส่ง จำกด
3) บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด จัดตั้งโดยหนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท ไทยเดินเรือ
ทะเล จำกัด
4) บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด จัดตั้งโดยหนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
5) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535
6) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.
2535
7) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยหนงัสือบริคณห์สนธิ บริษัท วิทยุการบิน
แห่งประเทศไทย จำกัด
8) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบั ญญัติบริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ.
2535
9) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จั ดตั้งโดยพระราชบั ญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535
10) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดตั้งโดยหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
11) บริษัท อสมท.จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบั ญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.
2535
12) บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด จัดตั้งโดยหนังสือบริคณห์สนธิบริษั ท
สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จำกัด
13) ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535
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คำถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.
5.

จงอธิบายความหมายและคำนิยามรัฐวิสาหกิจ
จงอธิบายความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทย
จงอธิบายรูปแบบและลักษณะของรัฐวิสาหกิจ
จงอธิบายหตุผลเฉพาะในการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ
จงอธิบายรูปแบบการจัดต้ังองค์การรัฐวิสาหกิจโดยสังเขป
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 6 องค์การมหาชน
หัวข้อเนื้อหา
1. ความหมายและความสำคัญขององค์การมหาชน
2. องค์การมหาชนและความสัมพันธ์กับรัฐ
3. โครงสร้างและประเภทขององค์การมหาชน
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความหมายและความสำคัญขององค์การมหาชน
2. สามารถอธิบายความสัมพันธ์กับรัฐ
3. เข้าใจโครงสร้างและประเภทขององค์การมหาชน
สื่อการสอน
1. สือ่ การสอน Power Point
2. เอกสารประกอบการ
3. โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
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บทที่ 6
องค์การมหาชน
ความหมายและความสำคัญ
องค์การมหาชน (Public Organization) หมายถึง เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยประเภทที่
สาม นอกเหนือจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เริ่มตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 เพื่อให้ บริการสาธารณะได้อย่างคล่องตัว และมีก ารใช้ป ระโยชน์ในทรัพยากรและ
บุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพื่อบูรณาการให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
เข้าร่วมกันทำงานอย่างมีเอกภาพ และประสานงานกันเพื่อความรวดเร็วในการดำเนินงาน ซึ่งต้อง
อาศัยความเร่งด่วน
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural
Public Services) เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนา
และส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรั พ ยากรธรรมชาติ การบริ ก ารทางสาธารณสุ ข และการแพทย์ การสั ง คมสงเคราะห์
นันทนาการ สวนสัตว์ การอำนวยการบริการแก่ประชาชน หรื อการดำเนินการอันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการของราชการในการบริหาร อนึ่ง บริการสาธารณะของ
องค์ก ารมหาชนต้องไม่เ ป็นกิจการที่มีลัก ษณะเป็นการแข่งขันกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นลักษณะ
ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร มีลักษณะ
เป็น “นิตบิ ุคคล”
ความสัมพันธ์กับรัฐ
โดยที่องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสาธารณะโดยใช้
งบประมาณแผ่นดิน ทำให้องค์การมหาชนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐในลักษณะของการ
กำกับดูแลแต่รายงานการจัดสรรงบประมาณและการกำกับดูแลองค์การมหาชนย่อมเป็นไปโดย
การเคารพหลักการของความเป็นอิสระในการดำเนินงานขององค์การมหาชน ได้รับเงินอุดหนุนจาก
รัฐ หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ (ยกเว้นมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง) รัฐ
มีอำนาจกำกับดูแลตามที่ก ฎหมายกำหนด (เช่น ผ่านการแต่งตั้งถอดถอนคณะกรรมการและ
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ผู้บริหารระดับสูง การอนุมัติงบประมาณ การให้นโยบาย ฯลฯ) มีการลงทุนต้องขอความเห็นชอบ
จากรัฐ และบุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยวิธีดำเนินการไม่ใช้อำนาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก
แต่ใช้สัญญา ไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการ (ยกเว้นกิจกรรมที่ต้องใช้อำนาจฝ่ายเดียวต้องออก
พระราชบัญญัติ รวมทั้งกรณี การจัดตัง้ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ)

แนวคิดและหลักการขององค์การมหาชน
องค์การมหาชน เป็นองค์กรของรัฐประเภทหนึ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อทำบริการสาธารณะที่
กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องการประสิทธิภาพสูง โดยมิได้ค้ากำไรจากการบริการ มี
วัฒนธรรมองค์กรเหมือนภาคธุรกิจ ที่สามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมิ
อาจดำเนินการได้ในส่วนราชการซึ่งเป็นองค์การแบบราชการ (Bureaucratic model) มีสถานะเป็น
หน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคล จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบภารกิจของรัฐในการให้บริการสาธารณะหรือ
ดำเนินกิจกรรมเฉพาะด้านที่ภาครั ฐยังจำเป็นต้องดำเนินการและจัดให้มี หรือภาครัฐต้องมีบทบาท
ให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเพื่อให้เกิดการดำเนินงาน เป็นบริการในส่วนที่รัฐต้องการ
ส่งเสริม หรือเป็นบทบาทของรัฐในการให้บริการ การแทรกแซงตลาด หรือบริการที่ภาคเอกชนยัง
ไม่สนใจหรือมีศักยภาพที่จะดำเนินการ
หลั ก เกณฑ์ พ ื ้ น ฐานในการจั ด ตั ้ ง องค์ ก ารมหาชนได้ ม ี บ ั ญ ญั ต ิ ไ ว้ ใ นมาตรา 5 แห่ ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งสามารถแยกแยะองค์ประกอบในการจัดตั้งได้ 3
ประการ คือ เมื่อรัฐบาลมีนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ แผนงาน
การจัดทำบริการสาธารณะนั้ นมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่ที่แตกต่างไป
จากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ มีการจัดตั้งหน่วยบริหารขึ้นใหม่นั้นมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

การจัดตั้งองค์การมหาชน
รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนตามมาตรา 5 พ.ร.บ.องค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 การกำกับดูแลองค์การมหาชนการจัดประเภทขององค์การมหาชน ตามกฎหมายจัดตั้ง
โดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีจำนวน 36
แห่ง (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555)องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานใน
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กำกับ) มีจำนวน 15 แห่ง (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นต้น
พระราชบัญญัติองค์ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บ ทที่วางหลักเกณฑ์ และ
โครงสร้ า งของระบบหน่ ว ยงานของรั ฐ รู ป แบบที ่ ส าม และกำหนดให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ส ามารถ
ดำเนินการให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนเป็นรายแห่งได้ตามสภาพความ
จำเป็นของการบริหาร มีรายละเอยดดังนี้
1. สภาพภารกิจที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
มาตรา 5 วรรคแรกได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานในการจัดตั้งองค์การมหาชน ไว้ว่า
“เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อจัดทำบริการสาธารณะ และมี
ความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่ แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะ
จัดตัง้ เป็นองค์การมหาชนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติน้กี ็ได้ ”
จากบทบัญญัติดังกล่าว สามารถแยกแยะองค์ประกอบในการจัดตั้งองค์การมหาชนได้ 3
ประการ ดังนี้
1) เมื ่ อ รั ฐ บาลมี แ ผนงานหรื อ นโยบายด้ า นใดด้ า นหนึ ่ ง โดยเฉพาะเพื ่ อ จั ด ทำบริ ก าร
สาธารณะ
2) แผนงานการจัดทำบริการสาธารณะนั้นมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหาร
ขึน้ ใหม่ที่แตกต่างไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
3) การจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่นั้นมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
มาตรา 5 วรรคสองได้บัญญัติถึงกิจการบริการสาธารณะที่จะสามารถจัดตั้งเป็นองค์การ
มหาชน รวมทั้งได้ระบุให้รวมความถึง “การอำนวยการบริการแก่ประชาชนหรือการดำเนินการอัน
เป็นสาธารณะประโยชน์อื่นใด” แต่ก็ย้ำถึงหลักการขององค์การมหาชนที่แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจ
คือ “ต้องไม่เป็นกิจการที่แสวงหากำไรเป็นหลัก”
“กิจการอันเป็นบริการสาธารณะที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ การ
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ การ
ทะนุบ ำรุงศิล ปะและวัฒ นธรรม การพัฒนาและส่งเสริ มการกีฬา การส่งเสริมและสนั บ สนุ น
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การศึ ก ษาและการวิ จ ั ย การถ่ า ยทอดและพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การอนุ ร ั ก ษ์
สิ ่ ง แวดล้ อ มและทรัพ ยากรธรรมชาติ การบริ ก ารทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุข การสั ง คม
สงเคราะห์ การอำนวยบริการแก่ประฃาชน หรือการดำเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์อื่นใด
ทั้งนี้ โดยต้องไม่เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรเป็นหลัก”
2. สถานะทางกฎหมาย
มาตรา 6 แห่ ง พระราชบั ญ ญัต ิ องค์ก ารมหาชน พ.ศ. 2542 กำหนดหลั ก การพื ้ นฐาน
เกี่ยวกับสถานะขององค์การมหาชน “ให้องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นนิติบุคคล”
มาตรา 45 กำหนดว่า “ทรัพย์สินขององค์การมหาชนเป็นทรัพย์สินของรัฐ” และ
มาตรา 15 บัญญัติคมุ้ ครองทรัพย์สินขององค์การมหาชน ซึ่งมีฐานะเป็นทรัพย์สินของรัฐไว้
ตามหลักกฎหมายที่ใช้บังคับทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินของรัฐไว้ว่า “ทรัพย์สินขององค์การมหาชน ไม่
อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี”
3. ขั้นตอนในการจัดตั้งองค์การมหาชน
ในทางกฎหมาย การจัดตั้งองค์การมหาชนเป็นเรื่องที่หน่วยงานในระดับกระทรวงที่มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นผู้นำเรื่องเสนอขอจัดตั้งองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรง เว้นแต่
คณะรั ฐ มนตรี จ ะมอบหมายให้ อ งค์ ก รใดองค์ก รหนึ ่ง เป็ น ผู ้ พิ จ ารณากลั่ น กรองก่ อ นนำเสนอ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งในปัจจุบัน คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) พิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชนในเบื้องต้น ซึ่งกระทรวงต้องดำเนินการตามขั้นตอน
และรายการคำชี ้ แ จง (Check list) ประกอบคำขอจั ด ตั ้ ง ที ่ ก.พ.ร. กำหนด ก่ อ นเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะสามารถจัดตั้งองค์การมหาชน
โดยการตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
4. โครงสร้างการบริหารงาน
พระราชบัญญัติองค์การมหาชนได้กำหนดและออกแบบโครงสร้างการบริหารงานของ
องค์การมหาชนให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวนี้อยู่
ภายใต้ การกำกับดูแลของรัฐมนตรีผู้รักษาการ ดังนั้น คณะกรรมการขององค์ก ารมหาชนจะ
รับผิดชอบรายงานต่อรัฐมนตรีผรู้ ักษาการ และการดำเนินการขององค์การมหาชนนับเป็นส่วนหนึ่ง
ในภาพรวมของผลงานของกระทรวง แม้ว่าตัวองค์กรไม่สังกัดกระทรวง ขณะเดียวกันองค์การ
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มหาชนจะต้องรับผิดชอบด้านผลงานต่อสาธารณะหรือประชาชนในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐที่ใช้
งบประมาณแผ่นดินด้วย
คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี มีบทบาทหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน ได้แก่
1) การพิจารณาจัดตัง้ หรือยุบเลิกองค์การมหาชน
2) การแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยการเสนอแนะของรัฐมนตรีผู้รักษาการ
3) การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา และหลักการบริหารสำคัญ ๆ เช่น หลักเกณฑ์
ในการประเมิ น ผลองค์ ก ารมหาชน การกำหนดค่ า ตอบแทนกรรมการตลอดจน
เงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้อำนวยการ หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้น
และการร่วมทุน และหลักเกณฑ์ในการจัดการกับทรัพย์สินขององค์การมหาชนในกรณี
ที่ยุบเลิก เป็นต้น
4) การวิ น ิ จ ฉั ย ชี ้ ข าด การกำหนดระเบี ย บแบบแผนการปฏิ บ ั ต ิ ร าชกา รเพื ่ อ การ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น ๆ และองค์การ
มหาชน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
รัฐมนตรีผู้รักษาการ
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 กำหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการเป็นผู้มีหน้าที่
ความรับ ผิด ชอบโดยตรงในการกำกับ ดู แลองค์ก ารมหาชนให้ ดำเนินการบรรลุผลสำเร็ จ ตาม
เจตนารมณ์ของการจัดตัง้ องค์การมหาชนนั้น ๆ โดยสรุป บทบาทหน้าที่ของรัฐมนตรีที่มตี ่อองค์การ
มหาชน ได้แก่
1) เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี (มาตรา 19)
2) การกำกับดูแลการสรรหาผู้อำนวยการองค์การมหาชน เพื่อความโปร่งใสและเพื่อ
ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
3) กำหนดนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานและเป้าหมายโดยรวม การลงนามในคำรับรอง
การปฏิบ ัติงานระหว่างรัฐ มนตรีก ับ ประธานกรรมการ รวมทั้งการตรวจสอบและ
ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การมหาชน (มาตรา 41 และมาตรา 43)
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4) กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการ และกำหนดเบี้ย
ประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ (มาตรา 26 และมาตรา 34)
5) รัฐมนตรีอาจขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมาปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง ในองค์การ
มหาชนเป็นการชั่วคราวได้ โดยจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างของ
ผูน้ ั้นแล้วแต่กรณี (มาตรา 36 วรรคแรก)
คณะกรรมการองค์การมหาชน
เป็นองค์ก รสูงสุด ที่ท ำหน้ าที่ต ัดสิ นใจ กำหนดนโยบายและวางระเบีย บข้ อบังคั บ ของ
องค์การมหาชน คณะกรรมการมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐมนตรีและจะต้องมีจำนวนตามที่
กำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแต่ต้องไม่เกินสิบเอ็ดคน โดยในจำนวนดังกล่าวอาจกำหนดให้
เป็นกรรมการผู้แทนของส่วนราชการซึ่งมีฐานะเป็นกรรมการโดยตำแหน่งก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินกว่ากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการ และจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของรัฐร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน (มาตรา 19)
วาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตัง้ แต่ตอ้ งไม่เกินคราวละ 4 ปี และจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ (มาตรา 22)
คณะกรรมการองค์การมหาชนมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลองค์การมหาชนให้ดำเนิน
กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และมีอำนาจหน้าที่เฉพาะที่กำหนดไว้ในมาตรา 24
ดังนี้
1) กำหนดนโยบายการบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานขององค์การ
มหาชน
2) อนุมัตแิ ผนการลงทุนและแผนการเงินขององค์การมหาชน
3) ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่องดังต่อไปนี้
- การจั ด แบ่ ง ส่ ว นงานขององค์ ก ารมหาชน และขอบเขตหน้ า ที ่ ข องส่ ว นงาน
ดังกล่าว
- การกำหนดตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงิน
อื่นของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชน
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- การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การถอดถอน วินัยและการลงโทษทางวินัย
การออกจากตำแหน่ง การร้องทุกข์และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าที่และ
ลูกจ้างขององค์การมหาชน รวมทั้งวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างขององค์การ
มหาชน
- การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินขององค์การมหาชน
- การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การ
มหาชน
- ขอบเขตอำนาจหน้าที่และระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ภายใน
4) อำนาจหน้าที่อ่นื ตามที่พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกำหนด
ผู้อำนวยการองค์การมหาชน
เป็นผู้ที่มหี น้าที่บริหารกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ของ
องค์ ก ารมหาชน ตลอดจน ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ กำหนด นโยบาย มติ และประกาศของ
คณะกรรมการ และเป็นผู้บ ังคับ บัญ ชาเจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนทุกตำแหน่ง
(มาตรา 31) ผู้อำนวยการจะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององค์การ
มหาชน และเป็ น ผู ้ แ ทนขององค์ ก ารมหาชนในกิ จ การเกี ่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอก (มาตรา 33)
ผู้อำนวยการจะดำรงตำแหน่งเป็นวาระ มีระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง แต่
ต้องไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกเมื่อครบวาระแล้วก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการ และเป็นผู้
กำหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อำนวยการตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี
กำหนด (มาตรา 34)
บุคลากรขององค์การมหาชน
บุคลากรหลักขององค์การมหาชนได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำให้แก่องค์การมหาชน
เรียกว่า “เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน” ตามมาตรา 35 และผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราว
ให้แก่องค์การมหาชน เรียกว่า “ลูกจ้างขององค์การมหาชน” นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มา
ปฏิบัติงานในองค์การมหาชนเป็นการชั่วคราวได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา (มาตรา 36)
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สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรขององค์การมหาชนจะได้รับไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (มาตรา 38)

การกำกับดูแลองค์การมหาชน
โดยหลักการรัฐมนตรีผรู้ ักษาการตามกฎหมายจัดตั้ง จะมีความสัมพันธ์กับองค์การมหาชน
ซึ่งมีความแตกต่างจากส่ว นราชการ กล่าวคือ จะกำหนดบทบาทของรัฐมนตรีท ี่มีต่อองค์ก าร
มหาชน ในลัก ษณะของการกำกับดูแล มิใ ช่ก ารบังคับ บัญชาส่วนราชการอย่างที่ก ำหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.
2542 มาตรา 43 กำหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการกำกับ
ดูแลองค์การมหาชนให้ดำเนินการบรรลุความสำเร็จตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์การมหาชน
นั้น ๆ
ในทำนองเดียวกัน บทบัญญัติเกี่ยวกับบทบาทของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่กำหนดไว้
ในพระราชบัญญัติเฉพาะนั้น คณะรัฐมนตรีจะทำหน้าที่ในการกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด
เช่น การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การกำหนดหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ ส่วนบทบาทของรัฐมนตรีโดยส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็นประธาน
คณะกรรมการ หรือเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะมีบ ทบาทในการกำหนดนโยบายและ
ควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของหน่วยงาน
สำหรับความสัมพันธ์กับกระทรวงนั้น องค์การมหาชนทั้งสองประเภทจะมีความสัมพันธ์กับ
กระทรวงในสองเรื่องหลัก ๆ คือ
1. การมีผแู้ ทนของกระทรวงเป็นกรรมการโดยตำแหน่งในคณะกรรมการ
2. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน
องค์การมหาชนจึงมิได้เป็นหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงหรือสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี แต่
เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการกำกับดูแลของรัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมาย ปลัดกระทรวงหรือ
ข้าราชการอื่น ไม่สามารถจะใช้อำนาจบังคับบัญชาต่อองค์การมหาชน ซึ่ง ก.พ.ร. ได้ซักซ้อมความ
เข้าใจในเรื่องนี้ต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติต่อองค์ก าร
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มหาชนทั้งสองประเภท โดยเฉพาะองค์การมหาชนที่นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตาม
กฎหมายจัดตั้ง
ระบบงบประมาณและการกำกับดูแลที่เคารพความเป็นอิสระ
เงินทุนในการดำเนินกิจการบริการสาธารณะขององค์การมหาชนอาจจะมีที่มาได้หลายทาง
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 12
“ทุนและทรัพย์สินในการดำเนินกิจการขององค์การมหาชน ประกอบด้วย
1. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนมา
2. เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม
3. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามความเหมาะสมเป็นรายปี
4. เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่าง
ประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มผี อู้ ุทิศให้
5. ค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดำเนินการ
6. ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินขององค์การมหาชน”
รายได้หลักขององค์การมหาชนจะมาจากเงินงบประมาณแผ่นดินที่รัฐจัดสรร และจาก
บทบัญญัติตามมาตรา 12 (3) ก็ได้ระบุวิธีการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การมหาชนไว้อย่าง
ชัดเจนว่า จะต้องจัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้เป็นรายปีตามความเหมาะสม ซึ่งเป็น
ข้อยืนยันความเป็นอิสระในทางการบริหารงบประมาณขององค์การมหาชน เพราะเงินทุนอุดหนุน
ทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ในแต่ละปีนั้นอยู่จะภายใต้ดุลยพินิจขององค์การมหาชนที่จะตัดสินใจในเรื่อง
ประเภทและจำนวนการใช้จ่ายได้เองตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี คณะรัฐมนตรีได้กำหนดกรอบ
วงเงินรวมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสำหรับองค์การมหาชน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน เบี้ย
ประชุม เป็นต้น ไว้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจำปี หากองค์การมหาชนใดไม่สามารถ
ดำเนินการให้อยู่ในกรอบวงเงินดังกล่าวได้ ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณายกเว้นเป็นราย ๆ ไป
นอกจากการบริหารงบประมาณที่ได้มาในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปที่มีความเป็นอิสระใน
การใช้จ่ายและเป็นการได้งบประมาณโดยไม่ต้องส่งงบประมาณส่วนที่เหลือจ่ายคืนคลังตามวิธี
ปฏิบัติปกติของงบประมาณของส่วนราชการแล้ว รายได้ขององค์การมหาชนไม่เป็นรายได้ที่จะต้อง
นำส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณอีก
ด้วย (มาตรา 14) สำหรับการกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปโดยถูกต้อง
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ตามกฎหมายและอยู่ในกรอบนโยบายของรัฐนั้น พระราชบัญญัติองค์การมหาชนกำหนดให้เป็น
อำนาจของรัฐมนตรีผู้รั กษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนนั้น ๆ (มาตรา 43)
นอกจากอำนาจกำกับดูแลดังกล่าวแล้ว องค์การมหาชนต้องจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีฯ โดย
ให้ ก ล่ า วถึ ง ผลงานขององค์ ก ารมหาชนในปี ท ี ่ ผ ่ า นมา และคำชี ้ แ จงเกี ่ ย วกั บ นโยบายของ
คณะกรรมการโดยตรง และแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้าอีกด้วย (มาตรา 41)
ระบบการตรวจสอบประเมินผลที่เน้นประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินงาน การบัญชีและการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบประเมินผล พระราชบัญญัติองค์ก ารมหาชนได้บัญญัติใ ห้องค์ก าร
มหาชน ต้องวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานสากล
(มาตรา 39) และในทุกรอบปีองค์การมหาชนจะถูกตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สิน จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วย
ความเห็นชอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (มาตรา 40)
นอกจากนี ้ นั บ ตั ้ ง แต่ ป ี ง บประมาณ พ.ศ. 2548 คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ก ำหนดระบบการ
ประเมินผลสำหรับองค์การมหาชนเพื่อพิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าขององค์การ
มหาชนโดยให้องค์การมหาชนทุกแห่ งมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชนเสนอต่อ
คณะรั ฐ มนตรี และลงนามตามคำรั บ รองผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านระหว่ า งรั ฐ มนตรี ก ั บ ประธาน
คณะกรรมการและระหว่างประธานคณะกรรมการกับผู้อำนวยการเพื่อให้การดำเนินกิจการของ
องค์การมหาชนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าใน
เชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ และเมื ่ อ ครบกำหนด 1 ปี ภายหลั ง จากการลงนามตามคำรั บ รองผลการ
ปฏิบัติงานแล้ว องค์การมหาชนแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองฯ
และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่กำหนด

การขอจัดตั้งองค์การมหาชน
1. ในการร่ า งกฎหมายเพื่ อ ใช้ บ ั ง คั บ เรื ่ อ งหนึ ่ ง เรื ่ อ งใดก็ ต าม ไม่ ค วรมี ข ้ อ กำหนดใน
รายละเอียดให้มีการจัดตัง้ องค์การมหาชนทั้งสองประเภท คือ
1) องค์ ก ารมหาชนที ่ จ ั ด ตั ้ ง โดยพระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542
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2) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะหรือที่เรียกว่าหน่วยงานใน
กำกับของกระทรวงขึ้นใหม่
2. การจัดตั้งองค์การมหาชนโดยทั่วไป ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3
เมษายน 2550 คือ ให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยการตราเป็นพระ
ราชกฤษฎีกา เว้นแต่องค์การมหาชนนั้น จำเป็นต้องใช้อำนาจรัฐฝ่ายเดียว (Unilateral Act) อัน
กระทบต่อสิท ธิเ สรีภ าพของบุค คล กรณีก ารจัดตั้ งกองทุนซึ่ งยกเว้นกฎหมายว่ าด้ วยวิธ ี ก าร
งบประมาณหรือกฎหมายเงินคงคลัง หรือกรณีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งต้องประสาท
ปริญญาบัตร จึงให้ตราเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะได้
3. ให้กระทรวงที่ประสงค์จะจัดตั้งองค์การมหาชนดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2549 โดยให้จัดทำคำชี้แจงประกอบคำขอส่งไปยั งสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อ
นำเสนอ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรี

การยุบเลิกองค์การมหาชน
ความแตกต่างอีกประการหนึ่งระหว่างองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
กับส่วนราชการคือ การที่องค์การมหาชนอาจจะตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบจัดทำบริการสาธารณะที่มี
กำหนดเวลาสิ้นสุดแน่นอนหรือเป้าหมายการดำเนินภารกิจเฉพาะอย่างที่มีความชัดเจน และอาจ
กำหนดให้องค์การมหาชนนั้นยุบเลิกไปเมื่อภารกิจหรือระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการดำเนิน
กิจการนัน้ ๆ สิน้ สุดลงก็ได้ โดยบทบัญญัติในมาตรา 44 วรรคแรกได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้
ว่า “องค์การมหาชนเป็นอันยุบเลิกในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) เมื่อสิ้นระยะเวลาการดำเนินกิจการขององค์การมหาชนตามที่กำหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาจัดตัง้
(2) เมื่อการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
มหาชนนั้นเสร็จสิ้นลง และรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนนั้นได้
ประกาศยุติการดำเนินกิจการขององค์การมหาชนนั้นในราชกิจจานุเบกษา
(3) ในกรณีนอกจาก (1)และ (2) เมื่อรัฐบาลเห็นควรยุบเลิกการดำเนินกิจการขององค์การ
มหาชนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกายุบเลิก”
ตามมาตรา 45 ทรัพย์สินขององค์การมหาชนเป็นทรัพย์สินของรัฐ และเมื่อมีการยุบเลิก
องค์การมหาชน ให้มีเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบทรัพย์สินและชําระบัญชีรวมทั้งการโอนหรือการ
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จําหน่ายทรัพย์สินที่ยังคงเหลืออยู่และการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรขององค์การมหาชน ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีกําหนด

องค์การมหาชนในประประเทศไทย
รายชื่อองค์การมหาชนในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ องค์การมหาชนที่จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะ รวม 39 แห่ง (ส่านักงาน ก.พ.ร., 2559) ดังนี้
1. องค์ ก ารมหาชนที ่ จ ั ด ตั ้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ. 2542
ประกอบด้วย
สำนักนายกรัฐมนตรี
- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
- สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
- องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
- สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)[1]
- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
- สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
- สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ัล (องค์การมหาชน)
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงกลาโหม
- สำนักงานองค์การทหารผ่านศึก (องค์การมหาชน)
กระทรวงการคลัง
- สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนแห่งแรกของไทย
จัดตัง้ ขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พ.ศ.
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2545 จึงได้โอนมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ ที่สูง (องค์การมหาชน)
- สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
- สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การ
มหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
- องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
กระทรวงพาณิชย์
- ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) (SACICT)
- สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้ า และการพั ฒนา (องค์ก ารมหาชน) เดิมสัง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 โอนไปสังกัดกระทรวง
พาณิชย์
กระทรวงยุติธรรม
- สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)[4]
กระทรวงแรงงาน
- สถาบั น ส่ ง เสริ ม ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสภาพแวดล้ อ มในการทำงาน
(องค์การมหาชน)
กระทรวงวัฒนธรรม
- ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน)
- หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
- ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (TINT), สทน.
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- สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิ ารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)
- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
กระทรวงศึกษาธิการ
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จัดตั้งใน
ปีพ.ศ. 2543 อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2561 จึงได้
เปลี่ยนแปลงมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
- โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนแห่งที่ 2 ของไทย
- สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
2. จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
- สำนัก งานพัฒนาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่ง ชาติ (กระทรวงการอุดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สำนักนายกรัฐมนตรี)
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (กระทรวงสาธารณสุข)
- สถาบั น มาตรวิ ท ยาแห่ ง ชาติ (กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และ
นวัตกรรม)
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ)
- สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
- สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข)
- คุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ)
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- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ)
- สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
- สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
- สถาบันอนุญาโตตุลาการ (กระทรวงยุติธรรม)
- สำนัก งานคณะกรรมการนโยบายวิท ยาศาสตร์เ ทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข)
- สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (กระทรวงวัฒนธรรม)
- สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (เดิม สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน))(กระทรวงดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (กระทรวงสาธารณสุข)
- สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (กระทรวงกลาโหม)
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คำถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.
5.

จงอธิบายความสำคัญขององค์การมหาชน
องค์การมหาชนมีความสัมพันธ์กับรัฐอย่างไร
จงอธิบายแนวคิดและหลักการขององค์การมหาชน
โครงสร้างการบริหารงานขององค์การมหาชนประกอบด้วยอะไรบ้าง
องค์การมหาชนในประเทศไทย แบ่งได้กีป่ ระเภท อะไรบ้าง
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 7 องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หัวข้อเนื้อหา
1. ความสำคัญขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
2. ที่มาขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่ละหน่วยงาน
3. อำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความสำคัญขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
2. เข้าใจความเป็นมาขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่ละหน่วยงาน
3. เข้าใจอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญแต่ละหน่วยงาน
สื่อการสอน
1. สื่อการสอน Power Point
2. เอกสารประกอบการ
3. โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
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บทที่ 7
องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
ความหมายและความสำคัญ
หมายถึ ง องค์ ก รของรั ฐ ที่ ไ ด้ ร ับ มอบหมายให้ ด ำเนิ น การเกี ่ ย วกั บ ภารกิจ ของรัฐ ตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยองค์กรของรัฐเหล่านี้จะมีหลักประกันให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้โดยอิสระ ปลอดพ้นจากการแทรกแซงขององค์กรของรัฐอื่นหรือสถาบันทาง
การเมืองอื่น ๆ ความสำคัญขององค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ดังนี้
1. จำเป็นที่ต้องมีองค์กรที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและเพื่ อเยียวยาปัญหาของ
ประชาชนจากการใช้อำนาจรัฐหรือการกระทำของบุคคลและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเนื่องจาก
การใช้วิธีการในทางศาลอาจมีข้อจำกัดบางประการ เช่น ระยะเวลาในการพิจารณาพิพากษาคดี
ของศาล รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องและการดำเนินคดีในศาล
2. มี ค วามจำเป็ น ต้ อ งมี ก ลไกตรวจสอบเกี ่ ย วกั บ ความสุจ ริ ต ในการใช้ อ ำนาจรัฐ และ
ตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อำนาจรัฐ
3. มีความจำเป็นต้องมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบที่จะลดและขจัดการซื้อเสียงและเปิด
โอกาสให้คนดีมคี ุณภาพคุณธรรมเข้าสู่ระบบการเมือง
4. มีค วามจำเป็นต้องมีก ลไกในการเสริมสร้างระบบการเมืองและพรรคการเมืองที่มี
เสถียรภาพและประสิทธิภาพ
5. มีความจำเป็นต้องมีกลไกที่มคี วามเป็นอิสระและเป็นกลาง สามารถดำรงความยุติธรรม
ในการปฏิบัติหน้าที่

องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ มี 7 องค์กร
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
2. องค์กรอัยการ
3. ผูต้ รวจการแผ่นดิน
4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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5. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
6. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
7. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (อังกฤษ: Election Commission of Thailand) หรือย่อว่า กกต.
(ECT) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีหน้าที่หลักเป็นผู้ควบคุมและ
ดำเนินการจัดหรือจัดให้มีการเลือกตั้งหรือการสรรหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา
สมาชิกสภาท้องถิ่นและผูบ้ ริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี รวมทั้งการออกเสียงประชามติ ให้เป็นไปโดย
สุจริตและเที่ยงธรรม
นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 กระทั่งได้มีการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมีการเลื อกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 28 ครั้ง ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2576 – พ.ศ. 2562 โดยกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกฉบับ ล้วน
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บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติมีอำนาจในการ
ออกกฎกระทรวงและระเบียบให้การปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายส่งผลให้กระทรวงมหาดไทย เป็น
องค์กรที่ทำหน้าที่บริหารจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมาโดยตลอด
จนกระทั่งการเลือกตั้งครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้น ประสงค์ที่จะ
ให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลกระบวนการเลือกตั้งให้เกิดความโปร่งใส
สุ จ ริ ต ยุ ต ิ ธ รรม จึ ง มี ค ำสั ่ ง นายกรั ฐ มนตรี ท ี ่ 3/2535 ลงวั น ที ่ 8 มกราคม 2535 แต่ ง ตั ้ ง
คณะกรรมการติดตามและสองส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยมอบหมายให้
นายเกษม สุวรรณกุล เป็นประธาน และนายโคทม อารียา เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง มีอำนาจหน้าที่ติดตามและสอดส่อง
ดูแลกระบวนการของการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2535 ให้เป็นไปโดย
สุจริต ยุติธรรม และถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
"คณะกรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร" หรือที่รู้จักกันใน
ชื่อ “องค์ก รกลาง” ถือเป็นองค์ก รอิสระที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐ มนตรีเ ป็นหน่วยงานอิสระไม่ มี
ผลประโยชน์ใดๆ กับการเลือกตั้ง ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจถึงความสำคัญของ
การเลือกตั้ง และตรวจสอบการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม
รัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พ.ศ. 2540 เป็นผลพวงมาจากวิก ฤตการณ์ ท าง
การเมือง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 อันนำไปสู่กระแสเรียกร้องต้องการให้มีการปฏิรูปทาง
การเมืองอย่างจริงจัง จนในที่สุดมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2539 ซึ่งมีผลบั ง คับ ใช้เ มื่ อวัน ที ่ 29 ตุลาคม 2539 เป็นการแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
บทบัญญัติแห่งมาตรา 211 ด้วยการเพิ่มหมวด 12 ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ บัญญัติ
ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเป็นสำคัญ และให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 240 วัน นับแต่วันที่มีสมาชิกสภาร่าง
รัฐธรรมนูญครบตามจำนวน (99 คน) สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) จำนวน 99 คน มาจาก
การเลือกตั้งของประชาชนแต่ละจังหวัด 76 คน และรัฐสภาคัดเลือกจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์ รัฐ ศาสตร์และการปกครองอีก 23 คน โดยการยกร่างรัฐธรรมนูญให้
คำนึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นสำคัญ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2540 สภาร่างรัฐธรรมนูญ

PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

121

ได้ให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว แล้วนำเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณา ซึ่งที่ประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ 7/2540 (สมัยสามัญครั้งที่สอง)
วิสัยทัศน์
"เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเลือกตั้งทุกระดับ การออกเสียงประชามติที่สังคม
ยอมรับและเชื่อมั่น และสร้างสถาบันพรรคการเมืองให้เจริญก้าวหน้ามั่นคง”
พันธกิจ
"บริหารจัดการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ดำเนินการสืบสวนสอบสวนวินิจฉัยและ
การดำเนินคดีในศาล ให้มีความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและ
พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ข องประชาชนเกี ่ ย วกั บ การปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง
พัฒนาศักยภาพองค์กร และระบบงานให้มปี ระสิทธิภาพ”
ค่านิยมร่วมขององค์กร
"องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาล ผู้ปฏิบัติงานยึดหลักสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม รู้รัก
สามัคคีและภักดีต่อองค์กร”
เป้าประสงค์หลัก
ทุกภาคส่วนของสังคมมีความเชื่อมั่นและมีส่วนร่ว มในกระบวนการเลือกตั้ง และการออก
เสียงประชามติ องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดเี ป็นที่ยอมรับ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมีความเป็นกลาง
และเป็นมืออาชีพ ผลการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ เป็นที่ยอมรับในความสุจริตและ
เที่ยงธรรม จากทุกภาคส่วนของสังคม
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีส่วนร่วมทางการเมืองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมีความเป็น
สถาบันได้รับการยอมรับจากประชาชน
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องค์กรมีระบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีจิตสานึก คุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีกฎหมายและระเบียบที่เอือ้ ต่อการปฏิบัติงาน การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐาน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทันสมั ย
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายสนับสนุนการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกภารกิจ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง การออกเสียงประชามติ ให้เป็นที่
ยอมรับและเชื่อมั่น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็งและ
ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ และกระบวนการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัย การดาเนินคดีใน
ศาลให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ฉบับที่ 2) สู่
การปฏิบัติ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 – 2560 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถส่ ง มอบผลผลิ ต และผลลั พ ธ์ ไ ด้ ต รงตามเจตนารมณ์ แ ห่ ง วิ ส ั ย ทั ศ น์ ท ี ่ ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งมุ่งหวัง โดยได้วางกรอบแนวทางการถ่ายระดับ (Cascading) จากแผน
ยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 – 2560 เป็นระดับ ๆ
เริ่มต้นจากระดับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระดับด้านกิจการต่างๆ ส่วนงานไม่สังกัด
ด้านกิจการ และระดับบุคคล กล่าวคือ ระดั บสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ท ำการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์การ
ดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (Strategy Map) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
สามารถเห็นภาพรวมของยุทธศาสตร์และมีความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน และถ่ายทอดลง
มาสู่ระดับ ด้านกิจการต่างๆ ส่ว นงานไม่สังกัดด้านกิจการ และสำนัก งานคณะกรรมการการ
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เลื อ กตั ้ ง ประจำจั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร โดยจั ด ทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ง าน 5 ปี สำนั ก งาน
คณะกรรมการการเลื อ กตั ้ ง พ.ศ. 2556 – 2560 แผนปฏิ บ ั ต ิ ง านประจำปี ข องสำนั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หลังจากนั้นระดับด้านกิจการต่างๆ ส่วนงานไม่สังกัดด้านกิจการ และ
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และกรุงเทพมหานคร จะจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีของด้านกิจการต่างๆ ส่วนงานไม่สังกัดด้านกิจการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร รวมทั้งข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงาน ถ่ายทอดลงสู่
ระดับบุคคล โดยบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ระดับบุคคล
การติดตามประเมินผล
โดยพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงาน
ตามแผนในทุกระดับให้มีมาตรฐานและวิธีวัดผลงานที่ชัดเจนง่ายต่อการเข้าใจ สามารถตรวจสอบ
และเปรีย บเทีย บผลการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานได้ ตลอดจนสามารถวัดผลได้ท ุก ระดับ
สนับสนุนการพัฒนาและจัดทำตั วดัชนีชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติงาน 5 ปี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2556 – 2560 ในระดับภาพรวม
ของแผนระดับยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงของแผนงาน โครงการที่กำหนดไว้ในแผนสนับสนุน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานกลาง
ระดับนโยบาย ตลอดจนหน่วยงานในส่วนกลางและในส่วนจังหวัดอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการเข้าถึง
และการจัดเก็บข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจและองค์ความรู้ด้านการพัฒนางานประเมินผลและ
การจัด ทำดั ชนี ช ี ้ว ัด การดำเนิ นการตามแผนยุท ธศาสตร์แ ละแผนปฏิบ ัต ิ ง าน 5 ปี สำนั ก งาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2556 – 2560 แก่บุคลากร หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเผยแพร่รายงานผลการติดตามและประเมินผลสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง และกำหนด
หน่วยหลักรับผิดชอบการติดตามประเมินผลองค์กร โดยการปรับหน่วยงานที่มีอยู่เดิมหรือจัดตั้งขึ้น
ใหม่ เพื่อให้เกิดกระบวนการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งจะต้องมีก ารนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในภารกิจด้านการติดตามประเมินผลขององค์กรด้วย
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติให้ กกต. เป็นองค์กร
อิสระโดยมีคณะกรรมการ จำนวน 5 คน โดยการเลือกของวุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง มี
วาระดำรงตำแหน่ง 7 ปี และดำรงตำแหน่งได้เพีย งครั้งเดียว โดยจะประกอบไปด้วย ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง 1 คน และกรรมการการเลือกตั้งอีก 4 คน มีสำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเป็นสำนักงานเลขานุก าร และในปี พ.ศ. 2560 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยได้
กําหนดใหคณะกรรมการการเลือกตั้งเพิ่มจํานวนจาก 5 คน เปน 7 คน ซึ่งมาจากการสรรหาของที่
ประชุมใหญศาลฎีกาจํานวน 2 คนไว แตที่มาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เหลืออีก 5 คน ให
มาจากคณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบไปดวย ประธานศาลฎีกา ประธานสภาผู แทนราษฎร ผู
นําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร ประธานศาลปกครองสูงสุด และองคกรอิสระอื่น โดยแตงตั้งจาก
ผู ท ี ่ ไ มเคยดํ า รงตํ า แหนงในศาลรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ องคกรอิ ส ระมากอน(รั ฐ ธรรมนู ญ แหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 222 ประกอบมาตรา 217 และมาตรา 203)
มีการเพิ่มคุณสมบัติผูที่จะมาดํารงตําแหนงอีกทั้งยังไดเพิ่มอํานาจของคณะกรรมการการ
เลือกตั้งจากเดิมตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ที่ใหอํานาจคณะกรรมการการเลือกตั้งเพียง
สั่งใหมีการเลือกตั้งใหม (ใบเหลือง) และยื่นคํารองตอศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณ เพื่อสั่งเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งเปนเวลา 10 ป (ใบแดง) เทานั้น แตตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ไดเพิ่มอํานาจ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ใหมีอํานาจสั่งระงับสิทธิการเลือกตั้งของผูสมัครรับเลือกตั้งไวเปนการ
ชั่วคราวเปนระยะเวลา 1 ป (ใบสม) และมีอํานาจยื่นคํารองตอศาลฎีกาหรือศาลอุทธรณเพื่อสั่งเพิก
ถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต (ใบดํา) ไดอีกดวย โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง ได้แก่
1. ควบคุมและดำเนินการจัด หรือจัดให้มกี ารเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
2. ออกประกาศ กำหนด ที่จำเป็นแก่การปฏิบัติงานตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และ ส.ว. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง กฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ และกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผูบ้ ริหารท้องถิ่น
3. มีคำสั่งให้ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่อ่นื ของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลายอันจำเป็นแก่การ
เลือกตั้ง
PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

125

4. ออกข้อกำหนดเป็นแนวทางการปฏิบ ัติหน้าที่ของผู้ไ ด้รับ แต่งตั้งให้มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
5. ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่ใช้วิธีการแบ่งเขตเลือกตั้ง และจัดให้มี
บัญชีรายชื่อผูม้ ีสทิ ธิเลือกตั้ง
6. สืบสวน สอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริง และวินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหา หรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการ
เลือกตั้ง
7. สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือออกเสียงประชามติใหม่ในหน่วยเลือกตั้งหนึ่ง หรือสั่งให้มี
การนับคะแนนใหม่เมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตการเลือกตั้ง
8. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง และดำเนินคดีอาญากับผูส้ มัคร หัวคะแนนและผูเ้ กี่ยวข้อง
9. ประกาศผลการเลือกตั้ง ผลการสรรหา และผลการออกเสียงประชามติ
10. กำหนดมาตรการและการควบคุมการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง การสนับสนุน
ทางการเงินโดยรัฐ การใช้จ่ายเงินของพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้ง รวมทั้งการตรวจสอบ
บัญชีทางการเงินของพรรคการเมืองโดยเปิดเผย และการควบคุมการจ่ายเงินหรือรับเงินเพื่อ
ประโยชน์ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
11. ส่งเสริมและสนับสนุนหรือประสานงานกับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือสนับสนุนองค์การเอกชน ในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของประชาชน
12. วางระเบียบเกี่ยวกับข้อห้ามในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขณะอยู่
ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงการรักษาประโยชน์ของรัฐ และคำนึงถึงความสุจริตเที่ยง
ธรรม ความเสมอภาค และโอกาสทัดเทียมกันในการเลือกตั้ง
นอกจากอํานาจในการวินิจฉัยขางตนแลว คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีบทบาทหนาที่
อื่นตามรัฐธรรมนูญ เชน การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมขึ้น เพื่อ ใชบังคับแกตุลาการศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ และผู ดํ า รงตํ า แหน งในองค กรอิ ส ระ และมี อ ํ า นาจให ความเห็ น ชอบร วมกั บ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อควบคุมการออกนโยบาย
ประชานิยมของรัฐบาล ทั้งนี้ก็เพื่อใหสอดคลองตามเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญ แหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่มุงปฏิรูปการเมืองไทย โดยมีสาระสําคัญที่จะปราบปรามการ
ทุจริต และปฏิรูปกระบวนการเขาสูอํานาจรัฐ โดยเฉพาะปฏิรูประบบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
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ราษฎร และการเลือกสมาชิกวุฒิสภาเปนองคกรหลักในการบริหารจัดการเลือกตั้งทุกระดับ การ
เลือกและการออกเสียงประชามติที่สังคมยอมรับและเชื่อมั่น และสรางสถาบันพรรคการเมืองให
เจริญกาวหนามั่นคงตอไป
การดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใต้การปฏิรูปประเทศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มอบหมายภารกิจให้สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการของคณะกรรมการสรรหา สปช. และ กกต. เดินหน้าเต็มที่เพื่อทำ
ภารกิจดังกล่าวให้สำเร็จ โดย กกต. ชุดปัจจุบัน ได้กำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม –
2 กันยายน 2557 ในการรับสมัครดังกล่าวได้รับความสนใจจากบุคคลทุกภาคส่วนที่ต้องการเข้ามา
มีส่วนปฏิรูปประเทศ และกำหนดทิศทางของประเทศ ซึ่งนับว่าเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองฉาก
ใหม่ที่ประชาชนทุกภาคส่วนให้ ความร่วมมือและสนับสนุนเมื่อปิดการรับสมัครมีผู้สมัครจำนวน
ทั้งสิ้น 7,120 คน และสามารถเสนอชื่อให้ คสช. เพื่อพิจารณาและเสนอชื่อเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ (สปช.) จำนวน 250 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้ นับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญยิ่ง
ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มสี ่วนสำคัญในสนับสนุนการปฏิรูป
กกต. ชุดปัจจุบันได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน (Road Map) แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ก่อนมีรัฐธรรมนูญ โดยมุ่งสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์และ
ความเป็นไทย ปลูกฝังหน้าที่พลเมืองดีในวิถีประชาธิปไตยให้กับเยาวชน และประชาชนทุกภาคส่วน
รวมทั้งพัฒนาระบบงานสืบสวนสอบสวนให้มีมาตรฐาน และจัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานสืบสวน
สอบสวน การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของ กกต. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ และการจัดการเลือกตั้งที่จะเป็นจุดเปลี่ยน ของประเทศอีกครั้งหนึ่ง
ระยะที ่ 2 เมื ่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ จะเร่ ง สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี ่ ย วกั บ
รัฐธรรมนูญให้กับประชาชน
ระยะที่ 3 เมื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง จะเดินหน้าปฏิบัติงานเต็มที่ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย
ความบริสุทธิ์ และยุติธรรม ต่อต้านการซือ้ สิทธิ์ขายเสียง
โดย กกต. และพนักงาน กกต. ทุกคน จะทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ ยืน
หยัดอยู่บนหลักความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชนส่ว นรวมเป็นที่ตั้ง การจัดตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป นสวนหนึ่งของ
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กระบวนการปฏิรูปการเมือ ’ภายใตหลัก คิดแบบรัฐธรรมนูญ นิย ม (Constitutionalism) โดยผู ท ี่มี
บทบาทผลักดันใหมีคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีความเชื่อวาองคกรที่ดําเนินการจัดการเลือกตั้ง
เดิม ซึ่งคือกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น มีก ารทุจริตเลือกตั้งแพร กระจายอยางกวางขวาง
เนื่องจากบางสวนเชื่อวากระทรวงมหาดไทยขาดความเปนกลาง เพราะขาราชการอยู ภายใตการ
บังคับบัญชาของนักการเมืองที่ดํารงตําแหนงในรัฐบาลชวงที่มีการเลือกตั้ง ดังนั้นเพื่อแกไขปญหา
ดังกลาว จึงจําเปนตองมีองคกรใหมที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมและจัดการเลือกตั้งมาทําหนาที่
แทนกระทรวงมหาดไทย จึงมีการจัดตัง้ คณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นเปนครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 โดยมีอํานาจหนาที่เปนผูดําเนินการจัด หรือจัดใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิก สภาผู แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิก วุฒิสภา (ส.ว.) รวมถึงควบคุมดูแลการ
เลือกตั้งระดับทองถิ่น และการออกเสียงประชามติใหเปนไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งมีเจตนา
รมณหลักใหเปนองคกรซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรง เพื่อที่จะชวยปองกันการ “ซื้อ
สิท ธิขายเสีย ง”เลื อกตั้ ง โดยปราศจากอิท ธิพลการแทรกแซงผ านกระบวนการตัดสินใจของ
ประชาชน การมีสวนรวมของประชาชนและองคกรตางๆ ในการบริหารจัดการเลือกตั้ง อีกทั้งการ
ประหยัดและความคุมคาในการบริหารจัดการเลือกตั้ง
บทสรุป
คณะกรรมการการเลือกตั้งเปนองคกรอิสระที่มีบทบาทสําคัญยิ่งในการปฏิรูปการเมือง
ของประเทศไทย เนื่องจากเปนองคกรที่เสมือนเปนดานแรกในการคัดกรองบุคคลเพื่อเขามาบริหาร
ประเทศ ซึ่งบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ งตามรัฐ ธรรมนู ญ แห งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2560 นั้น ก็มีการเปลี่ยนแปลงจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 อยูหลายประการ ทั้งทางดานโครงสรางของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการเพิ่มจํานวน
คณะกรรมการการเลือกตั้งและคุณสมบัติของคณะกรรมการการเลือกตั้งใหสูงขึ้น เปนตนและทา
งดานอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยการเพิ่มอํานาจใหกับคณะกรรมการการ
เลือกตั้ง เชน สามารถระงับการเลือกตั้ง (ใบสม) และการสั่งใหเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
(ใบดํา) ได เปนตน นอกจากการเปลี่ยนแปลงดังที่กลาวมาขางตนแลว คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ยังมีอํานาจในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ผานมาประเทศไทยไมอาจพัฒนา
ใหเจริญกาวหนาได เพราะไมสามารถขจัดปญหาการทุจริต ทั้งทุจริตการเลือกตั้งและทุจริตในการ
ปฏิบัติหนาที่ใหหมดไปจากสังคมไทยไดดังนั้นเจตนารมณหลักของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 นี้ ก็คือการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในการเขาสูอํานาจรัฐ และการเพิ่ม
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การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ เพิ่มขึ้น เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตใหหมดไปจาก
สังคมไทยอยางจริงจัง

2. องค์กรอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
อัยการ เป็นตำแหน่งที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เรียกว่า “ยกกระบัตร” หรือ “ยกระ
บัตร” และใน พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตงั้ กรมอัยการขึ้นและเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2458 ได้มกี ารเปลี่ยนชื่อเรียกจาก “ยกระบัตร”
เป็น “อัยการ” กระทั่ง พ.ศ. 2465 มีพระบรมราชโองการให้กรมอัยการ ย้ายสังกัดจากกระทรวง
ยุติธรรมไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยใน พ.ศ. 2534 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติไ ด้
ประกาศให้แยกกรมอัยการออกจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อไปเป็นส่วนราชการอิสระอยู่ภายใต้
การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี เปลี่ยนชื่อจาก “กรมอัยการ” เป็น “สำนักงานอัยการสูงสุด”
และเมื่อมีการบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (มาตรา 255) ได้
บัญญัติให้องค์กรอัยการ เป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
ขณะที่องค์กรตุลาการได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่ฉบับแรกจนกระทั่งปัจจุบัน
แม้ว่า พ.ศ.2540 รัฐธรรมนูญฯ 2540 จะได้บัญญัติจัดตั้งองค์กรใหม่ๆ ในรัฐธรรมนูญ อาทิ ศาล
รั ฐ ธรรมนู ญ ศาลปกครอง คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ผู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ฯลฯ แต่
องค์กรอัยการก็มิได้รับการบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด จนกระทั่งมีการยกร่าง
รัฐธรรมนูญฯ 2550 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้
ทำการค้นคว้ารัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆ ก็พบว่ามีประเทศต่างๆ จำนวนมากได้บัญญัติรับรอง
องค์กรอัยการไว้ด้วย หลายประเทศได้บัญญัติให้องค์กรอัยการไว้รวมกับองค์กรตุลาการโดย
เรี ย กว่ า “อำนาจตุ ล าการ” (Judicial Power หรื อ Judicial Authority) เช่ น ประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน บราซิล โปรตุเกส ฟินแลนด์ โรมาเนีย สาธารณรัฐฮังการี ฯลฯ ดังนั้น สำนักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมายจึงได้ยกร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวกับองค์กรอัยการเสนอ
สำนัก งานอัย การสูงสุ ด และได้เ สนอร่างรัฐ ธรรมนูญ ดังกล่ าวไปยั งคณะกรรมาธิก ารยกร่ า ง
รัฐธรรมนูญ ในที่สุดก็ได้รับการบัญญัติรับรององค์กรอัยการไว้ในรัฐธรรมนูญฯ 2550 มาตรา 255
เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ขององค์กรอัยการ จนกระทั่งรัฐธรรมนูญฯ 2560 ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน
ในมาตรา 248
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์กรน าในการใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมให้กับประชาชนและสังคม”
พันธกิจ (Mission)
1) ยกระดับคุณภาพมาตรฐานงานตามภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรม การรักษา
ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่
ประชาชนให้มคี ุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา
2) พัฒนาความร่วมมือ บูรณาการเครือข่ายองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
3) เพิ่มศักยภาพมาตรฐานกลไกการบริหารจัดการระบบงานและกระบวนการทำงานที่
สำคัญรวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและระบบจัดการองค์ความรู้เพื่อมุ่งสู่การสร้าง
นวัตกรรมโดยมีเทคโนโลยีดจิ ทิ ัลเป็นพืน้ ฐาน
4) พัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพคู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล บุคลากรมีสมรรถนะสูง มี
คุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
วัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมร่วม
“LOYALTY”
L = Leadership ผู ้ น ำเป็ น แบบอย่ า งที ่ ด ี / (มี ภ าวะผู ้ น ำและ เป็ น แบบอย่ า งทั น การ
เปลี่ยนแปลง)
O = Our organization for our country เป็นองค์กรเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและ
ประเทศชาติ
Y = Yield to integrity มีคุณธรรม
A = Always academic development ใฝ่รู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
L = Let’s turn pro มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
T = Together ความร่วมมือร่วมใจ
Y = Yes, we must! พวกเรา ข้าราชการฝ่ายอัยการ ต้องท าให้ได้!
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (strategic)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การยกระดับคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในการ
ปฏิบัติภารกิจของสำนักงานอัยการสูงสุด
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์คือ
1.1 พัฒนามาตรฐานงานตามภารกิจด้านการอำนวยความยุติธรรม การรักษาผลประโยชน์
ของรัฐและประชาชน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนให้มี
คุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
1.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงความยุติธรรมในรูปแบบช่องทางที่หลากหลาย เหมาะสม ไม่
เลือกปฏิบัติ
1.3 ประชาชน เชื่อมั่น ศรัทธาสำนักงานอัยการสูงสุดในความรวดเร็ว ถูกต้อง เที่ยงธรรม
โปร่งใส
ประเด็นยุทธศาสตร์ ท ี่ 2: การบูรณาการความร่ว มมือกับ หน่วยงานอื ่นเพื่ อพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรมและตอบสนองนโยบายรัฐบาล
ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค์คือ
2.1 มาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 มาตรฐานการปฏิบ ัติภารกิจใหม่ใ นกระบวนการยุติธ รรมที่ตอบสนองต่อนโยบาย
รัฐบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การยกระดับประสิทธิภาพระบบงานและการจัดการความรู้/
นวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจทิ ัลที่ทันสมัย
ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์คือ
3.1 การบริหารจัดการระบบงาน และกระบวนงานที่ส ำคัญที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นบน
พืน้ ฐานเทคโนโลยีดิจทิ ัลที่ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้(ภายในองค์กร)
3.2 กลไกและระบบการอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการเป็นไปด้วยความเสมอภาค
โปร่งใสเป็นธรรม ทั่วถึง รวดเร็ว ปราศจากการเลือกปฏิบัติ (ภายนอกองค์กร)
3.3 ระบบการจัด การความรู้/นวัตกรรม รวมถึง การติดตามประเมินผลคุณภาพการ
ดำเนินงานยุติธรรมมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔: การเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูง มีคุณธรรม
จริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
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ประกอบด้วย 3 เป้าประสงค์คือ
4.1 บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม ตรวจสอบได้
4.2 บุคลากรเป็นมืออาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4.3 ระบบฐานข้อมูล/ข่าวสารด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสามารถเข้าถึงได้
โดยสะดวกเชื่อมโยงทั่วถึง เข้าใจได้ง่าย
องค์กรอัยการ มิใช่คำใหม่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากเป็น คำที่เรียก
ขานองค์ ก รอั ย การมานานแล้ ว แต่ ท ี ่ ป รากฏอย่ า งชั ด แจ้ ง นั ้ น ได้ ป รากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 11 องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2 องค์กรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญสำหรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ถูก กำหนดไว้เป็นหมวดหนึ่งต่างหากแยกจากองค์กรอื่น ๆ
โดยสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมีรายละเอียดกำหนดไว้ใน หมวด13 องค์กรอัยการ
มาตรา 248 ดังนี้
1. กำหนดให้ อ งค์ ก รอัย การมี ห น้ า ที ่แ ละอำนาจตามที ่บ ัญ ญั ต ิไ ว้ ใ นรัฐ ธรรมนู ญ และ
กฎหมาย (มาตรา 248 วรรคหนึ่ง)
2. กำหนดให้พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้ าที่ให้เป็นไป
โดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง และไม่ให้ถือว่าเป็ นคำสั่งทางปกครอง (มาตรา
248 วรรคสอง)
3. การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดำเนินการอื่นขององค์กรอัยการให้มี
ความเป็นอิสระโดยให้มีระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นการเฉพาะตามความเหมาะสมและการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับพนักงานอัยการต้องดำเนินการโดยคณะกรรมการอัยการ ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วยประธานกรรมการซึ่งต้องไม่เป็นพนักงานอัยการ และผูท้ รงคุณวุฒิบรรดาที่ได้รับ
เลือกจากพนักงานอัยการ ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็น
พนักงานอัยการมาก่อน 2 คน ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 248 วรรคสาม) กล่าวคือ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
4. กฎหมายตามข้อ 4 กล่าวคือ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการนั้น ต้องมี
มาตรการป้องกันมิให้พนักงานอัยการกระทำการหรือดำรงตำแหน่งใดอันอาจมีผลให้การสั่งคดี
หรือการปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 248 วรรคสอง หรืออาจทำให้มีการขัดกัน
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แห่งผลประโยชน์ ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวต้องกำหนดให้ชัดแจ้งและใช้เป็นการทั่วไป โดยจะมอบ
อำนาจให้มีการพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปมิได้ (มาตรา 248 วรรคสี่)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 255 ได้กำหนดให้องค์กร
อัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะสร้างหลักประกันความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการแทรกแซงจากฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ และ
อิทธิพลอื่นใด โดยบัญญัติให้พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดี และการปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นไปโดยเที่ยงธรรม และให้องค์กรอัยการมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระในการบริหารงานบุคคล
การงบประมาณ และการดำเนิ น การอื ่ น โดยมี อ ั ย การสู ง สุ ด เป็ น ผู ้ บ ั ง คั บ บั ญ ชา นอกจากนี ้
รัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามมติ
ของคณะกรรมการอัยการ และได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งเป็นจุดยึดโยงกับอำนาจของ
ประชาชน เนื่องจากพนักงานอัยการมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน และยังมีกฎหมายอีกหลายฉบับได้กำหนดอำนาจ
หน้าที่ของอัยการสูงสุดเพิ่มมากขึ้น เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 68 บั ญ ญั ต ิ ใ ห้ อ ำนาจอั ย การสู ง สุ ด ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง และยื ่ น คำร้ อ งขอให้ ศ าล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีบุคคลจะใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเพื่อล้มล้างการปกครอง
ระบอบประชาธิป ไตยอันมี พ ระมหากษัตริย์ท รงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ไ ด้มาซึ่งอำนาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การยื่นคำร้องต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับพรรคการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยพรรคการเมือง และกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้ง เป็นต้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 13 (องค์กรอัยการ) มาตรา
248 บัญญัติว่า “องค์กรอัยการมีหน้าที่และอำนาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
พนักงานอัยการมีอิสระในการพิจารณาสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม
ปราศจากอคติ ท ั้ ง ปวงและไม่ใ ห้ ถ ื อว่า เป็ น คำสั่ ง ทางปกครอง ฯลฯ” สิ ่ ง ที ่ ค วรพิ จ ารณาก็คือ
บทบัญญัติของมาตรา 248 แห่งรัฐธรรมนูญฯ 2560 วรรคสอง ได้กำหนดบทบาทที่พึงประสงค์ของ
องค์กรอัยการและพนักงานอัยการไว้ประการใด กล่าวคือ รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้ พนักงาน
อัยการมีอิสระในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็ว เที่ยงธรรม ปราศจากอคติทั้ง
ปวง และไม่ให้ถือว่าเป็นคำสั่งทางปกครองนัน้ มีความหมายประการใด
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“ความมีอิสระ” (Independent) ในการสั่งคดีและการปฏิบัติหน้าที่นับว่าเป็นหัวใจในการให้
หลักประกันแก่พนักงานอัยการไว้อย่างชัดแจ้ง เช่น การสั่งฟ้อง สั่งไม่ฟ้อง สั่งให้สอบสวนเพิ่มเติม
สั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว (การประกันตัว) การสั่งให้คืนของกลางแก่ผู้ที่มีสิทธิรับ
คืน การอุทธรณ์-ฎีกา การถอนฟ้องคดีอาญา การแก้ต่างหรือว่าต่างคดีแพ่งหรือคดีอาญา ฯลฯ
และมีลักษณะคล้ายคลึงกับการปฏิบัติ หน้าที่ขององค์กรตุลาการซึ่งรัฐธรรมนูญฯ 2560 มาตรา
188 วรรคสอง บัญญัติว่า“ผู้พิพากษาและตุลาการ ย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
ตามรัฐธรรมนูญฯ และกฎหมายให้เป็นไปตามโดยรวดเร็ว เป็นธรรม และปราศจากอคติทั้งปวง”
หลักประกันความเป็นอิสระขององค์กรอัยการนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ดังนัน้ สหประชาชาติ
จึงเรียกร้องให้ทุกประเทศกำหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองความเป็นอิสระของอัยการ ดังจะเห็นได้
จากสหประชาชาติได้มีการประชุมว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
ครั้งที่ 8 ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม-7 กันยายน ค.ศ.1990 ที่ประชุมได้มี
มติกำหนดแนวทางว่าด้วยบทบาทของอัยการไว้หลายประการ โดยเฉพาะการให้หลักประกันความ
เป็นอิสระของอัยการ ได้กำหนดไว้ตอนหนึ่งว่า “อัยการในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ใ นกระบวนการ
ยุติธรรมพึงดำรงตนในหน้าที่ รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพอัยการอยู่เสมอ รัฐพึงดำเนินการ
ให้เป็นที่มั่นใจได้ว่า อัยการสามารถจะปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทแห่งวิชาชีพโดยปลอดจากการข่มขู่
ขัดขวาง คุกคามหรือแทรกแซงที่ไม่สมควร และปลอดจากความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา หรือ
ความรับผิดอื่นๆ ที่ไม่ชอบธรรม ฯลฯ ควรจัดสวัสดิก ารที่พอสมควร ค่าตอบแทนที่เ หมาะสม
ตลอดจนวาระการดำรงตำแหน่งและกำหนดอายุเกษียณราชการสำหรับอัยการ จะต้องได้รับการ
กำหนดในกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เปิดเผยของทางราชการ”

3. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน (เดิมชื่อผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา) คือ บุคคลที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตัง้ ตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผูซ้ ึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของประชาชน มีความรอบรู้และ
มีประสบการณ์ในการบริหารราชการแผ่นดิน วิสาหกิจ หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของ
สาธารณะ และมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจำนวนสามคนซึ่งพระมหากษัตริย์ท รงแต่งตั้งตามคำแนะนำของ
วุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับการสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาผูซ้ ึ่งได้รับการสรรหาต้องเป็นผู้มีความ
ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
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ราชการแผ่นดินไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่
เทียบได้ไม่ต่ำกว่ากรมตามที่คณะกรรมการสรรหาประกาศกำหนด โดยต้องดำรงตำแหน่งดังกล่าว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี จำนวนสองคน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็ น
สาธารณะมาแล้วไม่น้อยกว่ายี่สิบปี จำนวนหนึ่งคน ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการดำรงตำแหน่ง
เจ็ดปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตัง้ และให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงวาระเดียว
ประวัติความเป็นมาระบบผู้ตรวจการแผ่นดิน
ในอดีตรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยที่เก่าแก่และยืนยาวที่สุด ก็คือ ระบอบการ
ปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยสมัยพ่อขุนรามคำแหง “ที่ปากประตูเมืองจะมีกระดิ่ง
แขวนไว้ให้ประชาชนที่ทุกข์ร้อนข้องใจมาสั่นกระดิ่ง และเมื่อพ่อขุนรามคำแหงผู้เป็นเจ้าเมืองได้ยินก็
จะเรียกมาถาม และพิจารณาตัดสินหาความชอบธรรมให้” ต่อมา เมื่อมี การพัฒนาการเมืองการ
ปกครอง ความใกล้ชิดระหว่างผู้มีอำนาจบริหารระดับสูงกับราษฎรมีความเหินห่างมากขึ้น อีกทั้ง
ความสลับซับซ้อนในวิธีปฏิบัติทางการปกครองเพิ่มขึ้น จึงเกิดแนวความคิดที่จะควบคุมฝ่ายบริหาร
โดยผ่านกลไกพิจารณาตรวจสอบหรือการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของฝ่ายนิติ บัญญัติซึ่งถือว่าเป็น
ผูแ้ ทนที่ ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
ในปี พ.ศ. 2517 คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มี “ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน
ของรัฐสภา” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2517 แต่ในขั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มี
การปรับปรุงร่าง รัฐธรรมนูญโดยตัด ในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินออกไป
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 คณะกรรมาธิการการปกครอง และคณะกรรมาธิการ
กิจการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้
จัดสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสัมมนาเกือบ 80 คน นับเป็น
ครั้งแรกที่ได้มีการระดมความคิดเห็นอย่างเป็นทาง การ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งผู้ตรวจการ
รัฐสภา
นับ แต่นั้นเป็นต้นมาได้มีการจัดสัมมนา มีก ารอภิป รายและเผยแพร่แนวความคิดทาง
สื่อสารมวลชน ต่างๆ มากขึ้น แต่แนวคิดดังกล่าวยังคงรับรู้อยู่ในกลุ่มสมาชิกรัฐสภา นักวิชาการ
และผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่งเท่านั้น หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 จึงเกิดแรงผลักดันอย่างจริงจังใน
การที่จะบัญญัติสถาบันผู้ตรวจการรัฐสภาไว้ ในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย โดยแก้ไขเพิ่มเติมรัฐ
ธรรมนูญพุทธศักราช 2534 ฉบับที่ 5 ปีพุทธศักราช 2538 โดยบัญญัติในมาตรา 162 ทวิ ดังนี้
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“พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภามีจำนวนไม่เกินห้าคน ตามมติของรัฐสภา
และให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา”
เนื่องจากไม่มีบ ทบัง คับ ในเรื่ องระยะเวลาการดำเนิ นการ ทำให้ตลอดระยะเวลาที ่ ใ ช้
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวจึงไม่มีการแต่งตั้งผูต้ รวจการรัฐสภาขึน้
อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากมีกระแสผลักดันให้มีการปฏิรูปการเมือง จนกระทั่งได้นำไปสู่
การแก้ ไ ขรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2534 ฉบั บ ที ่ 6 แก้ ไ ขเพิ ่ ม เติ ม
พุทธศักราช 2539 โดยมีการแก้ไ ขเพิ่มเติมมาตรา 211 ในเรื่องการตั้งคณะกรรมการสภาร่ าง
รัฐธรรมนูญขึ้น การจัดตั้งระบบผูต้ รวจการแผ่นดินจึงประสบความสำเร็จโดยใช้ชื่อว่า “ผู้ตรวจการ
แผ่นดินของ รัฐสภา” และได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
หมวด 6 รัฐสภา ส่วนที่ 7 ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา มาตรา 196 มาตรา 197 และมาตรา 198
และกำหนดให้มีการตราพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดินของ
รัฐสภา เพื่อรองรับและกำหนด รายละเอียดในการปฏิบัติ ซึ่งรัฐสภาก็ได้ให้ความเห็นชอบร่าง
พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ดังกล่า ว และประกาศใช้เ ป็ นพระราชบั ญ ญัต ิป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่า ด้วยผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 ขึน้
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2543 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายพิเชต
สุนทรพิพิธ เป็นผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย และต่อมาใน วันที่ 12
เมษายน พ.ศ. 2543 ได้มีคำสั่งผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาแต่งตั้งให้นายปราโมทย์ โชติ มงคล
เป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาคนแรกของประเทศไทย และให้ถือว่า วันที่
12 เมษายน พ.ศ. 2543 เป็นวันก่อตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาอีกด้วย ต่อมาได้มี
การคัดเลือกผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาอีก 2 คน คือ นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ และ พลเอก
ธีรเดช มีเพียร ซึ่งบัดนี้ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว กรณี พลเอกธีรเดช มีเพียร นั้น ได้
ดำรงตำแหน่งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก
ต่อมา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้เกิดการปฏิวัติรัฐประหาร โดยคณะบุคคลที่
เรียกว่า “คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(คปค.)” และได้มกี ารประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งโดย
หลัก การแล้ว พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ย่ อมต้ องถูก ยกเลิก ไปด้วย แต่ คปค.ได้มี
ประกาศ คปค. ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2549 ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภามีอยู่
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ต่อไป โดยให้เหตุผลว่า “เพื่อให้การดำเนินการเกี่ย วกับการรับเรื่องร้องเรียนและการบริ ห าร
ราชการแผ่นดินและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะปฏิรูป การ
ปกครองในระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ์ ท รงเป็ น ประ มุ ข จึ ง มี ป ระกาศให้
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา พ.ศ. 2542 มีผลบังคับ
ใช้ต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเป็น อย่างอื่น” ซึ่งทำให้ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภายังคงอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปเพื่อแก้ไขความทุกข์ร้อนให้แก่ประชาชน
หลังจากรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุท ธศัก ราช 2540 ถูก ยกเลิก ได้มี ก าร
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 โดยบัญญัติให้มี
สภาร่างรัฐ ธรรมนูญ เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่ทั้งฉบับสำหรับเป็นแนวทางในการปกครอง
ประเทศ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางทุกขั้นตอน เมื่อการจัดทำ
ร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จและจัดให้มีก ารออกเสียงประชามติ ผลปรากฏว่าประชาชนผู้มีสิท ธิ
เลือกตั้งโดยเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบให้นำร่างรัฐธรรมนูญมาใช้บังคับ
โดยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2550 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
พ.ศ. 2550 ซึ่งยังคงระบบผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติให้เป็น
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญองค์กรหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐต่อไป พร้อมทั้ง
มอบอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมให้อีกหลายประการ และมีการเปลี่ยนแปลงชื่อจาก “ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ของรัฐสภา” เป็น “ผูต้ รวจการแผ่นดิน”
และในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
ผูต้ รวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 ขึน้
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ได้มปี ระกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557
เรื่องการสิน้ สุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ยังคงให้องค์กรอิสระและองค์กรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ยังคงปฎิบัติหน้าที่ต่อไป
วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560 ได้มีก ารประกาศใช้รั ฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช 2560 โดยได้บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความ
ไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
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(2) แสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ไ ด้รับ ความเดือดร้อนหรือความไม่เ ป็นธรรมอัน
เนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เ กี่ยวข้องให้ขจัดหรือ
ระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมนั้น
(3) เสนอต่อคณะรัฐ มนตรีใ ห้ท ราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ ยังมิไ ด้ปฏิบ ัติใ ห้ถ ูก ต้อง
ครบถ้วน ตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นกลไกหลักในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน”
การดำเนินงานในช่วงแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ประชาชน โดยการพัฒนานวัตกรรมและการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริก าร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว การ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสูง การพัฒนางานด้านวิชาการส่งเสริมและพัฒนาเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานมากขึ้น ใช้เวลาทำงานน้อยลง แต่เสร็จสมบูรณ์
และเกิดผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น
พันธกิจ (Mission)
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมที่ยั่งยืน
1. การแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรม
2. การเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐเพื่อปรับปรุง แก้ไขกฎหมายที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรม
3. รายงานการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
ตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน มีแนวคิดมาจากประเทศแถบสแกนดิเนเวียที่ปกครองด้วย
ระบอบกษัตริย์ มีตำแหน่งที่เรียกว่า "ออมบุดสแมน" (Ombudsman) เพื่อทำหน้าที่ดูแลปัดเป่าเรื่อง
ทุกข์ร้อนของประชาชนแทนพระมหากษัตริย์ และมีการพัฒนามาสู่ระบอบประชาธิปไตยในระบบ
รัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในประเทศไทยเริ่มมีการจัดตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. 2542
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โดยใช้ชื่อว่า "ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา" ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 หมวด 11 ส่ ว นที ่ 1 มาตรา 242 - 244 ประกอบบทเฉพาะกาลมาตรา 299 วรรคหนึ่ ง
กำหนดให้มี "ผู้ตรวจการแผ่นดิน" จำนวน 3 คน และให้ "ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา" ซึ่งดำรง
ตำแหน่ ง อยู ่ ใ นวั น ที ่ ป ระกาศใช้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ นี ้ (24 สิ ง หาคม พ.ศ. 2550) ดำรงตำแหน่ ง เป็ น
"ผู้ตรวจการแผ่นดิน"
เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกตามความในมาตรา 196 - 198 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช 2540 เพื่อให้เป็นองค์ก รคุ้มครองสิทธิของประชาชนและ
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงระบบ
ผู้ตรวจการแผ่นดินไว้ โดยกำหนดให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน จำนวนไม่เกิน 3 คน ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และทำหน้าที่ในการดำเนินการ
เกี่ยวกับจริยธรรมของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ การตรวจสอบการละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือ การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
ด้ ว ยกฎหมายขององค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ และองค์ ก รในกระบวนการยุ ต ิ ธ รรม การติ ด ตาม
ประเมินผลและจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพิจารณาเพื่อแก้ไข
รัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่ามีความจำเป็น ตลอดจนผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชน
ส่ว นรวม หรือเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ รัฐ ธรรมนูญ ฯ ๒๕๕๐ ได้เ ปลี่ย นชื่อจาก
“ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา” เป็น “ผู้ตรวจการแผ่นดิน” เพราะมีอำนาจหน้าที่ที่กว้างกว่าเดิม
อำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้กำหนดหน้าที่และอํานาจของ
ผูต้ รวจการแผ่นดินไว้ดังนี้
มาตรา 230 ผูต้ รวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอํานาจ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ หรือคําสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดๆ บรรดาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความไม่
เป็นธรรม แก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จําเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ
(2) แสวงหาข้อเท็ จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ไ ด้รับ ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอัน
เนื่องมาจาก การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือหน้าที่และอํานาจตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือ
ระงับความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมนั้น
PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

139

(3) เสนอต่อคณะรัฐ มนตรีใ ห้ท ราบถึงการที่หน่วยงานของรัฐ ยังมิไ ด้ปฏิบ ัติใ ห้ถ ูก ต้อง
ครบถ้วน ตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ
ในกรณีท ี่หน่ว ยงานของรัฐ ที่เ กี่ย วข้องไม่ดําเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการ
แผ่นดินตาม (1) หรือ (2) โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินแจ้งให้คณะรัฐ มนตรี
ทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ ตามที่เห็นสมควรต่อไป
ในการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) หากเป็นกรณีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้
ผูต้ รวจการแผ่นดินส่งเรื่องให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดําเนินการต่อไป
มาตรา 231 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 230 ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจเสนอเรื่อง ต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองได้เมื่อเห็นว่ามีกรณี ดังต่อไปนี้
(1) บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ให้เสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(2) กฎ คําสั่ง หรือ การกระทําอื่นใดของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหา
เกี่ย วกับ ความชอบด้ว ยรัฐ ธรรมนูญ หรือกฎหมาย ให้เ สนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น ต่ อ ศาล
ปกครอง และให้ศาลปกครองพิจารณาวินิจฉัยโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
ศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง
สรุปอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน
1. พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงตามคำร้องเรียนในกรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น การปฏิบัติหรือละเลยไม่
ปฏิบ ัติหน้าที่ของข้าราชการ พนัก งาน หรือลูก จ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้องเรียนหรือประชาชนโดยไม่
เป็นธรรม ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ก็ตาม และการตรวจสอบการละเลย
การปฏิบัติหน้าที่ หรือการปฏิ บัติหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญและ
องค์กรในกระบวนการยุติธรรม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีของศาล
2. ดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ติด ตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะในการปฏิบั ติตามรัฐ ธรรมนูญ รวมถึง
ข้อพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นว่าจำเป็น
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4. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภาทุกปี

นโยบายและยุทธศาสตร์
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4. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (National Human Rights Commission of Thailand)
เป็นองค์กรอิสระที่เกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เกิดจาก
แรงผลักดันและการเรียกร้องต้องการของประชาชน ที่มุ่งหวังให้มีกลไกอิส ระที่ทำหน้าที่ส่งเสริม
คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มผี ลในทางปฏิบัติจริง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ป ระกอบด้ ว ย ประธานกรรมการคนหนึ ่ ง และกรรมการอื ่ น อี ก หกคน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการดำรงตำแหน่ง 6 ปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิท ธิ
เสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ ทั้งนี้ โดยต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การ
เอกชนด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด้ ว ยและให้ ด ำรงตำแหน่ ง ได้ เ พี ย งวาระเดี ย วโดยมี ส ำนั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษ ยชนแห่งชาติและกรรมการสิท ธิมนุษ ยชนแห่งชาติ โดยมีสำนัก งานคณะกรรมการสิท ธิ
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มนุษยชนแห่งชาติ เป็นหน่วยงานข้าราชการฝ่ายรัฐ สภาสามัญทำหน้าที่ป ฏิบัติราชการภายใต้
อำนาจหน้าที่
โดยที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง ยกเว้นหมวด 2 และให้องค์กรอิสระ องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ประกอบกับประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 48/2557 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสรรหาบุคคล
เพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่าง กำหนดว่า ในกรณีที่จำเป็นต้องสรรหาผู้ดำรงตำแหน่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแทนตำแหน่งว่าง ให้ดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่เคยดำเนินการสรรหามาแล้ว ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 และหากในการสรรหาดังกล่าวไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งใด ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องมีใน
คณะกรรมการสรรหาด้วย ให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าที่มีอยู่ ดังนั้น
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 3 จึงได้ดำเนินการสรรหาตามหลัก เกณฑ์
ดังกล่าว ซึ่งต่อมา พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
ปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภา โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน
2558 ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 คน
ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่ งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับการสรรหา มีวาระการ
ดำรงตำแหน่ง 7 ปี และดำรงตำแหน่งเพียงวาระเดียว
ต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 130 (10) มาตรา 246
มาตรา 247 และมาตรา 267 บัญญัติให้มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม การ
สรรหา การพ้นจากตำแหน่ง หน้าที่และอำนาจ ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
โครงสร้างพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการสิท ธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
2560 มีทั้งหมด 67 มาตรา แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่
หมวด 1 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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หมวด 2 การดำเนินการตามหน้าที่ของคณะกรรมการ
หมวด 3 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หมวด 4 บทกำหนดโทษ และ บทเฉพาะกาล
วิสัยทัศน์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ "เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้าง
สังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน”
พันธกิจ
1. ดำเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณี ระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
2. ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนแก่ทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
3. ทำงานร่ ว มกั บ ทุ ก ภาคส่ ว นในลัก ษณะเครื อ ข่า ยอย่ า งเป็ นระบบด้ วยกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
4. ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565
1. ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับ
การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม
2. เน้นการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
3. มุ่งการทำงานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ
เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการทำงานร่วมกัน
4. ส่งเสริมความรู้ค วามเข้าใจและสร้างความตระหนัก ในเรื่องสิท ธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง
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5. เสริมสร้าง พัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส
แนวทางการทำงานที่เ ป็น มาตรฐานสำหรับ การดำเนิน งานของสถาบัน สิท ธิ มนุ ษ ยชน
แห่งชาติ และใช้อา้ งอิงในการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ มีความน่าเชื่อถือ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และได้รับการยอมรับจากทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งนี้
เนือ้ หาส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากหลักการปารีส (Paris Principles) และผลการทบทวนเอกสารวิชาการ
ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและจัด ทำโดยองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน เช่น
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights เป็นต้น
หลักการปารีสได้กำหนดมาตรฐานบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างน้อย 5
งานสำคัญทีจ่ ำเป็นต้องให้ความสำคัญ (Prioritize) ในการดำเนินการ อันได้แก่
1. บทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotional Function) โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่
โดยตรงอย่างน้อยในการสนับสนุนการกำหนดและการดำเนินการด้านหลักสูตรการศึกษา การ
เผยแพร่และรณรงค์เรื่องสิทธิมนุษยชน การจัดสัมมนาและฝึกอบรมที่แตกต่างตามกลุ่มเป้าหมาย
การจัดกิจกรรมผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ การเผยแพร่รายงานเฉพาะและรายงานประจำปี และการ
สนับสนุนให้มีกิจกรรมหรือการดำเนินการผ่านกิจกรรมร่วมกับชุมชน นอกจากนั้น สถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติต้องเป็นศูนย์กลางด้านคลังข้อมูลสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้อมูลอื่น ๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
2. บทบาทในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protecting Function) และการทำงานกึ่งตุลาการ
(Quasi-Judicial Function) ตั้งแต่ก ารจัดการกับ ข้อร้อ งเรีย นของบุ คคล หรือหยิบ ยกกรณี ส ิ ท ธิ
มนุษยชนขึน้ พิจารณาเองอย่างเป็นระบบมีเกณฑ์ที่ชัดเจน รวมไปถึงขัน้ ตอนการตรวจสอบ การไกล่
เกลี่ย การประนีประนอมและการยุติขอ้ พิพาทที่ดำเนินการ
โดยบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว อันจะนำไปสู่การวินิจฉัยการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
ดำเนินการจัดการที่มีประสิทธิภาพหากมีการละเมิดสิทธิ และมีการติดตามและเผยแพร่ผลการ
วินจิ ฉัยอย่างเป็นระบบหลังจากนั้น
3. บทบาทในการให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (Advisory Function) ไม่ว่าจะโดยได้รับ
การร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือโดยการใช้อำนาจของตนเองในการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื ่นใน 1) การร่าง ปรับปรุง หรือแก้ไ ข
PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

145

กฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าไม่ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชน และพันธกรณีที่ประเทศตกลงไว้ 2) การ
ให้คำปรึกษาในสถานการณ์ใ ด ๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเห็นควรหยิบยกขึ้นพิจารณา
รวมถึงการขอให้รัฐบาลให้ความสนใจต่อเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน (และในกรณีที่ จำเป็น
อาจแสดงความเห็ นเกี ่ย วกับ ท่า ทีห รื อ การตอบสนองของรั ฐ บาลในเรื ่อ งนั ้ น ๆ) และ 3) การ
สนับสนุนให้รัฐเข้าเป็นภาคีในสนธิสั ญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน รวมถึง
ติดตามและให้คำแนะนำในกระบวนการนำไปใช้ที่เหมาะสม ทั้งนี้ การให้ คำปรึกษารัฐบาล รัฐสภา
และองค์กรอื่น ๆ ที่มีอำนาจเกี่ยวข้อง อาจทำได้ด้วยการเข้าไปเป็นคณะทำงานโดยตรง การเสนอ
ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการจัด ทำรายงานประจำปี รายงานเฉพาะหรือรายงานที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ
4. บทบาทในการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน (Monitoring Function) โดยหมายถึง
การดำเนินการ 4 หน้าที่หลักคือ 1) การเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ เช่น การ
ติดตามและการค้นหาความจริงที่มเี กี่ยวกับ
เหตุก ารณ์เ ฉพาะ เป็นต้น เพื่อบันทึกและรายงานข้อเท็จจริง รวมถึง นำเสนอข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือรัฐบาลเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน 2) การเฝ้าระวัง
ปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่อง 3) การเฝ้าระวังสถานที่กักกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทรมาน
และเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานระหว่างประเทศเป็นที่ยอมรับ และ 4) การเฝ้าระวังและติดตามการ
ดำเนินการของหน่วยงานในประเทศ ตามที่ได้ตกลงเป้าหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลทั้งนี้
ผลของการเฝ้าระวังสถานการณ์ทั้ง 4 ด้านดังกล่าวจะต้องถูก นำไปวิจัยหรือวิเคราะห์เพื่อจัด ทำ
รายงานประจำปีรายงานสถานการณ์เฉพาะ หรือรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยทางสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติอาจเผยแพร่ผลการวิจัยและการวิเคราะห์ดังกล่าว เพื่อสร้างแรงกดดันให้กับ
หน่ว ยงานที่มี อ ำนาจและเกี่ย วข้องดำเนินการแก้ไ ขหรือปรับ ปรุงสิ่งต่า ง ๆ ตามข้อเสนอแนะ
นอกจากนั้น ควรมีการเฝ้าระวังและติดตามประเมินผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะเพื่อให้
มั่นใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ นำแนวทางต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสมอันจะสร้างให้เกิดการ
คุ้มครองสิทธิของผู้ที่ถูกละเมิดอีกด้วย
5. บทบาทในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
(Relationship with Stakeholders and Other Bodies) โดยต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
รัฐสภา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในประเทศ องค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ องค์กรสิทธิ
มนุษยชนในประเทศอื่น ๆ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น ศาล ฯลฯ และกลุ่มองค์การ
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เอกชน (NGOs) และภาคประชาสังคม เนื่องจากจะเป็นกลุ่มที่สามารถเข้า ถึงกลุ่มเสี่ยงได้มากที่สุด
ทั้งนี้ การดำเนินการต้องคงความเป็นกลางและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่ควรมุ่งเน้นที่จ ะ
นำเสนอจุดยืนที่อยู่บนพืน้ ฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
ความเป็นอิสระ (Independence)
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีประสิทธิภาพจะต้องสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ
จากรัฐ พรรคการเมือง และองค์กรอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นอิสระนั้น สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติอาจต้องมีองค์ประกอบดังนี้
1. ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
การยกร่างกฎหมายจะต้องกำหนดให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถทำงานได้เป็น
อิสระภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการเป็นอิสระจากรัฐบาล ซึ่งจะทำ
ได้โดยให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรายงานโดยตรงต่อรัฐสภา
2. ความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณ
การเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงานเป็นจุด
แข็งสำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากจะต้องเป็นองค์ก รที่ไม่มีก ารควบคุมด้ าน
การเงินผ่านกระทรวงและหน่วยงานของรัฐบาลอื่น ๆ หากเป็นไปได้ ที่มาและลักษณะของการ
จัดสรรงบประมาณสำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีการกำหนดไว้ในกฎหมายจัดตั้งของ
สถาบันฯ การร่างบทบัญ ญัติดังกล่าวควรดำเนินการในแง่มุมที่จะทำให้มั่นใจว่าสถาบันสิทธิ
มนุษ ยชนแห่งชาติจะมีงบประมาณเพีย งพอที่จะปฏิบ ัติหน้าที่พื้นฐานของตน ยกตัวอย่างเช่น
สถาบันอาจจะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องการร่างงบประมาณประจำปีของตน ซึ่งจะเสนอ
ไปยังรัฐสภาโดยตรงเพื่อขออนุมัติ แต่จะต้องมีการรายงานผลงานตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้อย่าง
เข้มงวด ทั้งนี้ งบประมาณของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องไม่เชื่อมโยงกับงบประมาณของ
กระทรวงหรือภาคส่วนอื่นของรัฐ
นอกจากนั้น งบประมาณของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรมีความมั่นคงเพียงพอที่จะ
ไม่มีการตัดสินใจหรือการกระทำอย่างเป็นทางการใด ๆ ที่จะส่ งผลต่อการจัดสรรงบประมาณของ
สถาบันฯ ทั้งนี้ ความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณจะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหาก
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีกระบวนการในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน หรือความสามารถใน
การให้คำปรึกษาแก่รัฐบาล เนื่องจากการดำเนินการใด ๆ อาจส่งผลต่อความเชื่อมต่อทางการเงิน
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ระหว่างสถาบัน ฯ กับกระทรวงหรือหน่วยงานเฉพาะของรัฐซึ่งอาจจะก่อให้เกิดการขัดกันของ
ผลประโยชน์ (conflicts of interest) ได้
3. ความเป็ น อิ ส ระที ่ จ ะกำหนดกระบวนการการแต่ ง ตั ้ ง และการถอดถอนจาก
ตำแหน่ง
การยินยอมที่จะให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีอิสระในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
เฉพาะที่กำหนดไว้ หรือแม้แต่ความอิสระทางการเงินนั้น อาจไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนให้องค์กร
สามารถสร้างและรักษาการปฏิบัติอย่างเป็นอิสระได้ ข้อตกลงและเงื่อนไขอื่นที่นำมาใช้กับสมาชิก
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงควรมีการบัญญัติในกฎหมาย ซึ่งรวมถึงประเด็นดังนี้วิธีการ
แต่งตั้งสมาชิก กฎเกณฑ์ในการแต่งตั้งสมาชิก ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก กรณีที่
สมาชิกสามารถได้รับการแต่งตั้งอีกครั้ง การถอดถอนสมาชิกจากตำแหน่ง (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด)
4. ความเป็นอิสระในองค์ประกอบ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องมีอิสระในการเลือกสมาชิกที่มีความหลากหลาย ทั้ง
ทางการเมืองและภาคสังคม ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการปารีส และมีกระบวนการที่จะสร้าง
ความมั่นใจให้กับพลังทางสังคมที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งในองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐ องค์การเอกชน
(NGOs) สหภาพแรงงาน และองค์กรวิชาชีพ รวมทั้งกลุ่มแนวคิดทางปรัชญาและศาสนา ทั้งนี้
ลักษณะและการเข้าถึงของตัวแทนทุกฝ่ายอาจให้รัฐสภาและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วม
เฉพาะในการให้คำปรึกษาได้
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีสถานะเป็นองค์กรอิสระ บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่
ตามมาตรา 200 ดังนี้
(1) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่กระทำหรือละเลยการ
กระทำดังกล่าวเพื่อดำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการตามที่เสนอให้รายงานต่อ
รัฐสภาเพื่อดำเนินต่อไป
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(2) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(3) ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
(4) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และ
องค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
(5) จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและ
เสนอต่อรัฐสภา
(6) อำนาจหน้าที่อ่นื ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีสถานะเป็น “องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ” และมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 257 ดังนี้
(1) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำหรือละเลยการกระทำ
ดังกล่าวเพื่อดำเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการตามที่เสนอให้รายงานต่อรัฐสภา
เพื่อดำเนินการต่อไป
(2) เสนอเรื ่ อ งพร้ อมด้ ว ยความเห็ น ต่อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี ท ี ่ เ ห็ น ชอบตามที ่ม ีผู้
ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รั ฐ ธรรมนู ญ ทั ้ ง นี ้ ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนูญ ว่ า ด้ วยวิ ธ ี พ ิ จ ารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ
(3) การเสนอเรื่องพร้อ มด้ วยความเห็น ต่อ ศาลปกครอง ในกรณีท ี่เ ห็นชอบตามที่ ม ี ผ ู้
ร้องเรียนว่ากฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาที่
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ
วิธีพิจารณาคดีปกครอง
(4) การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผูเ้ สียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผูเ้ สียหายและ เป็น
กรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัติ
(5) เสนอแนะนโยบายและข้ อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง กฎหมาย และกฎต่ อ รั ฐ สภาหรื อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
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(6) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน
(7) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และ
องค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
(8) จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ มนุษยชนภายในประเทศ และ
เสนอต่อรัฐสภา
(9) อำนาจหน้าที่อ่นื ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีประกาศฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม
2557 เรื ่ อ ง การสิ ้ น สุ ด ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย กำหนดให้ ร ั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิน้ สุดลง ยกเว้นหมวด 2 และให้องค์กรอิสระและองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าวอำนาจหน้าที่ในการ
เสนอเรื่องและความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ และศาลปกครอง และการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
แทนผู ้ เ สี ย หายจึ ง สิ ้ น สุ ด ลงตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2550
คณะกรรมการสิท ธิ มนุษ ยชนแห่ง ชาติจ ึง มีอ ำนาจหน้ าที่ ต ามมาตรา 15 ของพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้
(1) ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบ ัติตามหลัก สิท ธิมนุษ ยชนทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ
(2) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
ภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่กระทำ หรือละเลยการ
กระทำดังกล่าว เพื่อดำเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำเนินการตามที่เสนอให้รายงานต่อ
รัฐสภาเพื่อดำเนินการต่อไป
(3) เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(4) ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชน
(5) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และ
องค์การอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน
(6) จัดทำรายงานประจำปี เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอ
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน
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(7) ประเมินผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีเสนอต่อรัฐสภา
(8) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐ สภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าไปเป็นภาคี
สนธิสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(9) แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(10) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นซึ่งกำหนดให้
เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
รัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2560 คณะกรรมการสิท ธิมนุษ ยชน
แห่งชาติมีสถานะเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา 247 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิ ดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี
โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(2) จัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิ ท ธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
(3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ
หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
(4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
(5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
(6) หน้าที่และอำนาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
เมื ่ อ รั บ ทราบรายงานตาม (1) และ (2) หรื อ ข้ อ เสนอแนะตาม (3) ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจดำเนินการได้หรือต้องใช้เวลา
ในการดำเนินการ ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบโดยเร็ว
ในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องคำนึงถึงความผาสุกของ
ประชาชนชาวไทยและผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติเป็นสำคัญด้วย
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อำนาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องกับหลักการปารีส
หลักการปารีสได้กำหนดมาตรฐานบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างน้อย 5
งานสำคัญทีจ่ ำเป็นต้องจัดความสำคัญในการดำเนินการดังนี้

หน้าที่และบทบาทในการคุ้ม ครองสิทธิม นุษยชน (Protecting Function) และการ
ทำงานกึ่งตุลาการ (Quasi-Judicial Function)
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หน้าที่และบทบาทในการให้คำปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน (Advisory Function)
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่สำคัญที่ต้องจัดท�ำรายงานเสนอต่อรัฐสภาตามที่
กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในสภาวะปกติ และสถานการณ์พิเศษต่าง ๆ ทั้งในเรื่อง
การเป็นที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในสภาวะปกติและ
สถานการณ์พิเศษต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการเป็นที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับ การร่าง ปรับปรุงหรือแก้ไข
กฎหมายเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ขัดต่อหลักการสิทธิมนุษยชนและพันธกรณีที่ประเทศตกลงไว้ รวมถึง
การสนับสนุนให้รัฐเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนรวมถึง
ติดตามและให้คำแนะนำในกระบวนการนำไปใช้ที่เหมาะสม
หน้ า ที ่ แ ละบทบาทในการเฝ้ า ระวั ง สถานการณ์ ส ิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ( Monitoring
Function)
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่สำคัญที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
มนุษยชน โดยควรมีการจัด ทำรายงานประจำปี รายงานพิเศษ รวมถึงรายงานเฉพาะของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงประเด็นปัญหาสำคัญด้านสิทธิมนุษยชนใน
ระดับประเทศ ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามการเคารพในสิทธิมนุษยชนจาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งนี้ ควรมีการแถลงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอต่าง ๆ เพื่อกล่าวถึง
ประเด็นสิทธิมนุษยชนใด ๆ ที่เป็นปัญหาอยู่โดยรายงานเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1) ข้ อ เสนอแนะในการร่ า งหรื อ แก้ ไ ขกฎหมายใดๆ ก็ ต าม หรื อ ข้ อ กำหนดด้ า นการ
บริหารงานของรัฐ รวมถึงร่างกฎหมายและข้อเสนอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) ประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยทั่วไปและเรื่องที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
3) สถานการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
4) ข้อเสนอเพื่อยุติการละเมิดสิทธิมนุษยชนและความคิดเห็นต่อข้อเสนอและปฏิกิริยาของ
รัฐบาลในสถานการณ์เหล่านี้
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หน้าที่และบทบาทในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (Promotional Function)
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หน้าที่และบทบาทในการทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรอื่น ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ (Relationship with Stakeholders and Other Bodies)

ความเชื่อมโยงกับกระบวนการยุติธรรม

PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

155

สรุปอำนาจหน้าที่
1. ส่งเสริมการเคารพ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ตรวจสอบและรายงานการกระทำ หรือการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็น
สมาชิก และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่กระทำหรือละเลยการ
กระทำดังกล่าว ทั้งนี้ หากพบว่าไม่มีการดำเนินการตามที่เสนอสามารถรายงานต่อรัฐสภาเพื่อ
ดำเนินการต่อไปได้
3. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
4. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์การเอกชน
และองค์การอื่นใดด้านสิทธิมนุษยชน
5. จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอ
ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เรียกชื่อ ย่อว่า คณะกรรมการ
ป.ป.ช.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีก 8
คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มีอิสระ
มีอำนาจหน้ าที ่ต รวจสอบการยื่น บัญ ชีร ายการทรั พย์ สิ น และหนี้ สิ นของผู ้ด ำรงตำแหน่ ง ทาง
การเมือง และหากปรากฏว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ใ ดจงใจไม่ย ื่นบัญ ชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือจงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบด้วยข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่
ควรแจ้งให้ทราบ ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอเรื่องให้ศาล
รัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยชีข้ าดในเรื่องคุณสมบัติและสมาชิกภาพต่อไป
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วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ได้รับการยอมรับ และเชื่อมั่นทั้ง
ในและต่างประเทศ
พันธกิจ :
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีค่านิยมเกี่ยวกับการซื่อตรง มีวินัย คุณธรรม
และจริย ธรรม ไม่เ พิก เฉยต่อการทุจริต กระตุ้นให้สังคมเกิดค่า นิย มต่อต้า นการทุ จริ ตอย่ า ง
กว้างขวาง
2. พัฒนากลไกการปฏิบัติงานขององค์กรให้เอื้อต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ที่มมี าตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์การทุจริตที่เปลี่ยนแปลงไป
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคีเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่
เข้มแข็ง รวมถึงบูรณาการร่วมมือกับภาคีพันธมิตรเพื่ อให้ทุกภาคส่วนมาร่วมกันขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
4. พัฒนาให้เป็นองค์กรหลักการบริหารจัดการที่ดีและเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และตรวจสอบทรัพย์สิน มีบุคลากรที่มีความสามารถระดับมือ
อาชีพ เข้าใจบริบ ททางสังคม วัฒนธรรมในพื้นที่ มีระบบการทำงานและฐานข้อมูลที่ทั นสมัย
รวดเร็ว เท่าทัน มีประสิทธิภพ
5. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารการสื่อสาร โดยใช้สื่อที่ทันสมัยและเหมาะสม
เป็นเครื่องมือ
การทุจริตในสังคมไทยระหวางชวงเวลากวาทศวรรษ สงผลเสียตอประเทศอยางมหาศาล
และเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ในทุกมิติ รูปแบบการทุจริตจาก
เดิมที่เปนทุจริตทางตรงไมซับซอน อาทิ การรับสินบน การจัดซื้อจัดจาง ในปจจุบันไดปรับเปลี่ยน
เปนการทุจริตที่ซับซอนมากขึ้น ตัวอยางเชน การทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตขามแดนขามชาติ ซึ่ง
เชื่อมโยงไปสู อาชญากรรมอื่น ๆ มากมาย และสงผลกระทบทางลบในวงกวาง การทุจริตเปน
ปญหาสากลที่ทุกประเทศลวนใหความสําคัญ รวมทั้งประเทศไทย ประเทศไทยจึงไดใหสัตยาบัน
เขาเปนรัฐภาคีเปนลําดับที่ 149 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ในอนุสัญญาสหประชาชาติว าดวย
การตอตานการทุ จ ริ ต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention against Corruption : UNCAC) ที่
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ว่าดวยความรวมมือระหวางประเทศในการติดตามทรัพยสินที่ไดจากการทุจริตกลับคืน รวมทั้งการ
ใหความรวมมือซึ่งกันและกันทางกฎหมายเพื่อดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดอยางสมบูรณ
ประเทศไทยไดพยายามแกปญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอยางตอเนื่อง รวมทั้ง
บูรณาการความรวมมือใหเขมแข็งยิ่งขึ้น ดวยการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติวาดวยการปอง
กันและปรามปรามการทุจริต
ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 - 2555) และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปรามปรามการ
ทุจริต
ระยะที ่ 2 (พ.ศ. 2556 - 2560) ซึ ่ ง พบว าการปองกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ใน
สังคมไทยมีผลในระดับหนึ่ง และจําเปนตองดําเนินการอยางตอเนื่องดวยยุทธศาสตรและกลยุทธที่
เปนรูปธรรม ที่สามารถปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ทวีความซับซอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) กําหนดวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการความรวมมือจากทุก
ภาคสวน ในการสรางวัฒนธรรมการตอตานการทุจริตทุกรูปแบบอยางเขมแข็งทั่วทั้งสังคมไทย
เพื่อใหเปนประเทศที่มมี าตรฐานความโปรงใสเทียบเทาระดับสากล
องคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติ (TI) ไดกําหนดนิยามและรูปแบบของการทุจริตเปน 7
ประเภท ไดแก
1. การทุจริตขนาดใหญ (Grand Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่รัฐระดับสูงเพื่อ
บิดเบือนนโยบายหรือการใชอํานาจรัฐในทางมิชอบ เพื่อใหผูนําหรือผูบริหารประเทศไดรับผลประ
โยชนจากการใชทรัพยากรของชาติ
2. การทุจริตขนาดเล็ก (Petty Corruption) เปนการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐระดับกลาง
และระดับลางตอประชาชนทั่วไป โดยการใชอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายในทางมิชอบ
3. การติดสินบน (Bribery) เปนการเสนอ การให หรือสัญญาวาจะใหผลประโยชนทั้งในรูป
ของเงิน สิ่งของ และสิ่งตอบแทนตาง ๆ เพื่อเปนแรงจูงใจใหเกิดการกระทําผิดกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดี
4. การยักยอก (Embezzlement) คือ การที่พนักงานหรือเจาหนาที่องคกรของรัฐนําเงินหรือ
สิ่งของที่ไดรับมอบหมายใหใชในหนาที่ราชการ มาใชเพื่อประโยชนสวนตนหรือเพื่อกิจกรรมอื่นที่ไม
เกี่ยวของ
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5. การอุปถัมภ (Patronage) เปนรูปแบบหนึ่งของการเลนพรรคเลนพวก ดวยการคัดเลือก
บุคคลจากสายสัมพันธทางการเมืองหรือเครือขาย (Connection) เพื่อเขามาทํางานหรือเพื่อไดรับผล
ประโยชนโดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม
6. การเลือกที่รัก มักที่ชัง (Nepotism) เปนรูปแบบหนึ่งของการเลนพรรคเลนพวก โดย
เจาหนาที่ของรัฐจะใชอํานาจที่มีในการใหผลประโยชนหรือใหหนาที่การงานแกเพื่อน ครอบครัว
หรือบุคคลใกลชิด โดยไมคํานึงถึงคุณสมบัติและความเหมาะสม
7. ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) คือ การขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับ
ประโยชนสวนรวม อันเกิดจากที่บุคคลตองมีหนาที่หรือสถานะมากกวา 1 สถานะ
การทุจริตในประเทศไทย
การทุจริตในประเทศไทยอาจจะจําแนกออกเปน 2 ระดับ ไดแกการทุจริตในระดับชาติและ
การทุจริตในระดับทองถิ่น
1. การทุจริตในระดับชาติการทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption)
เปนรูปแบบการทุจริตที่นักการเมืองใชอํานาจทางดานการบริหารราชการแผนดิน รวมถึง
อํานาจนิติบัญญัติที่ไดมาจากความไววางใจของประชาชน เปนเครื่องมือในการออกกฎหมาย การ
แกไขกฎหมาย การแกไขระเบียบ ขอบังคับและนโยบาย โดยอาศัยชองโหวของกฎหมาย กฎระเบียบ
และตีความกฎหมาย กฎ ระเบียบใหเอื้อประโยชนตอตนเองและพวกพองเพื่อใหการกระทําการ
ทุจริตกลายเปนสิ่งที่ชอบธรรม เนื่องจากมีกฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายรองรับการทุจริตเชิง
นโยบายยั ง ปรากฏในรูป แบบอื ่ น ๆ เช น การซื ้ อ ขายตํ า แหนงในระดั บ สู ง ทางราชการ ได แก
ตําแหนงอธิบดี ตําแหนงผูบริหารในรัฐวิสาหกิจ ในตําแหนงที่มีอํานาจอนุมัติเห็นชอบโครงการ
ตาง ๆ ได นําไปสู่การตรวจสอบที่หละหลวมในโครงการกอสราง การจัดซื้อจัดจางในรัฐ และการ
ใชวิธีพิเศษในการดําเนินการหลีก เลี่ย งกฎเกณฑ มาตรการปองกันการทุจริตตาง ๆ ในแตละ
กระบวนการ ขั้นตอนมีการแบงผลประโยชนกันในหมู พวกพอง เชน การทําแบบกอสรางที่ไมมี
ความชัดเจน การใชเงินกูจากตางประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงการใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว าดวย
การพัสดุฯ รวมทั้งเสนอโครงการเรงดวนเพื่อจัดจางโดยวิธีพิเศษ เปนตน
นอกจากนี้ย ังมีรูป แบบของการวาจางแบบเหมารวม (Turnkey) ซึ่งผู รับ เหมาสามารถ
ดําเนินการออกแบบและกอสรางโครงการใหแลวเสร็จไดดวยตัวเอง ซึ่งเอือ้ ตอการทุจริต เนื่องจาก
ผูรับเหมาโครงการสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานตาง ๆ ไดตลอดเวลา สามารถปรับเพิ่มคาใชจาย
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และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มไดงาย อีกทั้งยังเปดชองใหบริษัทเอกชนเรียกรองคาชดเชยจากรัฐได
ซึ่งมักเกิดจากการทําสัญญาที่หละหลวม มีชองวางใหหนวยงานรัฐเสียเปรียบ
2. การทุจริตในระดับทองถิ่น
การกระจายอํานาจลงสูทองถิ่นที่มวี ัตถุประสงคสําคัญเพื่อใหบริการตาง ๆ ของรัฐสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของชุมชนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตในทางปฏิบัติเกิดการทุจริต
ในทองถิ่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน ลักษณะการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถิ่นจําแนกเปน
7 ประเภท ดังนี้
1) การทุจริตดานงบประมาณ การทําบัญชี การจัดซื้อจัดจาง และการเงินการ
คลังสวนใหญเกิดจากการละเลยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สภาพหรือปญหาการทุจริตที่เกิดจากตัวบุคคล
3) สภาพการทุจริตอันเกิดจากชองวางของกฎ ระเบียบ และกฎหมาย
4) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจ
และขาดคุณธรรมจริยธรรม
5) สภาพหรือลักษณะปญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดการประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบ
6) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความ
หลากหลายในการตรวจสอบจากภาคสวนตาง ๆ
7) สภาพหรือลักษณะปญหาของการทุจริตที่เกิดจากอํานาจ บารมี และอิทธิพลท
องถิ่นการทุจริตในหลายรูป แบบดังกลาว จากงานวิจัย ของ มาตาลัก ษณ ออรุ งโรจน
(2554) พบวาสาเหตุหลักที่ก อใหเกิดการทุจริตในสังคมไทยมี 2 ประการ ไดแก การใช
วัฒนธรรมแบบไทย ๆ ในทางที่ผิด และ ปญหาเรื่องตัวบุคคลที่เปนเจาหนาที่รัฐ กลาวคือ
ระบบอาวุโสและระบบอุปถัมภนําไปสู การเอื้อประโยชนในทางมิชอบใหแกญาติมิตรและ
พวกพอง รวมทั้งการตรวจสอบความโปรงใสขาดประสิทธิภาพ ทําใหสังคมเห็นวาการ
ทุจริตเปนเรื่องปกติอยางไรก็ตาม วัฒนธรรมดังกลาวเปนเพียงตัวเสริมใหเกิดโอกาสในการ
ทุจริตเทานั้น ปญหาสําคัญที่สุดอยู ที่การขาดจิตสํานึกความซื่อตรงของบุคคลซึ่งเป น
เจาหนาที่ของรัฐที่ความโลภในอํานาจและทรัพยสินอยูเหนือความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีใน
การปฏิบัติหนาที่จนนําไปสูการทุจริตดวยวิธีการใหม ๆ ที่ซับซอนยิ่งขึ้น
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สาเหตุและปจจัยสําคัญที่นําไปสูการทุจริตมีอกี หลายประการ นับตั้งแตเรื่องของโอกาสใน
การทําทุจริตที่เกิดจากชองวางของกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายที่ไมเขมแข็ง การขาดกลไก
ในการตรวจสอบความโปรงใสที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การผู ก ขาดผลประโยชน ทางธุ ร กิ จ กั บ การ
ดําเนินงานของภาครัฐ คาตอบแทนที่ไมเหมาะสมของขาราชการ การขาดจริยธรรมคุณธรรม เอา
ประโยชนสวนตนเปนที่ตั้งมากกวาที่จะยึดประโยชนสวนรวม คานิยมยกยองคนที่มีเงิน ทัศนะที่ว า
การทุจริตเปนเรื่องปกติความไมเกรงกลัวตอกฎหมายของบานเมือง ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
มีสวนทําใหคนมุงสรางความร่ํารวย วัตถุนิยม เปนแรงจูงใจใหเจาหนาที่มแี นวโนมที่จะทําการทุจริต
รวมทั้ง “โครงสรางทางสังคมที่บิดเบีย้ ว” มีความเหลื่อมล้ํา มีชองวางระหวางคนจน -คนรวย คนมี
อํานาจ -คนไรซึ่งอํานาจ ทําใหแสวงหาหนทางที่จะลดชองวาง โดยการทุจริตมากยิ่งขึ้น ประเทศ
ไทยจึงจําเปนตองพัฒนากลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตใหมีความเขมแข็ง ทั้งในสวน
ของกฎหมาย กฎระเบียบ และยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่บูรณาการพันธกิจการปองกันและปราบปรามการทุจริตในองคกรและ
ภาคีเครือขายที่มบี ทบาทหนาที่ในการตอตานการทุจริต เพื่อใหประเทศไทยลดการทุจริตไดอยางมี
นัยสําคัญ
อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
1. ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเกี่ยวกับการถอดถอนออกจาก
ตำแหน่งเสนอต่อวุฒิสภา
2. ไต่สวนข้อเท็จจริงและสรุปสำนวนพร้อมทั้งทำความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำรงตำแหน่งทางการเมือง
3. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดำรง
ตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่หรือกระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ใ นการ
ยุติธ รรม รวมทั้งดำเนินการกับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือข้าราชการในระดับ ต่ำกว่าที่ร่วมกระทำ
ความผิดกับผูด้ ำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทำความผิดใน
ลักษณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการด้วย ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
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4. ตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริง รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและ
หนี้สนิ ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
5. กำกับดูแลคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
6. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่พร้อมข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรี
สภาผูแ้ ทนราษฎร และวุฒิสภา ทุกปี

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นองค์กรของรัฐระดับชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมอีกรูปแบบหนึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา 89) และต่อมาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 เพื่อรองรับบทบัญญัติมาตราดังกล่าว สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติชุดแรกได้เริ่มทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2544 และในปี 2547 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547
รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวมีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้มีองค์กรของรัฐทำหน้าที่ให้ปรึกษา
และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม อันไม่ใช่องค์กรที่
มีอำนาจตัดสินใจหรือให้ความเห็นชอบ แต่เป็นองค์กรที่มีตัวแทนจากกลุ่มอาชีพที่หลากหลายและ
เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง การให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หมวด 5 มีโครงสร้างที่ประกอบด้วย 2
ระดับ คือ ระดับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และระดับสำนักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เฉพาะระดับสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มีจำนวน 99 คน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และอาจได้รับการเลือกใหม่ได้แต่จะดำรงตำแหน่ง
ติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจำนวน 99 คนนี้ มา
จากกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มในภาคต่าง ๆ เช่น ภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม ทั้งหมดนี้
ต้องมาจากการสรรหาของ “คณะกรรมการสรรหาสมาชิก สภาที่ป รึก ษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ” ซึ่งมีจำนวน 21 คน ซึ่งได้รับเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มในภาคเศรษฐกิจ และ
กลุ่มในภาคสังคมฐานทรั พ ยากรและผู้ท รงคุณวุฒ ิซ ึ่ งเป็ นกลุ่ มตามแนวนโยบายพื ้นฐานแห่ ง
รัฐธรรมนูญตามจำนวนที่กำหนด มีห น้าที่ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนอื่น ๆ
PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

162

ตามที่กฎหมายบัญญัติก่อนจะพิจารณาประกาศใช้ ต่อมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 258 ได้บัญญัติ ให้มสี ภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีหน้าที่
ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนอื่นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ ต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้
ด้วย
สำนัก งานสภาปรึก ษาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติเ ป็นส่วนราชการที่ไ ม่สังกัด สำนั ก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมี
ฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ความสำเร็จขององค์กรรูปแบบนี้ ขึน้ กับการให้
คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี หากการดำเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และมีความชัดเจนสามารถถ่ายทอดและสะท้อนปัญหา
ของประชาชนจากหลากหลายอาชีพสู่คณะรัฐมนตรีได้อย่างแท้จริงแล้ว สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไม่เพียงจะได้รับการยอมรับจากคณะรัฐมนตรีเท่านั้น แต่ยังจะได้รับการยอมรับ
จากประชาชนและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อีกด้วย การยอมรับของคณะรัฐมนตรีนั้น ส่วนหนึ่ง
เห็นได้จากการที่คณะรัฐมนตรีนำคำปรึกษาและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ไ ปปรั บ ใช้ อ ย่ า งชั ด เจน สำหรั บ รายละเอี ย ดของโครงสร้ า ง อำนาจหน้ า ที ่ และการ
ดำเนินงาน จะได้กล่าวต่อไป
โครงสร้าง ที่มา และฐานะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รัฐ ธรรมนูญ แห่งราชอาณาจัก รไทยได้บ ัญ ญัติโ ครงสร้า งของสภาที่ป รึก ษาเศรษฐกิ จ
แห่งชาติไว้ว่า องค์ประกอบ และที่มาของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติ (มาตรา 89 วรรคสาม) สำหรับกฎหมายที่บัญญัตินนั้ ได้ประกาศใช้ในเดือน
พฤศจิกายน 2543 คือ พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ที่
กำหนดให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย สมาชิกจำนวน 99
คน ซึ่งได้รับเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของ (1) กลุ่มในภาคเศรษฐกิจ และ (2) กลุ่มในภาคสังคม
ฐานทรัพยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นกลุ่มตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญตาม
จำนวนที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 5) กลุ่มดังกล่าวแบ่งเป็น (1) กลุ่มในภาค
เศรษฐกิจ จำนวน 50 คน และ (2) กลุ่มในภาคสังคม ฐานทรัพยากร และผู้ทรงคุณวุ ฒิ จำนวน 49
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คน แบ่ ง ย่ อ ยเป็ น กลุ ่ ม ในภาคสั ง คม 19 คน กลุ ่ ม ในภาคฐานทรั พ ยากร 16 คนและ กลุ่ ม
ผูท้ รงคุณวุฒิ 14 คน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีโครงสร้างที่ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ ระดับ
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ประกอบด้วยสมาชิก 99 คนดังกล่าว และ
ระดับ สำนัก งานสภาที่ป รึก ษาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ ง ชาติป ระกอบด้วย คณะผู้บ ริหารซึ ่ ง มี
เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการข อง
สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และข้าราชการประจำ เป็นต้น
พระราชบัญญัติดังกล่าวยังบัญญัติถึงที่มาหรือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคม จำนวน 99 คนดังกล่าวไว้ด้วย โดยบัญญัติให้ดำเนินการที่สรุปได้ว่า ให้มีคณะกรรมการ
สรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 21 คน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหา
สมาชิก กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาสมาชิก วิธีการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นสมาชิก และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จำนวน 6 คณะ เป็นต้น (มาตรา 6)
ในส่วนของฐานะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติดังกล่าว
กำหนดให้สำนักงานสภาปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และมี
ฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี (มาตรา 27/2 แห่งพระราชบัญญัติสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547)
โครงสร้างที่ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 99 คน ซึ่งได้รับเลือกจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของ
กลุ่มในภาคเศรษฐกิจ และกลุ่มในภาคสังคม ฐานทรัพยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับคุณสมบั ติ
ของสมาชิ ก สภาที ่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เช่ น มี ส ั ญ ชาติ ไ ทย และไม่ เ ป็ น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น หรือดำรงตำแหน่งในพรรคการเมือง เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 21 คน ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาสมาชิก และกฎหมาย
ยังกำหนดให้สำนักงานสภาปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และมีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
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อำนาจหน้าที่ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 บัญญัติให้สภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่หลัก ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เกี่ยวกับกับเศรษฐกิจและสังคม
เพื ่ อ ประโยชน์ ใ นการดำเนิ น การตามแนวนโยบายพื ้ น ฐานแห่ ง รั ฐ ที ่ บ ั ญ ญั ต ิ ใ นหมวด 5 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นที่มีกฎหมาย
บัญญัติรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. กำหนดให้เสนอแผนนั้นต่อสภาที่ปรึกษาฯ ก่อนพิจารณาประกาศใช้
4. ให้คำปรึกษาหรือความเห็นในเรื่องใด ๆ ในกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรและขอรับฟัง
ความคิด เห็นเพื่ อประกอบการพิ จ ารณากำหนดนโยบายในเรื่ องนั ้น ซึ่งอาจกระทบถึ ง สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมเป็นส่วนรวม
5. พิจารณาศึกษาและจัดทำรายงานเป็นข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่เห็นสมควร
กำหนดเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
6. มีอำนาจแต่งตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยสมาชิกหรือบุคคลใดเพื่อทำการศึกษาหรือ
ดำเนินกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของสภาที่ปรึกษาฯ ทั้งนีค้ วามเห็นของสภาที่ปรึกษาฯ ที่จะเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีต้องจัดทำเป็นรายงานแสดงความคิดเห็นของสมาชิกทุกฝ่ายที่เสนอความเห็นทั้ง
ในทางสนับสนุนและคัดค้าน พร้อมทั้งเหตุผลและข้อดีข้อเสีย หรือผลกระทบของแนวทางการ
ดำเนินการตามความเห็นที่เสนอและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ข้อเสนอแนะแล้วให้รายงานผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการเสนอต่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและเปิดเผยเหตุผลให้สาธารณชนทราบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 258 บัญญัติให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มี หน้าที่ให้
คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและสังคม รวมถึง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ต้องให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้ความเห็นก่อนพิจารณาประกาศใช้สมาชิก สภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสิ้นสุดลง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตามประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 107/2557
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พระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2543 ได้พิจารณาร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยคำนึงถึงแนวนโยบาย
พื ้ น ฐานแห่ ง รั ฐ หมวดที ่ 5 ของรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบับ ปั จ จุ บ ั น ประกอบด้ว ยแล้ ว มี ค วามเห็ น และ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ดังต่อไปนี้ คือ
1) ต้องทำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นจริง การแปรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งไปสู่
วัตถุประสงค์เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
9 ขาดความชัดเจน การวางยุทธศาสตร์ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 นี้ยังคงยึดมั่นอยู่กับทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ที่มุ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและพึ่งพิงการส่งออกเป็นหลักโดยไม่เปลี่ยนแปลง
ดังนั้น ในวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ตลอดจนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จึงยังไม่มี
ความชัดเจนว่าจะนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยให้คนไทยและสังคมไทยพึ่งพิงตนเองได้
อย่างไร ในด้านใด และในระดับใด
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า จะดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบ
ยั่งยืนให้ได้รอ้ ยละ 20 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งประเทศ แต่ในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กลับมิได้มี
การกำหนดขนาดของการเกษตรแบบยั่งยืน รวมทั้งยังมิไ ด้มีก ารกล่าวถึงเรื่องขนาดของกา ร
พึ่งตนเองในภาคนอกการเกษตร (ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริก าร) แต่อย่างใด ดังนั้น ใน
แผนปฏิบัติการควรจะต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างรอบคอบในเรื่องสัดส่วนของพื้นที่เกษตรกรรมทั้ง
ประเทศและการกำหนดขนาดการพึ่งตนเองของภาคนอกการเกษตรด้วย รวมทั้งต้องคำนึงถึง
ผลกระทบและค่าเสียโอกาสของการใช้พ้ืนที่ทั้งประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ได้เป้าหมายที่
ชัด เจนเหมาะสมในเรื่องของขนาดของกิจกรรมและแผนงานโครงการต่า ง ๆ ที่สอดคล้องกั บ
หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง
2) เป้าหมายทางด้านเศรษฐกิจต้องสมเหตุสมผล เชื่อถือได้ และวัดผลได้ ในร่างแผนพัฒนา
ฯ ฉบับ ที่ 9 ได้ก ำหนดเป้า หมายไว้ 4 ประการ คือ (1) เป้าหมายดุลยภาพทางเศรษฐกิ จ (2)
เป้าหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต (3) เป้าหมายการบริหารจัดการที่ดี และ (4)
เป้าหมายการลดความยากจน จากเป้าหมายทั้ง 4 ประการข้างต้น มีขอ้ ที่น่าสังเกต คือ
2.1) ในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 มิได้มกี ารกำหนดตัวชี้วัด (indicators) ความสำเร็จของแต่
ละเป้าหมายเอาไว้ให้ชัดเจน ดังนั้น การติดตามและประเมินผลความสำเร็จของแผน จึงไม่อาจ
กระทำได้
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2.2) ความไม่สอดรับกันระหว่างวัตถุประสงค์กับเป้าหมายของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
ตัวอย่างเช่น ในวัตถุประสงค์ประการแรกของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เรื่อง “การฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ให้มีเสถียรภาพและมีภูมิคุ้มกัน” ได้มีการกล่าวถึงการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเอาไว้ แต่ใน
เป้าหมายกลับมิได้มกี ารกล่าวถึงว่าจะปรับโครงสร้างทางด้านเศรษฐกิจอย่างไร และแต่ละภาคการ
ผลิตต้องมีสัดส่วนจำนวนเท่าใด จึงจะทำให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพได้
สำหรับวัตถุประสงค์ประการที่สองของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ที่มุ่ง “วางรากฐานการ
พัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง ยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างรู้เท่าทันโลก” นั้น พบว่า ยังมีปัญหา
ความไม่ ค รบถ้ ว นของเป้ า หมายในหลายประเด็ น ด้ ว ยกั น ตั ว อย่ า งเช่ น ในด้ า นการศึ ก ษาร่ า ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ระบุเพียงเป้าหมายการเพิ่มจำนวนปีที่ได้รับการศึกษาโดยเฉลี่ยของคนไทย
และการยกระดับการศึกษาของแรงงานเท่านั้น แต่ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กลับมิได้มีเป้าหมาย
เรื่องบุคลากรที่มีคุณภาพและจำนวนที่เพียงพอในทุกพื้นที่ รวมทั้งยังมิได้มีเป้าหมายการจัดตั้ง
หน่วยงานกลางในการกำหนดทิศทาง นโยบาย และหลักสูตรการพัฒนาฝีมือแรงงานและมาตรฐาน
ของฝีมือแรงงาน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับ สถาน
ประกอบการ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างเหมาะสมและทัน
สถานการณ์
2.3) การกำหนดเป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 5-6 ต่อปี และลดสัดส่วนให้คนจน
อยู่ในระดับไม่เกินร้อยละ 10 ภายในสิน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 นัน้ ไม่มคี วาม
ชัดเจนว่ามีข้อสมมติฐานที่เป็นเงื่อนไขอย่างไร และมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ซึ่ง
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับร้อยละ 5-6 ต่อปี อาจสูงเกินไปเมื่อพิจารณาจากอัตรา
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าสำคัญที่มีก าร
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราต่ำ
2.4) ปัญหาความไม่ประสานสอดคล้องในเป้าหมาย 4 ประการ และความเป็นไปได้ในการ
บรรลุเป้าหมายว่ามีมากน้อยเพียงใด กล่าวคือ หากเป้าหมายหนึ่งสามารถบรรลุตามที่ก ำหนด
เป้าหมายอื่น ๆ จะยังอยู่ในวิสัยที่สามารถบรรลุได้ด้วยหรือไม่ ตัวอย่างเช่น หากมีการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 5-6 ต่อปี ตามเป้าหมาย แผนพัฒนาฉบับนี้จะสามารถลด
สัดส่วนคนยากจนให้เหลือร้อนละ 10 ได้ตามเป้าหมายจริงหรือไม่ ดูเหมือนว่าไม่มีคำมั่นสัญญา
ใด ๆ จากร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ที่ยืนยันความเป็นไปได้ที่จะสามารถบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ไป
พร้อม ๆ กัน
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3) แผนกระตุ้นเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงการสร้างรากฐานของประเทศด้วย ร่างแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 ได้ถือเอาแนวทาง “การเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้
ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ” เป็นความสำคัญอันดับแรกสุด สิ่งที่พึงตระหนักก็คือ การ
เร่งรัดฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะสั้นนั้น ควรถือเอาการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจในระยะยาว
เป็ น สิ ่ ง สำคั ญ ควบคู ่ ก ั น ไปด้ ว ย การดำเนิ น นโยบายการคลั ง เพื ่ อ กระตุ ้ น เศรษฐกิ จ จะต้ อ งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรากฐานทางด้านการผลิตที่มีคุณภาพและยั่งยืนของชาติด้วย มิใช่เป็นเพียง
การใช้จ่ายเพื่อให้การสงเคราะห์เฉพาะหน้าเท่านั้น
4) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ขาดการวิเคราะห์ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่อประเทศไทย
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 8 ได้ท ำการวิเ คราะห์ จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และ ข้อจำกัด (Threat) ของประเทศไทย พร้อมทั้งมีการศึกษาเชิงนโยบาย อันถือได้
ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของการจัดทำแผน แต่ในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 นอกจากจะมิได้สืบทอด
ประเพณีการจัดทำแผนในลักษณะเช่นว่านีแ้ ล้ว ยังให้น้ำหนักกับการพิจารณาเฉพาะสภาพแวดล้อม
ภายในประเทศเท่านั้น การขาดการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกประเทศว่า สภาพการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร และประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมด้านใด
อย่างไร และสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้นั้น ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่จะเกิดขึ้นใน
ระยะสั้นถึงระยะกลาง ช่วง 5-7 ปี ร่างแผนพัฒนาฯ นี้จึงยังขาดการให้รายละเอียดที่เพียงพอ
เกี่ย วกับ ปัจ จั ย ระยะยาวที่ จ ะมี ผ ลต่ อประเทศไทยในระยะ 10-20 ปีข้างหน้ า ด้วยเหตุน ี ้ ร ่ า ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงไม่สามารถคาดการณ์และไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาจาก
เหตุปัจจัยภายนอกประเทศได้
5) ต้องสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการพัฒนาด้านสังคม แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับนโยบายทางด้านเศรษฐกิจมากกกว่ า
นโยบายทางด้านสังคมมาโดยตลอด ทิศทางการพัฒนาแบบนีเ้ ป็นตัวเร่งให้โครงสร้างทางด้านสังคม
และวัฒนธรรมไทยอ่อนแอลงอย่างรวดเร็ว วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของไทยถูกละเลยมาช้า
นาน และไม่เคยได้ถูกนำเข้ามาเป็นปัจจัยที่สำคัญในแผนพัฒนาของชาติ เพื่อให้ก ารสร้างสรรค์
สังคมไทยมีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นตัวของตัวเอง แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงจำเป็นต้องให้
ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว ชุมชน และภาคสังคมมากเป็นพิเศษ
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รัฐบาลจะต้องสร้างระบบบริการทางด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการแก่บุคคลผู้อ่อนแอใน
สังคม ควรช่วยเหลือสนับสนุนครอบครัวให้มีความสามารถปกป้องดูแลสมาชิกของครอบครัวเป็น
พื้นฐานของการแก้ไขปัญหาสังคม สร้างดัชนีชี้วัดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อให้มีการติดตาม
ประเมินผลได้ เช่น จำนวนผู้มีปัญ หาสุขภาพจิต จำนวนผู้ใช้หรือเสพสิ่งเสพติด การมีสถานที่
พักผ่อนและการมีกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว เป็นต้น รวมทั้งมีแผนเร่งรัดให้องค์กรบริหาร
ส่วนท้องถิ่นจัดสรรทรัพยากรเพื่อการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมในพื้นที่ของตน โดย
ประสานกั บ องค์ ก รบริ ห ารส่ ว นกลางและส่ ว นภู ม ิ ภาค ภารกิ จ เหล่ า นี ้ ถ ื อ เป็น เรื ่ อ งเร่ง ด่วนที่
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 53 และมาตรา 80
6) การกระจายรายได้ต้องเป็นหัวใจของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ในระหว่างที่รัฐบาลกำลัง
ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได้เกิดภาวะวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง
ที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทย อันมีเหตุมาจากการวางแผนที่เน้นแต่ การขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจเพียงประการเดียว ดังนัน้ ในร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงสมควรให้ผ่อนคลายหลักคิดใน
การวางแผนทางเศรษฐกิจแบบเดิม และหันมาให้ความสำคัญสูงสุดกับนโยบายการกระจายรายได้
เพื่อให้สมดุลกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในการแก้ ไขปัญหา
ความยากจนและกลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาสในสังคมอย่างจริงจังแทน
ดังนั้น ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงต้องกำหนดวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ลำดับ
ความสำคัญและยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาการกระจายรายได้ ความยากจน และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
ในสังคมให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลความสำเร็จของนโยบายดังกล่าวได้
อย่างต่อเนื่อง
7) การสร้างภาคการเกษตรและชนบทให้เข้มแข็งต้องถือเป็นภารกิจหลักของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 9 ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังอยู่ในภาคการเกษตรและชนบท ปัญหาหลักของ
ภาคการเกษตรและชนบทในปัจจุบัน ได้แก่ เรื่องที่ดินทำกิน หนี้สินทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะ
น้ำ และราคาพืชผล ดังนั้น รัฐบาลจะต้องส่งเสริมให้ภาคการเกษตรและชนบทของไทยมีความมั่น
คั่งทางเศรษฐกิจและเป็นแหล่งอาหารสำคัญของโลก ด้วยเหตุนี้การกำหนดทิศทาง วัตถุ ประสงค์
และแผนในการทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ วิถีชีวภาพและการเกษตรแบบยั่งยืนทั่วทั้งประเทศ
จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรจะต้องยึดถือตัวเกษตรกรเป็นศูนย์กลาง
ของการแก้ปัญหา และส่งเสริมให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตด้วยตนเอง รัฐ
จะต้องสนับ สนุ นให้ป รับ ปรุ งกฎหมายระเบีย บข้ อบั งคับ ให้ส อดคล้ องกับ นโยบายนี ้ และต้ อ ง
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ดำเนินการให้มีการจัดตั้งสภาเกษตรกรระดับชาติที่เป็นองค์กรรวมของเกษตรกร มีความเป็นอิสระ
และมีสทิ ธิในการวินิจฉัยปัญหา และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ด้วยตนเองได้
นอกจากนี้ จะต้องเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนงาน และมาตรการต่าง ๆ ที่กำหนดไว้แล้ว
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ที่เป็นผลดีต่อการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนของเกษตรกร เช่น การออก
กฎหมายยกเลิกเครื่องมือประมงทะเลที่ทำลายระบบนิเวศน์ชายฝั่ง โดยเฉพาะอวนรุนอวนลาก
จะต้องจัดตั้งกองทุนประมงเพื่อแก้ไขปัญหาการประมง รวมทั้งแก้ไขปัญหาลูกเรือประมงในด้าน
ต่าง ๆ และเพื่อให้ประเทศไทยคงความเป็นประเทศผู้นำด้านการประมง 1 ใน 10 อันดับแรกของโลก
รวมถึงเป็นผู้ผลิตอาหารทะเลชั้นนำของโลกตลอดไป ควรส่งเสริมพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานให้
เพียงพอในการรองรับการทำประมงนอกน่านน้ำและประมงน้ำลึก ในน่านน้ำสากล เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรภายในประเทศไปด้วยในตัว เพื่อเสริมสร้างรากฐานของประเทศให้เข้มแข็ง ควรพัฒนา
ระบบสหกรณ์ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจ โดยการปฏิรูประบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระจาก
ระบบราชการ และสามารถบริหารจัดการ พัฒนาระบบการผลิต การแปรรูป การตลาด และการ
ออมทรัพย์ด้วยวิถีสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ในด้านการดูแลเกษตรกรรายย่อยจะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดเป้าหมายรายได้ขั้น
พืน้ ฐานในระยะเริ่มต้นของเกษตรกรทุกอาชีพ และทุกภูมิภาค การแก้ไขปัญหาหนีส้ ินทั้งในและนอก
ระบบ การสาธารณสุขที่รวมถึงการสร้างเสริมดูแลสุขภาพที่ดีและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจน
ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรด้วยกลไกที่สมบูรณ์และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการให้การส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทั้งกระบวนการผลิต การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ และการตลาด อย่างมี
เป้าหมายเชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานที่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและทั่วโลก
ยอมรับ
8) ต้องทำให้ชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุล แผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ให้ความเคารพสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรลุ
เป้าหมายให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาพแวดล้อมอย่างสมดุลได้
แนวนโยบายการอพยพชุมชนท้องถิ่นออกจากพืน้ ที่เขตอนุรักษ์ฯ และการห้ามชุมชนท้องถิ่น
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน เป็นแนวนโยบายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 46
และมาตรา 79 อย่างเด่นชัด ดังนั้น จึงต้องเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ทั้ง 5 ฉบับ
ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และเร่งออกพระราชบัญญัติป่าชุมชนตลอดจนเร่งสร้างความมั่นคงใน
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ที่ด ินทำกินให้แก่ป ระชาชนอย่ างเป็ นธรรม ยิ่งกว่านั ้น ในร่างแผนพั ฒนาฯ ฉบับ ที่ 9 ควรให้
ความสำคัญกับการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนจากอุบัติภัยและภัยพิบัติที่ปัจจุบันยังขาดข้อมูล
และขาดความพร้ อมในการแก้ไ ขปั ญ หาอย่ า งเป้น ระบบ รวดเร็ว และสร้างความมั ่นใจให้ กั บ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง
9) ต้องยกระดับให้เรื่องการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นยุทธศาสตร์สำคัญ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 วิสัยทัศน์ของร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ฝันที่จะเห็นสังคมไทยเป็นสังคม
แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้คู่คุณธรรม แต่แผนพัฒนาฉบับนี้กลับให้บทบาทและคุณค่าของ
การศึกษา ศิลปและวัฒนธรรมต่ำเกินไป ดังจะเห็นได้จากการนำเอาเรื่องของการศึกษาไปบรรจุไว้
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ้มครองทางสังคมและยุทธศาสตร์การพัฒนาความ
เข้มแข็งทางวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ดังนั้น จึงควรยกระดับเรื่องการศึกษา ศิลปและวัฒนธรรม
ให้ เ ป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ ส ำคั ญ ประการหนึ ่ ง ของแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที ่ 9 เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกั บ
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ต้องการปฏิรูป
ระบบการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดจิตสำนึกการมีวินัย คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อ
สังคม อันเป็นการปลูกฝังและปูทางไปสู่การเกิดหลักธรรมาภิบาลในทุกวงการ
10) ต้องเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดี หรือ
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาที่
สะสมจนถึงขัน้ วิกฤตทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รัฐบาลจะต้องดำเนินการปฏิรูประบบ
บริหารราชการแผ่นดิน และปรับปรุงกฎหมาย คำสั่งคณะปฏิวัติ มติคณะรัฐมนตรี กฎกระทรวง
ระเบียบของกรม กองต่าง ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และมีประเด็นที่ขัดแย้งกันเองเป็น
จำนวนมาก รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาทุกระดับอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ รัฐบาลจะต้องส่งเสริมค่านิยมและวิถีปฏิบัติที่ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ถูกต้อง เป็น
ธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยเฉพาะการลงโทษแก่ผกู้ ระทำความผิดได้ อันเป็นองค์ประกอบ
ของหลักธรรมาภิบาลดังกล่าว ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นทั้งในวงการภาครัฐและ
ภาคเอกชนอันเป็นเงื่อนไขสำคัญของการขจัดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบหรือคอร์รัปชั่น ใน
การนี้จะต้องมีกฎระเบียบที่เป็นกติกากำหนดบังคับไว้ และต้องปลูกฝังลงไปในระบบการสร้างคน
รุ่นใหม่ตงั้ แต่เยาว์วัย
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11) การแข่งขันทางการค้า ต้องยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง ภายใต้เงื่อนไขการเปิด
ให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี รัฐบาลควรคำนึงถึงหลักการของการแข่งขันทางการค้าอย่าง
เป็นธรรมระหว่างธุรกิจที่มีขนาดของทุนไม่เท่าเทียมกัน และหลักการที่จะต้องยึดถือผลประโยชน์
ของชาติเป็นหลัก โดยรัฐจะต้องออกกฎหมายและระเบียบที่เอื้ อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการราย
ย่อยและร้านค้าขนาดเล็กซึ่งเป็นฐานรากของประเทศด้วย เพื่อสร้างรากฐานทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศให้เข้มแข็ง รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ
ชุมชนและท้องถิ่น โดยการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ในการพัฒนารูปแบบการส่งออก และพัฒนา
สินค้าพื้นเมืองให้มีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากนี้รัฐบาลควรส่งเสริมธุรกิจรายย่อย (micro)
ขนาดย่ อ ม (small) และขนาดกลาง (medium) ให้ เ ชื ่ อ มต่ อกับ วิ สาหกิจ ขนาดใหญ่ ท ั้ ง ทางด้าน
เทคโนโลยีและการตลาด เพื่อเสริมสร้างตลาดภายในประเทศให้เข้มแข็ง และสร้างผู้ป ระกอบการ
ผู้บริหารมืออาชีพให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ซึ่งในด้านส่งเสริมการตลาด ควรมีการวิจัย
และพัฒนาเพื่อขยายตลาด มีสถาบันส่งเสริมการตลาดที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน (มิใช่มาจากฝ่ายรัฐ เช่น กรมส่งเสริมการส่งออกเพียงอย่างเดียว) และใช้เครือข่าย
การตลาดระดับสากลในการสร้างเครื่องหมายการค้าให้กับสินค้าไทย
รัฐ บาลควรมีก ลยุทธในเชิงรุก โดยจัดตั้งองค์กรเพื่อเตรีย มพร้อมในการวางมาตรการ
ป้องกันผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตร และภาคอุตสาหะ
กรรมการผลิตทั่วไป ในการเจรจาในเวทีการค้าระดับโลกและเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการมี
ส่ ว นร่ ว มกำหนดยุ ท ธศาสตร์ ใ นเวที ก ารค้ า ระดั บ โลก เช่ น องค์ ก ารการค้ า โลก ( World Trade
Organization) และอื่น ๆ ให้มากขึ้น ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตเพื่อการพึ่งพิงตนเอง และสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลผลิตการเกษตรในท้องถิ่น ควรส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตการเกษตร เช่น แปรรูป
เป็นเครื่องดื่มทุกประเภทต่าง ๆ รวมถึงการยกเลิกกฎเกณฑ์ที่นำไปสู่การผูกขาดโดยภาครัฐ และ
หรือเอกชนและควรเน้นการส่งเสริมคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ด้วย
12) ต้องปฏิรูปสื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและต่อเนื่อ งจากแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8 สื่อมวลชนจะต้องได้รับการส่งเสริมให้ทำหน้าที่แสวงหาข้อมูลอย่างอิสระและมีเสรีภาพใน
การเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง รอบด้าน และการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างเที่ยงธรรม เพื่อสนองสิทธิ
การรับรู้ของประชาชนตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอย่างจริ งจัง ทั้งนี้จะต้องมีการ
บังคับใช้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งปรับปรุงให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนบทบาทการ
ตรวจสอบและการแสวงข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนหลักการธรรมาภิบาลต่อไป
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ขณะเดียวกัน ควรส่งเสริมองค์กรควบคุมกันเองของสื่อมวลชน และให้มี กลไกในลักษณะ
สถาบันทางวิชาการทำหน้าที่ตรวจสอบกำกับด้านจริยธรรม และพัฒนาวิชาชีพเพื่อให้ส่อื มวลชนทำ
หน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
13) ปัญหาขยะอันตรายจากภาคอุตสาหกรรมต้องได้รับการจัดการโดยเร่งด่วน ควรเร่ง
ออกกฎหมาย นโยบาย และมาตรการพิเศษในการจัดการของเสียอั นตราย ขยะ และน้ำเสียจาก
ภาคอุตสาหกรรม โดยจำแนกมาตรการที่เหมาะสมในแต่ละประเภทของของเสีย เช่น ขยะอันตราย
ขยะจากอุตสาหกรรมไฟฟ้า และอื่น ๆ ทั้งนี้ต้องมีกฎหมายในการควบคุมไม่ให้มีการนำเข้าของเสีย
และมีกฎหมายที่เคร่งครัดในการควบคุมมาตรฐานและการรับผิดชอบของผู้ประกอบการในด้าน
มาตรการกำจัดของเสียและขยะมีพิษ ให้คำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
13.1) ศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่าง
จริงจัง
13.2) เทคโนโลยีจะต้องเป็นที่ยอมรับในด้านคุณภาพและความเหมาะสม
13.3) ควรเน้นระบบการจัดการที่ลดจำนวนขยะ หรือจัดการขยะที่แหล่งกำเนิดของขยะมา
กกส่าระบบการจัดการขยะแบบรวมศูนย์ ซึ่งจะกลายเป็นภาระและเกิดความซ้ำซ้อนในการจัดการ
14) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จะสำเร็จหรือไม่ขนึ้ อยู่กับกลไกและการมีส่วนร่วมในแผนปฏิบัติ
การ การแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไปสู่การปฏิบัติให้ได้ผลอย่างจริงจัง จะต้องให้ความสำคัญ
เร่งด่วนต่อการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งรวมถึงการกระจายอำนาจ การปฏิรูประบบ
ภาษีส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น การแก้ไขพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และการ
ถ่ายโอนงบประมาณสู่ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น นอกจากนั้น จะต้อ งมีกลไกการแปลงแผนสู่
การปฏิบัติที่สนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในสังคมและทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้ เข้าใจกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศ เพื่อการวางแผนปฏิบัติการร่วมกัน สร้างกลไก
การมีส่วนร่วมของทุกภาคีในการจัดทำและร่วมดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่ างเป็นรูปธรรม
และสนับสนุนให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาและจัดทำดัชนีชี้วัดที่ชัดเจน ควบคู่ไปกับดัชนีชี้
วัดผลความสำเร็จ และเพื่อเป็นเครื่องมือให้ท ุก ฝ่ายใช้ใ นการติดตามผล และปรับปรุงพั ฒนา
แผนปฏิบัติการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้ใช้ดัชนี
ดังกล่าวในการติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐที่กำหนดไว้ใน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปด้วยพร้อมกัน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 สู่สาธารณชนต่อไป

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (เรียกชื่อย่อว่า คตง.) เป็นคณะกรรมการที่ก่อตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญ ญัติป ระกอบรัฐ ธรรมนูญ ว่ าด้ วยการตรวจเงินแผ่ นดิน พ.ศ. 2542 ประกอบด้ว ย
ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอื่นอีก 9 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำ
ของวุฒิสภา มีหน้าที่กำกับดูแลสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน (สตง.) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงานของรัฐ เสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่อสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรีทุกปี
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ของไทยเริ ่ ม ต้ น ขึ ้ น เป็ น ครั ้ ง แรกในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา "พระราชบัญญัติสำหรับกรมพระ
คลังมหาสมบัติแลว่าด้วยกรมต่าง ๆ ซึ่งจะเบิกเงินส่งเงิน จุลศักราช 1237" ขึ้นในวันที่ 14 เมษายน
พ.ศ. 2418 อันถือเป็นต้นกำเนิดของการตรวจเงินแผ่นดินในประเทศไทย ดังปรากฏในหมวดมาตรา
ที่ 8 ว่าด้วยออฟฟิซหลวงในพระบรมหาราชวังที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า "ออดิตออฟฟิซ" โดยทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เป็นเจ้าพนักงาน
ผู้ตรวจใหญ่หรือออดิเตอเยเนอราล (Auditor General) คนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2420 ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมทบออดิตออฟฟิศ เข้ากับกรมราชเลขานุการโดยยังคงเรียกว่า "ออฟฟิศ
หลวง" จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2423 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิกออดิตออฟฟิศ
การตรวจเงินแผ่นดินได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2433 เมื่อมีการตรา
“พระราชบัญญัติธรรมนูญ น่าที่ราชการกระทรวงพระคลัง มหาสมบัติ ร.ศ. 109” ซึ่งมีการบัญญัติ
ให้ตั้งกรมตรวจขึ้นในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ และพระราชบัญญัติกรมตรวจ 16 มาตรา ร.ศ.
109 ซึ่งบัญญัติให้ยกเลิกพระราชบัญญัติพระคลังมหาสมบัติ หมวดมาตราที่ 8 ว่าด้วยออฟฟิศ
หลวงในพระบรมมหาราชวังที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าออดิตออฟฟิศ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้พระยาพิพิธโภไคยสวรรย์เป็นอธิบดีกรมตรวจคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2441 ได้มีการรวมกรม
ตรวจเข้ากับกรมสารบาญชี และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้มศิ เตอร์ ซีรเิ วตตคาแนค รับ
ราชการในตำแหน่งอธิบดีพิเศษ กรมตรวจแลสารบาญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ซึ่งต่อมาได้
ถูกเรียกรวมเป็นอธิบดีกรมตรวจแลสารบาญชี
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พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศตั้งกรม
ตรวจเงินแผ่นดินขึ้นในสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติอีกกรมหนึ่ง เมื่ อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.
2458 เนื่องจากทรงเห็นว่าการเก็บเงินผลประโยชน์รายได้เ งินแผ่นดิน และเงินที่เบิกจ่ายใช้ใ น
ราชการแผ่นดิน มีจำนวนเงินทั้งรายได้และรายจ่ายมากขึ้น สมควรจะเพิ่มการตรวจตราการรับจ่าย
และรักษาเงินให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่ง ตั้งนายอีมิลิโอ ฟลอริโอ (Mr.
Emilio Florio) หรือนายอี. ฟลอริโอ เป็นอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดินคนแรก
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ไทยในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู ่ ห ั ว มี ก าร
เปลี่ยนแปลงโดยแบ่งช่วงเวลาเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2469-2475) ซึ่งอยู่ในระบอบการ
ปกครองสมบูรณาญาสิท ธิร าชย์ และระยะที่ 2 หลังเปลี่ย นแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ.2475 จนสิ้นรัชกาล
การตรวจเงินแผ่นดินระหว่างปี พ.ศ. 2469-2475 ได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการควบคุม
เงินแผ่นดินจากเดิมที่เป็นการรวมหน่วยงานในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 3 หน่วยงานไว้ใน
กรมบัญชีกลาง โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้สมทบกรมตรวจเงินแผ่นดินเข้ากับกรมบาญชีกลางเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2469 โดยทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พระยาโกมารกุลมนตรี เป็นอธิบดีกรมบาญชีก ลางและกำกั บ
ควบคุมกรมตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 3 แผนก และ 1 ส่วน ได้แก่ แผนกพลเรือน แผนก
รัฐพาณิชย์ แผนกราชการทหาร และส่วนภูมภิ าค
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 คณะกรรมการราษฎ
ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่มอี ำนาจสูงสุดในการบริหารประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เห็นว่าการตรวจ
เงินแผ่นดินที่สังกัดอยู่ในกรมบัญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ การตรวจตราตลอดจนการ
แสดงความเห็นสำหรับผลการตรวจสอบย่อมไม่เป็นไปโดยอิสระ สมควรโอนกรมตรวจเงินแผ่นดิน
มาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการราษฎร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า ฯ ประกาศโอนกรมตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ไปขึ ้ น ต่ อ คณะกรรมการราษฎร ในวั น ที ่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2475 โดยมีหลวงดำริอศิ รานุวรรตเป็นผู้ทำการแทนอธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดิน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 รัฐ สภาได้ตราพระราชบัญ ญัติว่าด้วยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. 2576 นับเป็นกฎหมายตรวจเงินแผ่นดินฉบับแรกภายหลังการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งหลวงดำริอิศ
รานุวรรต เป็นประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคนแรก พร้อมทั้งมีประกาศแจ้งความตั้ง
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กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 18 คน มีการปฏิบัติงานในรูปแบบองค์คณะ มีอำนาจหน้าที่
จำกัดเพียงการวินิจฉัยชี้ขาดในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ปรากฏไว้ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่า
ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2476
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้วางโครงสร้างการบริหารภายใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2485
โดยเน้นไปที่การตรวจสอบบัญชีและใบสำคัญของหน่วยรับตรวจที่อยู่ทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” สังกัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีใน ปี พ.ศ. 2495
ระหว่างปี พ.ศ. 2495-2500 สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้เริ่มมีบทบาทใน
งานตรวจสอบมากขึ้นโดยมีก ารพัฒนาไปสู่ก ารตรวจสอบเกี่ยวกับการจัดจ้างและจัดซื้อ การ
ตรวจสอบการร้องเรียนกล่าวโทษ และมีการขยายสำนักงานในส่วนภูมิภาคจาก 5 ภาค เป็น 9 ภาค
และได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก องค์ ก ารสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (International
Organization of Supreme Audit Institutions) หรื อ INTOSAI ในปี พ.ศ. 2499 เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินในระดับนานาชาติ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการเปลี่ยนแปลงอีก
ครั้ง ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515 จัดระเบียบราชการ
แผ่นดิน ข้อ 33 โดยให้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และในปี พ.ศ. 2519 ได้มกี ารเสนอ
ร่างกฎหมายการตรวจเงินแผ่นดินฉบับใหม่ภายใต้ชื่อร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินของรัฐสภาพุทธศักราช ซึ่งภายหลังได้ตราออกเป็นพระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2522
การตรวจเงินแผ่นดินภายใต้พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2522
การตรวจเงินแผ่นดินภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2522 ได้มกี ารปรับปรุงระบบการตรวจเงินแผ่นดินจากรูปแบบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็น
รูปแบบที่มีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานเพียงผู้เดียว
โดยเพิ่มบทบาทการตรวจสอบให้มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล
(Effectiveness) และ ความประหยัด (Economy) ของการใช้จ่ายเงินแผ่นดินรวมทั้งตรวจสอบการ
จัดเก็บภาษีอากร นับเป็นการพัฒนาบทบาทองค์กรตรวจเงินแผ่นดินไทยให้สอดคล้องกับปฏิญญา
สากลว่าด้ว ยการตรวจเงิน แผ่นดิน (Lima Declaration of Guidelines on Auditing Precepts 1977)
ซึ่งเป็นข้อตกลงสากลขององค์กรตรวจเงินแผ่นดินทั่วโลกที่เห็นพ้องต้องกันว่าการทำงานตรวจเงิน
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แผ่นดิน ควรมีค วามเป็นอิส ระ (Independence) เป็นพื้นฐาน โดยจำแนกการตรวจสอบเป็น 3
ลักษณะ ได้แก่ การตรวจสอบด้านการเงิน (Financial Audit) การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Audit) และการตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) โดย
มี จ ุ ด เน้ น ที ่ แ ตกต่ า งไปในแต่ ล ั ก ษณะงาน พร้ อ มทั ้ ง ได้ ม ี ก ารเปลี ่ ย นแปลงชื ่ อ หน่ ว ยงานจาก
“สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน” เป็น “สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน”
การตรวจเงินแผ่นดินภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ไทยเกิ ด การเปลี ่ ย นแปลงครั ้ ง สำคั ญ ขึ ้ น อี ก ครั ้ ง ภายหลั ง การ
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งมีการบัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับ
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ไว้ ใ นมาตรา 312 และมาตรา 333 ให้ ก ารตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น กระทำโดย
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิ น และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินที่เป็นอิสระและเป็นกลาง โดยให้
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาใน
เรื่องวินัยทางงบประมาณและการคลัง การกำหนดโทษปรับทางปกครอง การพิจารณาวินิจฉัย
ความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลังในฐานะที่เป็นองค์กรสูงสุด และมีอำนาจหน้าที่ตาม
มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 ใน
การกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการเงินของรัฐ เพื่อให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบ
การเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย โดยให้มี คณะกรรมการวินัยทางงบประมาณ
และการคลัง ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้น ตามมาตรา 20 ให้มีอำนาจหน้าที่
พิจารณาและกำหนดโทษปรับทางปกครองเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยรับตรวจ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ระบบการตรวจเงินแผ่นดินของ
ไทยมีการบัญญัติเกี่ยวกับวินัยทางงบประมาณและการคลังไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร
นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
ยังกำหนดให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ
มีฐ านะเทีย บเท่ากรม โดยมีผู้ว ่าการตรวจเงินแผ่นดินรับ ผิดชอบการปฏิบ ัติง านเกี่ย วกับ การ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการดำเนินการอื่น โดยให้เสนอรายงานผล
การปฏิบ ัติงานต่อ สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐ มนตรี และมีก ารเปลี่ย นแปลงชื่ อ
หน่วยงานจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็น “สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน”
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การตรวจเงินแผ่นดินภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงิ นแผ่นดินมีหน้าที่และอำนาจ ตามมาตรา 240 และมาตรา 242
ตามลำดับ นอกจากนี้ มาตรา 62 ได้บัญญัติให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของรัฐมีเสถียรภาพและมั่นคงอย่างยั่งยืนตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ กอปรกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2561 บัญญัติเรื่องวินัยการเงินการคลังอยู่ในหมวด 7 มาตรา 95 ถึงมาตรา 103 โดยบัญญัติ
ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ และกำหนดให้
ลงโทษทางปกครองแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ
องค์กรการตรวจเงินแผ่นดินในปัจจุบัน
ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 7 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง
ตามคำแนะนำของวุฒิสภา มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน กำกับการตรวจเงินแผ่นดิน ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการใช้
จ่ายเงินแผ่นดิน และสั่งลงโทษทางปกครองกรณีมีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้ว ยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ รวมทั้งหน้าที่และอำนาจอื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 หรือกฎหมายอื่น
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา โดย
ได้รับการเสนอชื่อจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยรับผิดชอบต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีหน้าที่และอำนาจในการตรวจเงินแผ่นดินตามนโยบายและ
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด และตามกฎหมายว่าด้วยวินัย
การเงินการคลังของรัฐ รวมถึงตรวจผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน
ของรัฐ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ อยู่
ภายใต้การบังคับบัญชาของผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด หรือ
ตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดินมอบหมาย
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วิสัยทัศน์ (Vision)
“องค์กรธรรมาภิบาลชั้นนำด้านการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและ
ประเทศชาติ”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินให้เป็นมาตรฐานสากล และเสริมสร้างวินัย
ทางงบประมาณและการคลัง ปรากฏผลงานที่น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน
และนานาชาติ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ
2. ส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินและทรัพย์สินของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส
ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า เพื่อน าไปสู่องค์กรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมการจัดการความรู้ด้านการ
ตรวจเงินแผ่นดินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ค่านิยมร่วม (Core Value)
สัตย์ซื่อ มืออาชีพ รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดินและเสริมสร้างวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและผลักดันให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ตรวจเงินแผ่นดินและทรัพย์สินของชาติ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และส่งเสริมการจัดการความรู้
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ก าหนดเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๔ มิติ ดังนี้
มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์ มี 4 เป้าประสงค์ ได้แก่
เป้าประสงค์ที่ 1 การตรวจสอบครอบคลุมและทันกาล
เป้าประสงค์ที่ 2 ผลงานเป็นที่ยอมรับ เชื่อถือได้ และน าไปใช้ประโยชน์
เป้าประสงค์ที่ 3 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นองค์กรธรรมาภิบาล
เป้าประสงค์ที่ 4 มีสถาบันธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มี 2 เป้าประสงค์ได้แก่
เป้าประสงค์ที่ 5 การตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานสากล
เป้าประสงค์ที่ 6 หน่วยรับตรวจพึงพอใจ
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ มี 7 เป้าประสงค์ได้แก่
เป้าประสงค์ที่ 7 คู่มือและแนวปฏิบัติการตรวจสอบเป็นมาตรฐาน และทันสมัย
เป้าประสงค์ที่ 8 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 9 การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการตรวจเงินแผ่นดิน
เป้าประสงค์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศ
เป้าประสงค์ที่ 11 การรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 12 การบริหารแผนงานมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ 13 การบริหารเครื่องมืออุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
มิติที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร มี 5 เป้าประสงค์ ได้แก่
เป้าประสงค์ที่ 14 บุคลากรมีเพียงพอและมีสมรรถนะ ตลอดจนความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจ
เป้าประสงค์ที่ 15 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลสนับสนุนการบริหาร
และการตรวจสอบ
เป้าประสงค์ที่ 16 การจัดการความรูใ้ นองค์กรเป็นระบบและต่อเนื่อง
เป้าประสงค์ที่ 17 วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรมีความเข้มแข็ง
เป้าประสงค์ที่ 18 ระเบียบข้อบังคับที่ได้รับการยอมรับ และถือปฏิบัติร่วมกันอย่าง
เสมอภาคและเป็นธรรม
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อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
1. วางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
2. ให้คำปรึกษาแก่ประธานรัฐสภาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของ คตง.
3. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุม
เงินของรัฐ
4. กำหนดมาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับการตรวจสอบการบริหารงบประมาณสำหรับ
หน่วยรับตรวจ
5. เป็นองค์กรชี้ขาดสูงสุดในกระบวนการทางวินัยทางงบประมาณและการคลัง
6. พิจารณาคัดเลือกผูว้ ่าการตรวจเงินแผ่นดิน
7. แต่งตั้งกรรมการวินัยทางงบประมาณและการคลังหรืออนุกรรมการ
8. พิจารณาคำร้องขอของสภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะรัฐมนตรีที่ขอให้ตรวจสอบ
9. ออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศตามอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน
10. เสนอข้อสังเกตและความเห็นต่อคณะกรรมาธิก ารพิ จารณางบประมาณรายจ่ า ย
ประจำปี
11. ออกระเบี ย บ ประกาศ เกี ่ ย วกั บ การบริ ห ารทั ่ ว ไป การบริ ห ารงานบุ ค คล
การงบประมาณ การเงินและการคลัง และการดำเนินการอื่น
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คำถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.
5.

จงอธิบายความสำคัญองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
องค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วยองค์กรใดบ้าง
จงอธิบายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
จงอธิบายอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จงอธิบายยุทธศาสตร์คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 8 หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
หัวข้อเนื้อหา
1. ความสำคัญของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
2. ที่มาของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
3. อำนาจหน้าที่ของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความสำคัญของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
2. เข้าใจความเป็นมาของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
3. เข้าใจอำนาจหน้าที่หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
สื่อการสอน
1. สื่อการสอน Power Point
2. เอกสารประกอบการ
3. โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
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บทที่ 8
หน่วยธุรการขององค์การของรัฐทีเ่ ป็นอิสระ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
2. กองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
3. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

หน่ ว ยธุ ร การขององค์ ก ารของรั ฐ ที ่ เ ป็ น อิ ส ระ (Independent Administrative
Organization)
เป็นหน่วยงานรัฐรูปแบบใหม่ประเภทหนึ่งซึ่ง เป็นหน่วยงานรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำ
หน้าที่ในการควบคุมกำกับดูแลกิจกรรมของรัฐ หรือดำเนินกิจการบริการสาธารณะตามนโยบาย
สำคัญที่ต้องการความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ปราศจากแทรกแซงจากอำนาจทางการเมือง ซึ่ง
จะมีค ณะกรรมการเป็ นองค์ก รที ่ม ีอ ำนาจ และมีหน่วยธุ รการเพื่ อทำหน้ าที่ อ ำนวยการ ไม่ มี
วัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร มีลักษณะเป็นนิติบุคคล โดยความสัมพันธ์กับรัฐ ได้แก่
(1) รัฐจัดตั้ง
(2) ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
(3) รัฐมีอำนาจกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ผ่านการแต่งตั้งถอดถอน
คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การอนุมัตงิ บประมาณ การให้นโยบาย ฯลฯ)
(4) บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(5) ต้องการอำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบังคับฝ่ายเดีย วต่ อ
ประชาชนหรือกำกับตรวจสอบ
(6) การบริหารงานไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการ
(7) รายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
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การจัดประเภทของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระตามลักษณะภารกิจ
1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแล
เป็นหน่วยธุรการขององค์การที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้กลไกตลาดสามารถทำงานได้อย่างแท้จริง
โดยไม่บิดเบือน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในต่างประเทศจะใช้ในการกำกับตลาดเงินและตลาดทุน
ตั ว อย่ า งเช่ น International Trade Commission และธนาคารกลางของสหรั ฐ อเมริ ก า ตลาด
หลักทรัพย์ องค์กรควบคุมกำกับวิทยุโทรทัศน์ของฝรั่งเศส
สำหรับในประเทศไทยเป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญ ญัติเฉพาะ ตัวอย่างเช่น
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย สำนั ก งานคณะกรรมการกำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น
2. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่ทำหน้าที่ให้บริการ
เป็นหน่วยธุรการขององค์การที่จัดตั้งขึ้น เพื่อให้การให้บริการสาธารณะของรัฐในกิจการใด
กิจการหนึ่ง ที่ต้องการความมีอิสระจากฝ่ายบริหารและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
โดยเฉพาะสื่อมวลชน
สำหรับในประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ตัวอย่างเช่น
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น
หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ ได้แก่
1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. สำนั ก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทั ศ น์ และกิ จ การ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
6. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
7. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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หน่วยงานสังกัดที่รบั ผิดชอบ

1. ธนาคารแห่งประเทศไทย
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติธนาคารแหงประเทศไทย พุทธศักราช
2485” มาตรา 4 ใหรัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
มาตรา 5 ให้มีธนาคารกลางเรียกว่า “ธนาคารแห่งประเทศไทย” เรียกย่อว่า “ธปท” เป็น
นิตบิ ุคคล มีฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา ดวย
วิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น
มาตรา 7 ธนาคารแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงคในการดําเนินภารกิจอันพึงเปนงานของ
ธนาคารกลางเพื่อดํารงไวซึ่งเสถียรภาพทางการเงินและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและ
ระบบชำระเงิน การดําเนินภารกิจตามวรรคหนึ่งตองคํานึงถึงการดําเนินนโยบายทางเศรษฐกิจของ
รัฐบาลด้วย
มาตรา 8 ใหธปท. มีอํานาจกระทํากิจการตางๆ เพื่อบรรลุซึ่งวัตถุประสงคตามมาตรา 7
และอํานาจเชนวานีใ้ ห้รวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) การออกและจัดการธนบัตรของรัฐบาลและบัตรธนาคาร
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(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

การกำหนดและดำเนินนโยบายการเงิน
การบริหารจัดการสินทรัพยของ ธปท.
การเปนนายธนาคารและนายทะเบียนหลักทรัพยของรัฐบาล
การเปนนายธนาคารของสถาบันการเงิน
การจัดตัง้ หรือสนับสนุนการจัดตัง้ ระบบการชําระเงิน
การกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
การบริหารจัด การอัตราแลกเปลี่ย นเงินตราภายใต ระบบการแลกเปลี่ย นเงินตรา
รวมทั้งการบริหารจัดการสินทรัพยในทุนสํารองเงิน ตรา ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วย
เงินตรา
(9) การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
(10) การปฏิบัติตามที่กฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ธปท.
(11) การกระทํ า การอย างอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วกั บ หรื อ เกี ่ ย วเนื ่ อ งในการจั ด การให สํ า เร็ จ ตาม
วัตถุประสงค์ของ ธปท.

2. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พุทธศักราช 2535”
มาตรา 8 ให้มีคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะหนึ่งเรียกโดยย่อ
ว่า “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” ประกอบด้วย รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
กรรมการ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ งโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีอีกไม่น้อยกว่า 4 คน แต่ไม่เกิน 6
คน เป็นกรรมการ
มาตรา 14 มีอำนาจหน้าที่วางนโยบายการส่งเสริมและพัฒนากำกับดูแลในเรื่องหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์
การออกหรือเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการและการ
ป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อำนาจดังกล่าวรวมถึง
(1) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติน้ี
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(2) กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับคำขออนุญาต คำขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต หรือการ
ประกอบกิจการตามที่ได้รับใบอนุญาต
(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
(4) ออกระเบียบ คำสั่ง และข้อบังคับเกี่ยวกับการพนักงาน ระบบพนักงานสัมพันธ์ การ
แต่งตั้งถอดถอนและวินัยพนักงานและลูกจ้างของสำนักงาน การกำหนดเงินเดือน และ
เงินอื่นๆ รวมตลอดถึงการสงเคราะห์และสวัสดิการต่างๆ
(5) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัตินี้ บรรดาระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งหรือข้อกำหนดใดๆ ที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เมื่อประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

3. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินเี้ รียกว่า “พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2562” (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2543)
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี
“คล่ืนความถี่” หมายความวา คลื่นวิทยุหรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเปนคลื่นแมเหล็กไฟฟาที่มี
ความถี่ต่ํากวาสามลานเมกะเฮิรตซลงมาที่ถูกแพรกระจายในที่วางโดยปราศจากสื่อนําที่ประดิษฐ
ขึน้
“โทรคมนาคม” หมายความวา การสง การแพร หรือการรับ เครื่อ งหมาย สัญ ญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรื อสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่น
ความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น
“วิท ยุค มนาคม” หมายความวา การสง การแพร หรือการรับ เครื่องหมาย สัญ ญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใดซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดด้วยคลื่นความถี่
“วิทยุกระจายเสียง” หมายความวา วิทยุคมนาคมที่สงหรือแพรเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับ
ไดโดยตรง
“วิทยุโทรทัศน” หมายความวา วิทยุคมนาคมที่แพรภาพและเสียงเพื่อใหบุคคลทั่วไปรับได
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โดยตรง
“กิจการกระจายเสียง” หมายความวา กิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการกระจายเสียง
ซึ่งใหบริการการสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับฟงการใหบริการนั้น
ๆ ไดไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น
ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดใหเป็น
กิจการกระจายเสียง
“กิจการโทรทัศน” หมายความวา กิจการวิทยุโทรทัศนและกิจการโทรทัศนซึ่งใหบริการ
การรสงขาวสารสาธารณะหรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชมและฟงการใหบริการนั้น ๆ
ได ไมวาจะสงโดยผานระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟา หรือระบบอื่น
ระบบใดระบบหนึ่งหรือหลายระบบรวมกัน หรือกิจการอื่นทํานองเดียวกันที่ กสทช. กําหนดใหเป็น
กิจการโทรทัศน์
“กิจการวิทยุคมนาคม” หมายความวา กิจการซึ่งเปนการรับและสงเครื่องหมาย สัญญาณ
ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถใหเขาใจความหมายไดโดยระบบคลื่น
ความถี่เพื่อความมุงหมายทางโทรคมนาคมในกิจการใดกิจการหนึ่งโดยเฉพาะหรือเปนการเฉพาะ
กิ จ ที ่ ม ิ ใ ช เป นการประกอบกิ จ การโทรคมนาคมตามกฎหมายว าดวยการประกอบกิ จ การ
โทรคมนาคมหรือกิจการกระจายเสีย งหรือกิจการโทรทัศนตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน
“กิจการโทรคมนาคม” หมายความวา กิจการซึ่งใหบริการการสง การแพร หรือการรับ
เครื่องหมายสัญญาณ ตัวหนังสือ ตัวเลข ภาพ เสียง รหัส หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งสามารถให เขาใจ
ความหมายไดโดยระบบคลื่นความถี่ ระบบสาย ระบบแสง ระบบแมเหล็กไฟฟ้า หรือระบบอื่น
ระบบใดระบบหนึ่ง หรือหลายระบบรวมกัน และรวมถึงกิจการซึ่งใหบริการดาวเทียมสื่อสาร หรือ
กิจการอื่นที่ กสทช. กําหนดใหเปนกิจการโทรคมนาคม แตไมรวมถึงกิจการที่เปนกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศนและกิจการวิทยุคมนาคม
“ตารางกํ า หนดคลื ่ น ความถี ่ ” หมายความว า การกํ า หนดย านความถี ่ ว ิ ท ยุ ข อง
วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน วิทยุคมนาคม โทรคมนาคม และการอื่นเพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่
กสทช. กําหนด
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“แผนความถี ่ ว ิ ท ยุ ” หมายความว า การกํ า หนดช องความถี ่ ว ิ ท ยุ ส ํ า หรั บ กิ จ การ
วิทยุกระจายเสียงกิจการวิทยุโทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม เพื่อใชงาน
ภายใตเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
“จัดสรรคลื่นความถี่” หมายความวา การอนุญาตใหสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุ
โทรทัศน หรือสถานีวิทยุคมนาคม ใชความถี่วิทยุหรือชองความถี่วิทยุตามตารางกําหนดคลื่น
ความถี่หรือแผนความถี่วิทยุเพื่อใชงานภายใตเงื่อนไขที่ กสทช. กําหนด
มาตรา 27 ให กสทช. มีอํานาจหน้าที่ดังตอไปนี้
(1) จัดทําแผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ แผนแม
บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน แผนแมบทกิจการโทรคมนาคม แผนความถี่วิทยุ และ
แผนเลขหมายโทรคมนาคม
(2) กําหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหวางคลื่นความถี่ที่ใชในกิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน กิจการวิทยุคมนาคม และกิจการโทรคมนาคม
(3) กําหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคม
(4) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชคลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการ
ประกอบกิจการกระจายเสีย ง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม หรือในกิจการวิท ยุ
คมนาคมและกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการ
อนุญาตดังกลาว
(5) กําหนดหลักเกณฑการใชคลื่นความถี่ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและปราศจากการ
รบกวนซึ่งกันและกัน ท้งในก ั ิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท
(6) พิจารณาอนุญาตและกํากั บดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อใหผูใชบริการไดรับบริการที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
และเปนธรรม และกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียม
การอนุญาตดังกลาว
(7) พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลการใชเลขหมายโทรคมนาคม และกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาต เงื่อนไข หรือคาธรรมเนียมการอนุญาตดังกลาว
(8) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการใชหรือเชื่อมตอ และหลักเกณฑและวิธีการในการ
กําหนดอัตราคาใชหรือคาเชื่อมตอโครงขายในการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
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และกิจการโทรคมนาคม ทั้งในกิจการประเภทเดียวกันและระหวางกิจการแตละประเภท ใหเปน
ธรรมตอผูใชบริการ ผูใหบริการและผูลงทุน หรือระหวางผูใหบริการโทรคมนาคม โดยคํานึงถึงประ
โยชนสาธารณะเปนสําคัญ
(9) กําหนดโครงสรางอัตราคาธรรมเนียมและโครงสรางอัตราคาบริการในกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม ใหเปนธรรมตอผู ใชบริการและผู ใหบริการโดย
คํานึงถึงประโยชนสาธารณะเปนสําคัญ
(10) กําหนดมาตรฐานและลักษณะพึงประสงคทางด้ านเทคนิคในการประกอบกิ จการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม และในกิจการวิทยุคมนาคม
(11) กําหนดมาตรการเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการผูกขาดหรือกอใหเกิดความ
ไมเปนธรรมในการแขงขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(12) กําหนดมาตรการใหมีการกระจายบริการดานโทรคมนาคมใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน
ตามมาตรา 50
(13) คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมิใหถูกเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการและ
คุ้มครองสิทธิในความเป็นสวนตัวและเสรีภาพของบุคคลในการสื่อสารถึงกันโดยทางโทรคมนาคม
และสงเสริมสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในการเขาถึงและใชประโยชนคลื่น
ความถี่ที่ใชในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(14) ประสานงานเกี่ยวกับการบริหารคลื่นความถี่ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ
(15) วินิจฉัยและแกไขปญหาการใชคลื่นความถี่ที่มกี ารรบกวนซึ่งกันและกัน
(16) ติดตามตรวจสอบและใหคําปรึกษาแนะนําการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม
(17) กําหนดลักษณะการควบรวม การครองสิทธิข้ ามสื่อ หรือการครอบงํากิจการกระจาย
เสียงและกิจการโทรทัศนที่ใชคลื่นความถี่ ระหวางสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด ซึ่งจะ
มีผลเปนการขัด ขวางเสรีภาพในการรับ รู ข ้อมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับ ข้อมูลขาวสารที่
หลากหลายของประชาชน
(18) สงเสริมการรวมกลุ มของผู รับ ใบอนุญ าต ผู ผลิตรายการ และผู ป ระกอบวิชาชี พ
สื่อสารมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศนเปนองคกรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อ
ทําหน้าที่จัดทํามาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพและการควบคุมการ
ประกอบอาชีพหรือวิชาชีพกันเองภายใตมาตรฐานทางจริยธรรม
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(19) ออกระเบียบหรือประกาศตามมาตรา 58
(20) อนุมัติงบประมาณรายจายของสํานักงาน กสทช. รวมทั้งเงินที่จะจัดสรรเขากองทุน
ตามมาตรา 52
(21) พิ จ ารณาและให ความเห็ น ชอบเกี ่ ย วกั บ การจั ด สรรเงิ น กองทุ น ตามที ่ ค ณะ
กรรมการบริหารกองทุนเสนอตามมาตรา 55
(22) ใหข้อมูลและรวมดําเนินการในการเจรจาหรือทําความตกลงระหวางรัฐบาลแหงราช
อาณาจักรไทยกับรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร
คลื่นความถี่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน กิจการโทรคมนาคม หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(23) เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหมีกฎหมายหรือแกไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่และการดําเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคลื่นความถี่ กิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(24) ออกระเบยบี ประกาศ หรือคําสั่งอันเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่ของ กสทช.
(25) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้หี รือกฎหมายอื่น
มาตรา 56 ใหมีสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ เรียกโดยยอวา “สํานักงาน กสทช.” เปน นิติบุคคล มีฐานะเปนหนวยงาน
ของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาด้วยระเบียบบริหารราชการแผนดินและไมเปนรัฐ
วิสาหกิจตามกฎหมายว่ าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และอยู ภายใตการกํากับดูแล
ของประธานกรรมการ
กิจการของสํานักงาน กสทช. ไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาด้วยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาด้วยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาด้วยเงินทดแทน
มาตรา 57 ใหสํานักงาน กสทช. มีอํานาจหน้าที่ดังตอไปนี้
(1) รับผิดชอบในการรับและจายเงินรายไดของสํานักงาน กสทช.
(2) จัดทํางบประมาณรายจายประจําปของสํานักงาน กสทช. เพื่อเสนอ กสทช. อนุมัติโดย
รายจายประจําปของสํ านัก งาน กสทช. ใหหมายความรวมถึ งรายจายใด ๆ อันเกี่ย วกั บ การ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของ กสทช. กสท. กทค. และสํานักงาน กสทช.
(3) ตรวจสอบและติดตามการใชคลื่นความถี่
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(4) รับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใชคลื่นความถี่ การประกอบกิจการกระจาย
เสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพื่อตรวจสอบและแกไขปญหาหรือเสนอความเห็น
ต่อ กสทช. เพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑที่ กสทช. กําหนด
(5) ศึก ษารวบรวมและวิเ คราะหข้อมูลเกี่ย วกับ คลื่นความถี่ การใชคลื่นความถี่ การ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
(6) รับผิดชอบงานธุรการของ กสทช. กสท. กทค. และคณะกรรมการบริหารกองทุน
(7) ปฏิบัติการอื่นตามที่ กสทช. กสท. และ กทค. มอบหมาย
มาตรา 58 ให กสทช. มีอํานาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
การบริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอื่นของสํานักงาน
กสทช. โดยใหรวมถึงเรื่องดังตอไปนีด้ ้วย
(1) การแบงสวนงานภายในของสํานักงาน กสทช. และขอบเขตหน้าที่ของสวนงานดังกลาว
(2) การกําหนดตํ า แหนง อัตราเงิ นเดือ น และคาตอบแทนอื ่น ของเลขาธิก าร กสทช.
พนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน กสทช. ตลอดจนคาตอบแทนและคาใชจายของกรรมการอื่น
และอนุกรรมการตามพระราชบัญญัติน้ี
(3) การคัดเลือกหรือการประเมินความรู ความสามารถเพื่อประโยชนในการบรรจุและ
แต่งตั้งใหดํารงตําแหนง หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน หลักเกณฑการตอสัญญาจ้าง และการจายเงิน
ชดเชยกรณีเลิกจ้างเนื่องจากไมผานการประเมิน
(4) การบริหารงานบุคคล รวมตลอดทั้งการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ และร้องทุกข
(5) การรักษาการแทนและการปฏิบัติการแทน
(6) การกําหนดเครื่องแบบและการแตงกายของพนักงานและลูกจ้างของสํานักงาน กสทช.
(7) การจ้างและการแตงตั้งบุคคลเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนผูชํานาญการเฉพาะด้านอัน
จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. รวมทั้งอัตราคาตอบแทนการจ้าง
(8) การบริหารและจัดการงบประมาณ ทรัพยสิน และการพัสดุของสํานักงาน กสทช.
(9) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะหอื่น
มาตรา 65 รายไดของสํานักงาน กสทช. มีดังตอไปนี้
(1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตใหใชคลื่นความถี่และคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
(2) รายไดหรือผลประโยชนอันไดมาจากการดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของ กสทช. และ
สํานักงาน กสทช.
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(3) รายไดจากทรัพยสินของสํานักงาน กสทช.
(4) เงินและทรัพยสินที่มีผู บริจาคใหแกสํานักงาน กสทช. ตามระเบียบที่ กสทช. กําหนด
เพื่อใชในการดําเนินงานของสํานักงาน กสทช.
(5) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให

4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้เี รียกวา “พระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ. 2550”
มาตรา 6 ใหมีคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกอบดวย
ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย เลขาธิการคณะกรรมการ
คุ้มครองผู บริโภค ผู ว าการธนาคารแหงประเทศไทย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลัก ทรัพ ยและตลาดหลัก ทรัพ ยและผู ท รงคุ ณวุฒิ อีก ไมน้อยกวาหกคนแตไมเกินแปดคนซึ่ ง
รัฐมนตรี แตงตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจากผู ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้ านกฎหมาย
บัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร หรือการประกันภัย ดานละไมเกินสองคน เปนกรรมการ
มาตรา 12 ใหคณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบาย กํากับ สงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย อํานาจหน้าที่เชนวานีใ้ หรวมถึง
(1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการประกอบธุรกิจประกันภัยให
เป็นไปตามมาตรฐานสากล
(2) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติในการกํากับ สงเสริมและพัฒนาการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
(3) ใหความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
ออกใบอนุญาต การเพิกถอนใบอนุญาต และการออกกฎกระทรวงและประกาศตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายวาด้วยการประกั นชีวิต และกฎหมายวาด้วยการคุ มครองผู
ประสบภัยจากรถ และเรื่องอื่นที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(4) ประกาศกําหนดอัตราเงินสมทบที่จะเรียกเก็ บโดยความเห็นชอบของรัฐ มนตรี ต าม
มาตรา 43
(5) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหความเห็นชอบการกําหนดอัตราเบีย้ ประกันภัย
(6) วินจิ ฉัยอุทธรณคําสั่งทางปกครองของเลขาธิการ
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(7) กําหนดแผน กลยุทธ และแนวทางการบริหารงานของสํานักงาน
(8) ออกข้อบังคับวาด้วยการจัดองคกร การเงิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
ทั่วไป การพัสดุ การตรวจสอบภายใน รวมตลอดทั้งการสงเคราะหและสวัสดิก ารตาง ๆ ของ
สํานักงาน
(9) อนุมัติแผนการดําเนินงาน แผนการใชจายเงินและงบประมาณรายจายประจําปของ
สํานักงาน
(10) ควบคุ ม การบริ ห ารงานและการดํ า เนิ น การของสํ า นั ก งานให เป นไปตาม
พระราชบัญญัติน้ี
(11) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการอบังคับ
ตาม (8) ถ้ามีการจํากัดอํานาจเลขาธิการในการทํานิติกรรมกับบุคคลภายนอกใหประกาศในราช
กิจจานุเบกษา
ความสัมพันธกับรัฐบาล
ใหรัฐ มนตรีมีอํานาจกํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของสํานัก งาน เพื่อการนี้จะสั่งให
สํานักงานชี้แจงข้ อเท็จจริง แสดงความคิดเห็ นหรือทํารายงานเสนอ และมีอํานาจสั่งยับยั้งการ
กระทําของสํานักงานที่เห็นวาขัดตอนโยบายของรัฐบาลในกรณีที่คณะกรรมการหรือสํานักงานตอง
เสนอเร่อื งไปยังคณะรัฐมนตรี ใหสํานักงานนําเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตรี

5. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550” ใน
พระราชบัญญัติน้ี ได้บัญญัติความหมาย ดังนี้
“พลังงาน” หมายความวา ไฟฟาหรือกาซธรรมชาติ
“พลั ง งานหมุ น เวี ย น” หมายความว า พลั ง งานหมุ น เวี ย นตามกฎหมายว าด้ ว ย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ
“กาซธรรมชาติ” หมายความวา สารประกอบไฮโดรคารบอนที่ประกอบดวย มีเทน เปน
ส่วนใหญที่มสี ภาพเปนกาซหรือของเหลว
“กิจการพลังงาน” หมายความวา กิจการไฟฟา กิจการกาซธรรมชาติ หรือกิจการระบบ
โครงขายพลังงาน
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“กิจการไฟฟา” หมายความวา การผลิต การจัดใหไดมา การจัดสง การจําหนายไฟฟาหรือ
การควบคุมระบบไฟฟา
“กิจการกาซธรรมชาติ” หมายความวา การขนสงกาซธรรมชาติทางทอผานระบบสงกาซ
ธรรมชาติ การเก็บรักษาและแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ การจัดหาและคาสง
กาซธรรมชาติ หรือการค้าปลีกกาซธรรมชาติผ านระบบจําหนายกาซธรรมชาติ แตไมรวมถึงการ
ประกอบกิจการกาซธรรมชาติในภาคขนสง
“ระบบโครงขายพลังงาน” หมายความวา ระบบโครงขายไฟฟา หรือระบบโครงขายกาซ
ธรรมชาติ
“ระบบโครงขายไฟฟา” หมายความวา ระบบสงไฟฟาหรือระบบจําหนายไฟฟา
“ระบบไฟฟา” หมายความวา ระบบผลิตไฟฟา ระบบสงไฟฟา และระบบจําหนายไฟฟ้า
ที่อยูภายใตการปฏิบัติการและควบคุมของผูรับใบอนุญาต
“ระบบผลิตไฟฟา” หมายความวา ระบบการผลิตไฟฟาของผูรับใบอนุญาตจากโรงไฟฟาไป
ถึงจุดเชื่อมตอกับระบบโครงขายไฟฟา และใหหมายความรวมถึงระบบจัดสงเชื้อเพลิงที่ใชในการ
ผลิตไฟฟาด้วย
“ระบบสงไฟฟา” หมายความวา ระบบการนําไฟฟาจากระบบผลิ ตไฟฟาไปยัง ระบบ
จําหน่ายไฟฟ้า และใหหมายความรวมถึงศูนยควบคุมระบบไฟฟาที่ใชในการควบคุมระบบสงไฟฟ
านั้นด้วย
“ระบบจําหนายไฟฟา” หมายความวา ระบบการนําไฟฟาจากระบบสงไฟฟา หรือระบบ
ผลิตไฟฟาไปยังผูใชไฟฟาซึ่งมิใชผูรับใบอนุญาต และใหหมายความรวมถึงศูนยควบคุมระบบไฟฟ้า
ทีใ่ ชในการควบคุมระบบจําหนายไฟฟานั้นด้วย
“ระบบโครงข ายกาซธรรมชาติ ” หมายความว า ระบบสงกาซธรรมชาติ ห รื อ ระบบ
จําหน่ายกาซธรรมชาติ
“ระบบสงกาซธรรมชาติ” หมายความวา ระบบทอที่ใชในการรับกาซธรรมชาติจากจุดซื้อ
ขายกาซธรรมชาติ และสงถึงจุดจายกาซธรรมชาติ หรือระบบจําหนายกาซธรรมชาติหรือโรงไฟฟ้า
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย หรือโรงไฟฟาผูผลิตไฟฟาเอกชน รวมถึงอุปกรณหรือสิ่ง
อื่นอันเปนสิ่งจําเปนในการรับและสงกาซธรรมชาติ
“ระบบจําหนายกาซธรรมชาติ” หมายความวา ระบบทอที่ตอจากระบบสงกาซธรรมชาติ
รวมถึงอุปกรณหรือสิ่งอื่นอันเปนสิ่งจําเปนในการจําหนายกาซธรรมชาติ
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“ศูนยควบคุมระบบโครงขายพลังงาน” หมายความวา ศูนยควบคุมระบบไฟฟา หรือศูนย
ควบคุมการสงกาซธรรมชาติ
“ศูนยควบคุมระบบไฟฟา” หมายความวา หนวยงานที่ทําหน้าที่ในการควบคุมระบบไฟฟา
“สถานประกอบกิ จการพลั งงาน” หมายความว า อาคาร สถานที่ เครื่องจัก ร ระบบ
โครงข่ายพลังงาน และอุปกรณอื่นใดที่ใชในการประกอบกิจการพลังงาน
พระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค ดังตอไปนี้
(1) สงเสริมใหมีบริการด้านพลังงานอยางเพียงพอ มีความมั่นคง และมีความเปนธรรมตอผู
ใชพลังงานและผูรับใบอนุญาต
(2) ปกปองผลประโยชนของผู ใชพลังงานทั้งทางด้านอัตราคาบริการและคุณภาพการให
บริการ
(3) สงเสริมการแขงขันในกิจการพลังงาน และปองกันการใชอํานาจในทางมิชอบในการ
ประกอบกิจการพลังงาน
(4) สงเสริมใหการบริการของระบบโครงขายพลังงานเปนไปดวยความเปนธรรม โปรงใส
และไมมีการเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม
(5) สงเสริมใหการประกอบกิจการพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนธรรมตอผู
รับใบอนุญาตและผูใชพลังงาน
(6) ปกปองสิทธิเสรีภาพของผูใชพลังงาน ชุมชนท้องถิ่น ประชาชน และผูรับใบอนุญาตใน
การมีสวนรวม เข้าถึง ใช และจัดการด้านพลังงาน ภายใตหลักเกณฑที่ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย
(7) สงเสริมการใชพลังงานและการใชทรัพยากรในการประกอบกิจการพลังงานอย าง
ประหยั ด และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต อสิ ่ ง แวดล้ อ ม และความสมดุ ล ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
(8) สงเสริ ม การใชพลัง งานหมุ น เวี ย นในการประกอบกิ จ การไฟฟ าที่ ม ี ผ ลกระทบตอ
สิ่งแวดล้อมน้อย
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเปนหนวยงานของรัฐซึ่ง มิไดเปนสวน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาด้วยวิธีการงบประมาณ มีฐานะเปน นิติบุคคล และอยู
ภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการ
กิจการของสํานักงานไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาด้วยการคุมครองแรงงานกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ และกฎหมายวาด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ เลขาธิการ พนักงาน และลูก จางของ
PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

197

สํ า นั ก งานต องได รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ไม น้ อ ยกว าที ่ ก ํ า หนดไว ในกฎหมายดั ง กล าว และให
คณะกรรมการมีอํานาจออกระเบียบ ข้ อบังคับ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การ
บริหารงานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดําเนินการอ่ืนของสํานัก งาน
โดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปนี้
แหล่งรายไดและทรัพยสิน ดังตอไปนี้
(1) รายได หรื อ ผลประโยชน อั น ได มาจากการดํ า เนิ น งานตามอํ า นาจหน้ า ที ่ ข อง
คณะกรรมการและสํานักงานตามพระราชบัญญัติน้ี
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให
(3) เงินหรือทรัพยสินที่มผี บู ริจาคให
(4) ดอกผลหรือผลประโยชนใด ๆ ที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินของสํานักงานรายไดของ
สํานักงานตามวรรคหนึ่ง โดยไมรวมถึงรายไดตาม (3) เมื่อไดหักรายจายสําหรับการดําเนินงานของ
สํานักงาน และคาภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม เหลือเทาใดใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ในกรณีราย
ไดของสํานักงานมีจํานวนไมพอสําหรับคาใชจายในการดําเนิ นงาน และไมสามารถหาเงินจาก
แหล่งอื่นได รัฐพึงจัดสรรเงินงบประมาณแผนดินใหแกสํานักงานเทาจํานวนที่จําเปนเพื่อเปนเงิน
อุดหนุนทั่วไปตาม (2)

6. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
พระราชบัญ ญัติองคการกระจายเสีย งและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย พ.ศ.
2551” ไดบัญญัติความหมายไว้ดังนี้
“รายการ” หมายความวา เนื้อหาที่ผลิตขึ้นเพื่อเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศนที่มใิ ชโฆษณา
“ผังรายการ” หมายความวา ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทั้งหมดที่จะเผยแพร ชวง
เวลาเผยแพรของแตละรายการ และประชาชนที่เป็นกลุมเปาหมายของแตละรายการ
“ผูผลิตรายการ” หมายความวา ผูผลิตรายการเพื่อการเผยแพรทางวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน
“ผูผลิตรายการอิสระ” หมายความวา ผูผลิตรายการที่มิไดสังกัดหรือเปนพนักงานหรือ
ลูกจ้างของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนหรือบริษัทในเครือของสถานีวิทยุหรือสถานีโทรทัศนแห
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งใดหรือองคการสื่อสาธารณะใด และใหหมายความรวมถึงผูผลิตรายการอิสระที่ดําเนินกิจการใน
ลักษณะธุรกิจขนาดยอมและผูผลิตรายการระดับชุมชนด้วย
“ผูสนับสนุนองคการ” หมายความวา ผูใหการสนับสนุนทางการเงิน ทรัพยสิน หรือสิ่งอื่น
ใดแกองคการเพื่อประโยชนขององคการ
“เงินบํารุงองคการ” หมายความวา เงินที่เรียกเก็บจากผูมีหน้าที่เสียภาษีตามกฎหมายว่า
ด้วยสุราและกฎหมายวาดวยยาสูบตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
“องคการ” หมายความวา องคการกระจายเสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายองคการกระจายเสียง
และแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
“คณะกรรมการบริหาร” หมายความวา คณะกรรมการบริหารองคการกระจายเสียงและ
แพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย
วัตถุประสงค์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(1) ดําเนินกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนที่จะสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่มี
คุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเปนไทย โดยผานทางบริการขาวสารที่เที่ยงตรง รอบ
ด้าน สมดุล และซื่อตรงตอจรรยาบรรณ
(2) ผลิตรายการทางด้านขาวสาร สารประโยชนทางดานการศึกษา และสาระบัน เทิง ที่มี
สัดสวนอยางเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เนนความหลากหลายในมิติตาง ๆ โดยมุงดําเนินการอยาง
ปราศจากอคติทางการเมืองและผลประโยชนเชิงพาณิชย และยึดถือผลประโยชนสาธารณะเป็น
สําคัญ
(3) สงเสริมใหความรูแกประชาชนใหก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชนทั้ง
ระดับชาติและระดับท้องถิ่นผานทางการใหบริการขาวสารและสารประโยชนอื่น
(4) สงเสริมเสรีภาพในการรับรู ข าวสารเพื่อสรางสังคมประชาธิปไตยที่ประชาชนไดรับ
ข่าวสารอยางเทาเทียมกัน
(5) สนับ สนุนการมีส วนรวมของประชาชนทั ้งทางตรงและทางออมในการกํ าหนดทิ ศ
ทางการใหบริการขององคการเพื่อประโยชนสาธารณะ
(6) สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชนอื่น
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องคการมีอํานาจหน้าที่หลัก ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน หรือเผยแพรรายการในระบบ
อื่น หรือเทคโนโลยีทันสมัยอื่น โดยมีเครือขายใหบริการครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศหรือใหมีสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศนเพิ่มเติมเปนเครือขาย ไมเก็บคาสมาชิกและไมหารายได
จากการโฆษณา เว้นแตเปนการสนับสนุนจากผูสนับสนุนองคการ
(2) ใหบริการผลิตสื่อโสตทัศน หรือบริการระบบเครือขายสารสนเทศอื่น หรือบริการอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องหรือเปนประโยชนตอการเผยแพรรายการ
(3) ใหการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพและการสรางสรรคการผลิตรายการของผู ผลิต
รายการอิสระ
(4) รวมมือกับหนวยงานของรัฐ องคกรภาคเอกชน ชุมชน หรือหนวยงานตางประเทศหรือ
องคการระหวางประเทศ หรือสถานีวทิ ยุหรือสถานีโทรทัศนขององคการสื่อสารสาธารณะของตาง
ประเทศ ในการผลิตรายการอันเปนการสงเสริมความรู ที่เปนประโยชนตอสาธารณะหรือสราง
ความรวมมือทางวัฒนธรรมระหวางกัน
(5) กระทําการอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
องคการ
กิจการขององคการไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาด้วยการคุมครองแรงงานกฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาด้วยเงินทดแทนทั้งนี้ ผู
อํานวยการ พนักงาน และลูกจ้างขององคการตองไดรับประโยชนตอบแทนไมน้อยกวาที่กำหนดไว้
ในกฎหมายวาด้วยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาด้วยเงิน
ทดแทน โดยทุน ทรัพยสิน และรายไดขององคการ ประกอบดวย
(1) เงิ น บํ า รุ ง องคการที ่ จ ั ด เก็ บ จากผู ม ี ห น้ า ที ่ เ สี ย ภาษี ต ามกฎหมายว าดวยสุ ร าและ
กฎหมายวาดวยยาสูบ ในอัตราร้อยละ 1.5 ของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมายวาดวย
สุราและกฎหมายวาดวยยาสูบ และจัดสรรใหเปนรายไดขององคการ
(2) เงินและทรัพยสินที่ไดรับโอนมาจากบรรดากิจการ อํานาจหน้าที่ ทรัพยสิน งบประมาณ
หนี้ สิทธิคลื่นความถี่และภาระผูกพัน ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศนระบบ ยู เอช เอฟ และของสํานักงานบริหารกิจการสถานีวิทยุโทร
ทัศนระบบ ยู เอช เอฟ เฉพาะกิจ (หนวยบริการรูปแบบพิเศษ) ที่อยูในความดูแลของสํานักงานปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธในวันที่พระราชบัญญัติน้ใี ชบังคับไปเปนขององคการ
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(3) ทุนประเดิมที่รัฐจายใหเปนการอุดหนุน โดยรัฐบาลจัดสรรทุนประเดิมใหแกองคการ
ตามจํานวนไมเกินที่กําหนดไว้
(4) คาธรรมเนียม คาบํารุง คาบริการ หรือคาตอบแทนอื่นใดในการใหบริการ
(5) เงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่ไดรับจากผูสนับสนุนองคการ
(6) รายไดหรือการหาประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาขององคการ
(7) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพยสินขององคการ
คณะกรรมการบริหาร
นโยบายแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบดวย ผู อํานวยการเปนประธาน
กรรมการโดยตําแหนง ผูดํารงตําแหนงระดับบริหารขององคการจํานวนไมเกิน 6 คน เปนกรรมการ
และกรรมการบริหารอื่นอีกไมเกิน 4 คน เปนผูมีความรูหรือความเชี่ยวชาญและมีผลงานปรากฏแก
สาธารณะทางดานสื่อสารมวลชน การบริหารจัดการ สังคม วัฒนธรรม หรือนิติศาสตร กรรมการ
บริหารตองไมเปนผูมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับองคการหรือในกิจการที่เปนการแขงขันกับ
กิจการขององคการ ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแตการเข้าบริหารหรือเข้ารวมดําเนิน
กิจการรวมทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายหรือคณะกรรมการบริหาร
แล้วแตกรณี
รายการที่ใหบริการผานสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือสถานีวทิ ยุโทรทัศนขององคการต้องมี
เนือ้ หาและคุณคา ดังนี้
(1) ขาวสารที่มีผลกระทบตอสาธารณะที่เสนออยางเที่ยงตรง รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ
รอบด้าน และเปนธรรม ในสัดสวนที่พอเพียงในชวงที่มีผูรับชมและรับฟงมาก
(2) รายการที่สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็ นต
อประเด็นที่สําคัญตอสาธารณะซึ่งมีความคิดเห็ นแตกตางกันในสังคม บนพื้นฐานของข้ อมูลท่ี
ถูกต้อง มีสมดุลของความคิดเห็นฝายตาง ๆ และมีการวิเคราะหอยางมีเหตุผล
(3) รายการที่สงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและรายการที่
สงเสริมการศึกษาในวิทยาการสาขาตาง ๆ และการเรียนรู ของเด็กและเยาวชนอยางเพียงพอ โดย
คํานึงถึงเวลาที่สะดวกตอการรับชมและรับฟง
(4) รายการกีฬา นันทนาการ และรายการที่สงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของประชาชน
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(5) รายการที่สงเสริมเอกลักษณของความเปนไทย ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ความสมานฉันทในสังคม ตลอดจนสนับสนุนใหผูดอยโอกาสในสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็ น
หรือนําเสนอขอมูลของตน
(6) รายการบันเทิงที่สรางสรรค สงเสริมคุณคาที่ดงี ามของสังคม หรือยกระดับสุนทรียภาพ
ของประชาชน
(7) รายการที่เปนการสนับสนุนผูผลิตรายการอิสระ ซึ่งต้องจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอ

7. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
“พระราชบัญ ญัติส ถาบันคุ มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551” ในพระราชบัญ ญัตินี้ ไ ด้นิย าม
ความหมายไว้ ดังนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันคุมครองเงินฝาก
“สถาบันการเงิน” หมายความวา ธนาคารพาณิชย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิ
เอร ตามกฎหมายวาด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
“เงินฝาก” หมายความวา เงินท่ีสถาบันการเงินรับฝากจากประชาชนหรือบุคคลใดโดยมี
ความผูกพันที่จะต้องจายคืนแกผูฝากเงิน
“คณะกรรมการควบคุม” หมายความวา คณะกรรมการควบคุมสถาบันการเงิ น ตาม
กฎหมายวาด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
“กองทุน” หมายความวา กองทุนคุมครองเงินฝาก
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันคุมครองเงินฝาก
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันคุมครองเงินฝาก
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความวา พนักงานของสถาบันคุมครองเงินฝากซึ่งผูอํานวยการ
สถาบันคุ มครองเงินฝากแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญ ญัตินี้โดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
การจัดตัง้ สถาบันขึ้นเรียกวา “สถาบันคุมครองเงินฝาก” มีฐานะเปน นิติบุคคล โดยมีวัตถุ
ประสงคดังตอไปนี้
(1) คุมครองเงินฝากในสถาบันการเงิน
(2) เสริมสรางความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

202

(3) ดําเนินการกับสถาบันการเงินที่ถูกควบคุมตามกฎหมายวาด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
และชําระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
สถาบันคุ้มครองเงินฝากมีอํานาจและหน้าที่ ดังตอไปนี้
(1) บริหารจัดการกองทุน ทุน และทรัพยสินของสถาบัน
(2) เรียกเก็บเงินที่สถาบันการเงินนําสงเข้ากองทุนตามอัตราที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา
แตตองไมเกินร้อยละ 1 ตอป ของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ไดรับการคุมครอง และจายเงินให
แกผูฝากเงินภายในระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ยื่นคําขอ ใหสถาบันจายเงินใหแกผูฝาก
เงินที่ยื่นคําขอแตละรายในแตละสถาบันการเงินตามจํานวนเงินฝากที่ปรากฏในบัญชีของผู ฝากทุก
บัญชีรวมกัน หากเงินฝากทุกบัญชีรวมกันมีจํานวนเกินกวาหนึ่งล้านบาท ใหจายเงินเปนจํานวนหนึ่ง
ล้านบาท
(3) มี ท รั พ ยสิ ท ธิ ต าง ๆ รวมทั ้ ง ก อตั ้ ง สิ ท ธิ ห รื อ ทํ า นิ ต ิ ก รรมใด ๆ ทั ้ ง ในและนอก
ราชอาณาจักร
(4) ออกตั๋วเงิน พันธบัตร หรือตราสารทางการเงินอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดโดยอนุมัติของรัฐมนตรี
(5) ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลค้ําประกันทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยหรือ
ลงทุนในหลักทรัพยอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยอนุมัตขิ องรัฐมนตรี
(6) ฝากเงินในสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย หรือธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะ
จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น เฉพาะเพื ่ อ จั ด การงานตามปกติ ธ ุ ร ะ ทั ้ ง นี ้ ตามหลั ก เกณฑ วิ ธ ี ก ารและเงื ่ อ นไขที่
คณะกรรมการกําหนด
(7) ทํากิจการทั้งปวงที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องในการจัดการใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของ
สถาบัน
ทุนของสถาบันประกอบดวย
(1) เงินทุนที่รัฐบาลจัดสรรให
(2) เงินหรือทรัพยสินที่ตกเปนของสถาบัน
(3) เงินหรือทรัพยสินอื่นที่มีผูมอบให
(4) ดอกผลของกองทุนที่คณะกรรมการจัดสรรใหนไมเกินกึ่งหนึ่งของดอกผลของกองทุน
หลังหักคาบริหารจัดการกองทุน
(5) ดอกผลหรือรายไดจากเงินหรือทรัพยสินของสถาบัน
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สถาบันเปนหนวยงานของรัฐที่ ไมเปนสวนราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่น รายไดของสถาบันไมต้องนําสงเป็นรายได้แผนดิน โดย
กิจการของสถาบันไมอยู ภายใตบังคับแหงกฎหมายวาด้วยการคุ มครองแรงงานกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายวด้วยการประกันสังคมและกฎหมายวาด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ สถาบันต้อง
จัดใหมีข้อบังคับ หรือระเบียบกําหนดใหผู้อํานวยการ พนักงาน และลูกจ้ างของสถาบัน ไดรับประ
โยชนตอบแทนไมน้อยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาด้วยการคุ มครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาด้วยเงินทดแทน
“คณะกรรมการสถาบั น คุ ม ครองเงิ น ฝาก” ประกอบดวย ประธานกรรมการ ผู แ ทน
กระทรวงการคลัง ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยและกรรมการผูทรงคุณวุฒิอีกไมน้อยกวา 3 คน
แตไมเกิน 5 คน เปนกรรมการ โดยในจํานวนนี้ต้องเปนผูทรงคุณวุฒิด้านการเงินการคลังและด้าน
กฎหมายอยางน้อยด้านละ 1 คน และใหผู อํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการ ใหรัฐมนตรี
เสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการผู ท รงคุณวุฒิต อคณะรัฐมนตรีเ พื่อพิจารณาแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
4 ปี
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คำถามท้ายบท
1. จงอธิบายความสำคัญของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
2. จงยกตัวอย่างหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
3. จงยกตัวอย่างความสัมพันธ์กับรัฐของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
4. จงยกตัวอย่างที่มาขอเงินทุนของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
3. จงยกตัวอย่างอำนาจหน้าที่ของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 9 กองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจ
ของรัฐ
หัวข้อเนื้อหา
1. ความสำคัญของกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
2. ความสัมพันธ์กับรัฐของกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
3. อำนาจหน้าทีข่ องกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความสำคัญของกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
2. เข้าใจความสัมพันธ์กับรัฐของกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
3. เข้าใจอำนาจหน้าที่ของกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
สื่อการสอน
1. สือ่ การสอน Power Point
2. เอกสารประกอบการ
3. โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
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บทที่ 9
กองทุนทีเ่ ป็นนิตบิ ุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
ความเป็นมา
กองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐกองทุน เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยตรา
เป็นพระราชบัญ ญัติ เนื่องจากต้องการอำนาจรัฐ ใน การบังคับ ฝ่ายเดีย วต่อภาคเอกชนหรื อ
ประชาชนในการสมทบเงินเข้ากองทุน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนก็เพื่อเป็นกลไกทาง
เศรษฐกิจของรัฐ ในการดำเนินบริการสาธารณะแก่ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรือเพื่อ
การแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะด้าน การดำเนินงานของกองทุ นจะได้รับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล และเงินสมทบจากกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ
การบริหารกองทุนจะบริหารในรูปของคณะกรรมการ โดยมีหน่วยธุรการรองรับการทำ
หน้าที่ใน 3 รูปแบบ คือ
(1) รัฐวิสาหกิจ เช่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(2) องค์ก ารมหาชนตามพระราชบัญ ญัติ เ ฉพาะ เช่น กองทุนสนับ สนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ
(3) ส่วนราชการ เช่น สำนักงานประกันสังคม

1. รัฐวิสาหกิจ เช่น กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
1.1 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
“พระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. 2555” กองทุนเพื่อการฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย
วิสัยทัศน์: สนับสนุนและส่งเสริมความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน รวมทั้งบริหาร
จัดการหนี้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างเสถียรภาพต่อระบบการเงินการคลังของประเทศ
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กองทุนมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และการชำระดอกเบีย้ เงินกู้ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับหนี้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) หนีเ้ งินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
จัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่
ยังคงมีอยู่
(2) หนีเ้ งินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
และจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่สอง
พ.ศ. 2545 ที่ยังคงมีอยู่
การจัดลำดับการชำระหนี้ต้นเงินกู้หรือดอกเบีย้ เงินกู้ และการกำหนดจำนวนเงินที่จะต้อง
ชำระตามพระราชกำหนดนี้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังแจ้งให้ทราบ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บริหารงานโดยคณะกรรมการ
จั ด การกองทุ น ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย ผู ้ ว ่ า การ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย เป็ น ประธาน และปลั ด
กระทรวงการคลังเป็นรองประธานโดยตำแหน่ง และมีกรรมการอื่นแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังอีกไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ปัจจุบันคณะกรรมการจัดการกองทุนมี
กรรมการทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย 4 คน กระทรวงการคลัง
3 คน สำนัก งานอัย การสูงสุ ด สำนัก งานคณะกรรมการกฤษฎีก า สำนัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกแห่งละ 1 คน โดย
มีผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งกรรมการจัดการ
กองทุน เลขานุการคณะกรรมการจัดการกองทุน และผู้จัดการกองทุนด้วย ทั้งนี้คณะกรรมการ
จัดการกองทุนจะมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครัง้
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) มีฐานะทั้งเป็นส่วนหนึ่ง
และเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตั้งขึน้ มาตั้งแต่ปี 2528 สำหรับใช้เป็น
ช่องทางในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สถาบันการเงินที่ประสบปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายที่รุนแรงหรือลุกลามจนส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน
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โดยรวม กองทุนฯ มีบ ทบาทสำคัญ อย่างมากในการให้ความช่วยเหลื อทางการเงินแก่สถาบัน
การเงินที่ประสบปัญหาให้ช่วงวิกฤติการเงินปี 2540 นอกเหนือไปจากภาระหน้าที่ในการค้ำประกัน
การชำระคืนเงินฝากและเงินกู้ให้แก่ผู้ฝากเงินและเจ้าหนี้ของสถาบันการเงินเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นใจและรักษาความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินของประเทศ เนื่องจากมีสถาบันการเงินที่ต้อง
ปิดกิจการไปเป็นจำนวนมากในช่วงวิกฤติปี 2540 ในขณะที่กองทุนฯ ต้องให้ความช่วยเหลือแก้ไข
ฐานะทางการเงินของสถาบันการเงินที่ประสบปัญหาและค้ำประกันทั้งเงินฝากและหนี้ของสถาบัน
การเงินทุกแห่ง จึงทำให้กองทุนฯ เกิดความเสียหายที่มีมูลค่ารวมถึงกว่า 1.4 ล้านล้านบาท
หลังจากวิกฤติก ารเงินในปี 2540 คลี่คลายกองทุนฯ ได้มีการปรับลดบทบาทลงอย่ าง
ต่อเนื่อง โดยภารกิจของกองทุนฯ ในปัจจุบันคงเหลือเพียงการบริหารสินทรัพย์ของกองทุนฯ เท่านั้น
โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 กองทุนฯ มีสินทรัพย์รวม 165,564 ล้านบาท ในขณะที่มีภาระ
หนี้สนิ รวม 68 ล้านบาท
ในช่วงแรก กองทุนฯ ใช้วิธีการกู้ยืมเงิ นจากตลาดเงินในการดำเนินการ แต่ด้วยภาระทาง
การเงินที่สูงมากไม่เหมาะที่จะอาศัยเม็ดเงินจากตลาดเงินระยะสั้น ในเวลาต่อมาทางรัฐบาลจึงได้
ตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อ
การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในรูปของการออกพันธบัตรเพื่อปรับโครงสร้า งและ
จัดระบบการบริหารจัดการภาระหนี้จำนวนมากของกองทุนฯ ขึ้นมาแทน โดยกระทรวงการคลังจะ
รับภาระการชำระดอกเบีย้ ของพันธบัตร ในขณะที่ ธปท. จะชำระคืนต้นเงินกู้เมื่อการดำเนินงานของ
ธปท. มีผลกำไร หรือมีสินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ประจำปี แต่เนื่องจาก ธปท. เป็น
องค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่ได้มจี ุดมุ่งหมายเพื่อการแสวงกำไร และมีพันธกิจที่มุ่งเน้นในด้านของการ
ดูแลเสถียรภาพของระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก ดังนั้น การดำเนินงานของ
ธปท. กว่า 15 ปีที่ผ่านมาหลังวิกฤติจึงไม่ได้มผี ลกำไรมากพอที่ไปชำระคืนต้นเงินได้ทั้งหมดและยอด
เงินกู้ได้ลดลงเพียงประมาณ 3 แสนกว่าล้านบาทเท่านั้น
จากการที่รัฐ บาลมีภาระทางการคลั งในการใช้จ่ ายเพื่ อฟื ้นฟูเ ศรษฐกิจ และลงทุนใน
โครงการพัฒนาศักยภาพของประเทศอยู่ในระดับที่สูง ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลสามารถนำ
เงินงบประมาณที่ตอ้ งจ่ายดอกเบีย้ พันธบัตรตามโครงการ จัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฯ ไปใช้
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เพื่อการฟื้นฟูประเทศและลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน ทางรัฐบาลจึงได้มีการตราพระราช
กำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฯ ซึ่งมีผลบังคับใช้
ในวันที่ 27 มกราคม 2555 โดยกำหนดให้กองทุนฯ รับภาระในการการชำระคืนทั้งต้นเงินกู้และการ
ชำระดอกเบีย้ ของพันธบัตรในโครงการ ซึ่งนอกเหนือจากกำไรสุทธิของ ธปท. สินทรัพย์คงเหลือใน
บัญชีผลประโยชน์ประจำปีตามกฎหมายว่าด้วยเงินตรา และเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนฯ แล้ว ยัง
เปิดโอกาสให้กองทุนฯ เรียกเงินนำส่งจากสถาบันการเงินซึ่งในปัจจุบันกำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ
0.46 ต่อปีจากยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองและยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน
เข้าบัญชีสะสมเพื่อการชำระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนฯ (บัญชีสะสมฯ) ได้ด้วย ซึ่ง
ตามประมาณการเบือ้ งต้นต้องใช้เวลาประมาณ 25 ปีจึงจะชำระเสร็จสิน้
ในส่วนของเงินนำส่งจากสถาบันการเงินนั้น ในปัจจุบัน ธปท. ได้กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ
0.46 ต่อปีจากยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของบัญชีที่ได้รับการคุ้มครองและยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน
ปีละ 2 งวด เมื่อสิ้นปี 2556 ภาระหนี้คงค้างของพันธบัตรเพื่อช่วยเหลือกองทุนฯ อยู่ที่ 1.107 ล้าน
ล้านบาท ลดลงจากยอดคงค้างเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ซึ่งอยู่ที่ 1.138 ล้านล้านบาท

2. องค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ประกอบด้วยองค์การต่าง ๆ ดังนี้

2.1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 ตาม พ.ร.บ.
พั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 เพื ่ อ เป็ น หน่ ว ยงานที ่ บ ริ ห ารกองทุ น พั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) ประกาศสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับ
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ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานพัฒ นาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 79 ง วันที่ 13 สิงหาคม 2558
วิสัยทัศน์ :
“เป็นพันธมิตรร่วมทางที่ดสี ู่สังคมฐานความรูด้ ้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
พันธกิจ :
มุ่งสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research Development Design
and Engineering) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology Transfer) พร้อมส่งเสริม
ด้านการพัฒนากำลังคน (Human Resource Development) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)
ด้าน ว และท ที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดย
จัดให้มรี ะบบบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทุกส่วน
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
- พิจารณาอนุญาตแผนหลักเกี่ยวกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ
สำนักงาน
- กำหนดนโยบายและควบคุ ม ดู แ ลการดำเนิน งานของสำนัก งานในการบริ หาร
กองทุนและพิจารณาจัดสรรทุนสำหรับ กิจกรรมหลัก ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกั บ
สภาวการณ์ในการพัฒนาประเทศ
- วางมาตรการ กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุน
เพื่อสนับสนุนการรับและถ่ายทอดเทคโนโลยี
- อนุมัตแิ ผนการเงินและงบประมาณประจำปีของสำนักงาน
- จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะทางขึ้นในสำนักงานโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มี
ความจำเป็นต้องดำเนินการพัฒนากิจกรรมใดเป็นกรณีพิเศษ
- ออกข้อกำหนดในการแบ่งส่วนงานของสำนักงาน
- กำหนดจำนวน ตำแหน่ง ระยะเวลาจ้าง อัตรเงินเดือน ค่าจ้างและเงินเดือนของ
พนักงานและลูกจ้าง
- ออกข้อกำหนดในการบรรจุและแต่งตั้งพนักงาน การออกกจากงาน การร้องทุกข์
และการลงโทษ
- ออกข้อกำหนดในสวัสดิการหรือการสงเคราะห์แก่พนักงานและลูกจ้าง
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สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและเจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก
โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยให้ภาคการ เกษตร
และภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่ง สวทช. ได้ดำเนินงานผ่าน
การทำงานร่วมกันของศูนย์ทั้ง 5 ศูนย์แห่งชาติ ได้แก่
- ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) มุ่งพัฒนางานด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพ
- ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) มุ่งพัฒนางานด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับวัสดุต่างๆ
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มุ่งพัฒนางาน
ด้านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
- ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) มุ่งพัฒนางานด้านนาโนเทคโนโลยี
- ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ (ENTEC)
- มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ
สวทช. ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับส่วนราชการ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อ
เชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์ไทยได้ทำงานกันอย่างใกล้ชิด และเข้าถึงความต้องการของทั้งภาค
การเกษตรและภาคอุ ต สาหกรรมต่ า งๆ ไม่ ว ่ า จะเป็ น อุ ต สาหกรรมยานยนต์ คอมพิ ว เตอร์
อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิ่งทอ การประมง และอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้
คิดค้นเทคโนโลยี เกิดการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
อุตสาหกรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบนเวทีการค้าโลกได้

2.2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
รัฐบาลได้มนี โยบายและให้ความสำคัญในการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐเพื่อ
การพัฒนาประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งการพัฒนาประเทศให้มีค วาม
เข้มแข็งทั้งระบบเศรษฐกิจ และสังคม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพิ่มทักษะ
และความสามารถให้ทรัพ ยากรบุคคล ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ต้องอาศัยการ
พัฒนาบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นสำคัญ และเพื่อสนับสนุนให้การ
พัฒนาดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องบูรณาการระหว่างระบบอุดมศึกษา กับ
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ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
ลดความซ้ำซ้อน และสามารถผลักดันให้มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้
กำหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ใน
การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมของประเทศให้มีเ อกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการ
ประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
พร้อมกันนี้ เพื่อให้นโยบายยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
นำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการกำกับ ติดตาม และประเมินผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสหวิทยาการ เพื่อสร้างองค์ความรู้
พัฒนานโยบายสาธารณะ และสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน แต่จะต้องไม่ดำเนินการวิจัยเอง
สกสว. เป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่น
วิสัยทัศน์ :
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและจัดการระบบงบประมาณของกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการลงทุนเพื่อการพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจ :
- จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)
และริเ ริ่มแผนงาน ววน. ที่สำคัญ สอดคล้องกับ ยุท ธศาสตร์ ชาติ แผนแม่ บ ท
นโยบายรั ฐ และอื ่ น ๆ เพื ่ อ การพั ฒ นาคนและสถาบั น ความรู ้ การเพิ ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ และการยกระดั บ คุณ ภาพชี ว ิ ตของ
ประชาชน
- จัดทำแผนและจัดสรรงบประมาณ กำกับ ติดตาม การใช้งบประมาณ อย่างมี
ธรรมาภิบาล
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- บริหารจัดการกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีหลักธรรมาภิบาล
- ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และขั บ เคลื ่ อ นระบบและเครื อ ข่ า ยหน่ ว ยงานในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และการติดตาม
ประเมินผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ทั้งในเชิง
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสื่อสารเพื่อสร้างสังคมฐานความรู้
อำนาจหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีพันธกิจ
ดังต่อไปนี้
- รับผิดชอบงานวิชาการ และงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
ให้ก ารปฏิบ ัติหน้ าที่ ของ กสว. และคณะกรรมการพิจ ารณางบประมาณด้ า น
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ภาพรวมในด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติ
และนานาชาติ เพื่อนำเสนอต่อสภานโยบายในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผน รวมทั้งงบประมาณเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม
- จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของ
ประเทศ เสนอต่อ กสว.
- จัดทำกรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
เสนอต่อ กสว.
- จั ด ทำคำของบประมาณของกองทุ น เพื ่ อ เสนอต่ อ คณะกรรมการพิ จ ารณา
งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
- จัดทำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำคำของบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม เสนอต่อ กสว.
- กลั ่ น กรองคำของบประมาณของหน่ ว ยงานในระบบวิ จ ั ย และนวั ต กรรมให้
สอดคล้ อ งกั บ แผนด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และนวั ต กรรมของประเทศ และ
หลักเกณฑ์
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- จัดทำข้อเสนอ และริเริ่มโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศที่ต้อง
ดำเนินการของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน รวมทั้งขับเคลื่อนและประสานการ
ดำเนินงานดังกล่าวให้สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในระบบ
วิจัยและนวัตกรรม
- เสนอความเห็ น ต่ อ กสว. เกี ่ ย วกั บ ทิ ศ ทางและแนวทางการดำเนิ น งาน ของ
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
- เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับ การกำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการปรับปรุง
และแก้ไขระบบหรือกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม
- เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือ
หน่วยงาน ในต่างประเทศในด้ านการวิจัยและนวัตกรรม การถ่ายทอดวิทยาการ
หรือเทคโนโลยี รวมทั้งจัดทำ และเสนอมาตรการ สิทธิประโยชน์ และแรงจูงใจ
เพื่อส่งเสริมการดำเนินการดังกล่าว
- เสนอความเห็นต่อ กสว. เกี่ยวกับการกำกับ เร่งรัด และติดตามให้มีการจัดทำและ
การดำเนิน การตามแผนด้ านการพัฒ นาบุคลากรด้ า นวิท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวั ต กรรมของประเทศ รวมถึ ง การกำกั บ เร่ ง รั ด ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการใช้
งบประมาณของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยและนวัตกรรม และการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของ กสว. และ
กองทุน
- จัดทำรายงานประจำปีของ กสว. และกองทุน เสนอต่อนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
และสภานโยบาย
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี สภานโยบาย หรือ กสว. มอบหมาย
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2.3 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พร้อมๆ กับการจัดตั้งสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมี
โครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่ องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายใน
การจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้ (Better Knowledge Management for
Better Health Systems)
วิสัยทัศน์ :
“ผู้นำระบบวิจัยที่สร้างความรู้เชิงประจักษ์ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพไทย”
พันธกิจ
“พัฒนาระบบวิจัย เพื่อขับเคลื่อนความรู้อย่างมีทิศทางและมีส่วนร่วม”
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
- สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อวางเป้าหมาย นโยบายและ
จัด ทำแผนโครงการและมาตรการต่ า งๆ ในการพัฒนาระบบสาธารณสุ ข ของ
ประเทศ
- ประสานงานกับหน่วยงานด้านนโยบายและแผนของรัฐบาล และหน่วยงานอื่นๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนที่เ กี่ย วข้อง เพื่อกำหนดนโยบายการวิจัย เพื่อพัฒนาระบบ
สาธารณสุข รวมทั้งการนำผลการวิจัยไปใช้ในการกำหนดนโยบายและแผน
- สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขของภาครัฐและภาคเอกชนและ
ส่งเสริมความร่วมมือการวิจัยระบบสาธารณสุขระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ตลอดจนนานาประเทศ รวมทั ้ ง ดำเนิ น การวิ จ ั ย ด้ า นระบบสาธารณสุ ข ที ่ มี
ความสำคัญตามนโยบายและไม่มหี น่วยงานวิจัยอื่นดำเนินการ
- สนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะในการเลือก การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนการจัดการโครงการลงทุนและโครงการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการเลือก การรับ และการถ่ายทอดวิทยาการและเทคโนโลยี
จากต่างประเทศ เพื่อให้ได้วิทยาการและเทคโนโลยีที่มปี ระสิทธิภาพและเหมาะสม
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- บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้และผลงานวิจัยและวิชาการสาธารณสุขแก่
หน่วยงานของรัฐ เอกชน และสาธารณชน

2.4 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาระบบ
มาตรวิทยาแห่งชาติ พุทธศักราช 2540 ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีระบบบริหารงานเป็นอิสระ
(Public Agency) อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบมาตรวิทยาของชาติให้สอดคล้องกับระบบมาตรวิทยา
สากล โดยมีพันธกิจสำคัญคือการพัฒนามาตรฐานการวัดแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
และถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดต่างๆ ในประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้าน
มาตรวิทยาแก่สังคมไทย เพื่อให้ต ระหนักถึงความสำคัญของมาตรวิทยา อีกทั้งเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ การคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เริ่มเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
2541 มีห้องปฏิบัติการอยู่ ณ เทคโนธานี รังสิต คลองห้า จังหวัดปทุมธานี และสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติ
วิสัยทัศน์ :
“ระบบมาตรวิทยาเข้มแข็งเพื่อโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศที่เป็นระบบและมี
สมรรถนะ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม ยกระดับประเทศไทยสู่กลุ่มประเทศที่มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสูงและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน”
พันธกิจ
เพื ่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานของแผนแม่ บ ทฯ บรรลุ ว ิ ส ั ย ทั ศ น์ ข ้ า งต้ น และเป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติ พัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงมีการกำหนดพันธกิจ
ของแผนแม่บทฯ ดังต่อไปนี้
- จัดหา พัฒนาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ และวัสดุอ้างอิง ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล ให้เพียงพอต่อความต้องการของผูใ้ ช้งานภายในประเทศ
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- สร้างเครือข่าย และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ทดสอบและสอบเทียบในประเทศ ให้
มีเพียงพอต่อความต้องการ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- บูรณาการในการสร้าง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับใน
ระหว่างประเทศ
- พัฒนาองค์ความรูด้ ้านมาตรวิทยา เพื่อนำไปสร้างนวัตกรรม ยกระดับความสามารถภาค
การผลิตและบริการ รวมถึงภาคเศรษฐกิจอื่นๆภายในประเทศ
- สร้างผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน เช่น ด้านการคุ้มครองทางการค้าและ
ผูบ้ ริโภคด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิตบิ ุคคล อยู่ภายใต้การกํากับดูแล
ของกระทรวงวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินและไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย
อื่นและรายได้ของสถาบันให้นําเข้าสมทบกองทุนโดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
กิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้ บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสถาบันต้อง
ได้รับ การคุ้มครองและประโยชน์ ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก ํา หนดไว้ใ นกฎหมายดั งกล่ าว ทั้งนี ้
พนักงานและลูกจ้างท่ีพ้นจากตําแหน่งด้วยเหตุมีอายุครบตามที่กําหนด ให้ถือว่าเป็นการพ้นจาก
ตําแหน่งตามกําหนดเวลาในสัญญาจ้าง
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- พัฒนาระบบมาตรวิทยา จัดหาและเก็บรักษามาตรฐานการวัดแห่งชาติ วัสดุอ้างอิง
มาตรฐานของประเทศทุก สาขา เพื่อให้สอดคล้ อ งกับ ระบบหน่ วยวัด ระหว่ า ง
ประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดปริมาณไปสู่ผใู้ ช้งาน
- ดําเนินการและสนับสนุนในการวิเคราะห์ ทดสอบ และสอบเทียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมการวัดปริมาณของประเทศ
- ดําเนินการและสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการเพื่อการยอมรับในระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพด้านมาตรวิทยาและความสามารถของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ทดสอบ และสอบเทียบ
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2.5 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี (สสวท.) จั ด ตั ้ ง ขึ ้ น โดยมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อ พ.ศ. 2513 ต่อมาได้รับอนุมัติให้จัดตั้งอย่างเป็นทางการ โดยสภาบริหารคณะ
ปฏิวัติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2515 (ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 42) ในสถานะสถาบันของรัฐ
เป็นนิติบุคคลแต่ไม่เป็นส่วนราชการ ในช่วงเริ่มแรกของการก่อตั้ง สสวท. ได้รับการอุดหนุนทาง
การเงินส่วนหนึ่งจากรัฐบาล และอีกส่วนหนึ่งได้รับความช่วยเหลือจากโครงการพัฒนาการศึกษา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) และองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
(UNESCO) ทั้งด้านการเงิน ผูเ้ ชี่ยวชาญต่างประเทศ อุปกรณ์ การดูงาน และการศึกษาเพิ่มเติมของ
บุคลากร เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้
ทันสมัยรองรับการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้นยังมีบุคลากรที่ มีศักยภาพ
สูงมาช่วยพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วยอาจารย์จากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครู
ผูส้ อนวิทยาศาสตร์จากโรงเรียนต่างๆ ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 รัฐบาลซึ่งขณะนั้นมีนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบาย
ให้ปรับปรุงรูปแบบของกฎหมายที่ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นประกาศของคณะ
ปฏิวัติ หรือประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ออกใช้บังคับในระหว่างที่มีการปกครอง
โดยมิใช่ระบอบประชาธิปไตยให้เป็นพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามวิธีการตรากฎหมายในระบบ
ปกติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การยกร่างพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้เริ่มตัง้ แต่ พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มพี ระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1กันยายน 2541 สสวท. จึงมิได้มฐี านะเป็นรัฐวิสาหกิจต่อไป
ตามพระราชบัญญัติสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ให้สถาบันเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายอื่น
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วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา ให้นักเรียนพัฒนาตามศักยภาพขึ้นเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐาน
ดี และนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำต่อไป
มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- ริเริ่ม ดำเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีก ารศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนา
หลัก สูตร วิธ ีก ารเรีย นรู้ วิธ ีส อนและการประเมินผลการเรีย นการสอนเกี่ยวกับ วิท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลัก
- ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน
นิ ส ิ ต และนั ก ศึ ก ษา เกี ่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนและการค้ น คว้ า วิ จ ั ย ทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มกี ารค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดทำแบบเรียน แบบฝึกหัด
เอกสารทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดทั้งประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา
- พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี ตลอดทั้งการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ที่มคี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
- ให้คำปรึกษาแนะนำแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะใน
เรื่องที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ตาม 1 ถึง 5
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2.6 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม หรื อ สสว. ได้ จ ั ด ตั ้ ง ขึ ้ น ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของ
รัฐภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบด้วย
- คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีอำนาจหน้าที่ในการ
กำหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมทั้ง
กำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อ ม โดยมี น ายกรั ฐ มนตรี เ ป็ น ประธานกรรมการ ซึ ่ ง รอง
นายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นกรรมการและเลขานุการ
- คณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มี
อำนาจหน้าที่วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแลและรับผิดชอบในกิจการ
ของ สสว. โดยมี ป ลั ด กระทรวงอุ ต สาหกรรมเป็ น ประธาน กรรมการและ
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นกรรมการ
และเลขานุการ
วิสัยทัศน์ (Vision) พ.ศ. 2560-2565
"เป็นผู้ชีน้ ำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME สู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน"
พันธกิจ (Mission)
บูรณาการ และผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้
MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล
ภารกิจของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
- กำหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สมควรได้รับการ
ส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับส่วน
ราชการ หน่ว ยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ หริอองค์ก ารเอกชนที่เ กี่ย วข้อง และประสานงานกั บ
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สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้ นที่ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- ศึกษาและจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
- เสนอแนะต่ อ คณะกรรมการเกี ่ ย วกั บ การปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ น ี ้ รวมทั ้ ง การ
ดำเนินการให้มีกฎหมายใหม่ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
- ดำเนินงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือ ตามที่
คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
- จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีสทิ ธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่างๆ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้
เช่ า ซื ้ อ โอนหรื อ รั บ โอนสิ ท ธิ ก ารเช่ า หรื อ สิ ท ธิ ก ารเช่ า ซื ้ อ ขายหรื อ จำหน่ า ยโดยวิ ธ ี อ ื ่ น ใดซึ่ง
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มผี อู้ ุทิศให้
- กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินหรือลงทุน ทั้งนี้เพื่อ
การวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยรวม
เท่านั้น
- ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อ
ประโยชน์แก่การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
- รับค่าตอบแทนและค่าบริก ารในการให้บ ริก ารภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ข อง
สำนักงาน รวมทั้งทำความตกลงกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น
- กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
สำนักงาน
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2.7 กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตัง้ ขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และ
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมี
สุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่
วิสัยทัศน์
“ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ”
พันธกิจ
“จุ ด ประกาย กระตุ ้ น สาน และเสริ ม พลั ง บุ ค คลและองค์ ก รทุ ก ภาคส่ ว น ให้ ม ี ข ี ด
ความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอือ้ ต่อการมีสุขภาวะ”
ที่มาของเงินทุน
เงินทุนหลักได้จากเงินบำรุงกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งมาจากภาษีที่รัฐ
จัดเก็บจากผู้ผลิตและนำเข้าสุราและยาสูบในอัตรา ร้อยละ 2 ของภาษีที่ตอ้ งชำระ
การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพ
งบประมาณในแต่ล ะปีของ สสส. ถูก จัดสรรเพื่อให้ก ารสนับ สนุนโครงการต่างๆ โดย
แบ่งเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ ได้แก่ โครงการเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ย งหลักทางสุ ขภาพ
(มากกว่า 90%) และ โครงการสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม เพื่อเปิดโอกาสและให้พื้นที่กบั ทุก
คนในการสร้างนวัตกรรม (ไม่เกิน 10 %)
15 แผน การดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพสู่สังคมสุขภาวะ
- แผนควบคุมยาสูบ
- แผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสิ่งเสพติด
- แผนการจัดการความปลอดภัยและปัจจัยเสี่ยงทางสังคม
- แผนควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ
- แผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ
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- แผนสุขภาวะชุมชน
- แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว
- แผนสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร
- แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
- แผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา
- แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรมสุขภาวะ
- แผนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผ่านระบบบริการสุขภาพ
- แผนพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
- แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ
- แผนสร้างเสริมความเข้าใจสุขภาวะ

2.8 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นองค์กรของรัฐ ตาม พ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย สปสช. ทำหน้าที่เป็นสำนักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข ซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สปสช.
จึงได้รับรางวัล ทุนหมุนเวียนดีเด่น จากกระทรวงการคลังมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551
วิสัยทัศน์
"ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า
ด้วยความมั่นใจ"
พันธกิจ
“พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และมีส่วนร่วม
อย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน และเป็นตัวแทนประชาชนในการจัดหาบริการที่มีคุณภาพให้
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ประชาชนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมตามความจำเป็น” (Secure people toward effective equitable
responsive Coverage, Access, and Utilization by the evidence-informed decision and
participation)
พันธกิจเฉพาะ
- ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึ งได้ด้วยความ
มั่นใจ และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันในระหว่างกองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ
- สนับสนุนการพัฒนาการบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ทุกคนเข้าถึงได้ และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนและผู้
ให้บริการ
- บริหารเงินกองทุนหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติใ ห้มีป ระสิท ธิภาพยิ่งขึ้นอย่ า ง
ต่อเนื่อง
- ดำเนินการให้ทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของและมีส่วนร่วมในระบบหลักประกัน
สุขภาพอย่างถ้วนหน้า รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและ
ผูร้ ับบริการโดยเน้นการเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน
- พัฒนาและจัดการระบบข้อมูลเชิงประจักษ์และองค์ความรู้ต่างๆ และใช้ในการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย
- ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นการบริการด้านสุขภาพของรัฐที่ให้ความ
เป็นธรรมกับประชาชนทุกส่วน ทุกคนในสังคมควรได้รับการประกันสุขภาพอย่าง
เท่าเทียมกันบนหลักการสำคัญที่ว่า บริการที่จำเป็นด้านสุขภาพเป็นของทุกคน ซึ่ง
นายแพทย์สงวน นิตยารัมภ์พงศ์ คือ ผู้ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งผู้หนึ่งในการริเริ่ม
ผลัก ดันเรื่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในประเทศไทย โดยผ่านการเรี ยนรู้
ทดลองปฎิบัติและต่อสู้กับอุปสรรค จนสามารถผลักดันเป็นนโยบายที่สำคัญของ
ประเทศและใช้จริงมาจนถึงปัจจุบัน
สปสช. ได้พัฒนาโครงสร้างการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระดับพื้นที่ โดย
จัด ตั้งสำนัก งานหลัก ประกั นสุข ภาพแห่ ง ชาติ ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อดำเนินงาน ร่ ว มกั บ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้วยความสัมพันธ์แบบ partnershipในฐานะสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติสาขาจังหวัด ทั้งนี้เพื่อก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ มี
ระบบหลักประกันสุขภาพที่ประชาชนเข้าถึงด้วยความมั่นใจและผูใ้ ห้บริการมีความสุข
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พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ : กฎหมายแม่บทด้านสุขภาพ
เนื่องจากรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ของคณะกรรมาธิการสาธารณสุข วุฒิสภา รัฐบาลได้
ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (คปรส.) และสำนักงานปฏิรูประบบสุ ขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ทำ
หน้าที่ยกร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้เป็นกฎหมายแม่บทด้านสุขภาพของประเทศ
ไทย โดยมีการทำงานทางวิชาการควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวทางสังคมภายใต้แนวคิดสำคัญ คือ
“สร้างนำซ่อม” ในช่วงเดียวกัน ภาคประชาชนได้ “ร่วมผลักดัน” กฎหมายหลักประกันสุขภาพด้วย
การ “ขับเคลื่อนสังคม” อย่างกว้างขวาง
โครงการ “30 บาท รักษาทุกโรค”
จากการขายแนวคิดหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่พรรคการเมืองหลายพรรค ในช่วง
เลือกตั้ง พรรคไทยรักไทย เห็นถึงความเป็นไปได้ จึงนำมาเป็นนโยบายในการหาเสีย ง และได้
นำมาใช้เมื่อพรรคได้รับเลือกให้จัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของ ดร. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในขณะนัน้ ได้ประกาศนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่ประชาชน ในชื่อ โครงการ “30 บาท
รักษาทุกโรค” ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 รัฐบาลเริ่มนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าให้กับคนไทย โดยการนำร่องในโครงการ “30 บาท รักษาทุกโรค” เริ่มดำเนินการในระยะที่ 1
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2544 ใน 6 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ ปทุมธานี สมุทรสาคร นครสวรรค์
ยโสธร พะเยา และยะลา ครอบคลุมประชาชนที่ยังไม่มีหลักประกันสุขภาพใดๆ โดยสถานพยาบาล
ทีเ่ ข้าร่วมให้บริการเป็นสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น ในเดือนมิถุนายน 2544
และได้ขยายพื้นที่ดำเนินการจนสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.
2545 เป็นต้นมา
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
จากผลการสำรวจของโพล ประชาชนพอใจกับนโยบายนี้เป็นอย่างมาก จึงได้มีการผลักดัน
จนเกิด เป็น “พระราชบัญ ญัติหลัก ประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545” ได้สำเร็จ และจัดตั้ง
“สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)” ขึน้ เป็นหน่วยงานบริหารระบบ เพื่อทำหน้าที่เป็น
“ตัวแทน” ของประชาชนในการกำหนดสิทธิประโยชน์ และเป็นตัวแทนในการคุ้มครองดู แลให้
ประชาชนได้รับบริการอย่าง เท่าเทียม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ เป็นเป้าหมายสำคัญ
พระราชบัญญัติ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

226

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 52 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติให้ชนชาวไทยย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่ได้
มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายบัญญัติ และการให้บริการสาธารณสุขของรัฐต้องเป็นไปอย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีส่วนร่วมเท่าที่
จะกระทำได้ และมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติให้รัฐต้องจัดและ
ส่งเสริมการสาธารณสุ ขให้ประชาชนได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
ด้วยเหตุนี้จึงต้องจัดระบบการให้บริการสาธารณสุขที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตให้มีการ
รักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน โดยมีองค์กรกำกับดูแลซึ่งจะดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อจัดการให้มีระบบการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพทั้งประเทศ
และให้ประชาชนชาวไทยมีสทิ ธิได้รับการบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานด้วยกันทุกคน นอกจากนี้
เนื่องจากในปัจจุบันระบบการให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาพยาบาลได้มอี ยู่หลายระบบ ทำให้
มีการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อนกั น จึงสมควรนำระบบการช่วยเหลือดังกล่าวมาจัดการรวมกันเพื่อลด
ค่าใช้จ่าย ในภาพรวมในด้านสาธารณสุขมิให้เกิดการซ้ำซ้อนดังกล่าว และจัดระบบใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2561
– 2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563 - 2565)
“การสร้ า งหลั ก ประกั น ด้ า นสุ ข ภาพให้ ก ั บ คนไทย” เป็ น หนึ ่ ง ในนโยบายที ่ ร ั ฐ บาลให้
ความสำคัญมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เนื่องจากเป็น
กลไกหลักที่ช่วยให้ประชาชนที่ไม่มสี ิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สิทธิประกันสังคม หรือ
สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้ สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้อย่างครอบคลุม
ทั่วถึงตามความจำเป็น โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่าย แม้จะเป็นโรคที่มีค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาลสูงก็ตาม
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้พัฒนาและขับเคลื่อนระบบหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 14 ปี ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยมียุทธศาสตร์เป็น
กรอบแนวทางการดำเนินงาน ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน
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ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2546-2550) : เส้นทางเดิน (roadmap) สู่หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้น
การสร้างความครอบคลุมด้านหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทย ผ่านกลไกการมีส่วนร่วม พร้อม
หนุนเสริมการจัดระบบบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้สะดวกและทั่วถึง
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2554) : เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ โดย
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการคุ้มครองสิทธิ และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภายในของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เข้มแข็งมากขึ้น
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2559) : เน้นความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ ครอบคลุม
ทุ ก คนบนผื น แผ่ น ดิ น ไทย (Universal Coverage) ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส ่ ว นร่ ว มและเป็ น เจ้ า ของ
(Ownership) สอดคล้องกลมกลืนกันในระบบประกันสุขภาพภาครัฐ (Harmonization) สนับสนุ น
ระบบบริการปฐมภูมิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564) ได้
ถูกปรับเปลี่ยนเป็น “แผนปฏิบัติราชการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ.
2561-2565 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2563-2565)” โดยทิศทางและกรอบคิดในการจัดทำแผนปฏิบั ติ
ราชการฯดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งเชื ่ อ มโยงกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. 2560
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิรูปประเทศด้าน
สาธารณสุข แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่
12 แผนแม่บทบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
กำหนดเป้าประสงค์ 3 มิติ คือ “ประชาชนเข้าถึงบริการ” “การเงินการคลังมั่นคง” “ดำรงธรรมาภิ
บาล”

2.9 คุรุสภา(เป็นสภาวิชาชีพที่เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทองค์การมหาชนที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ)
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
การควบคุมและรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูของไทย มีมานานก่อนวิชาชีพชั้นสูง
หลายวิชาชีพในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2438 มีการอบรมครูเป็นครั้งแรกที่ “วิทยาทานสถาน” ซึ่ง
เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีคนแรกเป็นคนจัดตั้งขึ้นที่ สี่กั๊ก พระยาศรี ใกล้ห้าง
แอลยีรกิ ันดี ผูอ้ บรมครูคนแรก คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (นายสนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
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ต่อมาในปี พ.ศ.2443 มีการจัดตั้งสภาสำหรับอบรมและประชุมครูขึ้นที่วัดใหม่วินัยชำนาญ
แขวงบางกอกน้อย จังหวัดธนบุรี ใช้ชื่อว่า “สภาไทยาจารย์” เปิดทำการสอนครูทุกวันพระ อันเป็น
วันหยุดราชการ (ก่อเกิดหนังสือพิมพ์วิทยาจารย์เล่มแรก ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ของครูออกในเดือน
พฤศจิกายน)
พ.ศ.2445 กรมศึกษาธิการจัดตั้ง “สามัคยาจารย์สโมสรสถาน” เพื่อใช้เป็นที่ประชุมอบรม
และสอนครูขึ้นที่โรงเรียนทวีธาภิเษก โดยมีเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลา
กุล) เป็นนายกสภาคนแรก ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปตั้งอยู่ในโรงเรียนมัธยมวัดราชบูรณะ (โรงเรียนสวน
กุหลาบ) ปี 2447 สามัคยาจารย์สโมสรสถานยกฐานะเป็นสมาคม ใช้ชื่อว่า “สามัคยาจารย์สมาคม”
กิจการของสามัคยาจารย์สมาคมได้สร้างความเจริญเพิ่มพูนความรู้และความสามัคคีให้แก่ครู
ด้วยดีมาเป็นเวลา 40 ปีเศษ
ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 จัดตั้ง “คุรุสภา” ขึ้นเป็น
สภาในกระทรวงศึกษาธิการ โดยที่คุรุสภามีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายกว้างขวางครอบคลุม
กิจการของสามัคยาจารย์สมาคม จึงมีการรวมงานและทรัพย์สินของสามัคยาจารย์สมาคมมาเป็น
ของคุรุสภา และให้จัดตัง้ สโมสรสามัคยาจารย์ขึ้นใหม่เป็นแผนกหนึ่งของคุรุสภา
คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2488 มีหลักการสำคัญ 3 ประการ คือ เป็น
สภาที่ปรึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยฐานะครูและเพื่อให้ครูปกครองครู ซึ่งคุรุสภาได้ทำ
หน้าที่โดยสมบูรณ์ตลอดมา ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เพื่อ
ปฏิรูประบบการศึกษาครั้งใหญ่ คุรุสภาได้ปรับบทบาทใหม่ โดยมีการตราพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ขึ้น ให้เป็นกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีเหตุผลสำคัญเพื่ อสืบทอดเจตนารมณ์ของการจัดตั้งคุรุสภาให้เป็นสภาวิชาชีพครูต่อไป
พระราชบัญญัติสภาครูฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2546 กำหนดให้องค์กรวิชาชีพ 2
องค์กร คือ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกว่า “คุรุสภา” มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมและรักษามาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อีกองค์กรหนึ่ง คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เรี ย กว่ า “สกสค.” มี ฐ านะเป็ น นิ ต ิ บ ุ ค คล อยู ่ ใ นกำกั บ
กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
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เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 7/2558
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้คณะกรรมการคุรุสภาแห่ง
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ซึ่งอยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ
พ้นจากตำแหน่ง และมิใ ห้มีก ารแต่งตั้งบุคคลขึ้นมาแทนที่ โดยให้คณะกรรมการคุรุสภาตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยสภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย รั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เป็ น ประธานกรรมการ รั ฐ มนตรี ช ่ ว ยว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
ปลัด กระทรวงศึกษาธิก าร เลขาธิก ารสภาการศึก ษา เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึก ษาขั้น
พื้นฐาน เลขาธิก ารคณะกรรมการการอุดมศึก ษา เลขาธิก ารคณะกรรมการการอาชีว ศึ ก ษา
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึก ษาเอกชน และหัวหน้าสำนัก งานคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ ่ น เป็ น กรรมการ และให้ เ ลขาธิ ก ารคุ ร ุ ส ภา เป็ น กรรมการและ
เลขานุการ
นอกจากนี้ ให้เลขาธิการคุุรุสภาซึ่งอยู่ในวันก่อนที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ หยุดการปฏิบัติหน้าที่ไป
ก่อนจนกว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะมีคำสั่งเปลี่ย นแปลงเป็นอย่างอื่น และใ ห้
รั ฐ มนตรี ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารพิ จ ารณามอบหมายให้ รองปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร หรื อ
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการในระดับเดียวกันขึน้ ไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
วิสัยทัศน์
“ครุสภาเป็นองค์กรวิชาชีพและระบบกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการผลิต
การคั ด กรองและพั ฒ นาผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที ่ ม ี ค ุ ณ ภาพได้
มาตรฐานสากล”
พันธกิจ
- พัฒนามาตรฐานวิชาชีพและกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพ
- พั ฒ นาวิ ช าชี พ และส่ ง เสริ ม ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ ม ี ค ุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ
- ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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วัตถุประสงค์ของคุรุสภา
พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ภาครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ.2546 มาตรา 8 กำหนด
วัตถุประสงค์ของคุรุสภา ไว้ดังนี้
1. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิก ถอนใบอนุญ าต กำกับ ดูแลการปฏิบ ัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพ
2. กำหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิชาชีพ
3. ประสาน ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
อำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
1. กำหนดมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
2. ควบคุม ความประพฤติและการดำเนินงานของผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3. ออกใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อประกอบวิชาชีพ
4. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
5. สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
6. ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผปู้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
7. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรของสถาบันต่าง ๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ
8. รับรองความรูแ้ ละประสบการณ์ทางวิชาชีพ รวมทั้งความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
9. ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ
10. เป็นตัวแทนผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษาของประเทศไทย
11. ออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย
(ก) การกำหนดลักษณะต้องห้ามมาตรา 13
(ข) การออกใบอนุ ญ าต อายุ ใ บอนุ ญ าต การพั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าต การเพิ ก ถอน
ใบอนุญาต และการรับรองความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ
(ค) หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาต
(ง) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต
(จ) จรรยาบรรณของวิชาชีพและการประพฤติผดิ จรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความ
เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(ฉ) มาตรฐานวิชาชีพ
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(ช) วิธีการสรรหา การเลือก การเลือกตั้ง และการแต่งตั้งคณะกรรมการคุรุ สภา
และคณะกรรมกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพ
(ซ) องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสรรหา
(ฌ) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา
(ญ) การใด ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติน้ี
12. ให้คำปรึกษาหรือเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายหรือปัญหาการพัฒนา
วิชาชีพ
13. ให้คำแนะนำหรือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ หรือการออก
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ
14. กำหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา
15. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุรุ สภา ข้อบังคับของคุรุสภาตาม (11) นั้น
ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี และเมื่อได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาและให้ใช้บังคับได้

2.10 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
หรือ สกสค. เป็นนิติบุคคล ในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งได้ประกาศตามราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 11 ถุนายน
2546 บริหารงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ให้ดำเนินภารกิจด้านส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ สิทธิประโยชน์เกื้อกูล
อื่นและความมั่นคงของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวมทั้ง
การส่งเสริมความสามัคคีผดุงเกียรติและการวิจัย เพื่อพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจ ตลอดจน
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในเรื่องสื่อการเรียนการสอนและวัสดุอุปกรณ์การศึกษา
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วิสัยทัศน์
“ภายในปี 2565 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ”
พันธกิจ
1. จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มปี ระสิทธิภาพ
3. พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อำนาจหน้าที่
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
(2) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับกิจการอื่นที่คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และ
สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามอบหมาย
(3) จั ด ทำรายงานประจำปี เ กี่ ย วกับ การดำเนิ นงานเสนอ ต่ อ คณะกรรมการส่ ง เสริม
สวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
นอกจากอำนาจและหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษามีอำนาจกระทำกิจการต่างๆ ภายในขอบเขตแห่ง
วัตถุประสงค์ รวมทั้งให้มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ถือกรรมสิทธิ์ หรือมีสทิ ธิครอบครองในทรัพย์สินหรือดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มผี อู้ ุทิศให้
(2) ทำนิติกรรมสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ
(3) เข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่น ในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ใ นการบริหารงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(4) กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ ตามวัตถุประสงค์ในการบริหารงานสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5) สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
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1.
2.
3.
4.

ยุทธศาสตร์
พัฒนาการจัดสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
เพิ่มการจัดสวัดิภาพให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างหลากหลาย
สร้างรูปแบบการให้บริการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความทันสมัย
เร่งรัดปรับปรุงการบริหารจัดการของ สกสค. ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

2.11 สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
นับจาก พ.ศ. 2504 ประเทศไทยได้กำหนดให้มีแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ สังคมในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 ที่
ผ่านมาเกิดจากการนำทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และความได้เปรียบด้านแรงงานที่มีราคา
ถูกและมีอยู่อย่างเหลือเฟือ ของประเทศมาใช้สนับสนุนการพัฒนาและขยายฐานการผลิตทำให้
ระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวในอัตราที่สูง แต่การเติบโตดังกล่าวนอกจากจะต้องแลกเปลี่ยนด้วย
ทรัพยากร ธรรมชาติที่ร่อยหลอ และเสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมากและต้องมีการลงทุน เทคโนโลยี
และการตลาดจากต่างประเทศ ในขณะที่ข้อจำกัดที่เป็นอยู่ของประเทศทั้งด้านการพัฒนาศักยภาพ
ของคน การบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสริมสร้างฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและประสิทธิภาพโดยรวม ของ
การพัฒนาประเทศอั นจะนำไปสู่ขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ ส่วนปัญหาที่เกิด
ตามมา คือ ความขัดแย้งในสังคมจากการ เลื่อมล้ำของรายได้และการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติที่
เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยนั้นมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาจะกระจุกอยู่เฉพาะพื้นที่ในเขตเมือง และชุมชน
ด้านอุตสาหกรรม ไม่เกิดการกระจายการพัฒนาสู่ชนบท ซึ่งเป็นพื้นที่ของคนส่วนใหญ่ของประเทศ
เกิดการอพยพปัจจัยการผลิตของชุมชนโดยเฉพาะแรงงาน ซึ่งส่งผลถึงการแยกคนออกจากชุมชน
ทำให้สรุปได้ว่าแม้การพัฒนาเศรษฐกิจจะบรรลุผลตาม ความมุ่งหมาย แต่ความสำเร็จดังกล่าวได้
นำไปสู่ผลการพัฒนา ที่ไม่พึงปรารถนาทางด้านสังคม และการพัฒนานั้นอาจจะไม่ยั่งยืน เพราะคน
ในสังคมส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลประโยชน์จากกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องกันมายาวนาน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และความต่อเนื่องของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงได้ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ การพัฒนาใหม่ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคน ทั้งในฐานะ ผู้มีบทบาทสำคัญ
ในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา และเป็นผู้ได้รับประโยชน์ หรือผลกระทบโดยตรงจาก การ
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พัฒนาจึงมุ่งเน้นการพัฒนาแบบองค์รวมที่มี "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา" และมีกระบวนการที่
บูรณาการทุกด้านในการเชื่อมโยงกัน ส่วนการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน ให้มี
ความสามารถหรือประสิท ธิภาพต่อการสร้างความสุขและมีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้น เพื่อนำไปสู่
จุดมุ่งหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนและความ อยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
จากกระบวนทัศน์ใหม่ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8และความต่อเนื่องของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 9 กับปรัญญาของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในการเสริมสร้างสำนึกความเป็น
ชุมชนและท้องถิ่น โดยชุมชนเป็นผูก้ ำหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิ
ปัญญาของตนเอง และเกื้อกูลประโยชน์ ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน เสริมสร้างการ
เชื่อมโยงกระบวนการเรียนร ู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม รวมถึงการ
กระจายอำนาจ ให้ท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน และวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
กองทุน 1 ล้านบาท เป็นแหล่ง เงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพื่อ
พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้หรือ เพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและ
จำเป็นเร่งด่วนและสำหรับการนำไปสู่การสร้างกองทุน สวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือ
ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหาร
จัดการเงินทุนของตนเอง เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในด้าน
การเรียนรู้ การสร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ
รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต และเสริมสร้างศักยภาพ
และความเข้มแข็งทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สำหรับใน
แผนพัฒนาฯฉบับบที่ 10 เป็นการมุ่งเสริมให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยวิธีปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ชุ ม ชนที ่ เ ข้ ม แข็ ง จึ ง เป็ น กลไกสำคั ญ ในการขั บ เคลื ่ อ นการพั ฒ นา โดยที่
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็น
องค์ความรวม มีกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการความรู้ร่วมกันของคนในชุมชนในรูปแบบที่
หลากหลายตามภูมสิ ังคมด้วยทุนทางทรัพยากร และศักยภาพของชุมชน มีการผลิตเพื่อเลีย้ งตัวเอง
อย่างพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกชุมชน บน
พื้นฐานการเคารพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม นำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุ ข โดยสรุป
ได้เป็น 3 แนวทางหลัก
- การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
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- การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
- การเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชนในการอยู ่ ร่ ว มกัน กับ ทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกือ้ กูลกัน
วัตถุประสงค์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
1. เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สำหรับการลงทุน พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ หรือ
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และจำเป็นเร่งด่วน
2. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถ จัดระบบเงินกองทุน
บริหารจัดการเงินกองทุน้
3. เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตัวเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง การเรียนรู้ การสร้าง
และพัฒนาความคิดริเริ่ม เสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
4. กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมใน
อนาคต
5. เกิดศักยภาพ / ความเข้มแข็งของประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชนเมือง เศรษฐกิจ
สังคม
ปรัชญาของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
1. เสริมสร้างสำนึกความเป็นชุมชนและท้องถิ่น
2. ชุมชนเป็นผู้กำหนดอนาคต และจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของ
ตนเอง
3. เกือ้ กูลประโยชน์ต่อผู้ดอ้ ยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน
4. เชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม
กระจายอำนาจให้ท้องถิ่น และพัฒนาประชาธิปไตยพืน้ ฐาน
วิสัยทัศน์
“กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นศูนย์กลาง และโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ
สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา ของหมู่บ้านและชุมชนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมี
ความเป็นอยู่ที่พอเพียง อบอุ่น เข้มแข็ง สู่การเป็นภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม”
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พันธกิจ
1. สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเป็นกลไก ศูนย์กลางและโครงข่ายการเรียนรู้ เงินทุน สวัสดิภาพ
สวัสดิการ และการแก้ไขปัญหา
2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและหมู่บ้านชุมชนไปสู่ระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของชาติ ด้วยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีและภูมปิ ัญญาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
ภารกิจ
1. สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง สาหรับการลงทุน เพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย และ
บรรเทาเหตุฉุกเฉินกรณีจาเป็นเร่งด่วน
2. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และพึ่งพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมืองด้วยการ
เรียนรู้ และพัฒนาความคิดริเริ่ม ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพ และส่งเสริมเศรษฐกิ จพอเพียงใน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง
3. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ ้านและชุมชนเมือง ให้มีความสามารถในการจัดระบบและ
บริหารจัดการเงินกองทุนของตนเองให้เข้มแข็งและยั่งยืนสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชน
4. กระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมในระดับ ฐานรากของประเทศในเชิงรุก และเสริมสร้ า ง
ภูมิคมุ้ กันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ
5. ส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้บริหารจัดการเอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้สามารถคิดวิเคราะห์และเกิดการทางานเป็นหมู่คณะ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถของคนใน
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมโดยอาศัยการสร้างเครือข่ายของการทางาน แบบพหุ
ภาคี
กองทุนนี้ประกอบด้วย ทุนที่เป็นคนแต่ละคนทุนทางสังคมที่ถักทอคนแต่ละคนมาเป็นกลุ่ม
คนหรื อ สั ง คม ทุ น ทางวั ฒ นธรรมคื อ วิ ถ ี ช ี ว ิ ต ร่ ว มกั น ของกลุ ่ ม คน ที ่ ป ระสานสอดคล้ อ งกั บ
สิ่งแวดล้อมทุนทางศีลธรรม หมายถึงความถูกต้องแห่งการอยู่ร่วมกัน เช่นความเอื้ออาทร ต่อกัน
ความเชื่อถือและไว้วางใจกันได้ ความสุจริต ความเสียสละ ทุนทางทรัพยากร เช่น ดิน น้ำ ป่า
อากาศ ไร่นาวัวควายที่มีการอนุรักษ์มีการใช้อย่างเป็นธรรมและยั่งยืนทุนทางปัญญา ได้แก่การ
เรียนรู้ร่วมกันในการปฏิ บัติ และนำเอาความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและความรู้จากภาย นอกชุมชน มา
สังเคราะห์เป็นปัญญาและการจัดการเพื่อให้การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและ
PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

237

ระหว่างชุมชนกับโลกภายนอกชุมชน เป็นไปอย่างรักษาความสมดุลไว้ได้ เพื่อความเป็นปรกติและ
ยั่งยืน ทุนที่เป็นเงิน อั นช่วยกันออมไว้เพื่อให้กระบวนการออมและการจัดการรวมทั้งตัวเงิน เป็น
เครื่องกระตุ้นและส่งเสริมสร้างทุนที่ไม่ใช่เงิน 6 ประการ
ทุนที่ไม่ใช่เงิน คือ คน สังคม วัฒนธรรม ศีลธรรม ทรัพยากร และ ปัญญา ถูกถักทอเข้า
ด้วยกัน "คุณค่าที่ไม่ใช่เงิน" (nonmonetary values) คือความใกล้ชิด ความเอื้ออาทรต่อกัน ความไว้
เนื้อเชื่อใจ ความสุจริต ความเสียสละ คุณค่าที่ไม่ใช่เงินนี้มีพลังผูกพันเข้าไว้ด้วยกัน คุณค่านี้อาจ
เรียกว่าเป็น "ธรรมะแห่งการถักทอ"
ชุมชนจะก่อตัวขึ้นมาเองด้วย "ธรรมะแห่งการถักทอ" งอกงามและเติบโตไปโดยธรรมชาติ
เป็นองค์กรโดยธรรม องค์กรโดยธรรมทำให้ทุกคนมีความสุขและสร้างสรรค์อย่างยิ่ง ตรงกันข้าม
กับองค์กรโดยอำนาจที่ใช้กันโดยทั่วไปไม่ว่าในทางการเมือง ราชการ การศึกษา ศาสนา หรือธุรกิจ
ซึ่งบีบคั้น ไม่สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดความเครียด
อำนาจและเงินที่เข้าทำลาย "คุณค่าที่ไม่ใช่เงิน" และทำลายความเข้มแข็งของชุมชน หรือทำ
ให้ความเป็นชุมชนไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าเข้าใจใช้เงินให้ไปหนุนคุณค่าที่ไม่ใช่เงินเงินก็มีประโยชน์ในการ
ส่งเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชนได้
ผู้ที่เข้าไปทำงานชุมชนจะมีแต่เจตนาดีอย่างเดียวไม่ได้ทั่วโลกประสบความล้มเหลวในการ
แก้ไขความยากจนของคนชนบทเพราะอาศัยแต่เจตนาดีและเงินมหาศาลความเข้าใจธรรมชาติของ
การก่อตัวเองของชุมชนเข้มแข็งเป็นสิ่งสำคัญถ้าช่วยกันทำความเข้าใจก็จะเกิดอานิสงฆ์ มหาศาล ที่
ทำให้ประเทศชาติรอดพ้นจากสภาวะวิกฤต

2.12 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550
ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อทำหน้าที่ เป็นองค์กรเลขานุการให้กับคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) สช. เป็นองค์กรของรัฐในรูปแบบใหม่ อยู่ในกำกับนายกรัฐมนตรี โดยมี
คณะกรรมการบริหาร (คบ.) ที่แต่งตั้งโดย คสช. ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและกำกับการทำงาน
ของ สช.โดยตรง สช.ทำหน้าที่เป็นกลไก ให้ คสช. เพื่อบรรลุภารกิจตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
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เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วน
ร่วม ที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ “สังคมสุข
ภาวะ”
วิสัยทัศน์
“ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
ทางปัญญา”
พันธกิจ
สานพลังความรู้ นโยบาย และสังคม เพื่อนำไปสู่นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบน
พืน้ ฐานทางปัญญา
วัตถุประสงค์
1. เกิดนโยบายสาธารณะจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม บนพื้นฐาน
ทางปัญญา
2. เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพืน้ ฐานทางปัญญาที่ดี
3. ภาคีเครือข่ายสุขภาพมีขีดความสามารถในการพัฒนากระบวนนโยบายสาธารณะ แบบ
มีส่วนร่วมบนพืน้ ฐานทางปัญญา
4. เกิดองค์ความรูท้ ี่เพียงพอต่อการสนับสนุนกระบวนนโยบายสาธารณ แบบมีส่วนร่วมบน
พืน้ ฐานทางปัญญา
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยกระดับรูปธรรมความสำเร็จของกระบวนการนโยบายสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างพลังข้อมูล ความรู้ และปัญญา
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมพลังเครือข่ายขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม
ยุท ธศาสตร์ท ี่ 4 : สร้างสรรค์ก ารสื่อสารกระบวนการพัฒนาและขับ เคลื่อนนโยบาย
สาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 5: สร้างองค์กรต้นแบบการขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะเพื่อ
สุขภาพแบบมีส่วนร่วม
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พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่มีความสำคัญในการวางกรอบและแนวทางการ
กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ รวมทั้งสร้างองค์กรและ
กลไก เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย อันจะนำไปสู่เป้าหมายใน
การสร้างเสริมสุขภาพและดูแลแก้ไขปัญหา สุขภาพของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ครบทั้ง 4 มิติ
คือ กาย จิต สังคม และปัญญา
การดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มีเป้าหมายสูงสุดคือ การมีสังคมสุข
ภาวะ โดยใช้ยุทธศาสตร์หลัก คือ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” คือ การเชื่อมโยงสามพลัง อันได้แก่
พลังสังคม พลัง ปัญญา และพลังรัฐ เข้าทำงานร่วมกัน และมียุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 4
ประการ คือ 1. การสานพลังความร่วมมือทางสังคม 2. การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมแบบบูรณา
การ 3. การสร้างความรู้จากการปฏิบัติ และ 4. การบริหารจัดการ
ในการทำงานเพื่อให้บรรลุผลตามภารกิจ สช. จึงใช้หลักการของ “การสานพลัง” เพื่อ
เชื่อมโยง ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคม ได้ใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆ ภายใต้
พ.ร.บ.สุขภาพ แห่งชาติในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมที่เน้นการสร้าง
นำซ่อม

2.13 สถาบันอนุญาโตตุลาการ
สังกัดกระทรวงยุติธรรม
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute, Office of the
Judiciary) เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเดิมก่อตั้งขึ้นตามคำสั่งกระทรวงยุติธรรม ที่
302/2532 ลงวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2532 ในชื่อของ สำนักงานอนุญาโตตุลาการ ภายใต้สังกัดของ
สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของศาลยุติธรรม
ในขณะนั้น และมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อ
พิพาท บุคคลทั่วไปจะรู้จักสำนักงานอนุญาโตตุลาการในนาม “สถาบันอนุญาโตตุลาการ” พร้อม
กันกับที่พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 มีผลใช้บังคับ หลังจากนั้นจึงมีการออก
ข้อบังคับกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยการอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวง
ยุติธรรม พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นข้อบังคับฉบับแรกที่ใช้ในการบริหารจัดการคดีของสถาบัน
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลใช้บังคับ โดยบัญญัติให้ศาล
ยุติธรรมมีหน่วยงานธุรการที่เป็นอิสระแยกออกจากกระทรวงยุติธรรม ภารกิจการระงับข้อพิพาท
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ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ของสำนักงานอนุญาโตตุลาการ จึงแยกออกจากกระทรวงยุติธรรมมาอยู่
ภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักระงับข้ อพิพาท
ในขณะนั้น มีภารกิจดำเนินการระงับข้อพิพาททางเลือกทั้งการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท และ
การอนุญาโตตุลาการ ต่อมา ในปี พ.ศ. 2559 สำนักงานศาลยุติธรรมได้ปรับปรุงการแบ่งส่วน
ราชการภายใน ภารกิจการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
จึงอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
พ.ศ. 2559
ประเภทของข้อพิพาทที่อยู่ในการบริหารจัดการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน
ศาลยุติธรรม (Thai Arbitration Institute: TAI) มีทั้งข้อพิพาททางพาณิชย์ ข้อพิพาทระหว่างประเทศ
ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญา เช่น สัญญาก่อสร้าง เป็นต้น เป็นจำนวนกว่า 2,500 เรื่อง รวมทุนทรัพย์
กว่าล้านล้านบาท ซึ่งเป็นความสำเร็จที่เกิดจากการพัฒนาสถาบันอนุญาโตตุลาการอย่างต่อเนื่อง
ทั้งระบบในการบริหารจัดการข้อพิพาทและการบริการต่าง ๆ
สำหรับการบริหารจัดการข้อพิพาทภายใต้ ข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งมีการปรับปรุงครั้งล่าสุด
เมื่อ พ.ศ. 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการให้มี
ความรวดเร็วมากขึ้น และมีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ
นอกจากนี้ สถาบันอนุญาโตตุลาการ (TAI) ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้
ยกระดับมาตรฐานการบริการและระบบการบริหารจัดการคดีให้มีความรวดเร็ว สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้บริการมากที่สุด เช่น การชำระเงินผ่านระบบ E –payment เป็นต้น
สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม ให้บริการ อนุญาโตตุลาการ 2 รูปแบบ
คือ 1.การอนุญ าโตตุลาการในศาล ตามประมวลกฎหมายวิธ ีพิจารณาความแพ่ ง และ 2.การ
อนุญ าโตตุล าการนอกศาลตามพระราชบัญ ญัต ิอนุญ าโตตุลาการ พ.ศ. 2545 และข้อบังคั บ
สำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ สถาบันอนุญาโตตุลาการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ และ
ให้ บ ริ ก ารด้ า นอนุ ญ าโตตุ ล าการ ที ่ ม ี ค วามเป็ น อิ ส ระและมี ม าตรฐานสากล “สถาบั น
อนุญาโตตุลาการ ได้ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรชัน้ นำในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับโลก”
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วิสัยทัศน์
“ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศชั้นนำในเอเชีย”
พันธกิจ
1. ผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรการที่เป็นมิตรต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก
(ADR friendly jurisdiction)
2. สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของสถาบัน
3. ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มคี วามเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล
การอนุญาโตตุลาการ (arbitration) คือ การระงับข้อพิพาททางเลือกนอกศาล หรือ การ
ระงับข้อพิพาทโดยไม่ได้ให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน แต่ให้บุคคลที่สามที่มีความเป็นกลางและเป็นอิสระที่มัก
เรียกว่า ‘อนุญาโตตุลาการ’ ที่มคี วามรูค้ วามเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาทเข้ามาเป็นผู้ทำการวินิจฉัยชี้
ขาดข้อพิพาทดังกล่าวและกำหนดให้คู่กรณีผูกพันต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดดังกล่าว คล้ายคลึงกับ
การระงับข้อพิพาทโดยศาล เพียงแค่ไม่ได้วินิจฉัยชี้ขาดโดยศาล โดย ‘อนุญาโตตุลาการ’ หรือ
บุคคลที่สาม อาจเป็นบุคคลเดียวหรือหลายบุคคล และคู่กรณีอาจตกลงให้มีการอนุญาโตตุลาการ
กับข้อพิพาทที่ยังไม่เกิด (จัดทำล่วงหน้า), ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแล้ว , ตลอดจน ข้อพิพาทที่อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของศาล มักเรียกว่า อนุญาโตตุลาการในศาล และโดยทั่วไป ยังสามารถแบ่ง
บริการอนุญาโตตุลาการ ดังนี้
อนุญาโตตุลาการในประเทศ เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญ าโตตุลาการใน
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ไม่ว่าคู่กรณีจะมีสัญชาติใด
อนุญาโตตุลาการต่างประเทศ เป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการที่
ดำเนินการภายนอกประเทศ ไม่ว่าคู่กรณีจะมีสัญชาติใด

2.14 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ
(ปรับ ปรุงสถานะจากพระราชบัญ ญั ติ ว่ าด้ วยวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัต กรรม
แห่งชาติ พ.ศ. 2551) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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ของชาติให้มีความพร้อมที่จะดำรงชีวิตอย่างผาสุกและประกอบสัมมาอาชีวะได้โดยสอดคล้องกั บ
การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างเหมาะสมตามรัฐธรรมนูญ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ต้องใช้การวิจัยที่ผสมผสานองค์ความรู้ใน
ศาสตร์ท ุก แขนงเพื่อสรรสร้างนวัตกรรม โดยมิไ ด้จำกัดเฉพาะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเหมือนเดิมเท่านั้น ประกอบกับการอุดมศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของชาติให้มีความรู้ความสามารถและทักษะชั้นสูงในศาสตร์แขนงต่าง ๆ อยู่แล้ว ดังนั้น จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงส่วนราชการ เพื่อให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ที่ทำหน้าที่สอดคล้องกับการบริบทของประเทศที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไป และได้มีการ
กำหนดให้มีสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ใน
การกำหนดนโยบายยุท ธศาสตร์แผนด้านการอุดมศึก ษาและแผนด้านวิท ยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรมของประเทศให้มีเ อกภาพและเป็นระบบ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณและการ
ประเมินผลการปฏิบัติให้เป็นไปโดยเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
โดยสำนักงานราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีผลทำให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปลี่ยนเป็น “สำนักงานสภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ” หรือ สอวช. ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
เป็นต้นไป และได้กำหนดให้ “สอวช.” ทำหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภา
นโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด และมีหน้าที่
สนับสนุนการดำเนินงานของสภานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม ในการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้ โดยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และสังคม รวมทั้งสนับสนุนการนำ
ผลงานวิจัย และนวัตกรรมที่ส ำเร็จแล้วไปสู่ก ารผลิตที่ไ ด้ม าตรฐาน เพื่อใช้ป ระโยชน์ใ นภาค
การเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ
ทั้งนี้ สอวช. เป็นหน่วยงานของรัฐ มี ฐานะเป็นนิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการ ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐ วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธ ีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น
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สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ หรือซุปเปอร์บอร์ด
มีนายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธาน โดยสภานโยบายฯ มีหน้าที่ในการเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
แผนด้านการ อววน. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของ
รัฐบาล ต่อคณะรัฐมนตรี และพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณประจำปีด้าน อววน. ของประเทศ
ก่อนที่สำนักงบประมาณจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์จากสภานโยบายฯ
จะส่งต่อให้คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คณะกรรมการการอุดมศึกษา
และคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา นำไปแปลงสู่การปฏิบัติให้สถาบันอุดมศึกษา และ
หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก เชื่อมโยงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมกับผู้ประกอบการภาคเอกชนและภาครัฐ และสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
และสังคมได้อย่างยั่งยืน
อำนาจ หน้าที่
1. รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการ รวมถึงสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้การ
ปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ข องสภานโยบาย คณะกรรมการ คณะกรรมการพิ เ ศษเฉพาะเรื ่ อ ง และ
คณะอนุกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนด้านการอุดมศึกษา
และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท และแผนอื่น รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล
3. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับกรอบวงเงินงบประมาณประจำปี ด้านก าร
อุดมศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ รวมทั้งระบบการจัดสรรและ
บริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ให้สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผน
ตามมาตรา 11 (1)
4. เสนอความเห็นต่อสภานโยบายเกี่ยวกับการเร่งรัดและติดตามให้มีการเสนอหรือการ
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
5. สนับสนุนการดำเนินการ การติดตามและประเมินผลของคณะกรรมการพิเศษเฉพาะ
เรื่องตามมาตรา 18
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6. ประสานงานให้ ม ี ก ารจั ด ทำ บู ร ณาการ และเชื ่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล การอุ ด มศึ ก ษา
ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้ง
สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทาง และการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาการอุดมศึกษา และ
การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลและผลการวิเคราะห์ สังเคราะห์ต่อสาธารณชนตาม
ประกาศตามมาตรา 11 (7)
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับ ส่ วนราชการ หน่วยงานอื่นของรัฐ หน่วยงาน
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
8. จัดทำรายงานประจำปีของสภานโยบายตามมาตรา 11 (10)
9. ปฏิบ ัติหน้าที่อื่นตามที่บ ัญ ญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สภานโยบาย หรือคณะกรรมการอำนวยการ สอวช. มอบหมาย
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เน้นการสร้างผลกระทบเพื่อสร้า งขีด
ความสามารถในการแข่งขัน สร้างเศรษฐกิจ BCG สร้างชุมชนนวัตกรรม ปรับเปลี่ยนเชิงสังคมด้วย
นวัตกรรม และสร้างคนและสถาบันความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของประเทศ และปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมที่ยั่งยืน
ทิศทางและแนวทางการดำเนินงานในระยะถัดไป
สำนั ก งานให้ ค วามสำคั ญ ต่ อ Future setting, จั ด ทำกรอบนโยบายการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, พัฒนา New Initiative & Policy Package, ออกแบบมาตรการ
การปลดล็ อ ค และ Sandbox, System Research & Mechanism Design, Unify Data System for
Policy Formulation, budgeting & monitoring and evaluation และเป็นฝ่ายเลขานุการวิชาการของ
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
7 ทิศทางการดำเนินงานของ สอวช.
- Future Setting
- จัดทำกรอบนโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อววน.)
- พัฒนาข้อริเริ่มใหม่ และแพ็คเกจนโยบาย (New Initiative & Policy package) โดย
สอวช. ริเริ่ม Policy Accelerator เป็นกลไกพัฒนานโยบายและข้อริเริ่มใหม่ (Policy
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-

-

-

-

Formulation) ทำให้นโยบายเกิดผล (Legitimization) และนำไปสู่การขับเคลื่อนได้
อย่างรวดเร็ว
ออกแบบมาตรการ การปลดล็ อ ค และ Sandbox เพื ่ อ ให้ ม ี ก ฎหมาย ระเบี ย บ
มาตรการ กลไก และแนวปฏิบ ัติ ที่เ อื้อต่อการดำเนินกิจกรรมวิจัย และสร้ า ง
นวั ต กรรม (ease of doing innovation business) ที ่ ค รอบคลุ ม และสร้ า งความ
เข้มแข็งให้แก่ระบบวิจัยและนวัตกรรม
การวิจัยระบบและออกแบบกลไก (System Research & Mechanism Design) ทั้ง
การออกแบบโครงสร้างระบบ อววน. และการบริหารจัดการนโยบาย, ออกแบบ
ระบบบริหารจัดการและการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงออกแบบการระบบการ
ติดตามประเมินผล
รวมระบบข้ อ มู ล สำหรั บ การกำหนดนโยบาย งบประมาณและการติ ด ตาม
ประเมินผล (Unify Data System for Policy Formulation, Budgeting & M&E) เพื่อให้
ฐานข้อมูลเกิดการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน
ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการทำหน้าที่ รับผิดชอบงานวิชาการและงานธุรการของสภา
นโยบายการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ั ย และนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ ( NXPC
Secretariat)

2.15 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
“พระราชบัญญัติการแพทยฉุกเฉิน พ.ศ. 2551” สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติขึ้นเป็น
หนวยงานของรัฐที่ไมเปนสวนราชการตามกฎหมายวาด้วยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หรือไม
เปนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น เรียกโดยยอวา “สพฉ.”
ใหสถาบันมีฐานะเปน นิติบุคคล และอยูในกํากับของรัฐมนตรี
กิจการของสถาบันไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาด้วยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาด้วยเงินทดแทน แต
พนักงานและลูกจ้างของสถาบันตองได้รับประโยชนตอบแทนไมน้อยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายดัง
กลาว
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มีอํานาจหน้าที่
(1) จัดทําแผนหลักเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ.
(2) จัดทํามาตรฐานและหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบการแพทยฉุกเฉินเสนอตอ กพฉ. รวมทั้ง
กําหนดเกณฑและวิธีการปฏิบัติการฉุกเฉินตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่ กพฉ. กําหนด
(3) จัดใหมีระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(4) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเผยแพรความรูทางการแพทยฉุกเฉิน
(5) จัดใหมีการศึกษาและฝกอบรมการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน
(6) ประสานงาน ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติการฉุกเฉิน
(7) เปนศูนยกลางประสานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและตางประเทศที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับการแพทยฉุกเฉิน
(8) เรียกเก็บคาบริการทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน
(9) รับผิดชอบงานธุรการของ กพฉ. หรือปฏิบัติการอื่นตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
นีห้ รือกฎหมายอื่น หรือที่ กพฉ. มอบหมาย
รายไดของสถาบัน ประกอบดวย เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรใหตามความเหมาะสม
เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให เงินหรือทรัพยสินอื่นที่ตกเปนของสถาบัน รายไดจากคาบริการ
ทางการแพทยฉุกเฉินและการดําเนินกิจการของสถาบัน และดอกผลของเงินหรือทรัพยสิน
แผนหลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉบับที่ 3.1 พ.ศ. 2562–2565
หลักการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ 3.1 พ.ศ. 2562-2564 ได้ทบทวนปรับปรุงจากแผน
หลัก การแพทย์ฉ ุก เฉินแห่งชาติ ฉบับ ที่ 3 พ.ศ 2560-2564 โดยมีก ารวิเ คราะห์เ งื่อนไขจาก
สถานการณ์ภายใต้กระแสโลกในปัจจุบันจนถึงแนวโน้มความท้าทายในอนาคต สถานการณ์และ
บริบทของสังคมไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน โดยแผนหลักมีความสอดคล้อง
และเชื่อมโยงสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development
Goals: SDGs) รวมทั้งเป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช
2560 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล นโยบายประเทศไทย 4.0 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข การปฏิรูประบบการแพทย์
ฉุกเฉิน และแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล การ
บริการในห้องฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และการจัดการสาธารณภัยด้านการแพทย์และ
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สาธารณสุข ซึ่งแผนหลักฉบับนี้เป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินระยะปาน
กลาง ที่มุ่งเน้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการ “ลดการเสียชีวิตและความพิการจากการ
เจ็บป่วยฉุกเฉิน”
ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง มาตรา 47 บุคคลย่อมมีสิทธิ
ได้รับบริการสาธารณสุขของรัฐ และมาตรา 56 รัฐต้องจัดหรือ ดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นความจำเป็นพืน้ ฐานที่รัฐต้องจัดบริการให้กับประชาชน
เป้าหมาย
ทุกคนบนแผ่นดินไทยเข้าถึงและได้รับบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
ทันเวลา และมีมาตรฐาน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงการแพทย์
ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิผล อย่างทั่วถึง เท่าเทียม อย่างทันท่วงที ทั้งในภาวะปกติและสา
ธารณภัย โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินบนฐานความรู้ บูรณาการการ
ทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม

2.16 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
การก่อตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์ ใช้เ วลากว่า 10 ปีจึงจะประสบ
ความสำเร็จ โดยความพยายามและความร่วมมือจากทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และนักวิชาการ
สามารถแบ่งเป็นช่วงเวลาได้ 3 ระยะ ดังนี้
เริ่มต้นผลักดันร่างกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ผ่านการเก็บข้อมูลการศึกษาวิจัย
และการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั่วประเทศการเสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนฯ ฉบับ
ประชาชนประกอบ เพื่อให้กฎหมายออกมามีความสมบูรณ์และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนจนเกิดร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรมและเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป
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ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ.
2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยนิยามว่า “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” หมายความว่า
สื่อที่มีเนื้อหาส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและความมั่นคง ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
การเรียนรูท้ ักษะการใช้ชีวติ ของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี
ในครอบครัวและสังคม รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความสามัคคีและสามารถใช้ชีวิตในสังคม
ที่มคี วามหลากหลายได้อย่างเป็นสุข
ด้วยความมุ่งหวัง ถึงการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ การสร้างให้เด็กและเยาวชนใน
สังคมไทยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุผลมีความรู้และคุณธรรมจริยธรรม มีประสบการณ์ในการใช้
ชีวิตที่ดี สร้างสรรค์ รู้จักการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลาย ต้องอาศัย "สื่อ"เป็นเครื่องมือเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน เพียงแต่สื่อที่ใช้ต้องเป็นสื่อที่เหมาะสม ได้รับการพัฒนาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชนได้จริงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ถึจะเป็น
อีก กำลังสำคัญ ในการผลิต พัฒนา และเผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมการเรีย นรู้แ ละ
พฤติกรรมที่ดีของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อ
วิสัยทัศน์
“ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และฉลาดใช้ส่อื อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยนิเวศสื่อที่ดี”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่ว นในการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์
2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ และใช้ประโยชน์จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
จากทั่วถึง
3. ส่งเสริมให้เยาวชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน และครอบครัวมีทักษะในการรู้เท่าทันและ
เฝ้าระวังสื่อ
ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
1. สนับสนุนและกระตุ้นให้เกิดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมสื่อแบบต่างๆ
เพื่อทลายกรอบการผลิตเนื้อหาแบบเดิมๆ เพิ่มเนือ้ หาที่เป็นทางเลือกในการรับรู้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ได้มากขึ้น และนำเสนอข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ในมิติที่คนต้องการเพื่อการ
เล่าเรื่องที่รอบด้าน หลากหลายแง่มุม และขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นประโยชน์สู่การมี
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ส่วนร่วมของคนในสังคมได้ พร้อมทั้งสร้างฐานความรู้ด้ านต่างๆ ในการสนับสนุนการ
สร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
2. สร้าง “การมีส ่ว นร่วม” กองทุนจะเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างการมีส่วนร่วมทั้ง
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนโดยสร้างรูปแบบการประสานงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืน
กองทุนมีบทบาทหน้าที่ “เป็นผู้สนับสนุน”
- ด้าน “รู้เท่าทันสื่อ” ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรูเ้ ท่าทันสื่อในประเทศไทย
- จับมือ เครือข่าย ร่วมแรง ร่วมทุน
- เตรีย มความพร้อม ในการผลัก ดันการรู้เท่าทันสื่อเข้าสู่ระบบการศึก ษา จัดเตรีย ม
ทรัพยากรด้านข้อมูลหรืออื่นใด สนับสนุนการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สนับสนุนการวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อและการสื่อสารของไทยในเชิงลึกและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับการชีว้ ัดระดับการรูเ้ ท่าทันสื่อ
-เป็นแหล่งทุนเพื่อการสร้างสังคม “รู้ เท่าทันสื่อ” ให้แก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวเป็น
สำคั ญ พร้ อ มทั ้ ง มี บ ทบาทหน้ า ที ่ ใ นการเฝ้ า ระวั ง สื ่ อ ที ่ ค ำนึ ง ถึ ง การตรวจสอบแบบ
กัลยาณมิตร สร้างฐานข้อมูล สร้างนวัตกรรม ทำงานเชิงประเด็นและมีกลุ่มเป้าหมาย
หลากหลาย สร้างพลเมืองที่ไหวรู้ต่อการเฝ้าระวัง ทำงานแบบเครือข่ายเข้มแข็ง และ
เคลื่อนไหวผ่านสื่อสารสาธารณะ
การจัดตั้งกองทุน “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ตามมาตรา 5 ให้กองทุน
เป็นนิติบุคคลและมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
(1) รณรงค์ ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
(2) ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของผูผ้ ลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทักษะใน
การรู้เท่าทันสื่อ เฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้ส่อื ในการพัฒนาตนเอง
ชุมชนและสังคม
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
(5) ส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย อบรม พัฒนาองค์ความรู้และการสร้างนวัตกรรมด้านสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
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(6) ส่งเสริมบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณประโยชน์ ส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มีการผลิตและพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์
(7) ดําเนินการและส่งเสริมให้มีสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง
กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(2) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้
(3) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามกฎหมาย
ว่าด้วยลิขสิทธิ์ที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 12
(4) เงินที่ได้รับจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
(5) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการ หรือสิทธิประโยชน์ของ
กองทุน
(6) เงินหรือทรัพย์สินที่มผี บู้ ริจาคหรือมอบให้
(7) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย
(8) ดอกผลหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากทรัพย์สินของกองทุน
กิจการของกองทุนไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน ทั้งนี้ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้อง
ได้รับ ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก ําหนดไว้ใ นกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและ
กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน

2.17 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553) สังกัดกระทรวงดิจทิ ัลฯ
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สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล หรือ depa มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้เทคโนโลยี
ดิ จ ิ ท ั ล ให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และความมั ่ น คงของประเทศ ตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 มกราคม
พ.ศ. 2560
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ “ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” หมายความว่า ระบบ
เศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสารการผลิต การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การจําหน่ายจ่าย
แจก การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิ กส์ การคมนาคมขนส่ง การ
โลจิสติกส์ การศึกษา การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรมการสาธารณสุข การเงินการลงทุน การ
ภาษีอากร การบริหารจัดการข้อมูล และเนื้อหาหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และสังคมอื่นใด หรือ
การใด ๆ ที่มีกระบวนการหรือการดําเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิ กส์ ทั้งในกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการวิทยุคมนาคม กิจการโทรคมนาคม กิจการสื่อสารดาวเทียม
และการบริหารคลื่นความถี่ โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวมทั้งเทคโนโลยีที่มกี ารหลอมรวม หรือเทคโนโลยีอ่นื ใดในทํานองเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีเป้าหมาย
และแนวทางอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) การดําเนินการและการพัฒนาให้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย
วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทําให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการ
ประหยัดทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
(2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจทิ ัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ซึ่งต้องครอบคลุมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ใ น
ภาคพื้นดินพื้นน้ํา ในอากาศ หรืออวกาศ และเป้าหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และประโยชน์ของประชาชน
(3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอพพลิเคชั่นสําหรับประยุกต์ใช้
งานด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล
(4) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้อง
กันเพื่อให้การทํางานระหว่างระบบสามารถทํางานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่
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ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมตลอดทั้งทําให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือ และแนวทาง
การส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และมีหลักประกันการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ของประชาชนอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง
และเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
(5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ดิจทิ ัลการพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ
(6) การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากําลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้
ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ัล และส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจทิ ัล
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ และสั ง คม รวมทั ้ ง สร้ า งความตระหนั ก และรู ้ เ ท่ า ทั น สื ่ อ และ
สารสนเทศอื่นส่งเสริมและสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงบริการที่จําเป็นต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
(7) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการ
ส่งเสริมเพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย
ซึ่งเอือ้ ต่อการนําไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย
อำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2. ส่งเสริมและสนั บ สนุ นการลงทุ น หรื อประกอบกิจ การเกี่ย วกั บ อุต สาหกรรมหรื อ
นวัตกรรมดิจทิ ัล
3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรม
ดิจทิ ัล
4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและ
นวัตกรรมดิจทิ ัล
5. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการ
เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน หรือคณะกรรมการ
กำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัลมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด
7. ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ ของ
สำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล
8. ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุ คคลอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งหน่วยงานตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.
2560
การดำเนินการตาม (2) (3) (4) และ (5) ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลและ อุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล ให้หมายความรวมถึงอุตสาหกรรมหรือ
นวัตกรรมในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่เป็นประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศด้วย
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็น นิติบุคคล และไม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กองทุนประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(1) เงินทุนประเดิมที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามมาตรา ๖๐
(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
(3) เงินที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่นความถี่ ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม โดยให้
สํานักงาน กสทช. จัดสรรให้ในอัตราร้อยละสิบห้าของรายได้จากการจัดสรรคลื่นความถี่ดังกล่าว
(4) เงินที่ได้รับการจัดสรรจากรายได้ของสํานักงาน กสทช. ตามพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2553 เว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับดอกผล โดยให้สํานักงาน กสทช. จัดสรรให้ใน
อัตราร้อยละสิบห้าของเงินรายได้ของสํานักงาน กสทช. ดังกล่าว
(5) เงินที่ กสทช. โอนให้กองทุนตามมาตรา25
(6) เงินหรือทรัพย์สินที่มผี บู้ ริจาคหรือมอบให้
(7) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนหรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมาย
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(8) ค่าตอบแทน ค่าบริการ หรือรายได้จากการดําเนินกิจการของสํานักงานหรือกองทุน
รวมทั้งผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นของสํานักงานหรือกองทุน
(9) ดอกผล ผลประโยชน์ หรือรายได้อ่นื ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

2.18 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2555) สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงด้านวัคซีน นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้าน
วัคซีนแห่งชาติ อย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสนับสนุน การวิจัย การ
พัฒนาการผลิต การประกัน การควบคุมคุณภาพ การบริหารจัดการ และการจัดหาวัคซีนที่มี
คุณภาพ รวมทั้งการกระจายวัคซีนให้เป็นธรรม มีระบบ และมีเอกภาพ สอดคล้องกับความจำเป็น
สำหรับการใช้วัคซีนเพื่อการป้องกัน ควบคุม รักษา หรือลดความรุนแรงของโรค ที่ทันต่อเหตุการณ์
และความต่อเนื่องของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศใน
ด้านวัคซีน
สถาบันมีฐานะ เป็นนิติบุคคล และเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
ไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายอื่นกิจการของสถาบันไม่
อยู่ภายใต้บ ังคับ แห่งกฎหมายว่ าด้ วยการคุ ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัม พั น ธ์
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างต้อง
ได้รับการคุ้มครองและประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว
สถาบันเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรเป็นหลักและมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน
แห่งชาติเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
(2) ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจาย
วัคซีนให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอสำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
(3) บริหารจัดการเพื่อการบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินการให้สัมฤทธิ์ผลตาม
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
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(4) สร้างเครือข่ายผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัคซีน และประสานงานหรือร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ
สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับ
วัคซีน
(5) เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการข้อมูลและความรู้เชิงบูรณาการ เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย เศรษฐกิจ และวิชาการเกี่ยวกับวัคซีน เพื่อให้บริการทางวิชาการ พัฒนาข้อมูล
และสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านวัคซีน
(6) ส่งเสริม สนับสนุน หรือดำเนินการให้มีการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน
ของประเทศ
ยุทธศาสตร์ในวาระแห่งชาติด้านวัคซีน
เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพที่มีอยู่ของหน่วยงานเครือข่ายด้านวัคซีนในประเทศไทย ตลอดจน
ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการพั ฒ นาวั ค ซี น ในช่ ว งระยะเวลาที ่ ผ ่ า นมา หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยที่
รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละด้านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการ
กำหนดให้ทิศทางการพัฒนางานด้านวัคซีนในภาพรวมและแต่ละด้านมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อ
เร่งรัดให้การวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนในประเทศมีความก้าวหน้าโดยเร็ว ยุทธศาสตร์สำคัญที่
ได้กำหนดในวาระแห่งชาติดา้ นวัคซีน มีจำนวน 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
วัคซีนแห่งชาติโดยหน่วยงานกลางด้านวัคซีนของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านวัคซีนภายในประเทศให้มีองค์ความรู้
เพียงพอ และมีทักษะเฉพาะด้านที่เหมาะสมกับภารกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 จัดตั้งและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยพัฒนาการ
ผลิต และการควบคุมคุณภาพวัคซีนตัง้ แต่การวิจัยพัฒนาจนถึงการใช้วัคซีน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการผลิตวัคซีนได้เองภายในประเทศทั้งวัคซีน
พื้นฐานและวัคซีนที่จำ เป็นต้องใช้สำ หรับการป้องกันควบคุมโรคในภาวะปกติและเมื่อเกิดการ
ระบาด
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2.19 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554) สังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ คธอ. (ETDA) องค์กรที่ก่อตั้งขึ้นมาในปี
2554 ให้ เ ป็ น องค์ ก รที ่ ม ี ห น้ า ที ่ ส ำคั ญ ในการ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นา ธุ ร กรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Transactions) หรือ ธุรกรรมออนไลน์ ภายใต้ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และ พระราชบัญญัติสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2562 เป็นองค์กรที่ออกแบบมาให้ส่งเสริมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ที่ทุกภาคส่วนสามารถทำธุรกรรมที่น่าเชื่อถือผ่านทาง
ออนไลน์ ได้อย่างมั่นใจและมั่นคงปลอดภัย
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กร ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยสร้าง
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าทันกับสถานการณ์โลก”
พันธกิจ
1. กำกับดูแลธุรกิจบริก ารดิจิท ัล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ รองรับการขยายตั วของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
3. ร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างบูรณาการ
และเชื่อมโยง
หน้าที่และอำนาจ
ตาม พ.ร.บ. สำนัก งานพัฒนาธุรกรรมทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. 2562 (มาตรา 5) ให้
สำนักงานรับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และมีหน้าที่และ
อำนาจ ดังต่อไปนี้
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
2. จัด ทำแผนยุท ธศาตร์ก ารพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้ านมาตรฐานที่สอดคล้ อ งกั บ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจทิ ัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
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3. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง ทั ้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนให้ ม ี ก าร
ดำเนินการด้านธุรกรรมทำอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการ
พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งทางการเงิน การค้า การลงทุน และการนำเข้าส่งออก
รวมทั้งการให้บริการประชาชนของภาครัฐให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
4. ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีดิจิ ทัลเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งส่งเสริม
การออกแบบสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ในการกำหนดมาตรฐานเรื่องดังกล่าว
5. จั ด ทำข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ มาตรฐาน และมาตรฐานหรื อ กลไกการกำกั บ ดู แลที่
เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้
หน่วยงาน ทังภาครัฐและเอกชนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องและเชื่อมโยง
กันอย่างมีความมั่นคงปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ
6. กำกับ ดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเ ล็กทรอนิกส์ ตามรา
ชกฤษฏีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการใหเการส
นับสนุนการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
7. วิเคราะห์และรับรองความสอดคล้องและความถูกต้องตามมาตรฐานหรือ มาตรการ
หรือกลไกการกับกำดูแล ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางอิเล้กทรอนิกส์และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์
8. เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการให้ บ ริ ก ารทางวิช าการหรื อให้ บ ริ ก ารที ่ เ กี ่ ย วกั บ การพัฒนา
ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การทำธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ก่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
หน่วยงานเอกชนและประชาชน รวมทั้ง เผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจในการทำ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
9. ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศใน
กิจการ ที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน
10. ฝึกอบรมเพื่อยกระดับของบุคลากรของสำนักงานและบุคลากรภายนอกให้มีทักษะ
เกี่ยวกับมาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัย และการสร้างความน่าเชื่อถือในระบบและ
การให้บริการทางธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
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11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการ
มอบหมาย หรือตามที่กฏหมายกำหนด

2.20 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2551) สังกัดกระทรวงกลาโหม
พระราชบัญ ญัติเ ทคโนโลยีป ้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 มาตรา 21 สถาบันเทคโนโลยี
ป้ อ งกั น ประเทศ เรี ย กโดยย่ อ ว่ า “สทป.” และให้ ใ ช้ ช ื ่ อ ภาษาอั ง กฤษว่ า “Defence Technology
Institute” เรียกโดยย่อว่า “DTI” ให้สถาบันเป็นหน่วยงานของรัฐ มีฐานะเป็น นิติบุคคล และไม่เป็น
ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นกิจการของสถาบันไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพั นธ์
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้อ ำนวยการ เจ้าหน้าที่ และ
ลูกจ้างของสถาบันต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
“เทคโนโลยี ป ้ อ งกั น ประเทศ”หมายความว่ า วิ ท ยาการในการน าองค์ ค วามรู ้ ท ี ่ ม ี อยู่
หลากหลายแขนงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการป้องกันประเทศและด้านการทหารอื่น ๆ
รวมถึงการประยุกต์ใช้ประโยชน์แก่ประเทศเป็นส่วนรวม
“อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ” หมายความว่า การวิจัย การพัฒนา การออกแบบ การ
ผลิตการประกอบรวม การปรับปรุง การซ่อมสร้าง การเปลี่ยนลักษณะ การแปรสภาพ หรือการ
ให้บริการซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการป้องกันประเทศ โดยอาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้
มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศและดำเนินการ
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
(2) ส่งเสริมและสนับ สนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
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(4) ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
(5) เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
วิสัยทัศน์
“เป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ของภูมิภาครวมทั้ง
ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่สากล”
พันธกิจ
1. ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จ ั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี ป ้ อ งกั น ประเทศ และ
ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
2. ส่งเสริมและสนับ สนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม
หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
4. ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5. เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ให้แก่ก ระทรวงกลาโหม และหน่วยงานของรั ฐ เพื ่อใช้ใ นการกำหนดนโยบายและ
แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
เป้าหมาย
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต
สามารถแข่งขัน รวมทั้งลดการพึ่งพาหรือนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการปรับ ปรุงสภาพแวดล้อมด้าน
อุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศให้ เ อื ้ อ อำนวยต่ อ สทป. และภาคเอกชนในการดำเนิ น กิ จ การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบ
ตั้งแต่การศึกษาวิจัย การพัฒนา การผลิต และการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับเปลี่ยนสถานะของ
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ประเทศไทยจากการเป็นผู้ซื้อมาเป็นผู้วิ จัย ผู้พัฒนา และผู้ผลิตเพื่อการใช้งานภายในประเทศและ
การส่งออกต่อไป
หน้าที่และอำนาจ
(1) ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ
(2) ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิตกิ รรมใด ๆ ทั้งในและนอกราชอาณาจักร
(3) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
(4) กู้ยืมเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
(5) จัดให้มีและให้ทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(6) ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
(7) จัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลอื่นในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นนิติบุคคล รวมตลอดถึงการเข้า
ร่วมทุนถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่ วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพื่อดำเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศทั้งนี้ ตามหลัก เกณฑ์และวิธีก ารที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
(8) เรียกเก็บและรับค่าธรรมเนียม ค่าบำรุง ค่าตอบแทน ค่าผลิตภัณฑ์ ค่าเช่า ค่าแห่งสิทธิ
และค่าบริการในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน รวมทั้งทำความตกลงและกำหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับการนัน้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการกำหนด
(9) มอบหมายให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนเพื่อประกอบกิจการต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน
และตาม (2) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยการนั้น รวมทั้งต้องเป็นไปตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีพันธกรณีดว้ ย
(10) ส่งผู้ปฏิบัติงานไปปฏิบัติงานในกิจการที่สถาบันเข้าร่วมทุน ถือหุ้น เป็นหุ้นส่วนกับ
บุคคลอื่นหรือในกิจการของภาคเอกชนภายใต้วัตถุประสงค์ของสถาบัน
(11) ให้บริการทดสอบและรับรองผลการทดสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ ต้นแบบ หรือผลิตภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สถาบันทดสอบ
(12) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน
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2.21 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ได้นยิ ามไว้ ดังนี้
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” หมายความว่า บริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ตั้ง
ขึน้ ตามกฎหมายไทย ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดยมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ สั ง คมเป็ น เป้ า หมายหลั ก ของกิ จ การ และได้ ร ั บ การจดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติน้ี
“กลุ่มกิจการเพื่อสังคม” หมายความว่า บุคคลธรรมดา กลุ่มบุคคล ชุมชน หรือนิติบุคคลที่
ตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทย ซึ่งดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือการบริการ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อสังคมเป็นเป้าหมายหลักของกิจการ และได้รับการจดแจ้งเป็นกลุ่มกิจการเพื่อ
สังคมตามพระราชบัญญัติน้ี
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ สวส. เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ
และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ให้สำนักงานมี
ฐานะเป็น นิติบุคคล และอยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรี
กิ จ การของสำนั ก งานไม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ บ ั ง คั บ แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
แต่เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสำนักงานต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนโดยรวมไม่น้อยกว่าที่ก ำหนดไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน
ให้สำนักงานรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการ และมีหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
เพื่อให้มคี วามเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม และเสนอแนวทางในการส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์แก่วิสาหกิจ
เพื่อสังคม หรือบุคคลซึ่งให้การสนับสนุนกิจการของวิสาหกิจเพื่อสังคมต่อคณะกรรมการ
(2) จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้ความ
เห็นชอบ
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(3) ให้คำแนะนำ ฝึกอบรม และส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมให้สามารถพัฒนาการบริหาร
จัดการในด้านการเงิน การบัญชี การตลาด เทคโนโลยี และด้านอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการของวิสาหกิจ
เพื่อสังคม
(5) ให้คำปรึกษาหรือความช่วยเหลือในการขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล การขออนุมัติ
อนุญาต และการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น
(6) จัดให้มีมาตรการในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้สามารถ
พัฒนาเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้ต่อไป
(7) วิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์ อุปสรรค และความสำเร็จของวิสาหกิจเพื่อ
สังคมในประเทศ และจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี
(8) เป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจ
เพื่อสังคม ตลอดจนรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ
(9) บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
กองทุน

2.22 สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
(ปรับปรุงสถานะจาก พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การ
มหาชน) พ.ศ. 2546) (พระราชกฤษฎีกายุบเลิกสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
พ.ศ. 2562) สังกัดกระทรวงพลังงาน
ตามที่พระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24
กันยายน 2562 ทำให้ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน ยุบเลิก โดยเปลี่ยนไปเป็นสำนักงานกองทุน
น้ำมันเชื้อเพลิง มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิตบิ ุคคลและไม่เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่า
ด้ว ยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือ
กฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้มีการคุ้มครองผู้บริโภค ลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากวิก ฤตการณ์ราคาพลังงานที่สูงขึ้น เพื่อรักษา
เสถีย รภาพของราคาพลังงานภายในประเทศ และเพื่อแก้ไ ขและป้องกันภาวการณ์ขาดแคลน
พลังงาน ตลอดจนการเสริมสร้างภูมิคมุ้ กันทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต
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รัฐบาลอาศัยอำนาจตาม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จึง
ได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) ซึ่งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนที่ 26 ก ลงวั นที่ 26 มีนาคม 2545 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27
มีนาคม 2546 .ห้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่ง เรียกว่า “กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง” ในสำนักงาน
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศให้
อยู่ในระดับที่เหมาะสมในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิง
ให้สำนักงานกองทุนน้้ามันเชื้อเพลิง มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็น นิติบุคคล และไม่
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น และให้อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน
กิ จ การของสำนั ก งานไม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ บ ั ง คั บ ของกฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
แต่เ จ้าหน้าที่ และลูก จ้ างของสำนัก งานต้ องได้รับ ประโยชน์ ตอบแทนไม่ น้อ ยกว่ าที่ก ำหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงิน
ทดแทน
หน้าที่และอำนาจ
(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
(2) จัดทำแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ ำมัน
เชื้อเพลิงรวมทั้งรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานและการเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหา
อุปสรรคการปฏิบัติการตามแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการ
(3) กู้ยืมเงินตามมาตรา 26
(4) เสนอแผนการเงินและงบประมาณประจำปีต่อคณะกรรมการ
(5) จัดทำรายงานประจำปีและความเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้าน
ต่าง ๆ ของสำนักงาน รวมทั้งรายงานการเงินและบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการ
(6) ถือกรรมสิทธิ์ มีสทิ ธิครอบครอง และมีทรัพย์สินใด ๆ
(7) ก่อตั้งสิทธิหรือทำนิตกิ รรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน
(8) ดำเนินคดีทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุน
หรือการบริหารกองทุนและกิจการอื่นที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับการจัดการกิจการของกองทุน
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(9) ปฏิบัติการตามที่คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ
คณะกรรมการมอบหมาย
(10) ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงาน
กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
ในปี พ.ศ. 2516 ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคา
น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศสูงขึ้นตามไปด้วย คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น จึงได้ออกพระราชกำหนด
แก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้
นายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งเพื่ อกำหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันการขาดแคลนน้ำ มัน
เชื้อเพลิงให้ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในแต่ละช่วงเวลา
ในปี พ.ศ. 2520 กลุ ่ ม ประเทศผู ้ ส ่ ง ออกปิ โ ตรเลี ย ม (Organization of the Petroleum
Exporting Countries : OPEC) ได้ ป ระกาศขึ ้ น ราคาน้ ำ มั น ดิ บ เป็ น เหตุ ใ ห้ ผ ู ้ ค ้ า น้ ำ มั น ไม่ ส ามารถ
รับภาระขาดทุนในการนำน้ำมันดิบเข้ามากลั่นในประเทศ หรือนำน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปเข้ามา
จำหน่ายได้อีกต่อไป รัฐบาลจึงได้ทำการปรับราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากโรงกลั่นน้ำมันใน
ประเทศให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การปรับราคาขายปลีกดังกล่าวเป็นไปในสัดส่วนที่น้ อยกว่าการ
เพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันดิบ รัฐบาลจึงได้จัดตั้งกองทุนรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ตามคำสั่ง
นายกที่ 178/2520 ลงวันที่ 19 กันยายน 2520 เรื่องการกำหนดให้ผู้ค้าน้ำมันส่งเงินเข้ากองทุน
รักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อ เพลิงและการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ค้าน้ำมั น โดยให้ผู้ผลิตน้ ำ มัน
เชื้อเพลิงและผู้จำหน่าย รวมทั้งผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ส่งเงินเข้ากองทุนรักษาระดับราคา
น้ำมันเชื้อเพลิง และจะใช้เงินจากกองทุนรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในการจ่ายเงินชดเชยให้
แก่ผคู้ ้าน้ำมัน
ในปี พ.ศ. 2521 รัฐบาลได้ประกาศเพิ่มค่าเงินบาท ทำให้ผู้นำเข้าน้ำมันได้กำไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยน รัฐบาลเห็นว่ากำไรที่เกิดขึน้ ไม่ใช่กำไรจากการดำเนินงาน จึงได้มคี ำสั่งนายกรัฐมนตรีที่
206/2521 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2521 จัดตั้งกองทุนรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (เงินตรา
ต่างประเทศ) และกำหนดให้ผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงนำส่งกำไรที่เกิดจากการเพิ่มค่าเงินบาทเข้า
กองทุนรักษาระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (เงินตราต่างประเทศ) เพื่อเก็บไว้ใช้ทดแทนเมื่อราคา
น้ำมันดิบเพิ่มสูงขึน้
ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 กลุ่มประเทศผู้ส่งออกปิโ ตรเลีย ม (OPEC) ได้ป ระกาศขึ้นราคา
น้ำมันดิบ 4 ครั้ง เพื่อเป็นการรัก ษาระดับ ราคาขายปลีก น้ ำ มันเชื้อเพลิ งภายในประเทศให้ ม ี
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เสถียรภาพ ไม่ต้องปรับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงทุกครั้งที่ราคาน้ำมันดิบเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
รัฐบาลต้องการรวมกองทุนต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการรักษาระดับราคาขายปลีกน้ ำมันเชื้อเพลิงให้
เป็นกองทุนเดียวกัน จึงได้จัดตั้งกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้น ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ สร. 0201/9
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2522 โดยการรวมกองทุนรักษาระดับน้ำมันเชื้อเพลิงกับกองทุนรักษาระดับ
ราคาน้ำมันเชื้อ เพลิง (เงินตราต่างประเทศ) เข้าด้วยกัน
ปัจจุบันกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดตั้งขึ้นตาม คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2547 เรื่อง กำหนด
มาตรการเพื่อแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชือ้ เพลิง ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 122 ตอนที่ 25 ง ลงวันที่ 23 มีนาคม 2548 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2547
เป็นคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดแก้ไขและ ป้องกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการรักษาเสถียรภาพของระดับ
ราคาขายปลีกน้ำมัน เชื้อเพลิงภายในประเทศ

2.23 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พ.ศ.
2562” มีผลใช้บ ั งคับ เมื่ อวัน ที ่ 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุป ระสงค์เ พื่ อกำหนดนโยบาย
มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัย
คุ ก คามทางไซเบอร์ มิ ใ ห้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ความมั ่ น คงของรั ฐ และความสงบ เรี ย บร้ อ ย
ภายในประเทศ รวมทั้งให้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
(สกมช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบงานตามพระราชบัญญัติ และประสานการปฏิบัติงานร่วมกันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าในสถานการณ์ทั่วไปหรือสถานการณ์ที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างร้ายแรง
อันจะทำให้การป้องกันและการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในพระราชบัญญัติน้ี
“การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์” หมายความว่า มาตรการหรือการดำเนินการที่
กำหนดขึ้นเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทาง
ทหาร และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
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“ภัยคุกคามทางไซเบอร์” หมายความว่า การกระทำหรือการดำเนินการใด ๆ โดยมิชอบ
โดยใช้คอมพิวเตอร์หรื อระบบคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมไม่พึงประสงค์โดยมุ่งหมายให้เกิดการ
ประทุษร้ายต่อระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง และเป็นภยันตราย
ที่ใกล้จะถึงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายหรือส่งผลกระทบต่อ การทำงานของคอมพิวเตอร์ ระบบ
คอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
มาตรา 5 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ” เรียกโดยย่อว่า “กมช.” และให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “National
Cyber Security Committee” เรียกโดยย่อว่า “NCSC” มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
หน้าที่และอำนาจ
(1) เสนอนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรา 42 และมาตรา 43 ต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ ซึ่งต้องเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในมาตรา 42
(2) กำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
สำหรับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
(3) จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เสนอต่อคณะรัฐมนตรี
สำหรั บ เป็ น แผนแม่ บ ทในการรัก ษาความมั ่น คงปลอดภั ย ไซเบอร์ ใ นสถานการณ์ป กติ แ ละใน
สถานการณ์ที่อาจจะเกิดหรือเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยแผนดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนระดับชาติและกรอบนโยบายและแผนแม่บทที่เกี่ ยวกับการรักษา
ความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(4) กำหนดมาตรฐานและแนวทางส่งเสริมพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สร้างมาตรฐานเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ
กำหนดมาตรฐานขั้นต่ ำที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมถึงส่งเสริมการรับ รองมาตรฐานการรัก ษาความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ใ ห้ก ับ หน่ว ยงาน
โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และ
หน่วยงานเอกชน
(5) กำหนดมาตรการและแนวทางในการยกระดับทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญในด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโครงสร้าง
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พื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงาน
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(6) กำหนดกรอบการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(7) แต่งตัง้ และถอดถอนเลขาธิการ
(8) มอบหมายการควบคุมและกำกับดูแล รวมถึงการออกข้อกำหนด วัตถุประสงค์ หน้าที่
และอำนาจ และกรอบการดำเนินการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้หน่วยงาน
ควบคุม หรือกำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ
(9) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยไซเบอร์ แผนปฏิบัติการเพื่อการรักษาความมั่น คงปลอดภัยไซเบอร์และการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี
(10) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หรือคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(11) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้ มีหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(12) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มี
ผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญหรือแนวทางการพัฒนามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซ
เบอร์ให้คณะรัฐมนตรีทราบ
(13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

2.24 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สังกัดกระทรวงดิจทิ ัลฯ
พระราชบั ญ ญั ต ิ น ี ้ เ รี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ต ิ ค ุ ้ ม ครองข้ อมู ล ส่ ว นบุค คล พ.ศ. 2562”
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่าการเก็บรวบรวม
ใช้ หรือเปิดเผยนั้น ได้กระทำในหรือนอกราชอาณาจักรก็ตามในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอยู่นอกราชอาณาจั กร พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่การเก็บ
รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรโดย
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การดำเนินกิจกรรมของผูค้ วบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เมื่อ
เป็นกิจกรรม ดังต่อไปนี้
(1) การเสนอสินค้าหรือบริการให้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในราชอาณาจักร ไม่ว่า
จะมีการชำระเงินของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ก็ตาม
(2) การเฝ้าติดตามพฤติกรรมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึน้ ในราชอาณาจักร
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุ ประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของประเทศ สำนักงานเป็นหน่วยงานของรัฐมีฐานะเป็น นิติบุคคล และไม่เป็นส่วนราชการตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หรือรัฐ วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธ ีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่น
กิ จ การของสำนั ก งานไม่ อ ยู ่ ภ ายใต้ บ ั ง คั บ แห่ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการคุ ้ ม ครองแรงงาน
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสั มพันธ์ กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่พนักงานและลูกจ้างของสำนักงานต้องได้รับ
ประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
หน้าที่และอำนาจ
(1) จัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานด้านการส่งเสริม และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่
สอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม
(2) ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมตามแผนแม่บท
ตาม (1) รวมทั้งจัดให้มกี ารประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทดังกล่าว
(3) กำหนดมาตรการหรือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี
(4) ออกประกาศหรือระเบียบเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติน้ี
(5) ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปยัง
ต่างประเทศ
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(6) ประกาศกำหนดข้อปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นแนวทางให้ผู้ควบคุม
ข้อมูลส่วนบุคคลและผูป้ ระมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลปฏิบัติ
(7) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีให้มีการตราหรือปรับปรุงกฎหมายหรือกฎที่ใช้บังคับอยู่ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(8) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาหรือทบทวนความเหมาะสมของ
พระราชบัญญัติน้อี ย่างน้อยทุกรอบห้าปี
(9) ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้ความคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคลของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
(10) ตีความและวินิจฉัยชีข้ าดปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติน้ี
(11) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ประชาชน
(12) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
(13) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นหน้าที่และ
อำนาจของคณะกรรมการ

3.ส่วนราชการ
3.1 สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานประกันสังคม (อังกฤษ: Social Security Office) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533 เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งในเรื่องการประสบ
อันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนี้เนื่องและไม่เนื่องจากการทำงาน รวมไปถึงการ
คลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ โดยมีนายอำ
พล สิงหโกวินท์ เป็นเลขาธิการคนแรก
สำนัก งานประกันสังคม หรือ สปส. การประกันสังคมในประเทศไทย ในประเทศไทย
กองทุนเงินทดแทน นับเป็นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย ที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้างกรณี
ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยด้วยโรคอันเนื่องมาจากการทำงาน ทั้งนีก้ องทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นใน
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ประเทศไทยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริหารของสำนักงานกองทุนเงินทดแทน กรม
แรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 โดยในปีแรกของ การให้
ความคุ้มครอง จะครอบคลุมเฉพาะ สถานประกอบการที่มีลูก จ้าง 20 คนขึ้นไปที่อยู่ใ นเขต
กรุงเทพฯ แล้วจึงค่อย ๆ ขยายความคุ้มครองออกไปจนครบทุกจังหวัด ทั่ วประเทศใน วันที่ 1
กรกฎาคม 2531 จวบจนกระทั่งได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้มีผล
บังคับใช้ตงั้ แต่ วันที่ 2 กันยายน 2533 เป็นต้นมา
ประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง ทั้งใน
เรื่องการประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งนีเ้ นื่องและไม่เนื่องจากการทำงาน
รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ
วิสัยทัศน์ :
" ก้าวสู่องค์กรประกันสังคมชัน้ นําในภูมิภาคอาเซียน "
พันธกิจ :
“ การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวติ ที่มั่นคง ”
กองทุนเงินทดแทน จะจ่ายค่าชดเชยในกรณีที่ขาดรายได้มากกว่า 3 วัน แต่ไม่ถึง 1 ปี ร้อย
ละ 60 ของรายได้ต่อวันของลูกจ้าง กรณีพิการจะจ่ายให้ไม่เกิน 8 ปี ร้อยละ 60 ของรายได้ต่อวัน
ของลูกจ้าง กรณีทุพพลภาพจะจ่ายให้ไม่เกิน 15 ปี ร้อยละ 60 ของรายได้ต่อวันของลูกจ้าง และ
หากเสียชีวิตจะจ่ายให้ในระยะเวลา 8 ปี หลังเสียชีวิต ร้อยละ 60 ของรายได้ต่อวันของลูกจ้าง ค่า
ทำศพผู้ประกันตนรายละ 30,000 บาทโดยคิดจากค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ คูณด้วย 100
คำว่า "ประกันสังคม" เริ่มใช้ในประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2480 พร้อมๆ กับคำว่าสังคม
สงเคราะห์ โดยหลักการและแนวทางมีการนำมาใช้ปฏิบัตินานแล้วเช่น การที่ชาวบ้านช่วยกันเรี่ยไร
เงินรวบรวมเป็นเงินก้อน เพื่อช่วยเหลือเป็นค่าทำศพให้แก่สมาชิกในชุมชนเดียวกันที่ถึงแก่กรรม
สำนักงานประกันสังคม ประกอบด้วยกรรมการฝ่ายนายจ้าง กรรมการฝ่ายลูกจ้าง และ
กรรมการจากภาครัฐบาล และอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม คุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติก ารกลับเป็นผู้ป ระกันตน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติก องทุน เงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ความหมายของการประกันสังคมในสมัยปัจจุบันคือ โครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาล มี
วัตถุประสงค์ที่จะสร้างความมั่นคงหรือหลักประกันให้แก่ประชาชน โดยมีวิธีการจัดเก็บรายได้ส่วน
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หนึ่งจากประชาชนที่มีรายได้ เงินที่เก็บนี้นำมาสมทบรวมกันเป็นกองทุนกลาง นำมาใช้จ่ายเป็นค่า
ทดแทนให้แก่ประชาชนตามเงื่อนไขที่กำหนดเงินที่เรียกเก็บนี้หากเป็นกรณีเก็บจากผู้ที่ทำงาน
รับจ้าง ก็ให้นายจ้างจ่ายสมทบเท่ากับที่ลูกจ้างจ่ายเสมอ และในทุกกรณีรัฐบาลจะจ่ ายสมทบด้วย
แต่เป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่นายจ้างจ่ายเสมอ และเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าที่ลูกจ้างจ่ายเสมอ
สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่หลักที่ต้องดูแลผู้ประกันตนดังต่อไปนี้
1. การรับ เรื่องร้องเรีย นจากผู ้ป ระกัน ตนกรณีต ่า ง ๆ รวมถึงดูแลข้อพิพาทระหว่ า ง
โรงพยาบาลกับผูป้ ระกันตนในเบือ้ งต้น
2. การจัดการและตรวจสอบกองทุนเงินทดแทนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไข
ของสำนักงานประกันสังคมเนื่องจากกองทุนทดแทนมีข้อบังคับที่ชัดเจนในเรื่องการ
บาดเจ็บจากการทำงานถึงจะทำการเบิกจ่ายได้
3. บริหารเงินของผู้ประกันตน นายจ้าง และรัฐบาลโดยพยายามให้ได้กำไรเสมอไม่ว่ามาก
หรือน้อยก็ตาม
4. รับการแจ้งเรื่องการขอเป็นผู้ประกันตน, การลาออกจากการเป็นผู้ประกันตน
5. รับการแจ้งเรื่องเบิกจ่ายเงินค่าทันตกรรมของผูป้ ระกันตน ซึ่งปัจจุบันเบิกได้ปีละไม่เกิน
900 บาท
6. แจ้งข่าวสารให้บริษัทและผู้ประกันตนรับทราบรวมถึงการประสานงานที่ดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัทอันเป็นตัวแทนผูป้ ระกันตน
7. สำรองจ่ายงบฉุกเฉินเท่าที่จำเป็นในกรณีที่มีการประสบอันตรายฉุกเฉินสามารถรักษา
ได้ในโรงพยาบาลเฉพาะที่รับบัตรประกันสังคมทั่วราชอาณาจักรไทย
8. ดูแลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคม อาทิเช่น กรณีคนไข้
ต้องเข้าพักในโรงพยาบาล หรือต้องเคลื่อนย้ายคนไข้ด้วยรถพยาบาล รวมถึงให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส สุจริต เที่ยงธรรมและสามารถตรวจสอบได้
9. รับแจ้งเรื่องขอเงินสงเคราะห์บุตรของผู้ประกันตน และการเสียชีวิตของผู้ประกันตน
รวมถึงตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสำนักงานประกันสังคม อาทิ
เช่นการเสียชีวิตจากการทำงานหรือการเสียชีวิตจากเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงาน
นอกจากนั้นสำนักงานประกันสังคมยังได้มีส่วนในการช่วยเหลือบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่
นายจ้างและลูกจ้างในประเทศต่าง ๆ เฉพาะประเทศไทยสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินนโยบายที่
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ยืดหยุ่นในการเรียกเก็บเงินจากนายจ้างและลูกจ้างโดยเรียกเก็บให้ต่ำลงกว่าร้อยละ 5 ในบางครั้ง
บางคราว เช่น กรณีอุทกภัยในประเทศไทย พ.ศ. 2554 เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างและนายจ้างหรือกรณี
การเพิ่มขึน้ ของค่าแรงขั้นต่ำ ในปี พ.ศ. 2556
อำนาจหน้าที่
ภารกิจเกี่ยวกับการบริหารการประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง ดังต่อไปนี้
1. ปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง
2. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม กฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. บริหารกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
4. คุ้มครอง ดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด
5. พัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการ วิธีการด้านประกันสังคมและเงินทดแทน รวมทั้ง
ประสานแผนการปฏิบัติงานของสำนักงาน
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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คำถามท้ายบท
1. จงอธิบายความสำคัญของกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
2. จงยกตัวอย่างกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
3. จงยกตัวอย่างความสัมพันธ์กับรัฐของกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
4. จงยกตัวอย่างที่มาขอเงินทุนของกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
3. จงยกตัวอย่างอำนาจหน้าที่ของกองทุนที่เป็นนิติบุคคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 10 หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
หัวข้อเนื้อหา
1. ความสำคัญของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
2. ที่มาของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
3. อำนาจหน้าทีข่ องหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความสำคัญของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
2. เข้าใจความเป็นมาของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
3. เข้าใจอำนาจหน้าที่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
สื่อการสอน
1. สื่อการสอน Power Point
2. เอกสารประกอบการ
3. โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
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บทที่ 10
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
เป็นหน่วยงานให้บริการภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระแต่ไม่มีสถานะเป็น
นิติบุคคล ยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมและอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมมีเป้าหมายให้บริการหน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นหลัก และหากมีกำลังการผลิตส่วนเกินจะ
ให้บริการหน่วยงานอื่นและประชาชนได้ (ซึ่งทำให้แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจที่มิได้เป็นนิติบุคคล เช่น
โรงงานยาสูบฯ ที่ให้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแก่ประชาชนเป็นหลัก)
การดำเนินงานใช้รูปแบบวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่สามารถจะเรียกเก็บค่าบริการจาก
หน่วยงานเจ้าสังกัด หรือลูกค้าผูร้ ับบริการอื่น ๆ ได้ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไรและไม่นำส่ง
รายได้เข้ารัฐโดยตรง หรือจำเป็นต้องเลี้ยงตัวเองได้เป็นสำคัญ แต่ในบางกรณีอาจมีการวางเงื่อนไข
ให้ตอ้ งนำส่งรายได้เหนือรายจ่ายบางส่วนเข้ารัฐตามสมควร
แนวความคิด ของแผนยุทธศาสตร์ก ารพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550)
ประกอบกับเจตนารมณ์และเงื่อนไขตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ทำให้เกิดความจำเป็นในการออกแบบโครงสร้างองค์กรรูปแบบอื่น
ที่มใิ ช่ส่วนราชการ โดยเฉพาะในส่วนของภารกิจงานเกี่ยวกับการให้บริการหรืองานสนับสนุน (noncore function) บางประการ ซึ่งยังไม่สมควรหรือไม่มีเหตุผลสนับสนุนรองรับในการยุบเลิกและให้
เอกชนเข้ามาดำเนินการแทน แต่การดำเนินภารกิจงานดังกล่าวต้องอาศัยนวัตกรรมทางการบริหาร
จัดการและความเป็นอิสระ คล่องตัว โดยเฉพาะการมุ่งเน้นถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความ
คุ้มค่า คุณภาพและความพึงพอใจของผูร้ ับบริการ
นอกจากนี ้ จากการสำรวจวิ ธ ี ก ารดำเนิ น งานที ่ ม ี ค วามเป็ น เลิ ศ ในระดั บ นานาชาติ
(International Best Practices Survey) พบว่า บรรดาประเทศชั้นนำต่าง ๆ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะพิ เ ศษขึ ้ น เป็น เวลานานพอสมควรแล้ ว เพื ่ อ อุ ด ช่ อ งว่ า งเกี ่ ย วกั บ การจัด
โครงสร้างองค์ก ารในภาครัฐ อาทิเ ช่ น ประเทศสหราชอาณาจัก รได้ จัดตั ้งหน่วยงานเรี ย กว่ า
Executive Agency (EA) รวมทั้งสิน้ ประมาณมากกว่า 200 แห่ง ประเทศแคนาดาได้จัดตั้งหน่วยงาน
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เรียกว่า Special- Operating Agency (SOA) รวมถึงประเทศอื่น ๆ เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ศึกษาเพื่อให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ (Service Delivery Unit) ขึน้ ในกระทรวง ทบวง กรมในสังกัดฝ่ายบริหาร เพื่อรับผิดชอบเป็นผู้
ดำเนินงานให้บริการ (service provider) บางประเภทแก่ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการอื่น
หรือประชาชนโดยทั่วไป โดยมีอิสระความคล่องตัวในการบริหารงานได้อย่างพอเพียงต่อการส่ง
มอบบริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
หลักการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
1. เป็นหน่วยงานให้บริการภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระ แต่ไ ม่มีสถานะ
เป็นนิติบุคคล ยังคงถือเป็นส่วนหนึ่งของกรม และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม มีเป้าหมายให้บริการหน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นหลัก และหากมีกำลังการผลิต
ส่วนเกินจะให้บริการหน่วยงานอื่นและประชาชนได้ (ซึ่งทำให้แตกต่างจากรัฐวิสาหกิจที่มิได้ เป็นนิติ
บุคคล เช่น โรงงานยาสูบ ฯ ที่ให้บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแก่ประชาชน
เป็นหลัก)
2. การดำเนินงานใช้รูปแบบวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถจะเรียกเก็บค่าบริการ
จากหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือลูกค้าผูร้ ับบริการอื่น ๆ ได้
3. ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร และไม่นำส่งรายได้เข้ารัฐโดยตรง หรือจำเป็นต้อง
เลี้ยงตัวเองได้เป็นสำคัญ แต่ในบางกรณีอาจมีการวางเงื่อนไขให้ต้องนำส่งรายได้เหนือรายจ่าย
บางส่วนเข้ารัฐตามสมควร
4. ความสัมพันธ์กับส่วนราชการเจ้าสังกัด อันประกอบด้วย
(1) จัด ตั้งขึ้นจากการแปลงสภาพหน่วยงานบางหน่วยงานของส่วนราชการเจ้า
สังกัดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ.
2550 ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของส่วนราชการเจ้าสังกัด และไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลแยกจากส่วน
ราชการเจ้าสังกัด
(2) ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษใน
ลักษณะค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนเริ่มแรก แต่จะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่ได้
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(3) ส่วนราชการเจ้าสังกัดมีอำนาจบริหารจัดการ (ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และผูอ้ ำนวยการ และการให้นโยบาย)
(4) การดำเนินงานใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องได้รับการมอบอำนาจ
จากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานเจ้าสังกัด
(5) บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
(6) ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนคลายกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดอิสระความคล่องตัว
ทางการบริหารจัดการ
คุณลักษณะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
การจัดตัง้ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ แต่เดิมอาศัยอำนาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 11 (8)
แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยการวางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 ต่อมาเพื่อให้หน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2550 จึงได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไว้ในมาตรา 40/1 โดยให้ส่วน
ราชการภายในกรมที่มีลักษณะเป็นงานให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วย และหาก
แยกงานบริหารออกเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษแล้ว จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์
และวิ ธ ี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที ่ ด ี ย ิ ่ ง ขึ ้ น ส่ ว นราชการดั ง กล่ า วโดยความเห็ น ชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษซึ่งมิใช่
เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในกำกับของส่วนราชการก็ได้
ด้วยเหตุที่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษยังคงมีความสัมพันธ์ผูกพันกับหน่วยงานแม่ ดังนั้น
การดำเนินการใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจึงต้องได้รับการมอบอำนาจจากหัวหน้าส่วน
ราชการของหน่วยงานแม่ อันก่อให้เกิดผลติดตามมาอย่างน้อยสองประการ กล่าวคือ
ประการแรก หน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องมีภาระรับผิดชอบต่อผลงาน (Accountability
for Results) ต่อหน่วยงานเจ้าสังกัดของตน
ประการที่สอง หน่วยงานแม่ผมู้ อบอำนาจยังสามารถเข้าไปกำกับดูแลการดำเนินงานของ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษอยู่ เพื่อให้มั่นใจจนกว่าการดำเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งอย่างแท้จริง
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เพื่อให้เ ห็ นธรรมชาติ ข องหน่ วยบริก ารรูป แบบพิ เ ศษอย่ า งชั ดเจน จึงได้จัดทำตาราง
เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างส่วนราชการ องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ตารางสรุปเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างส่วนราชการ: หน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ และองค์การมหาชน
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แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานแม่และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

จากคุณลักษณะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะกึ่งอิสระ (Quasi-Autonomy)
แต่ยังอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของหัวหน้าหน่วยราชการ โดยหน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีความ
เป็นอิสระ คล่องตัว รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจึงเป็น
ทางเลือกใหม่ของการจัดโครงสร้างองค์การในภาคราชการที่จะช่วยทำให้ขนาดของส่วนราชการ
เดิมเล็ก ลงมีก ารถ่ายโอนและโยกย้ายข้าราชการและลูก จ้ างบางส่วนออกไป ลดภาระต้นทุ น
ค่าใช้จ่าย รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการดำเนินงานให้ดีข้นึ
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แผนภาพแสดงสถานะของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ

ในกรณีที่ไม่อาจมอบอำนาจตามวรรคสองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดินได้ ให้ดำเนินการมอบอำนาจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การจำแนกประเภทของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามลักษณะภารกิจของหน่วยงานหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให้บริการด้านพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม แก่
ส่วนราชการเจ้าสังกัด ยกตัวอย่างเช่น สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา สำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให้บริการ
ด้านบริการสาธารณะ สังคม และวัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นต้น
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โครงสร้างและระบบการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
การจัดโครงสร้างการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนั้นอาจดำเนินการในรูป
ของคณะกรรมการอำนวยการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหน่วยงานแม่เจ้าสังกัด (หรือในกรณีที่เป็น
ศูนย์บริการร่วมอาจมีผู้แทนของหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาร่วมกันเป็น คณะกรรมการบริหาร) หรือ
อาจให้อยู่ภายใต้การดูแลบังคับบัญชาของหัวหน้าส่วนราชการโดยตรงก็ได้ ทั้งนี้ หน่วยบริการ
รู ป แบบพิ เ ศษจะต้ อ งมี อ ิ ส ระความคล่ อ งตั ว ในการจั ด โครงสร้ า งองค์ ก าร อั ต รากำลั ง และ
ค่ า ตอบแทนของตนได้ เ องตามความเหมาะสม โดยผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
อำนวยการหรือผู้บังคับบัญชาสุดแล้วแต่กรณี เนื่องจากมีระบบการคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายและ
วางระบบรายงานเพื่อการควบคุมทางการเงินอย่างเคร่งครัดไว้แล้ว การกำหนดอัตราค่าจ้างของ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษให้คำนึงถึงประสิทธิภาพและรายได้ของหน่วยบริก าร
รูปแบบพิเศษ และอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างทั่วไปในลักษณะงานทำนองเดียวกัน
แผนภาพแสดงการจัดโครงสร้างการบริหารของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
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หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่กำหนดขึ้นมานี้ต้องมีระบบการบริหารงานที่ส ำคัญ
จำนวน 4 ระบบ ดังนี้
ระบบที่หนึ่ง ระบบการควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไป
หน่วยงานต้องมีหน้าที่สรรหาผู้อำนวยการ โดยดำเนินการในรูปคณะกรรมการสรรหา มี
อธิบดีเป็นประธาน สรรหาจากข้าราชการและบุคคลภายนอก โดยอธิบดีเป็นผู้มอี ำนาจแต่งตัง้
ตลอดจนลงนามในสัญญาว่าจ้าง
ผูอ้ ำนวยการมีอำนาจในการบริหารงานของหน่วยงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือคณะกรรมการก่อน นอกจากนั้น ยังมี
อำนาจออกระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า ง ๆ ทางการบริ ห ารที ่ จ ำเป็ น ต่ อ การปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ใ ห้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวบรวมปัญหาในการดำเนินการพร้อมด้วยข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อผู้มี
อำนาจแต่งตั้ง และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีเสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ตลอดจน
ดำเนินงานอื่นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน
จากระบบการสรรหาดังกล่า ว ผู้อำนวยการของหน่วยบริการรูปแบบพิเ ศษ จึงเป็นผู้มี
อำนาจกำกับ ดูแลและควบคุมการบริหารจัดการภายในหน่วยบริก ารรูปแบบพิเศษที่มีอิสระ
พอสมควร โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในเชิงนโยบายและเป้าหมายการบริหารงานต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าสังกัดหรือคณะกรรมการ
ระบบที่สอง ระบบบริหารงานบุคคล
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษสามารถวางระเบียบบริหารงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
พนักงานของหน่วยงานได้ โดยขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือหัวหน้าส่วนราชการเจ้า
สังกัด และต้องประกาศให้พนักงานทราบอย่างเป็นทางการ
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเ ศษต้องไม่ใช่ข้าราชการหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ใน
ราชการประจำของส่วนราชการนัน้ เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดโดยคำร้องขอของผู้อำนวยการจะสั่งให้
บุคคลดังกล่าวไปปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามระยะเวลาที่กำหนดได้ โดยให้
ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลา
ระหว่างนัน้ เหมือนเต็มเวลาราชการ พ.ศ. 2550
ในกรณีที่ให้ข้าราชการมาปฏิบัติงาน รัฐมนตรีเจ้าสังกัดสามารถอาศัยอำนาจตามพระราช
กฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ข้าราชการไปทำการ ซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็ม
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เวลาราชการ พ.ศ. 2550 อาจสั่งให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษได้เป็น
การชั่วคราว รวมเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 4 ปี โดยให้นับเวลาระหว่างที่มาปฏิบัติงานในหน่วยบริก าร
รูปแบบพิเศษสำหรับการคำนวณบำเหน็จบำนาญหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นทำนองเดียวกันเหมือน
อยู่ปฏิบัติราชการเต็มเวลา
ข้าราชการที่มาปฏิบ ัติงานในหน่วยบริก ารรูป แบบพิเ ศษ จะอยู่ภายใต้ก ฎระเบีย บการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงาน และทำสัญญาการจ้างเช่นเดียวกับพนักงานตลอดระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในกรณีที่ข้าราชการที่ถูกสั่งให้มาปฏิบัติงานในหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษหมดวาระและประสงค์จะขอกลับไปรับราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าสังกั ด
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับไม่ต่ำกว่าเดิม สำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันของหน่วยงานเดิมนั้น จะต้องมีการปรับเข้าเป็นพนักงานหรือเข้าสู่ระบบลูกจ้างสัญญาจ้าง
ต่อไป โดยไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์เดิมที่เคยได้รับ
ระบบที่สาม ระบบการเงิน พัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษในลักษณะค่าตอบตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก แต่จะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษไม่ได้
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีระบบบัญชีพัสดุ และทรัพย์สินแยกต่างหากจากหน่วยงานแม่
และใช้ระบบบัญชีเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual Accounting) ตามหลักสากล บริหารงานภายใต้
หลักการของการคิดคำนวณต้นทุนอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการตีราคามูลค่าสินทรัพย์ของทาง
ราชการที่ได้รับ การนำมาใช้ประโยชน์ การคำนวณค่าเสื่อมราคา และต้องทำรายงานทางการเงิน
โดยจัดทำงบดุล งบการเงินและบัญ ชีทุกสิ้นรอบระยะเวลาดำเนินการให้ผู้สอบบัญ ชีภายนอก
ตรวจสอบ ตลอดจนต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
องค์กร ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานแม่ทราบอย่างน้อยปีละครัง้
ในการทำธุรกรรมใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีนิติบุคคล สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ และให้ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการเงินทุกประเภทของหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษทุกรอบปี
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ระบบที่สี่ การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน
ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษจัดทำรายงานประจำปีตามแบบแสดงรายงานประจำปีหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษที่ ก.พ.ร. กำหนดเสนอต่อส่วนราชการเจ้าสังกัด และให้ส่วนราชการเจ้าสังกัด
จัดทำความเห็นประกอบรายงาน แล้วรายงานต่อ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากนับแต่วัน
สิน้ ปีบัญชีทุกปี โดยกำหนดเป็นตัวชีว้ ัดบังคับสำหรับส่วนราชการที่มีการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษ
เมื่อหน่วยบริการรูปแบบพิเศษดำเนินการครบ 4 ปี ให้ห น่วยบริการรูปแบบพิเศษจัดทำ
รายงานตามกรอบการประเมินหน่วยบริการรูปแบบที่ ก.พ.ร. กำหนดเสนอต่อส่วนราชการเจ้า
สังกัด และให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดทำความเห็นประกอบรายงาน แล้วรายงานต่อ ก.พ.ร. ภายใน
หนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับจากนับแต่ส้ินปีบัญชีในปีนนั้
การปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ภายใต้ลักษณะ โครงสร้างและระบบการบริหารงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะพบว่า
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ สามารถออกแบบให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามความเหมาะสมกั บ
ภารกิจของการดำเนินงานของแต่ละแห่ง ดังนัน้ ในการปรับเปลี่ยนหน่วยงานใดในส่วนราชการไปสู่
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษควรจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
ประการแรก ส่วนราชการนั้นมีลักษณะหรือภารกิจของการดำเนินงานเป็นเรื่องของการ
ให้บริการต่อภารกิจของหน่วยงานแม่ อาทิ งานโรงพิมพ์ของส่วนราชการ งานผลิตวัสดุ อุปกรณ์
งานผลิตครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงาน เป็นต้น
ประการที ่ ส อง สามารถดำเนิ น การได้ อ ย่ า งชั ด เจนภายใต้ ก รอบนโยบายที ่ ก ำหนด
หมายความว่า ส่วนราชการที่ปฏิบัติภารกิจสามารถดำเนินงานได้โดยไม่มีปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้จาก
ภายนอกมากระทบ ซึ่งหากมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับส่วนราชการอื่น อาจทำให้ไม่สามารถตัดสินใจได้
ด้วยตนเอง และกระทบต่อการตอบสนองภารกิจของหน่วยงานแม่
ประการที่สาม มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและสร้างภาระรับผิดชอบต่อหน่วยงานแม่เจ้า
สังกัดได้ โดยสามารถสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานแม่ให้บรรลุผลผลิตที่หน่วยงานแม่กำหนดได้
ประการที่สี่ สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ชัดเจนและมีความเป็นรูปธรรม นั้น หมายความว่า
ผลผลิตของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หน่วยงานแม่ต้องสามารถกำหนดเป้าหมาย และสามารถที่
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จะวั ด ผลความสำเร็ จ (Output) ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนเหมื อ นองค์ ก รทางธุ ร กิ จ ไม่ ใ ช่ ว ั ด ที่
กระบวนการทำงานหรือความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่านั้น
ประการที่ห้า มีขนาดที่เหมาะสมเพียงพอต่อการแยกส่วนออกจากหน่วยงานแม่เจ้าสังกัด
หมายความว่า ส่วนงานนั้นมีภารกิจที่เหมาะสม มีขนาดโครงสร้างอัตรากำลังเมื่อแยกตัวแล้ว
สามารถที่จะยืนอยู่บนขาของตัวเองหรือสามารถเลีย้ งตัวเองได้
ประการที่หก ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่ได้พัฒนาไปสู่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษสามารถบริหารงานอย่างมืออาชีพ
โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน
แนวทางการพิจ ารณาเพื่อ จัดตั้ งหน่ วยบริก ารรู ป แบบพิเ ศษตามระเบีย บสำนั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
1. หน่วยงานที่จะแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หมายถึง หน่วยงานภายใน
ระดับต่ำกว่ากรมของส่วนราชการ และหมายความรวมถึงภารกิจของหน่วยงานหรื อ
ส่วนราชการ (ข้อ 4 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550)
2. มีลักษณะงานเป็นงานให้บริการที่มีขีดความสามารถที่นอกจากจะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดแล้ว ยังสามารถใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ หรือทรัพยากรอื่นใดของ
หน่วยงานนั้น ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชนได้
ด้วย
3. การแปลงสภาพเป็นหน่วยบริก ารรูป แบบพิเ ศษจะเป็นประโยชน์แก่ก ารให้บ ริการ
สาธารณะได้อย่างกว้างขวาง จะก่อให้เกิดความคล่องตัว คุ้มค่า และสามารถลด
ค่าใช้จ่ายภาครัฐลงได้
4. มีการปรับโครงสร้างของส่ว นราชการให้สอดคล้องกับการแปลงสภาพหน่วยงานเป็น
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (ข้อ 5 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550)
5. การดำเนิ น งานของหน่ ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิ เ ศษต้ อ งมี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการบริการภาครัฐเป็นสำคัญ และเมื่อมีกำลังการผลิตหรือขีด
ความสามารถเหลืออยู่ จึงจะให้บริการแก่ประชาชนได้ และผู้มีอำนาจควบคุมมีหน้าที่
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ในการวางหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อมิให้เป็น
การแข่งขันกับภาคเอกชน
6. ส่วนราชการเจ้าสังกัดต้องกำหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ส่วนราชการเจ้าสังกัด
ประสงค์จะได้รับ บริก ารจากหน่วยบริก ารรูป แบบพิเ ศษ และแจ้งให้หน่วยบริก าร
รูปแบบพิเศษทราบ ล่วงหน้าเป็นประจำทุกปีงบประมาณ (ข้อ 7 ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550)
7. ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไม่ได้
เว้นแต่เป็นงบประมาณสำหรับค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนระยะเริ่มแรก (ข้อ 8 ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีระเบียบว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ.
2550)
ขั้นตอนการขอจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
มี 6 ขั้นตอน รายละเอียดตามหนังสือสำนัก งาน ก.พ.ร. ที่ นร 1200/ ว10 ลงวันที่ 16
กรกฎาคม 2550
1. หน่วยงานเจ้าสังกัดวิเคราะห์ความเหมาะสมของหน่วยงานที่ประสงค์จะจัดตั้งเป็นหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ และนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงเพื่อ
พิจารณา
2. คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณาข้อเสนอ หาก
เห็นชอบให้ปลัดกระทรวงส่งคำขอจั ดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษมายังสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อม
รายละเอียดแบบรายการคำชีแ้ จงประกอบคำขอจัดตั้ง
3. สำนักงาน ก.พ.ร. วิเคราะห์ความเหมาะสมในการในด้านภารกิจ ศักยภาพของหน่วยงาน
ด้านต่างๆ ตลอดจนระบบการบริหารจัดการ และระบบการกำกับดูแลจากหน่วยงานเจ้าสังกัด เพื่อ
เสนอ ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบ
4. ก.พ.ร. นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติสำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งมติคณะรัฐมนตรีให้
กระทรวงทราบ
5. ประกาศแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และแก้ไขกฎกระทรวงแบ่ง ส่วน
ราชการของหน่วยงานเจ้าสังกัด (ถ้ามี) ในราชกิจจานุเบกษา
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การจำแนกประเภทของหน่ ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิ เ ศษตามลั ก ษณะภารกิ จ ของ
หน่วยงาน
1) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มลี ักษณะภารกิจในการให้บริการด้านพาณิชยกรรมหรือ
อุตสาหกรรมแก่สวนราชการเจ้ าสังกัด ได้แก่ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นต้น
2) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให ้บริการด้ านบริการสาธารณะ
ทางสั งคมและวัฒ นธรรม ได้แก่ สถาบันส่ งเสริม การบริ ห ารกิ จการบ้ า นเมือ งที่ด ี สำนัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หน่วยงานทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในสังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เริ่มดำเนินการครั้ง
แรกในชื่อ "โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี" เมื่อปี พ.ศ. 2504 และได้รับการเปลี่ยนแปลง
สภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 1 ใน
2 แห่งของประเทศไทย
สำนั ก พิ ม พ์ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละราชกิ จ จานุ เ บกษา เดิ ม ชื ่ อ โรงพิ ม พ์ ส ำนั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การควบคุมและการบริหารงานของกองโรงพิมพ์ สำนักทำเนียบ
นายกรัฐมนตรี ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับโอนกองโรงพิมพ์และโรงพิมพ์สำนัก
ทำเนียบนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2517
ตั้งแต่ว ันที ่ 28 พฤศจิก ายน พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สำนัก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีการบริหารงานในลักษณะ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) ภายใต้ชื่อ "สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา" เรียกโดยย่อว่า "สคร." และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Cabinet and Royal Gazette
Publishing Office" เรียกชื่อย่อว่า "CGPO" ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ใหแปลงสภาพกองโรงพิมพ สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เป็นสํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หนวยบริการรูปแบบพิเศษ)
พ.ศ. 2549 โดยที่โรงพิมพ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนหนวยงานมีขีดความสามารถสูงกว่า
ภารกิจที่มีอยู และมีลักษณะที่อาจให้บริการแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงอื่น รวมทั้ง
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ประชาชนได จึงสมควรที่จะพัฒนาใหมีการบริหารงานในรูปแบบพิเศษที่มีอิสระในการดําเนินงาน
ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาคุณภาพงานในการ
ใหบริการแกสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และประชาชน อันจะเปนประโยชนแกการบริการได
อยางกว้างขวางและสามารถลดคาใชจายภาครัฐ รวมทั้งจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและความคุมค่า
ในเชิงภารกิจแหงรัฐเพิ่มขึ้น อาศัยอํานาจตามความในขอ 5 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าดวยการบริหารงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่
20 มิ ถ ุ น ายน 2549 อนุ ม ั ต ิ ใ หแปลงสภาพกองโรงพิ ม พ สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เปน
สำนัก พิมพคณะรัฐ มนตรีและราชกิจจานุเ บกษา (หนวยบริก ารรูป แบบพิเ ศษ) มีอิสระในการ
บริหารงาน โดยใหยังคงเปนกิจการและเปนสวนหนึ่งของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนั ก พิ ม พ์ ค ณะรั ฐ มนตรี แ ละราชกิ จ จานุเ บกษา (สคร.) หน่ ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิเ ศษ
(Service Delivery Unit : SDU) ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการดำเนิ น งานและการบริ ห ารงานทั ่ ว ไปของ
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2549 กำหนดให้สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และ ราชกิจจานุเบกษาเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เป็นกิจการและเป็นส่วนหนึ่งของสำนัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีชื่อเรียกโดยย่อว่า “สคร.” ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Cabinet and
Royal Gazette Publishing Office” เรียกโดยย่อว่า “CGPO” โดยมีวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่
ดังนี้
1. ให้บริการแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้ง
ปวงในการจัดทำราชกิจจานุเบกษา
2. ให้บริการแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตรกำกับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สัญญาบัตรยศ สัญญาบัตรสมณศักด์
3. ให้บริการแก่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น
4. รับสมัครสมาชิกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษา
5. ให้บริการแก่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือประชาชน เช่น จัดพิ มพ์
หนังสือวารสาร กฎหมาย และรายงานประจำปี กำหนดการต่าง ๆ เป็นต้น
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โดยสรุปสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษาจะมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ตาม
รูปภาพ ดังนี้

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือ ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานใน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อปี พ.ศ. 2545 ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีมติ
ในการประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 เห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดโครงสร้าง
องค์กรรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) โดยเริ่มทดลองปฏิบัติในสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จนกระทั่งมี
ประกาศ ก.พ.ร. ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ให้เปลี่ยนแปลงสภาพของสถาบันส่งเสริมการ
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นหน่วยบริ ก าร
รูปแบบพิเศษ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในสังกัด
สำนัก งานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ จัดตั้งขึ ้น ตามมติ คณะรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ 20
มกราคม พ.ศ. 2547 ตามประกาศ ก.พ.ร. ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม
122 ตอนพิเศษที่ 26ง วันที่ 25 มีนาคม 2548 ปัจจุบันเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 1 ใน 2 แห่ง
ของประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการ ดังนี้
- การบริการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการบริหาร
- การบริการงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
- การบริการฝึกอบรมและพัฒนา
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมและดำเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน
เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. ให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการที่ดี
ทำหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนใน
ประเทศและภูมภิ าคอาเซียน
พัทธกิจ
1. เป็นผู้นำด้านองค์ความรู้และการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
2. ทำการวิจัยด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. พัฒนาความพรอมของบุคลากร เครื่องมือ ระบบ และการปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้ นการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
5. เป็นแหล่งอ้างอิงเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
6. สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบราชการ

คำถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.

จงอธิบายความสำคัญของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษประกอบด้วยองค์กรใดบ้าง
จงอธิบายอำนาจหน้าที่ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษแต่ละองค์กร
การปรับเปลี่ยนหน่วยงานใดในส่วนราชการไปสู่หน่วยบริการรูปแบบพิเศษควรจะต้อง
คำนึงถึงองค์ประกอบใดบ้าง
5. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่กำหนดขึน้ มานี้ต้องมีระบบการบริหารงานที่สำคัญอะไรบ้าง
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 11 หน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ
หัวข้อเนื้อหา
1. ความสำคัญของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ
2. ประเภทของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ
3. การดำเนินงานของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐแต่ละประเภท
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความสำคัญของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ
2. เข้าใจประเภทของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ
3. เข้าใจการดำเนินงานของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐแต่ละประเภท
สื่อการสอน
1. สื่อการสอน Power Point
2. เอกสารประกอบการ
3. โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
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บทที่ 11
หน่วยงานทีใ่ ช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ
ความหมายและความสำคัญ
หน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ เป็นหน่วยงานที่ไม่ ข้า
ตามหลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ใช้ อำนาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐในการจั ดทำบริการ
สาธารณะ ซึง่ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. สภาวิชาชีพ
2. สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ
3. นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจ

1. สภาวิชาชีพ
เป็นหน่วยงานที่มิใชหน่วยงานของรัฐแต่ใช้ อำนาจรัฐในการดำเนินกิจกรรม จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติวิชาชี พเฉพาะเพื่อจัดตั้งสภาวิชาชี พ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต สั่งพัก
ใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต และรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ ทำการสอน รับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาชพนั้ น ๆ มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้ วย
กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐ ในสัดส่วนที่น้อยกว่ากรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก
รัฐมีบทบาทน้อยในการแต่งตั้งนายกสภาและเลขาธิการสภา คณะกรรมการมีหน้าที่ในการบริหาร
กิจการของสภาวิชาชีพตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
การดำเนินงานของสภาใชระบบสั ญญาของกฎหมายทั่วไป เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ
เรื ่ อ งจริ ย ธรรมของวิ ช าชพเท่ า นั ้ น ที ่ ใ ช้ ก ฎหมายปกครอง มี ร ายได้ ส่ ว นใหญ่ จ ากการเก็ บ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ จากสมาชิ กแต่อาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ เจ้าหน้าที่ของสภามิใช่ข้าราชการ
มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ของสภาทุกระดับ ตัวอย่างเช่น แพทยสภา สภาการ
พยาบาล สภาเภสัชกรรมทันตแพทยสภา สภาทนายความ เป็นต้น
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สมาพันธ์ส ภาวิชาชี พ เป็นกลุ่มเครือข่ายของสภาวิช าชีพ ได้แก่ แพทยสภา สภาการ
พยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภาวิศวกร สภาสถาปนิ ก สภาเทคนิคการแพทย์ สภา
กายภาพบำบัด และยังเตรียมเชิญสภาทนายความ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สภาวิชาชีพอื่น ๆ เข้าร่วมด้วย

1.1 แพทยสภา
แพทยสภา (The Medical Council of Thailand) ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเ บกษา เล่มที่ 85 ตอนที่ 91 หน้า 690 ลงวันที่ 8
ตุลาคม 2511 และวันใช้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาตรงกับวันที่ 9 ตุลาคม 2511 และแม้ว่าต่อมา พ.ร.บ. วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 จะถูก
ยกเลิ ก ไปโดย พระราชบั ญ ญั ต ิ ว ิ ช าชี พ เวชกรรม พ.ศ. 2525 ก็ ต าม ในมาตรา 45 ของ
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ให้คงเป็นแพทยสภาตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ. 2525 ซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันด้วย เพราะฉะนั้นแพทยสภาในปัจจุบันจะมีอายุครบ 39
ปี ในวันที่ 9 ตุลาคม 2550
ต้นกำเนิดของแพทยสภาคือสภาการแพทย์
กฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับการแพทย์ฉบับแรกในประเทศไทย
คือ พระราชบัญญัติการแพทย์พุทธศักราช 2466 ซึ่งกฎหมายฉบับนีบ้ ัญญัติให้มีองค์กรการควบคุม
การประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวกับการแพทย์ขึ้น เรียกว่า "สภาการแพทย์" และประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวกับการแพทย์นั้นตามกฎหมายฉบับนั้นเรียกว่า "การประกอบโรคศิลปะ"
รูปแบบของสภาการแพทย์ดังกล่าวกฎหมายกำหนดให้มีฐานะเป็นกรมหนึ่งในกระทรวงซึ่ง
มีหน้าที่บังคับบัญชากรมสาธารณสุข ซึ่งได้แก่กระทรวงมหาดไทย (ขณะนั้นกระทรวงสาธารณสุขมี
ฐานะเป็นกรมเช่นเดียวกัน) ดังนั้นสภาการแพทย์จึงมีฐานะทางราชการเท่ากับกรมสาธารณสุข มี
ลักษณะเป็นส่วนราชการของกระทรวงมหาดไทย และไม่เปิดโอกาสให้มี “สมาชิก” เข้าสังกัดเพราะ
ในกฎหมายไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยเรื่องของสมาชิกไว้เลย หากจะเปรียบเทียบกับเนติบัณฑิตยสภา
ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใน พ.ศ. 2457
แล้วจะเห็นว่า เนติบัณฑิตยสภาตามพระราชโองการนั้นมีสมาชิกได้หลายประเภท โครงสร้างของ
สภาการแพทย์กับเนติบัณฑิตยสภาจึงมีข้อแตกต่างกันอยู่
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ต่อมาในพ.ศ. 2497 ได้มีประกาศใช้ พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.
2497 โดยยกเลิก พระราชบัญญัติการแพทย์ พ.ศ. 2466 และตามที่ประกาศใช้ใหม่นี้บัญญัติให้มี
องค์การประกอบโรคศิลปะขึ้นใหม่เรียกว่า "คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ" แทน
สภาการแพทย์ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติที่ยกเลิกไปจึงเป็นอันว่า "สภาการแพทย์" ได้สิ้น
สภาพลงใน พ.ศ. 2497
เมื่อมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 นั่นก็ได้มีก ารแก้ไ ข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. 2497 พร้อม ๆ กันไปด้วย (คือ
พระราชบั ญ ญั ต ิ ค วบคุ ม การประกอบโรคศิ ล ปะ (ฉบั บ ที ่ 8) พ.ศ. 2511) และจากผลของ
พระราชบัญญัติวชิ าชีพเวชกรรม พ.ศ. 2511 ทำให้ :
1. พระราชบั ญ ญั ต ิ ค วบคุ ม การประกอบโรคศิ ล ปะในส่ว นที ่ เ กี ่ ย วกับ การควบคุ ม การ
ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ชั้นหนึ่ง ถูกยกเลิกไป
2. ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ แผนปัจจุบัน สาขาเวชกรรม
ชั้นหนึ่ง กลายสภาพเป็นสมาชิกของแพทยสภา โดยมิตอ้ งสมัคร
3. ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันสาขาเวชกรรม ชั้นหนึ่ง กลายสภาพเป็น
ใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
ดังนั้นผู้ที่เคยขึ้นทะเบียนประกอบโรคศิลปะจากสภาการแพทย์เดิม จะกลายสภาพเป็น
สมาชิกแพทยสภา และเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.
2511 ด้วย เหตุน้ีเองจึงกล่าวได้ว่า ต้นกำเนิดของแพทยสภาคือสภาการแพทย์ใน พ.ศ. 2466
วิสัยทัศน์แพทยสภา
เป็นสภาวิชาชีพ ที่ผดุงไว้ซ ึ่งความเป็นธรรม มุ่งเน้นการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และ
มาตรฐานด้านสุขภาพของประชาชน
พันธกิจแพทยสภา
เป็นสภาวิชาชีพที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
พัฒนามาตรฐาน การประกอบวิชาชีพเวชกรรม ชี้นำสังคมด้านสุขภาพอย่างมีระบบ และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของแพทย์และประชาชน โดยมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม
วัตถุประสงค์ของแพทยสภา
มาตรา 7 แพทยสภามีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
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1. ควบคุมการประพฤติของผู้ป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมให้ถ ูกต้องตามจริย ธรรม แห่ง
วิชาชีพเวชกรรม
2. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมในทางการ แพทย์
3. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
4. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่น ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการแพทย์และการสาธารณสุข
5. ให้คำปรึกษาหรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาการแพทย์และการสาธารณสุข
6. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในประเทศไทย
อำนาจหน้าที่ของแพทยสภา
มาตรา 8 แพทยสภามีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. รับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
2. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรม
3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือวุฒิบัตรใน วิชาชีพเวช
กรรมของสถาบันต่าง ๆ
4. รั บ รองหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ สำหรั บ การฝึ ก อบรมในวิ ช าชี พ เวชกรรมของสถาบั น ทาง
การแพทย์
5. รับรองวิทยฐานะของสถาบันทางการแพทย์ที่ทำการฝึกอบรมใน (4)
6. ออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบ วิชาชีพเวช
กรรมสาขาต่าง ๆ และออกหนังสือแสดงวุฒอิ ื่น ๆ ในวิชาเวชกรรม

1.2 สภาวิศวกร
สภาวิศวกร (Council of Engineers Thailand) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.
2542 มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือ
วุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบ
วิชาชีพ วิ ศวกรรมควบคุม รวมทั้งเสนอแนะรัฐ มนตรี เกี่ย วกับ การกำหนดและการเลิ ก สาขา
วิ ศ วกรรมควบคุ ม และออกข้ อ บั ง คั บ สภาวิ ศ วกร โดยความเห็ น ชอบของรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ
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ความเป็นมา
ในอดีตวิศวกรไทยได้รวมตัวกันภายใต้สถาบันวิชาชีพ คือ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ตั้งแต่ พ.ศ.2486 ต่อมา รัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 ขึ้น เมื่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมมีการเปลี่ยนแปลง มีความ
ต้องการวิศวกรมากขึ้น จึงมีการเร่งผลิตวิศวกร เป็นผลให้งานวิศวกรรมมีปัญหาเรื่องคุณภาพงาน
จำเป็นต้องมีการปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านจรรยาบรรณและมีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ครั้น
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงหลายครั้งจนมีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของวิชาชีพวิศวกรรม อาทิ
เหตุการณ์จากรถบรรทุกแก็สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่เมื่อปี พ.ศ.2532 ไฟไหม้โรงงาน อาคาร
ถล่มที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวน
มาก ทบวงมหาวิท ยาลัย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้มีก ารจัดสัมมนาระดม
ความคิดและได้ขอ้ สรุปในการจัดตัง้ " สภาวิศวกร " รวม 4 ประการคือ
1. ให้มีสภาวิชาชีพที่สามารถปกครอง ควบคุ มและกำกับดูแลกันเอง สภาวิศวกรจึงต้อง
มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก
2. ให้มคี วามคล่องตัวในการบริหารงานโดยอิสระจึงต้องมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล
3. ให้สภาวิศวกรมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลควบคุม ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
การพัฒนาการประกอบวิชาชีพอย่างต่อเนื่องทันต่อวิทยาการและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
4. ให้มีการประกอบวิชาชีพด้วยมาตรฐานหนึ่งเดียวไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชน และ
จะไม่มีการยกเว้นสำหรับคนต่างชาติ ต่อมาได้มีการร่างพระราชบัญญัติวิศวกรเมื่อปี
พ.ศ.2538 โดยคณะบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิท างวิศวกรรม จนในที่สุดพระราชบัญ ญั ติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 จึงได้เกิดขึ้นและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.
2542
องค์ประกอบของสภาวิศวกร
1. สมาชิก สภาวิศวกรแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ สมาชิก สามัญ สมาชิก วิสามัญ และ
สมาชิกกิตติมศักดิ์ซึ่งสมาชิกเหล่านี้จะเป็นผู้อนุมัตินโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการสภา
วิศวกรในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี
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2. คณะกรรมการสภาวิศวกร จำนวน 20 คน มาจากการเลือกตั้งโดยสมาชิกสภาวิศวกร
15 คน (เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 10 คน เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา 5 คน) กรรมการสภา
วิ ศ วกรอี ก 5 คน มาจากการแต่ ง ตั ้ ง โดยคณะรั ฐ มนตรี จ ากการเสนอของรั ฐ มนตรี ว ่ า การ
กระทรวงมหาดไทย
3. คณะกรรมการจรรยาบรรณ มาจากการแต่งตั้งตามมติของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรมี
หน้าที่พิจารณาวินิจฉัย กรณีที่มกี ารกล่าวหา ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ
4. คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน และผู้ชำนาญพิเศษมาจากการแต่งตั้งของที่ป ระชุม
คณะกรรมการสภาวิศวกรมีหน้าที่ตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด
5. ผู้ตรวจสภาวิศวกร ที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรแต่งตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
วิศวกร มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรแล้วทำรายงานเสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สภาวิศวกร
6. สำนักงานสภาวิศวกร ประกอบด้วยงาน 8 ฝ่าย 1 สำนัก คือ
- ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต
- ฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ
- ฝ่ายการคลัง
- ฝ่ายสื่อสารองค์กร
- ฝ่ายอาคารสถานที่
- ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ฝ่ายต่างประเทศ
- สำนักกฎหมายและจรรยาบรรณ
สำนักงานสภาวิศวกรมีหัวหน้าสำนักงานสภาวิศวกรบริหารงานภายใต้การกำกับ
ดูแลของเลขาธิการสภาวิศวกร
สภาวิศวกรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 มีสถานะเป็น นิติบุคคล ทำ
หน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้งพิจารณาพักใช้ใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาต รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม รับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม รวมทั้ง
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เสนอแนะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิศวกรรมควบคุมและออกข้อบังคับสภา
วิศวกร โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะสภานายกพิเศษ
มาตรา 7 สภาวิศวกรมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
2. ส่งเสริมความสามัคคีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก
3. ส่งเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก
4. ควบคุมความประพฤติและการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้
ถูกต้องตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางด้านวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน และ
องค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม
6. ให้คำปรึกษา หรือข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปัญหาด้านวิศวกรรม
รวมทั้งด้านเทคโนโลยี
7. เป็นตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย
8. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ สภาวิศวกรมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ออกใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
2. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
3. รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
4. รับรองความรูค้ วามชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
5. เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
6. ออกข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วย
(ก) การกำหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12 (6)
(ข) การรับสมัครเป็นสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมที่
เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(ค) การเลือกและการเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา 32
(ง) การออกใบอนุ ญ าต อายุ ใ บอนุ ญ าต การพั ก ใช้ ใ บอนุ ญ าต การเพิ ก ถอน
ใบอนุ ญ าต และการรั บ รองความรู ้ ค วามชำนาญในการประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม
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(จ) คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากการดำรงตำแหน่งของ
ผูต้ รวจตามมาตรา 20 วรรคสอง
(ฉ) หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละระดับตามมาตรา 46
(ช) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 49
(ซ) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะ
นำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
(ฌ) มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ญ) การประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร
(ฎ) การใด ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติน้ี
ข้อบังคับสภาวิศวกรนั้น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษ และเมื่อได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
7. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร
มาตรา 9 สภาวิศวกรอาจมีรายได้ดังนี้
(1) ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติน้ี
(2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(3) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดำเนินกิจการของสภาวิศวกร
(4) เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผใู้ ห้แก่สภาวิศวกร
(5) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) และ (4)

1.3 สภาสถาปนิก
พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543” ให้มีสภาสถาปนิก มี
วัตถุประสงค์และอํานาจหน้าทีตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีให้สภาสถาปนิกเป็น นิติบุคคล
วัตถุประสงค์สภาสถาปนิก
1. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
2. ส่งเสริมความสามัคคีีและไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของสมาชิก
3. ส่งเสริมสวัสดิภาพและผดุงเกียรติของสมาชิก
4. ควบคุมความประพฤติ และดำเนินงานของประกอบวิชาชีพฯ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน
และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม
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5. ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้บริการทางงานวิชาการต่างๆ แก่ประชาชน แบะ
องค์การอื่นที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางสถาปัตยกรรม
6. ให้ ค ำปรึ ก ษาหรื อ ข้ อ เสนอแนะต่ อ รั ฐ บาลเกี ่ ย วกั บ นโยบาย และปั ญ หาด้ า น
สถาปัตยกรรม รวมทั้งด้านเทคโนโลยี
7. เป็นตัวแทนของประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย
8. ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฏกระทรวง
อำนาจและหน้าที่ของสถาปนิก
1. ออกใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
2. พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
3. รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
4. รับรองความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
5. เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม
6. ออกข้อบังคับสภาสถาปนิก ได้แก่
(ก) การกําหนดลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 12(6)
(ข) การรับสมัครเป็นสมาชิก ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียม
ทีเ่ รียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก
(ค) การเลือกและการเลือกตังกรรมการตามมาตรา 32
(ง) การออกใบอนุญาต อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต การเพิกถอน
ใบอนุ ญ าต และการรั บ รองความรู ้ ค วามชํ า นาญในการประกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(จ) คุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของผู้ตรวจ
ตามมาตรา 20 วรรคสอง
(ฉ) หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละระดับตามมาตรา
46
(ช) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 49
(ซ) จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณ
อันจะนํามาซึ่งความเสือมเสียเกียรติศักดิแห่งวิชาชีพ
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(ฌ) มาตรฐานในการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(ญ) การประชุมของที่ประชุมใหญ่สภาสถาปนิก
(ฎ) การใดๆ ตามทีกําหนดในพระราชบัญญัติน้ี
7. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาสถาปนิก
สภาสถาปนิกอาจมีรายได้ดังนี้
(1) ค่าจดทะเบียนสมาชิก ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติน้ี
(2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(3) ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและการดําเนินกิจการของสภาสถาปนิก
กฎหมายอาคาร
(4) เงินและทรัพย์สินซึงมีผใู้ ห้แก่สภาสถาปนิก
(5) ดอกผลของเงินและทรัพย์สินตาม (1) (2) (3) และ (4)

1.4 สภาทนายความ
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นองค์กรผูป้ ระกอบวิชาชีพทางกฎหมายที่สำคัญ
อย่างยิ่งสถาบันหนึ่งในกระบวนการยุติธ รรมของประเทศไทยและนานาประเทศ มีสถานะเป็น
นิติบุคคล ตามกฎหมายก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 โดยมีนายกและ
กรรมการสภาทนายความที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกทนายความทั่วประเทศเป็นผู้บริหาร อยู่
ในวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี และไม่เกินสองวาระติดต่อกัน
พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2508 ที่ได้มีการจำกัดสิทธิของทนายความ และเกิดผล
กระทบต่อทนายความชั้นสอง รวมไปถึงประชาชนต่าง ๆ ที่มีความต้องการความรู้ความสามารถ
ของทนายความชั้นสอง จึงทำให้เกิดประกายแห่งแนวความคิดในการก่อตั้งสถาบันของทนายความ
เพื่อทำหน้าที่ในการควบคุมการประกอบวิชาชีพของทนายความเอง เช่นเดียวกันกับนานาประเทศ
ดังนัน้ ในปี พ.ศ. 2517 นายมารุต บุนนาค นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในขณะนั้น จึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติทนายความเพื่อก่อตั้ง "สภา
ทนายความ" เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของ
ทนายความการเคลื่อนไหวและต่อสู้ที่เป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องกัน เป็นระยะเวลายาวนาน
กว่า 15 ปี จึงได้ประสบความสำเร็จ โดยวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 ที่ประชุมวุฒิสภาใน
การประชุมครั้งที่ 11/2528 ได้มมี ติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติทนายความ
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และ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.
2528 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528 โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที่ 102
ตอน 129 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 จึงมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน
วัตถุประสงค์ของสภาทนายความ
สภาทนายความมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.
2528 ประกอบด้วย
1. ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ
2. ควบคุมมรรยาททนายความ
3. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ
4. ส่งเสริม และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ
5. ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับ
กฎหมาย
สภาทนายความมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
1. จดทะเบียนและออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี
2. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาทนายความและตามอำนาจหน้าที่ซ ึ่ง
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี
สภาทนายความอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้
(1) ค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติน้ี
(2) เงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน
(3) รายได้จากทรัพย์สินหรือกิจการอื่น
(4) ทรัพย์สินที่มผี บู้ ริจาคให้เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์

2. สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ
สถาบันภายใต้มูลนิธิ โดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพื่อบริการสาธารณะ
เฉพาะด้ า น จะจั ด ตั ้ ง โดยมติ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให ้ กั บ
อุตสาหกรรมเฉพาะสาขาในระยะเริ่มแรกและเมื่ออุตสาหกรรมสาขานั้น ๆ มีความเข้ มแข็งแล้ว
ภาคเอกชนจะรับภารกิจนั้นไปดำเนินการเอง สถาบันเหล่านี้จะไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล แต่
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จะ จัดตั้งมูลนิธิขึ้นมารองรับ เป็นองค์กรรองรับด้ านการเงินและในการทำนิติกรรมต่าง ๆ ใน
ฐานะที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย โครงสร้างการบริหารงานจะบริหารงานโดยคณะกรรมการ
หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร เป็ น ผู ้ ก ำหนดนโยบาย ควบคุ ม ดู แ ล ติ ด ตามและประเมิ น ผล
คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานแม่ต้นสังกัด ภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ผูท้ รงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม แยกการบริหารเป็น 2 คณะกรรมการ
คือ คณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการบริหาร สถาบันจะมีการกำหนดกฎระเบียบ ที่ใช้ ใน
การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และพัสดุ ที่แตกต่างไปจากกฎระเบียบของทาง
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ งบประมาณที่ใช้ จ่ายในการดำเนินงานมาจากรายได้ในการดำเนินงาน
และงบประมาณแผ่นดินที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
ตัวอย่างของสถาบันภายใต้มูลนิธิ ได้แก่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเฉพาะด้าน 7
แห่งภายใต้มูลนิธิ ซึ่งมีชื่อว่า “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ” และ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง ภายใต้มูลนิธิสถาบันวิจัย

2.1 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นสถาบันแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ ในการชี้นำและยกระดับ
ผลิตภาพขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่าง
ยั ่ ง ยื น ขององค์ ก รและประเทศ ได้ ร ั บ การอนุ ม ั ต ิ จ ั ด ตั ้ ง เป็ น หน่ ว ยงานอิ ส ระสั ง กั ด กระทรวง
อุ ต สาหกรรม โดยมี ม ู ล นิ ธ ิ เ พื ่ อ สถาบั น เพิ ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ ร องรั บ การดำเนิ น ง าน โดยเปิ ด
ดำเนินการอย่างเป็นทางการ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1. เพื่อพัฒนาการเพิ่มผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมและยกระดับการเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในตลาดโลก พัฒนาการ
บริหารและคุณภาพให้ได้ระดับมาตรฐานโลก
3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับของภาคอุตสาหกรรมให้มีทัศนคติที่ดใี นการทำงาน มีคุณภาพ
และทั ก ษะในการพั ฒ นาการเพิ ่ ม ผลผลิ ต และปรั บ ตั ว รองรั บ การเปลี ่ ย นแปลง
อุตสาหกรรมในอนาคต
4. เป็นศูนย์กลางประสานและรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตทั่วประเทศ
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บทบาทหน้าที่
สถาบันเชี่ยวชาญในการประเมินองค์กร และปรับวิธีการพัฒนาผลิตภาพเพื่อส่งมอบแนว
ทางการเพิ่มผลิตภาพด้วยบุคลากร วิธีการ และกระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร
เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน (Customized Solutions for Sustainable Success)
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติพร้อมมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพ
และนวัตกรรม ซึ่งเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ช่วยให้องค์กรไทยสามารถก้าวสู่การ
ปรับปรุงงานอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การให้คำปรึกษาแนะนำ โดยวิทยากรที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่
หลากหลาย อาทิ ด้านบริหารการผลิต ด้านการจัดการองค์กร และด้านจัดการธุรกิจ
เพื่อความยั่งยืน
2. การฝึ ก อบรม การฝึ ก อบรมทั ่ ว ไปตามโปรแกรมการอบรม (Public Training) การ
ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะด้านตามข้อตกลงกับลูกค้า (In-house Training) การอบรม
ทางไกล (Distance Learning) การศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (E –Training) และการ
สัมมนา (Seminar)
3. การรณรงค์ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความ
จำเป็นในเรื่องผลิตภาพให้แก่ บุคลากรในทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
แนวคิด แนวปฏิบัติวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ อาทิ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ บทความวิชาการ กรณีศึกษา และสื่ อการเรียนรู้ด้าน
ผลิตภาพ ผ่านช่องทางต่างๆในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การฝึกอบรมสัมมนา
กิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ การประเมิน
ตนเองเพื่อหาโอกาสปรับปรุงยกระดับและปรับปรุงพัฒนาผลิตภาพ เป็นต้น
4. การวิจัยเพื่อการเพิ่มผลิตภาพและการวิจัยการจัดการองค์กร
5. การวิจัยเพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ
ระดับองค์กร โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยแวดล้อมเพื่อสร้างความได้เปรียบใน
การกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ รวมถึง ยังเป็นศูนย์ความรู้/ข้อมูล/ข่าวสารที่เกี่ยวกับ
การเพิ่มผลิตภาพ อาทิ การดัชนีก ารเพิ่มผลิตภาพ การศึกษา Benchmarking การ
จัดทำ Best Practices
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6. สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนให้องค์กร ทุก
ประเภท ทุก ขนาด นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไ ปปรับ ใช้ และรับ สมัครเพื่อ
คัดเลือกองค์ก รที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศและมอบรางวัล รวมทั้งจัดให้ม ีก าร
นำเสนอวิธ ีป ฏิบ ัติท ี่นำไปสู่ความสำเร็จเพื่อเป็นแบบอย่างขยายผลการพัฒนาขีด
ความสามารถขององค์กรในประเทศไทยโดยรวม
7. การผสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับเครือข่ายต่างประเทศ ประเทศ
ไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity
Organization – APO) ร่วมกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งสิ้น 20
ประเทศ โดยมีภารกิจในการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพของกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อให้
บรรลุภารกิจดังกล่าวกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายและจัดสรรงบประมาณการ
ดำเนินการให้ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ทำหน้าที่ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นการเพิ่มผลิตภาพทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง สร้างบุคลากร
ที่มคี วามเชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลิตภาพร่วมกับ APO ด้วยกิจกรรมต่างๆ
8. การเผยแพร่ขอ้ มูลและความรูด้ ้านผลิตภาพ (Productivity Knowledge) นำเสนอความรู้
เครื่องมือ วิธีการ และมาตรฐาน ในการบริหารจัดการด้านการเพิ่มผลิตภาพ ทั้งใน
ระดับ องค์ก รและระดับ ประเทศ โดยผลิตเป็นสื่อมัลติมีเ ดีย อาทิ บทความ โมชัน
กราฟิก อินโฟกราฟิก เผยแพร่ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อการเข้าถึงได้อย่าง
สะดวก พร้อมทั้งยังได้รวบรวมความรู้จากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักบริหารจัดการ
องค์กร และนักทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ถอดเป็นบทเรียนให้
ผู้ที่สนใจได้ศึกษาและเห็นตัวอย่างของวิธีการปฏิบัติที่ ดี เพื่อนำความรู้ทางทฤษฎี ไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดขึ้นจริง และเหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร

2.2 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ
อุตสาหกรรมพัฒ นามูล นิธ ิเ รีย กเป็ นภาษาอั งกฤษว่า FOUNDATION FOR INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ย่อว่า “FID” การก่อตั้งมูลนิธ ิอุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธ ิ เนื่องจากกระทรวง
อุตสาหกรรมได้ จ ัด งาน วันสถาปนากระทรวงอุต สาหกรรม ครบรอบ 25 ปีบ ริบ ูรณ์ วันที่ 5
พฤษภาคม 2510 กระทรวงอุตสาหกรรมได้ท ำการเฉลิมฉลอง โดยได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่ อเป็น
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อนุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บดอกผลส่ง เสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือการศึกษาวิชาการ
ต่างๆ ในทางอุตสาหกรรม อาทิเช่น จักหาเครื่องมือ เครื่องจักรในการฝึกหัดทำงานให้แก่สถาบัน
ศึกษาที่ขาดแคลนเครื่องมือ เครื่องจักร ให้เงินอุดหนุนแก่ผู้เรียนวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมที่ขาด
แคลนเงิน ให้ทุนการศึกษาทางวิชาการด้า นอุตสาหกรรมแก่ผู้เรียนดี ให้ยืมเงินเพื่อใช้ในการศึกษา
วิชาการด้านอุตสาหกรรม โดยไม่คิดดอกเบี้ย ให้ทุนการศึกษาในทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมแก่
บุตรของกรรมการในกิจการอุตสาหกรรม โดยจะเอาเงินที่ผู้บริจาคอุปถัมภ์การจัดงานหรือเหลือ
จากการใช้ จ ่ า ยต่ า ง ๆ แล้ ว สมทบด้ ว ย เป็ น ทุ น ริ เ ริ ่ ม จั ด ตั้ ง มู ลนิ ธ ิ ม ี ห้ า งร้ า น บริ ษ ั ท โรงงาน
อุตสาหกรรม และผูใ้ จบุญหวังดีได้ร่วมในการกุศลสาธารณะประโยชน์เป็นอันมาก
วัตถุประสงค์
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ ริ ่ ม แรกของมู ล นิ ธ ิ คื อ ใช้ ด อกผลของเงิ น ทุ น ช่ ว ยเหลื อ ส่ ง เสริ ม ด้ า น
อุตสาหกรรม และปัจจุบันได้ปรับปรุงวัตถุประสงค์ใหม่ดังนี้
1. เพื ่ อ สนั บ สนุ นและส่ง เสริ ม การดำเนิ น งานของสถาบั น หรื อ หน่ว ยงานที ่ ก ระทรวง
อุตสาหกรรมจัดตั้งขึน้
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
3. เพื ่ อ สนั บ สนุ น การดำเนิ น กิ จ กรรมอื ่ น ๆ ที ่ ม ุ ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ภาคอุตสาหกรรม ละภาคบริการ
4. ประกอบกิจการให้ค ำปรึกษาและเป็นที่ป รึกษา แนะนำ ฝึกอบรม วิจัยและพั ฒนา
วิ เ คราะห์ แ ละทดสอบ และประกอบกิ จ การอื ่ น ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ และต่ อ เนื ่ อ งกั บ
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
5. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
สถาบันที่เป็นสำนักงานสาขา ดังต่อไปนี้
- สถาบันไทย-เยอรมัน สำนักงานตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร (บางปะกง) 700/1
หมู่ที่ 1 ตำบลคลองบำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
- สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารส่วนอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซอย
ตรีมิตร ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
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- สถาบันอาหาร สำนักงานตั้งอยู่ที่ 2008 ถนนจรัลสนิทวงศ์ 40 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
- สถาบันรับรองมาตรฐานไอ เอส โอ สำนักงานตั้งอยู่ที่ 1025 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
- สถาบั น ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สำนั ก งานตั ้ ง อยู ่ ท ี ่ 57 ชั ้ น 6 อาคารกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม(เดิม) ถนนพระสุเมรุ (บางลำภู) เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
- สถาบันยานยนต์ สำนักงานตั้งอยู่ที่ 655 ซอย1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่2 ถนนสุขุมวิท
กม34 ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย สำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น1-2 อาคารสำนักพัฒนา
อุ ต สาหกรรมรายสาขา ซอยตรี ม ิ ต ร ถนนพระราม4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
- สถาบันพลาสติก สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 86/6 ซอย
ตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
- สถาบันพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราและไม้ยางพารา สำนักงานตั้งอยู่ที่ อาคารสำนักพัฒนา
อุตสาหกรรมสนับ สนุน 86/6 ซอยตรีมิตร ถ.พระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
มูลนิธิอาจได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยวิธีต่อไปนี้
1. เงินจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
2. ทรัพย์สินโดยมีผู้ยกให้ โดยพินัยกรรม หรือนิติกรรมอื่น ๆ โดยมิได้มีเงื่อนไข ผูกพันให้
มูลนิธิตอ้ งรับผิดชอบในหนี้สนิ แต่ประการใด
3. ดอกผลอันเกิดจากทรัพย์สินอันเป็นของมูลนิธิ
4. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาล
5. เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับอุดหนุนจากองค์กรเอกชนในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้ง
องค์กรระหว่างประเทศ
6. รายได้ที่ได้จากการดำเนินงานของมูลนิธิ
7. เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของมูลนิธิ
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2.3

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

ในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่รุนแรง
ที่สุดในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุคใหม่ ที่รู้จักกันในชื่อว่า “วิกฤตต้มยำกุ้ง” ในช่วงเวลาดังกล่าว
รัฐบาลในยุคนั้น (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายธารินทร์ นิมมานเหมินทร์) ได้ใช้มาตรการ
เร่งด่วนหลายมาตรการในการเยียวยาความตกต่ำทางเศรษฐกิจและสังคม และโครงการช่วยเหลือ
ทางด้านเทคนิครูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ รูปแบบของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นใน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยมีการสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลังเพื่อบริหารจัดการวิกฤตเศรษฐกิจ แต่ในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว สถาบันฯนี้ยังถือว่าเป็นการจัดตั้งอย่างไม่เป็นทางการอยู่ภายใต้ สศค. จนกระทั่งเมื่อวันที่
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง หรือ มูลนิธิ สวค. จึงได้ถูก
จัดตั้งขึ้นอย่างถาวรและเป็นทางการในรูปแบบของมูลนิธิที่เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้การ
สนับสนุนของกระทรวงการคลัง โดยในระยะแรกได้ใช้สถานที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ชั้น
3 กระทรวงการคลังเป็นที่ตั้งในการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ในการดำเนินงานศึกษา
วิเคราะห์วิจัยด้านนโยบายเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและ
ดำเนินงานร่วมกันกับองค์กรต่างประเทศในการศึกษาวิจัย โดยไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง
แต่ประการใด
ทั้งนี้ โครงสร้างการบริหารงานของมูลนิธิ สวค. เป็นรูปแบบที่มีคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิ โดย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานมูลนิธิ ผู้อำนวยการ สศค. เป็นรองประธานมูลนิธิ
และ ผู ้ อ ำนวยการสถาบั น วิ จ ั ย นโยบายเศรษฐกิ จ การคลั ง เป็ น กรรมการและเลขานุ ก าร ซึ่ ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลังคนแรกที่เป็นทางการ คือ ดร. คณิศ แสง
สุพรรณ และได้มีการขยายสถานที่ทำงานมาจัดตั้งที่อาคารทิปโก้ เลขที่ 118/1 อาคารทิปโก้ ชั้น
33-34 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ในปี 2545 เป็นต้นมา
ต่อมาด้วยความอนุเคราะห์จากกระทรวงการคลัง ทำให้การดำเนินงานของมูลนิธิ สวค.
เติบโตอย่างต่อเนื่องและ เป็นที่ยอมรับในบรรดาสถาบั นทางวิชาการทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ นอกเหนือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มูลนิธิ สวค. ได้ดำเนินงานศึกษาวิจัย
ให้กับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐ (เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข
ฯลฯ) รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยนับจากปี พ.ศ. 2545 ทีม่ ูลนิธิ สวค. รับดำเนินโครงการวิจัย
ให้กับหน่วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากกระทรวงการคลัง ทำให้ผลงานศึกษาวิจัยของมูลนิธิ สวค.ใน
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ปั จ จุ บ ั น (พ.ศ. 2558) มี ม ากกว่ า 300 โครงการ และได้ ม ี ก ารขยายขอบเขตการดำเนิ น งาน
ครอบคลุมด้านอื่นๆนอกเหนือจากด้านเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง โดยเฉพาะด้านสังคม และ
การจัดฝึกอบรม
ภารกิจตามการจดทะเบียนมูลนิธิ ดังนี้
1. การศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเงิน การคลัง และสังคม ตลอดจนการ
ดำเนินการติดตาม รวบรวม รายงานข้อมูลและสถานะทางเศรษฐกิจการเงิน การคลัง
และสังคม
2. การส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและการฝึกอบรมกับหน่วยงาน/องค์กรภายนอก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. การดำเนินการร่วมกับองค์การการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
4. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
5. เป็นที่ปรึกษางานด้านการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดฝึกอบรม และจัดสัมมนาในสาขา
ต่างๆ
การเติบโตของมูลนิธิ สวค. ควบคู่มากับผลงานที่ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่
เกี ่ ย วข้ อ งซึ ่ ง ถู ก นำไปใช้ ใ นการดำเนิ น นโยบายสาธารณะของประเทศอย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง ทั ้ ง นี ้
ความสัมพันธ์ของมูลนิธิ สวค. กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ และรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
ร่วมสร้างสรรค์งานวิจัยนโยบายสาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต อีกทั้ง
มูลนิธิ สวค. ได้มีการจดทะเบียนที่ปรึกษากระทรวงการคลัง และได้รับการต่อทะเบียนที่ปรึกษา
ตามผลงานที่ได้มกี ารขยายขอบเขตงานมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี
สำหรับโครงสร้างการบริหารงานของมูลนิธิ สวค. เนื่องจากในระยะแรกของการจัดตัง้ การ
ศึกษาวิจัยของมูลนิธิ สวค. มุ่งไปที่ผลงานที่สามารถนำไปใช้ในการดำเนินนโยบายที่สอดรับกับ
ความต้องการของกระทรวงการคลังเป็นสำคัญ ดังนั้น ในช่วงแรก มูลนิธิสวค. จึงมุ่งเน้นไปที่
งานวิจัยนโยบาย 3 ด้าน ประกอบด้วย เศรษฐกิจมหภาคและการเงิน เศรษฐกิจการคลัง และ
เศรษฐกิจที่แท้จริง (Real Sector) ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในระยะต่อมาจึงได้มี
การขยายขอบเขตงานและมีการปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดรับกับผลงานศึกษาวิจัยที่
ขยายเพิ่มขึ้ น โดยในปัจจุบ ันโครงสร้ า งมูล นิ ธ ิ สวค. จึงประกอบด้ว ยงานวิ จัย 5 ด้าน ได้แ ก่
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เศรษฐกิจมหภาคและการเงิน การค้าการลงทุน นโยบายเศรษฐกิจ การคลังและสังคม และที่
ปรึกษาทางการเงิน อีกทั้งยังมีอกี 2 ส่วนงานเพิ่มเติม คือ งานฝึกอบรม และงานบริหารกลาง

3. นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจ
นิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle – SPV) เป็นเครื่องมือพิเศษที่รัฐบาลไทย
จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนสำหรับโครงการสำคัญของภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ไ ม่
ต้องการให้้ เป็นหนี้ส าธารณะ กิจกรรมของหน่วยงานจะมีลัก ษณะซื้ อขายบริการเช่ นเดียวกับ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน แต่ไม่ต้ องการให้เป็นหนี้สาธารณะ จึงจัดตั้งเป็นนิติบุคคลเพื่อ
ระดมทุนจากเอกชน
ความหมายของนิติบุคคลตามมาตรา 3 แห่งพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการ
แปลงสนทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 บัญญัติว่า “นิติบุคคลเฉพาะกิจ” หมายความว่า นิติ
บุคคล ซึ่งจัดตั้งขึน้ เพื่อดำเนินการแปลงสนทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชกำหนดนี้
นิติบุคคลเฉพาะกิจ จัดตั้งเป็นบริษัท จำกัดซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจภายใต ้พระราช
กำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสนทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 ในปัจจุบันมีหนึ่ง
หน่วยงานที่ดำเนินกิจการแล้ว คือ บริษัท ดีเอดี เอสพีวี จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้วัตถุประสงค์
เฉพาะเพื่อเป็นนิต ิบ ุ ค คลเฉพาะกิ จในการออกและเสนอขายหลัก ทรัพย์ป ระเภทหุ้ นกู ้ภ าย ใต้
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของโครงการศูนย์ราชการเท่านั้น ทั้งนี้ นิติบุคคลเฉพาะกิจ
ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจอื่นใด
ภายหลังการเกิด วิก ฤตเศรษฐกิจ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญ หาภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่างมาก อันเป็นผลให้ภาคธุรกิจต่าง ๆ อยู่ในภาวะซบเซาขาดแคลนเงินทุน
หมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจภาคการเงินและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น รัฐบาลจึงได้มี
การออกกฎหมายว่าด้ว ยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เ ป็นหลักทรัพย์ โดยเป็น
เครื่องมือให้ภาคธุรกิจสามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่นำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง
ให้กับภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นกระบวนการทางการเงินที่สำคัญที่สามารถแก้ไขอุปสรรคการขาดแคลน
เงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวของภาคธุรกิจต่าง ๆ
การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มีลักษณะดังนี้
(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจรับโอนสินทรัพย์หรือรับสินทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันจากผู้จำหน่าย
สินทรัพย์
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(2) นิติบุคคลเฉพาะกิจออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผลู้ งทุน
(3) นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจนำเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์มาชำระหรือมอบให้แก่ผู้จำหน่าย
สินทรัพย์
(4) ผู้ซื้อหลักทรัพย์จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นคืนจากกระแสรายรับที่เกิดจากสินทรัพย์
นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจรับโอนหรือรับเป็นหลักทรัพย์ประกัน
สินทรัพย์ ได้แก่
(1) สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้เป็นเงินที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับ เช่น ลูกหนี้สินเชื่อบ้าน
รถยนต์ หรือบัตรเครดิต เป็นต้น หรือ
(2) สิทธิเรียกร้องที่จะมีข้นึ ในอนาคตโดยให้ชำระหนีเ้ ป็นเงินที่ก่อให้เกิดกระแสรายรับตามที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
ผู ้ จ ำหน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ : ผู ้ โ อนหรื อ จะโอนสิ นทรั พย์ห รื อให้ ห รือ จะให้ สิ น ทรัพ ย์ ไ ว้เ ป็น
หลักประกันแก่นิตบิ ุคคลเฉพาะกิจ
การกำกับดูแลนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) (มาตรา 5 - มาตรา 8)
(1) คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทำหน้าที่ (มาตรา 5 และมาตรา 8)
- กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- กำกับดูแล SPV
- กำหนดประเภทสินทรัพย์ที่อนุญาตให้ทำการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
และประเภทของหลักทรัพย์ที่จะออกเสนอขาย
- ดำเนินการอื่น ๆ เช่น ออกประกาศตามกฎหมายนี้ กำหนดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นต้น
(2) สำนักงาน ก.ล.ต. ทำหน้าที่ (มาตรา 7)
- ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายนี้เช่น การรับค่าธรรมเนียมต่าง ๆ (มาตรา 8) การ
พิจารณาและอนุมัตโิ ครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (มาตรา 10 และมาตรา 11) อำนาจเพิก
ถอนการจดทะเบียนนิติบุคคลเฉพาะกิจ (มาตรา 22) และการแต่งตั้งผู้แทนชั่วคราวของนิติบุคคล
เฉพาะกิจ (มาตรา 25 - มาตรา 29) เป็นต้น
การจัดตั้งและดำเนินการของนิติบุคคลเฉพาะกิจ (มาตรา 9 - มาตรา 13)
(1) นิติบุคคลเฉพาะกิจสามารถจัดตั้งในรูปบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือทรัสต์ก็ได้
(มาตรา 9)
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(2) ผูจ้ ำหน่ายสินทรัพย์ต้องเป็นผูเ้ สนอโครงการ (originator) ให้สำนักงาน ก.ล.ต.พิจารณา
และอนุมัติ (มาตรา 10 และมาตรา 11)
(3) การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หลายโครงการในขณะเดียวกันต้องดำเนินการใน
รูปทรัสต์เท่านั้น (มาตรา 11/1)
(4) การดำเนินการของนิตบิ ุคคลเฉพาะกิจ (มาตรา 12 และมาตรา 13)
- รับโอนสินทรัพย์หรือรับสินทรัพย์ไว้เป็นหลักประกัน
- ออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผลู้ งทุน
- ทำสัญญากับบุคคลต่าง ๆ ตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
- ก่อหนีส้ ินหรือภาระผูกพันตามโครงการ
- ลงทุนหรือหาผลประโยชน์จากสินทรัพย์ที่รับโอนมาตามโครงการ
- ห้ามกระทำการใด ๆ นอกจากที่ได้รับอนุมัติตามโครงการ
โดยทั่ว ไปการแปลงสินทรัพย์เ ป็นหลักทรัพย์ (Securitization) หมายถึงกระบวนการนำ
สินทรัพ ย์ท ี่มีส ภาพคล่องต่ำมาจัดรวบรวมเป็นกองสินทรัพย์ และโอนให้นิติบ ุคคลเฉพาะกิจ
(Special Purpose Vehicle: SPV) แล้ ว นิ ต ิ บ ุ ค คลเฉพาะกิ จ จะแปลงสภาพกองสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น
หลักทรัพย์ออกขาย ให้กับนักลงทุน เพื่อระดมทุนมาใช้จ่ายในโครงการ
ประโยชน์จากแนวทางนี้ คือ ไม่ใช้งบประมาณ แผ่นดินในการก่อสร้างและไม่สร้างภาระหนี้
ต่องบประมาณ ในทันที เพราะรัฐบาลไม่ต้องตั้งงบประมาณครั้งเดียวจำนวน 19,016 ล้านบาท แต่
ใช้วิธีการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี เป็นระยะเวลา 30 ปี เป็นค่าเงินต้นและดอกเบี้ยในช่วงเวลา
30 ปี รวมประมาณ 82,114 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ ส่วนใหญ่มาจากเงินที่รัฐบาลต้องใช้จ่ายอยู่
แล้ ว คื อ ในขณะนั ้ น รั ฐ บาลต้ อ งตั ้ ง งบประมาณรายปี ปี ล ะประมาณ 1,000 ล้ า นบาท ให้ แ ก่
หน่วยงานราชการบางส่วนเพื่อนำไปจ่ายเป็น ค่าเช่าพืน้ ที่อาคารของเอกชน และประมาณการว่าจะ
เพิ่ม มากขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนั้นการแปลงค่าเช่าในอนาคต ให้เป็นเงินลงทุนศูนย์ราชการฯ
ทำให้เมื่อครบสัญญาเช่า หรือเมื่อชำระหนี้หมดใน 30 ปี รัฐบาลไม่ต้องมีภาระในการจ่ายค่าเช่า
พืน้ ที่ให้เอกชนต่อไป และกรรมสิทธิ์ในอาคารใหม่ ตกเป็นของกระทรวงการคลัง
ข้อดีต่อมาคือ ไม่เป็นหนี้สาธารณะ เพราะนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จะจัดตั้งขึ้นไม่มีสถานะเป็น
หน่วยงานของรัฐหรือ รัฐวิสาหกิจ ดังนั้นในการออกหุ้นกู้เพื่อระดมทุน จึงไม่ถือเป็นการก่อหนี้
โดยตรงของรัฐ หรือการก่อหนี้ของรัฐ วิสาหกิจ ที่มีรัฐ บาลเป็นผู้ค้ำประกัน จึงไม่จัดเป็ นหนี้
สาธารณะตามนิยามของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548
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คำถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.

จงอธิบายความสำคัญของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ
จงอธิบายประเภทของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ
จงอธิบายการดำเนินงานของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐแต่ละประเภท
จงอธิบายความสัมพันธ์กับรัฐของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐแต่ละ
ประเภท
5. จงอธิบายวัตถประสงค์ในการจัดตั้งของหน่วยงานที่ใช้อำนาจรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรรัฐ
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 12
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 12 องค์การไม่แสวงหาผลกำไร
หัวข้อเนื้อหา
1. ความสำคัญขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร
2. ประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร
3. การดำเนินงานขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความสำคัญขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร
2. เข้าใจประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร
3. เข้าใจการดำเนินงานขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร
สื่อการสอน
1. สื่อการสอน Power Point
2. เอกสารประกอบการ
3. โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
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บทที่ 12
องค์การไม่แสวงหาผลกำไร
ความหมายและความสำคัญ
ระบบบัญชีประชาชาติได้จำแนกสถาบันทางเศรษฐกิจออกเป็น 5 สถาบัน คือ สถาบัน
ธุรกิจที่ไม่ใช่การเงิน สถาบันการเงิน สถาบันรัฐบาล สถาบันครัวเรือน และสถาบันองค์กรไม่
แสวงหากำไรให้บริการครัวเรือน (NPISHs) โดยหน่วยงานภายใต้แต่ละสถาบันจะต้องถูกจัดประเภท
ไว้ในสถาบันใดสถาบันหนึ่งเท่านั้น ยกเว้นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่สามารถอยู่ได้ทุกสถาบัน ซึ่งการ
จะกำหนดว่าเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรหรือไม่มักพิจารณาจาก วัตถุประสงค์ขององค์กร ลักษณะ
ทางการตลาด ผูท้ ี่กำกับควบคุมองค์กร และรายได้ที่เข้ามาสนับสนุนภารกิจขององค์กร
จากเอกสารบัญชีองค์กรไม่แสวงหากำไรของประเทศไทย พ.ศ. 2549-2551 ได้กำหนด
กรอบแนวคิดและนิยามองค์กรไม่แสวงหากำไรไว้ 2 ส่วนคือ
1. ตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993 ได้กำหนดความหมายองค์กรไม่แสวงหากำไรคือ
องค์กรที่ตั้งขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นองค์กรทางสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต
สินค้าและบริก าร แต่ไม่สามารถเป็นแหล่งรายได้ กำไร หรื อแหล่งเงินทุนอื่นๆ ให้กับผู้ก่อ ตั ้ง
ควบคุม หรือให้การสนับสนุนด้านการเงิน ในทางปฏิบัติ กิจกรรมการผลิตขององค์ก รเหล่ านี้
สามารถก่อให้เกิดทั้งกำไรและขาดทุน แต่ผลกำไรนั้นไม่สามารถแบ่งปันไปให้หน่วยสถาบันอื่น
2. ตามคู่มอื การจัดทำบัญชีองค์กรไม่แสวงหากำไรของ John Hopkins University ได้กำหนด
นิยามขององค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้
2.1 เป็นองค์กร (Organizations) หมายถึง มีการจัดตั้งอย่างเป็นระบบหรือมีระบบ
โครงสร้างการดำเนินงานภายใน มีเป้าหมายหรือขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึง
องค์กรที่ไม่เป็นทางการด้วย
2.2 ไม่ แ สวงหากำไรและไม่ แ บ่ ง ปั น ผลกำไร (Not-for-profit and non-profitdistribution) หมายถึงเป็นองค์กรที่ไม่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน ในการหาผลกำไรทั้งทางตรง
และทางอ้อม หรือไม่มีเป้าหมายในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตามองค์กรเหล่านี้ สามารถมี
ส่วนเกินจากการประกอบการ (Surplus) ได้ แต่จะต้องไม่มีการแบ่งปันผลกำไร
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2.3 เป็นลักษณะสถาบันที่แยกออกต่างหากจากหน่วยงานรัฐบาล (Institutionally
separate from government) หมายถึง ไม่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลและรัฐบาลไม่มีสิทธิ์ใน
การเป็นเจ้าขององค์กร แต่องค์กรเหล่านี้สามารถรับการสนับสนุนด้ านการเงินจากรัฐบาล
ได้ รวมทั้งมีบุคลากรของภาครัฐร่วมในคณะกรรมการขององค์กรได้
2.4 ดู แ ล/บริ ห ารโดยตนเอง (Self-governing) หมายถึ ง เป็ น องค์ ก รที ่ ส ามารถ
ควบคุมดูแลการดำเนินงานของตนเองได้หรือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยองค์กรอื่น
2.5 ไม่มีการบังคับ (Non-compulsory) หมายถึง การเป็นสมาชิกและการสนับสนุน
ด้านเวลาและการเงินจะต้องไปโดยอิสระหรือไม่มีการบังคับ ไม่ว่าจะต้องกฎหมายหรือ
เงื่อนไขอื่นใด
ในทางปฏิบัติ องค์กรไม่แสวงหากำไรตามที่ไ ด้นิย ามในข้างต้น ได้แก่ ผู้ให้บริการที ่ไ ม่
แสวงหากำไร (Non-profit service providers) องค์กรที่ไม่ใช่รัฐบาล (Non-government organization:
NGO) องค์ ก รด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (Arts and culture organizations) สมาคมกี ฬ า (Sports
clubs) กลุ่ม Advocacy (Advocacy groups) มูลนิธิ (Foundations) องค์กรชุมชน (Community based
or grass roots associations) พรรคการเมือง (Political parties) สมาคม/สโมสรด้านสังคม (Social
clubs) สหภาพแรงงาน สมาคมธุรกิจ และสมาคมนายจ้า ง (Unions, business and professional
associations) และองค์กรด้านศาสนา (Religious congregation) กล่าวอีกนัยหนึ่งการดำเนินงานของ
องค์กรไม่แสวงหากำไรเหล่านี้ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ
1. องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ผลิตสินค้าและบริการที่มิใช่ระบบตลาดหรือเรียกว่า Nonmarket NPIs หรือตามระบบบัญชีประชาชาติ ค.ศ.1993 (SNA 1993) เรียกว่าสถาบัน
ไม่ แ สวงหากำไรให้ บ ริ ก ารครั ว เรื อ น ( Non Profit Institution Serving Household:
NPISHs) หมายถึงองค์กรที่ดำเนินงานโดยไม่หวังผลกำไร โดยผลิตสินค้าและบริการ
ให้กับประชาชนหรือสังคมโดยไม่คิดราคาหรือแบบให้เปล่า หรือจำหน่ายในราคาที่ไม่
คุ้มทุน หรือในราคาที่ไม่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น องค์กรประเภทมูลนิธิ สมาคม
องค์กรทางศาสนา และพรรคการเมือง เป็นต้น
2. องค์กรไม่แสวงหากำไรที่ผลิตสินค้าและบริการในระบบตลาดหรือเรียกว่า Market
NPIs หมายถึง องค์กรที่ดำเนินงานโดยมีวั ตถุประสงค์เพื่อผลกำไร โดยการผลิตสินค้า
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และบริการในราคาตลาดหรือราคาที่มีนัยสำคัญทางเศรษฐกิจ เช่น โรงเรียนเอกชน
บางแห่ง มหาวิทยาลัยเอกชน โรงพยาบาลเอกชน เป็นต้น
การเปรียบเทียบองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและองค์กรที่แสวงหาผลกำไร
ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่พิจารณาว่าเป็นข้อ จำกัด ทางกฎหมายและจริยธรรมในการกระจาย
ผลกำไรให้กับเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นซึ่งโดยพื้นฐานแล้วองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจะแตกต่างจาก
องค์กรที่แสวงหาผลกำไร คำศัพท์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในการอธิบายองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรส่วนใหญ่
คือ "ไม่แสวงหาผลกำไร" แทนที่จะเป็น "ไม่แสวงหาผลกำไร" และมักใช้ในกฎหมายและตำรา
โดยทั่วไป บริษัท ที่ไม่แสวงหาผลกำไรจะไม่ดำเนินการเพื่อสร้างผลกำไรซึ่งเป็นลักษณะที่
กำหนดขององค์กรดังกล่าว อย่างไรก็ตามองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรอาจยอมรับถือและจ่ายเงิน
และสิ่งอื่น ๆ ที่มีมูลค่าและมันอาจถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรมการค้าที่มีกำไรหากเงื่อนไข
ที่ว ่ากำไรที่ส ร้างขึ้นจะถูก ใช้เ พื่อเพิ่มเติมสาเหตุเ ป้าหมายหรือภารกิจของมันคือ ปฏิบ ัติตาม
ขอบเขตที่สามารถสร้างรายได้อาจถูก จำกัด หรือการใช้ผลกำไรเหล่านั้นอาจถูก จำกัด โดยทั่วไป
แล้วองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจะได้รับเงินสนับสนุนจากการบริจาคจากภาคเอกชนหรือสาธารณะ
และมักจะมีสถานะได้รับการยกเว้นภาษี การบริจาคภาคเอกชนบางครั้งอาจนำไปหักลดหย่อนภาษี
ได้ นอกจากนีอ้ งค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอาจมีสมาชิกซึ่งตรงข้ามกับผูถ้ ือหุ้น
เป้าหมายและภารกิจขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
องค์กรหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมักเป็นองค์กรการกุศลหรือองค์กรบริการ พวกเขา
อาจถูกจัดให้เป็น บริษัท ที่ไม่แสวงหาผลกำไรหรือเป็นความไว้วางใจสหกรณ์หรืออาจเป็นทางการ
บางครัง้ เรียกอีกอย่างว่าฐานรากหรือเงินบริจาคที่มีกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ มูลนิธิส่วนใหญ่ให้ทุนแก่
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ หรือทุนให้กับบุคคลทั่วไป อย่างไรก็ตามอาจมีการใช้ฐานรากชื่อ
โดยองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรแม้แต่องค์กรอาสาสมัครหรือกลุ่มรากหญ้า
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอาจเป็นกลุ่มที่มีการจัดระเบียบอย่างหลวม ๆ เช่นสมาคมบล็อก
หรือสหภาพแรงงานหรืออาจเป็นโครงสร้างที่ซับซ้อนเช่นมหาวิทยาลัยโรงพยาบาล บริษัท ผลิต
ภาพยนตร์สารคดีหรือสำนักพิมพ์หนังสือทางการศึกษา
ในหลายประเทศใช้กฎหมายเยอรมันหรือนอร์ดิก (เช่นเยอรมนี สวีเดนฟินแลนด์) องค์กรไม่
แสวงหาผลกำไรมักเป็นสมาคมโดยสมัครใจแม้ว่าบางแห่งจะมีโครงสร้างองค์กร (เช่น บริษัท ที่อยู่
อาศัย) โดยปกติแล้วการตั้งภาคีโดยสมัครใจจะตั้งอยู่บนหลักการของชายคนหนึ่ง - หนึ่งเสียง
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องค์กรขนาดใหญ่ทั่วประเทศมักจัดเป็นลีก: ระดับท้องถิ่นมีการเชื่อมโยงระดับเมืองหรือระดับเขตที่
มีสมาชิกภาพบุคคลธรรมดาสมาคมเหล่านี้เป็นสมาชิกของสมาคมระดับชาติ สิ่งนี้ถูกมองว่าบรรลุ
ถึงความเป็นอิสระสูงสุดในระดับท้องถิ่นในขณะที่ยังคงปกป้อง บริษัท ทั่วไปจากความผิดพลาดทาง
กฎหมายหรือการเงินของสมาคมใด ๆ องค์กรของลีกดังกล่าว (เช่นสหภาพแรงงานหรือภาคี) อาจ
มีความซับซ้อนมาก มักจะมีกฎหมายแยกต่างหากที่ควบคุมสมาคม“ อุดมคติ” (ตั้งแต่สโมสรกีฬา
ไปจนถึงสหภาพแรงงาน) พรรคการเมืองและนิกายทางศาสนาโดย จำกัด องค์กรแต่ละประเภทไว้
ในสาขาที่ตนเลือก
ประเภทขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
บริษัท ที่ไม่แสวงหากำไรมีสองประเภทคือ บริษัท สมาชิกและ บริษัท การกุศล มีความ
จำเป็นต้องแยกความแตกต่างระหว่างสองประเภทเนื่องจากความรับผิดชอบของแต่ละประเภท
แตกต่างกันไป
บริษ ัท สมาชิก ดำเนินกิจกรรมที่เ ป็นหลักเพื่อประโยชน์ของสมาชิก สมาชิก ได้รับ การ
สนับสนุนผ่านค่าธรรมเนีย มการบริจาคเงินกู้หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้ ตัวอย่างของ บริษัท ที่
เป็นสมาชิก ได้แก่ ชมรมกอล์ฟชมรมทางสังคมองค์กรที่มีความสนใจพิเศษ
บริษัท การกุศลดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก มันอาจ
เรียกร้องการบริจาคจากประชาชนได้รับเงินอุดหนุน จากรัฐบาลเกินกว่า 10% ของรายได้ต่อปีหรือ
ลงทะเบียนเป็นองค์กรการกุศลตามความหมายของพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ซึ่งบริษัททั้งสองประเภทมีสมาชิก บริษัท ไม่ได้เป็น บริษัท สมาชิกเพียงเพราะมีสมาชิก
บริษัท การกุศลมีสมาชิกด้วย สมาชิกขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรใด ๆ เป็น สมาชิกหรือเป็น
กุศลมีสถานะคล้ายกับที่เป็นของผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท ธุรกิจและมักจะได้รับ
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง บริษัท สมาชิกและ บริษัท การกุศลคือ
- ผูท้ ี่ได้รับประโยชน์จากกิจกรรม (สมาชิกหรือสาธารณะ);
- ผูส้ นับสนุนองค์กรทางการเงิน และ
- วิธีการกระจายส่วนเกินเมื่อการสลายตัว
ประเด็นทางกฎหมายที่ต้องพิจารณา
รัฐส่วนใหญ่มีกฎหมายของแต่ละบุคคลที่ควบคุมการจัดตั้งโครงสร้างและการจัดการของ
บริษัท ที่ไม่แสวงหากำไร สิ่งนี้ถือเป็นความจริงสำหรับประเทศต่าง ๆ : ส่วนใหญ่มีกฎหมายที่
ควบคุมการจัดตั้งและการจัดการขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและต้องการการปฏิบัติตาม
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ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี องค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะต้องเผยแพร่รายงานทางการเงินที่มี
รายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชน แม้ว่าจะคล้ายกันมากกับธุรกิจหรือเพื่อผลกำไร
แต่ก็มีความแตกต่างในระดับที่สำคัญ มาก ทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและเพื่อผลกำไรจะต้องมี
สมาชิกในคณะกรรมการสมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลหรือผู้ดูแลทรัพย์สินที่เป็นหนี้หน้าที่ของ
องค์กรที่มีความไว้วางใจและความไว้วางใจ ข้อยกเว้นที่เด่นชัดในเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคริสตจักรซึ่ง
มักไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเรื่องการเงินแก่ใครแม้แต่ตัวสมาชิกเองถ้าผูน้ ำเลือก
สถานะการยกเว้นภาษี
ในหลายประเทศองค์ก รไม่หวังผลกำไรอาจยื่นขอสถานะยกเว้นภาษีเ พื่อให้ ผู้บ ริ จ าค
ทางการเงินอาจเรียกคืนภาษีเงินได้ที่จ่ายจากการบริจาคและองค์กรอาจได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้ ในสหรัฐอเมริกาหลังจากนิติบุคคลที่ได้รับการยอมรับได้รับการก่อตั้งในระดับรัฐมันเป็นเรื่อง
ธรรมดาสำหรับ บริษัท ที่ไม่แสวงหากำไรที่จะแสวงหาสถานะการยกเว้นภาษีที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงิน
ได้ ทำโดยนำไปใช้กับสรรพากรบริการ (IRS) กรมสรรพากรหลังจากตรวจสอบใบสมัครเพื่อให้
แน่ใจว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษี (เช่นองค์กรการกุศล) ออกหนังสืออนุญาตให้หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไรให้สถานะการ
ยกเว้นภาษีสำหรับวัตถุประสงค์ทางภาษีเงินได้ การยกเว้นนี้ไม่รวมถึงภาษีของรัฐบาลกลางอื่น ๆ
เช่นภาษีการจ้างงาน
องค์การไม่แสวงหาผลกำไร (nonprofit organization หรือย่อว่า NPO) เป็นชื่อเรียกองค์การ
ที่มจี ุดมุ่งหมายสนับสนุนกลุ่มที่มีความคิดเห็นพ้องกัน โดยเนื้อหาจะแตกต่างตั้งแต่ ศิลปะ การกุศล
การศึกษา การเมือง ศาสนา งานวิจัย และจุดมุ่งหมายในด้านอื่น ๆ โดยการทำงานทั้งหมดไม่มี
จุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่หาผลประโยชน์เข้าสู่องค์การ แต่มีรายได้จากค่าลงทะเบียน ค่าบำรุง
จากสมาชิก หรือเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดที่ได้มาจากการบริจาคหรือจากการให้โดยเสน่หา
ตัวอย่างองค์การไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศไทย
1. กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.greenpeace.org/seasia/th
เป็นองค์กรที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระ ภายในเว็บไซต์ แสดงข้อมูล
ประวัติ
2. กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
http://www.greenpeacesoutheastasia.org
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องค์กรที่ดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
3. กลุ่มนิทานแต้มฝัน
http://www.tamfun.com
กลุ่มนิทานแต้มฝัน เล่านิทานและจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก
4. กลุ่มพลังไท
http://www.palangthai.org
กลุ่มองค์กรที่ไม่มุ่งแสวงหากำไรทำงานเพื่อสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาด
กับชุมชน
5. กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา
http://www.mirrorartgroup.org
ในสังกัดมูลนิธิโกมลคีมทอง เป็นกลุ่มซึ่งดำเนินธุรกิจโดยไม่หวังผลกำไร ดำเนินงานเพื่อ
ช่วยเหลือชาวเขา
6. กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน
http://www.ftawatch.org
จัดตั้งจากการรวมตัวกันของนักวิชาการ และนักกิจกรรมจากสถาบันการศึกษา องค์กร
อิสระภายใต้รัฐธรรมนูญ
7. กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก
http://www.vgcd.org
เป็นองค์กรพัฒนาภาคเอกชน(NGO)ที่ มองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มเด็กเร่ร่อน
8. กลุ่มอาสาพัฒนาเด็ก
http://www.vgcd.netfirms.com
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำงานกั บเด็กเร่ร่อน เพื่อให้การช่วยเหลือ ลดพฤติกรรมเสี่ยง
และพัฒนาคุณภาพชีวิต
9. กลุ่มอุตสาหกรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
http://www.foodfti.org
ข้อมูลประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน ภารกิจ หน้าที่ และข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ
กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
10. กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมี
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http://www.ftipc.or.th
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร ประวัติความเป็นมาของกลุ่มอุตสหากรรม บริการสมาชิกในด้าน
ข่าวสาร กิจกรรม
11. กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
http://www.ftiplastic.com
แหล่งรวบรวมข้อมูล ข่าวสารและผลงานวิจัยของอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
12. กองทุนเด็กดอย
http://www.bannok.com/hillchild
เป็นโครงการหนึ่งของ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมกระจกเงา ซึ่งเป็นหน่วยงานพัฒนาเอกชน
13. กองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการ
http://www.gpf.or.th
รวบรวมข้ อ มู ล ข่ า วสารเกี ่ ย วกั บ กองทุน บำเหน็จ บำนาญข้ า ราชการ (กบข.) บริ ก าร
ตรวจสอบวงเงินออนไลน์
14. กองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย
http://www.envcorp.org
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหาทุนเพื่อ
สนับสนุนการอนุรักษ์
15. กองทุนอนาคตประเทศไทย
http://www.thaifuturefund.com
ดำเนินงานด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและการ
เรียนรู้ของเด็กไทย
16. การคัดค้านการแปรรรูป กฟผ. - ขาย กฟผ.
http://www.luegat.dyndns.org
จัดทำขึ้นโดยองค์กร NGO เพื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กฟผ.
17. ขบวนการผู้ก่อการดี
http://www.konlampang.org
เว็บไซต์ภาคประชาชนในจังหวัดลำปาง ที่รวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อชุมชนของตนเอง
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18. คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)
http://www.tncathai.org
แนะนำประวัติความเป็นมา คณะกรรมการ รายนามสมาชิก ข่าวประชาสัมพันธ์ก ารจัด
กิจกรรมรณรงค์เรื่องโรคเอดส์
19. คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปในประเทศไทย, กัมพูชา, ลาว, มาเลเซียและพม่า
http://www.deltha.cec.eu.int
ข้อมูล บทบาทของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปในประเทศไทย, กัมพูชา ลาว มาเลเซีย
และพม่า
20. เครือข่ายผู้บริโภคสีเขียว
http://www.thaigreenconsumer.org
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ย วข้องต่ออาหารอินทรีย ์และเกษตรกรรมยั่งยื นใน
ประเทศไทย
21. โครงการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
http://go.to/dpw
โครงการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ กรณี
กรมประชาสงเคราะห์
22. โครงการงดการทารุณกรรมช้างไทย
http://www.helpthaielephants.com
นำเสนอข้อมูล เกี่ย วกับ การทารุณกรรมช้างไทยในรูปภาพภาพสไลด์และข่าวสารของ
องค์กร
23. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเร่ร่อนเมืองพัทยา
http://www.street-children-pattaya.org
เน้นในเรื่องการแก้ไขปัญหาและสาเหตุต่างๆ เช่น สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว การสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชนฯลฯ
24. ชิลเดรน อินเตอร์เนชันแนล ซัมเมอร์ วิลเลจ ไทยแลนด์
http://www.cisv.or.th
Children International Summer Village Thailand ให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ก ร วัตถุประสงค์
ข่าวสาร
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25. ชีวติ อาข่า
http://www.akhalife.org
เว็บไซต์สำหรับรับสมัครอาสาสมัครเพื่อมาพัฒนาหมู่บ้านชาวอาข่าที่ จังหวัดเชียงราย
26. ดีเอเอดี (ประเทศไทย) : Deutscher Akadamischer Austauschdienst (DAAD)
http://www.daad.or.th
เป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านการศึกษาในประเทศเยอรมัน และทุนให้กับนักเรียนไทย
27. ตำบลน้ำเกีย๋ น กิ่งอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
http://www.namkain.com
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน สถานที่ศึกษาดูงานกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
28. ไทยเอ็นจีโอ
http://www.thaingo.org
เสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ต่างๆ ขององค์กรไม่แสวงผลกำไร NGO ด้าน การเมือง เอดส์
สิ่งแวดล้อม
29. ธรรมวิถีกวนอิม
http://www.godsdirectcontact-thai.com
ข้อมูลเกี่ยวกับธรรมวิถีกวนอิม ธรรมวิถีกวนอิมคืออะไร ชีวประวัตขิ องท่านอนุตราจารย์ชิง
ไห่ ปาฐกถาธรรม
30. บอร์เดอร์แคมป์ (ไทย-พม่า)
http://www.bordercamp.net
ข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดเชือ้ ที่สำคัญในพืน้ ที่พักพิงชั่วคราว แสดงรายงานการติดเชื้อในปี
ต่าง ๆ
31. บ้านนอก.คอม
http://www.bannok.com
รวมข้อมูลองค์กรเอกชนที่ทำงานเพื่อชาวเขา และการเผยแพร่ความรู้จากห้องเรียนสู่ชนบท
32. แผนงานสนับสนุนความร่วมมือในประเทศไทย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่ง
ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิก
http://www.thaicf.org
เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประเด็นด้านป่าชุมชนแก่สาธารณชน
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33. มูลนิธิ โฮพ เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย)
http://www.hopewwthailand.org
เป็นองค์กรอิสระที่ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการต่างๆ ของ
กรมประชาสงเคราะห์
34. มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา
http://www.edfthai.org
มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 255 เป็นองค์กร
อาสาสมัคร
35. มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ
http://www.fopdev.org
มูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ เป็นองค์พัฒนาเอกชนการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไร
36. มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย
http://www.soidog.org
มูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัด และแมวจรจัดเจ็บป่วย และได้รับบาดเจ็บและได้รับ
การทารุณกรรม
37. มูลนิธิสงเคราะห์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย
http://www.ptty.loxinfo.co.th/~glenp
แนะนำมูลนิธิสงเคราะห์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กไทย เชิญชวนให้ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์แก่เด็ก
38. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทย
http://www.ccfthai.or.th
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. ในประเทศไทยเป็นมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กยากจนทั่ว
ประเทศ
39. มูลนิธิส่งเสริมโอกาสผูห้ ญิง (เอ็มพาวเวอร์)
http://www.empowerfoundation.org
ปกป้องคุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือ กลุ่มพนักงานบริการในสถานบริการและสถานเริง
รมณ์
40. มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
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http://www.fblcthai.org
ช่วยเหลือ พัฒนาเด็กที่ถูกทอดทิง้ และด้อยโอกาสให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา สังคม
41. มูลนิธิส่อื อินโดจีน
http://www.immf.th.org
มูลนิธิเพื่อพัฒนามาตรฐานวิชาชีพของผูส้ ื่อข่าวแห่งภูมิภาคอินโดจีน
42. มูลนิธิอโชก้า ผูร้ ิเริ่มสร้างสรรค์เพื่อสังคม (ประเทศไทย)
http://www.ashokathai.org
แนะนำมูลนิธิอโชก้าสากลและประเทศไทย คณะทำงาน สมาชิกอโชก้าในไทย กิจกรรม
โครงการต่างๆ ของมูลนิธิ
43. แม่โขง โปรแกรม ออน วอเตอร์
http://www.mpowernet.org
ค้นหาและแก้ไ ขปัญ หาทรัย ากรน้ำและการฟื้นฟูท รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวมถึงให้ความช่วยเหลืออุทกภัย
44. แมดไซอัน
http://www.madscience.org
องค์ ก รที ่ จ ั ด สรรสถานที ่ ส ำหรั บ เด็ ก พ่ อ แม่ และครู ได้ เ รี ย นรู ้ เล่ น และค้ น หาโลก
วิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก
45. ยูไนเต็ดเนชั่น ดีเวลโลปเม้นท์ โปรแกรม
http://www.undp.or.th
UNDP United Nations Development Programme Country Office in Thailand
46. ยูเอ็นเอสแคป
http://www.unescap.org
คณะผู้แทนเศรษฐกิจและสังคม องค์การสหประชาชาติ สำหรับเอเชียและเอเชียแปซิฟิก
สำนักงานกรุงเทพฯ
47. ระบบการชลประทานรูปแบบใหม่
http://www.watercontrol.org
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หน่วยงานขององค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค
นำเสนอข่าวสาร การอบรม
48. ศูนย์กฎหมายภูมิภาคแม่นำ้ โขง
http://www.mekonglawcenter.org
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งดำเนินงานด้านกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์
ระหว่างกัมพูชา ลาว ไทย
49. ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
http://cpa.t35.com
เป็นสมาคมที่จะช่วยเหลือสังคมไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนและเป็นงานด้านสาธารณประโยชน์
แนะนำสมาคม นายกสมาคม
50. ศูนย์ฝกึ อบรมและพัฒนาท้องถิ่นขอนแก่น
http://www.traincenter-kk.com
ดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมในสาขาวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ การ
จัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ
51. ศูนย์พัฒนาชีวติ
http://www.ldcl.org
อาสาสมัครเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตู้ ป.ณ. 300 เชียงใหม่ 50000
52. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
http://www.nectec.or.th/atc
รายละเอียดของศูนย์ ข่าวประกาศ เว็บบอร์ด คณะทำงาน แนะนำผลงาน อาทิ พจนานุกรม
ภาษามือไทย
53. สต็อปเอฟที
http://www.stopft.com
จัดทำขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมมือกับสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค
54. สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
http://www.emac.eng.cmu.ac.th
องค์กรที่ให้คำปรึกษาเกี่ ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน โดยที่ไม่มุ่งค้าหากำไร (Non-profit
Organization)
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55. สถาบันเพื่อการพัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตร
http://www.idea-th.com
แหล่งเรียนรู้ สร้างความดี สร้างสิ่งดี ๆ นอกห้องเรียน ทำหน้าที่ในการจัดการ พัฒนา และ
เผยแพร่
56. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
http://www.thaieei.com
สถาบันอิสระที่จัดตั้งโดยรัฐบาลสำหรับส่งเสริมอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย
57. สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
http://www.itd.chula.ac.th
สถาบันเสริมสร้างศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนา ในด้านการค้าระหว่างประเทศ และ
การพัฒนาในภูมิภาค
58. สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ
http://www.icomosthai.org
องค์กรวิชาชีพทางมรดกทางวัฒนธรรมในระดับสากล ทำงานเพื่อการอนุรักษ์และปกป้อง
คุ้มครองโบราณสถาน
59. สภาการเหมืองแร่
http://www.miningthai.org
เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นโดยพระราชบัญ ญัติเป็นสถาบันซึ่งเป็นแหล่งรวมของผู้ประกอบ
อุตสาหกรรมและธุรกิจ
60. สภาทนายความภาค 6
http://www.lawsociety6.org
ข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ สภาทนายความภาค 6 แนะนำคณะกรรมการ มี บ ทความกฎหมาย
แบบทดสอบความรูเ้ บือ้ งต้นกฎหมาย
61. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดชัยนาท
http://www.ftichainat.or.th
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรม จังหวัดชัยนาท ความเป็นมา บทบาทหน้าที่ มีบทความ
และสาระน่ารู้ทั่วไป
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62. สภาอุตสาหกรรม จังหวัดนครราชสีมา
http://ftikorat.8m.com
องค์กรเอกชนที่ไม่มุ่งผลกำไร ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และเป็นศูนย์รวมของสมาชิก
63. สมาคมผูห้ ญิง กฎหมายและการพัฒนาแห่งเอเชียแปซิฟิก
http://www.apwld.org
ตั้งอยู่ที่ ถนนช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่ มีบทบาทในการให้ความรู้แก่ผู้หญิง การปกป้อง
สิทธิมนุษยชน
64. สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย (สฟสท.)
http://www.tieathai.org
เป็นองค์กรทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม
65. สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
http://www.tpia.org
จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยและเพื่อแก้ไข
ปัญหาต่างๆ
66. สันติภาพและความยุติธรรมของผู้หญิงระหว่างประเทศ
http://www.womenforpeaceandjustice.org
องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร ทำงานด้านผู้หญิงต่อความยุติธรรมและสันติภาพของผู้หญิง
ระหว่างประเทศ
67. องค์กร แรงงานเด็ก ในเอเชีย
http://www.cwa.tnet.co.th
เครือข่ายองค์กร NGO ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย
68. องค์กรบริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
http://www.workers-voice.org
ข้อมูลหน่วยงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน กิจกรรม ข่าวสารต่าง ๆ ของ องค์กรบริการข้อมูลและ
ฝึกอบรมแรงงาน
69. องค์กรพัฒนาทรัพยามนุษย์ ในเอเชีย
http://www.aphd.or.th
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องค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยามนุษย์ เสนอข้อมูลองค์กร โครงการต่าง ๆ รายงาน
ประจำปี
70. องค์กรเยซูอิตสงเคราะห์ผู้ล้ีภัย ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก
http://www.jrs.or.th
องค์การกุศล NGOs ที่ปฏิบัติงานครอบคลุมแถบภูมภิ าคเอเชีย แปซิฟิก
71. องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย
http://bkk.loxinfo.co.th/~aithnd
องค์การนิรโทษกรรมสากล ประเทศไทย เป็นสาขาของ องค์การนิรโทษกรรมสากล ซึ่งเป็น
องค์การเคลื่อนไหว
72. องค์การแรงงานระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน
http://www.iom-seasia.org
เป็นองค์กรที่จัดตั้ง ขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงานอพยพ บริหารจัดการแรงงานอพยพ
อย่างเป็นระบบ ระเบียบ
73. องค์การแอ็คชันเอด ประเทศไทย
http://www.action-4-change.org
องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ มีเป้าหมายการทำงานเพื่อขจัดความยากจนให้หมด
ไปจากโลก
74. อีซีพีเอที อินเตอร์เนชัลแนล
http://www.ecpat.net
เครือข่ายขององค์กรไม่แสวงผลกำไร ดำเนินงานเพื่อหยุดยั้งการค้าประเวณีเด็ก สื่อลามก
เด็ก และการล่อลวง
75. อีสานเซอร์ไวซ์เวอร์
http://www.isan-survivor.org
เป็ น องค์ ก รที ่ ไ ม่ แ สวงผลกำไร อำเภอโพนพิ ส ั ย จั ง หวั ด หนองคาย แนะนำองค์ ก ร
อาสาสมัคร รูปภาพ และกิจกรรมต่างๆ
76. เอ็นซีซีเอ็ม
http://www.nccm.th.com
ให้ความช่วยเหลือผูอ้ พยพ ผูเ้ ร่ร่อน ผูท้ ี่ตดิ เชื้อเอชไอวี ผูป้ ่วยโรคเอดส์ นักโทษ
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77. แอ๊ดดร้าประเทศไทย
http://www.adra.or.th
หน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์มูลนิธิคริสตจักรวันเสาร์แห่งประเทศไทย มุ่งพัฒนาและ
บรรเทาทุกข์แก่ผปู้ ระสบภัย
78. ไอเน็บเน็ทเวิร์ค
http://www.inebnetwork.org
เครือข่ายประสานงานพุทธศาสนาระหว่างประเทศ ดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่าย
ระหว่างศาสนาต่างๆทั่วโลก

คำถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.
5.

จงอธิบายความสำคัญขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร
จงอธิบายประเภทขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร
จงอธิบายการดำเนินงานขององค์การไม่แสวงหาผลกำไร
จงเปรียบเทียบองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรและองค์กรที่แสวงหาผลกำไร
จงยกตัวอย่างองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย
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แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 13
รหัสวิชา PUB2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงาน
ที่ไม่แสวงหาผลกำไร
จำนวน 3(3-0-6) หน่วยกิต
---------------------------------------------------------------------

แผนบริหารการสอนประจำบทที่ 13 กิจการเพื่อสังคม
หัวข้อเนื้อหา
1. ความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม
2. ลักษณะของกิจการเพื่อสังคม
3. นโยบายรัฐบาลกับกิจการเพื่อสังคม
วัตถุประสงค์การสอน
1. สามารถอธิบายความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม
2. เข้าใจลักษณะของกิจการเพื่อสังคม
3. เข้าใจนโยบายรัฐบาลกับกิจการเพื่อสังคม
สื่อการสอน
1. สื่อการสอน Power Point
2. เอกสารประกอบการ
3. โปรแกรม Google Classroom และ Google Meet
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บทที่ 13
กิจการเพื่อสังคม
ความหมายและความสำคัญ
กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) คือหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยใช้ยุทธศาสตร์แบบ
กลไกตลาดเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม
การดำเนินงานของกิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นเป้าหมายทางสังคม สิ่งแวดล้อม และการเงิน
ไปพร้อม ๆ กัน หรือที่เรียกว่า Triple Bottom Line โดยเป้าหมายทางการเงิน เช่นการสร้างรายได้
นั้น มีขึน้ เพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคมหรือสิ่งแวดล้อม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ของบริษัทหรือผู้
ถือหุน้ เหมือนกิจการทั่วไป
กิจการเพื่อสังคม ต่างจากความรับผิดชอบทางสังคมเชิงบรรษัท (CSR) ตรงที่กิจการเพื่อ
สั งคมมีเ ป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ในขณะที่ CSR มัก จะเป็นกิจกรรมหรือ
โครงการเพื่อสังคมของกิจการที่แสวงหากำไรตามปกติ
กิจการเพื่อสังคมเกิด ขึ้นจากแนวคิดที่ว่าเมื่อสังคมก้าวหน้า ขยายขนาด และมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึน้ ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึน้ ตามมาโดยทวีความซับซ้อน หลากหลาย
และความรุนแรงเช่นเดียวกัน จนยากที่หน่วยงานภาครัฐจะรับมือได้ทั้งหมด ในขณะที่หน่วยงาน
เอกชนก็มักดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยตรง
เช่น ผูถ้ ือหุน้ เท่านั้น
ช่ว งต้นศตวรรษที่ 20 จึงเกิดหน่วยงานที่เ รีย กว่า องค์ก ารสาธารณประโยชน์ (Nongovernmental Organisation - NGO) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามกฎหมาย ดำเนินการ
เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคมตั้งแต่ระดับโลกไปจนถึงระดับท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การดำเนินงาน
ขององค์กรพัฒนาเอกชนมักต้องพึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอก ในลักษะต่างๆ เช่น การรับบริจาค
การขอการสนับสนุนแบบให้เปล่า ทำให้ประสบปัญหาความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ข้อจำกัดใน
การขยายขอบเขตและงาน และความยั่งยืนขององค์กร นี่เป็นข้อจำกัดที่เป็นจุดกำเนิดของกิจการ
เพื่อสังคม ที่ดำเนินงานเพื่อเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนธุรกิจที่สามารถสร้าง
รายได้เพื่อหล่อเลี้ยงการดำเนินงานและขยายงานให้เต็มศักยภาพ
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ลักษณะของกิจการเพื่อสังคม
กิจการเพื่อสังคม มักมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ดำเนินงานเพื่อผลประโยชน์ทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม และมีแนวทางการหารายได้
ด้วยตนเองเพื่อหล่อเลี้ยงการดำเนินงานอย่างยั่งยืน โดยที่มาของรายได้สามารถอยู่ใน
รูปแบบการขายผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ การระดมทุนโดยให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน
จนถึงการขอรับบริจาคหรือการสนับสนุนทางการเงินแบบให้เปล่าเหมือนองค์ก าร
สาธารณประโยชน์
2. เน้นการใช้ นวัต กรรมเพื ่อ แก้ไ ขปั ญ หา นั่นคือการคิดค้ นวิธ ีก ารใหม่ๆ ที่สามารถ
แก้ปัญหาที่เป็นเป้าหมายของการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผล ยั่งยืน และ
สามารถต่อยอดผลลัพธ์ได้
3. การดำเนินงานโดยอาศัยความร่วมมืออย่างกว้างขวาง เพื่อใช้ศักยภาพเฉพาะทางของ
หน่วยงานต่างๆ ในเครือข่ายเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
4. เป้าหมายทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ผลกำไรสูงสุด
5. มีการกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น
6. มีรูปแบบการดำเนินการที่มคี วามยั่งยืนทางการเงิน
7. ดำเนินการในรูปแบบธุรกิจ มีรายได้จากการขาย การผลิตสินค้า หรือการให้บริการคิด
เป็นสัดส่วนสำคัญ (ควรที่จะมากกว่าส่วนที่ได้รับจากการบริจาค ระดมทุน หรือการรับ
ทุนสนับสนุน) เพื่อสะท้อนถึงโอกาสในการเกิดความยั่งยืนทางการเงินของกิจการ
ตัวอย่างเช่น การให้เงินกู้ขนาดย่อมสำหรับแม่บ้านในบังกลาเทศเพื่อลงทุนสร้างกิจการ
ของตนเอง โดย ธนาคารกรามีน ของมูฮัมหมัด ยูนูส, การสร้างปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานจาก
เครื่องเล่นเด็กของบริษัท Playpumps ในประเทศแอฟริกาใต้
8. เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการผลิต และการดำเนินกิจการที่ไ ม่
ก่อให้เกิดลกระทบต่อสุขภาวะ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
9. ผลกำไรกลับคืนสู่สังคมและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลกำไรส่วนใหญ่จากการดำเนินงาน
ถูกนำไปขยายเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในข้อ 1. หรือคืนผลประโยชน์
นั้นให้แก่สังคม และชุมชน โดยการมีสัดส่วนที่มากกกว่าที่นำมาปันผลให้กับผู้ถือหุ้น
ยกเว้นในกรณีผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของกิจการ
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นโยบายรัฐบาลกับกิจการเพื่อสังคม
รัฐบาลของหลากหลายประเทศเห็นความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม และมีนโยบายใน
การสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม เช่นในประเทศอังกฤษ มีการก่อตั้งหน่วยงานชื่อ Ofﬁce of the Third
Sector (OTS) ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักคณะรัฐมนตรี โดย OTS มีนโยบายหลัก คือการ
ผลักดันและสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม และยังช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลและคำปรึกษาที่ดี การ
เข้าถึงแหล่ งเงิน ทุ น และลดอุป สรรคในการทำงานร่ ว มกับ ภาคธุ รกิ จเอกชน นอกจากนี ้ ย ั ง มี
คณะทำงานเฉพาะกิจ Social Investment Task Force ซึ่งทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่รัฐบาลในเรื่อง
การขยายตัวของกองทุน Phoenix (กองทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนโดยการกระตุ้นการลงทุน
ผ่านทางสังคมและธุรกิจ) การจัดตั้งการให้เครดิตทางภาษีของการลงทุนเพื่อชุมชน การให้ความ
ช่วยเหลือของภาครัฐสู่กองทุนร่วมพัฒนาชุมชน และการสนับสนุนการพัฒนาทางด้านการเงินแก่
ชุมชน
ประเทศแคนาดามีเงินกองทุนสนับสนุน Social Enterprise ภายใต้การดูแลของรัฐมนตรีด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศักยภาพ พร้อมทั้งมีการออกพระราชบัญญัติความร่วมมือของ
องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร โดยลดความแตกต่างของกฎระเบียบสำหรับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
และรัฐบาล ปรับปรุงความน่าเชื่อทางการเงิน ทำให้ บทบาทและความรับผิดชอบของพนักงานและ
ผู้อำนวยการมีความเข้าใจง่าย และปกป้องสิทธิของสมาชิก นอกจากนั้นยังก่อตั้ง Co-operative
Development Initiative (CDI) ในปี 2003 ซึ่งเป็นโครงการ 5 ปี เพื่อช่วยพัฒนา ทำวิจัย รวมถึง
ทดลองใช้นวัตกรรมกับของโมเดลของสหกรณ์ต่างๆ
ในส่ ว นภู ม ิ ภ าคเอเชี ย ประเทศสิ ง คโปร์ มี ก ารจั ด ตั ้ ง กองทุ น Social Enterprise (Social
Enterprise Fund - SEF) ซึ่งเป็นผู้ให้เงินทุนสนับสนุนเริ่มต้นสำหรับกิจการเพื่อสังคม และยังมีการ
จัดตั้งคณะกรรม Social Enterprise Committee (SEC) โดยมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นความรับผิดชอบ
ทางสังคมของธุรกิจ สร้างกิจการเพื่อสังคมที่มีความชำนาญด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างวัฒนธรรม
ของการเป็นผูป้ ระกอบการด้านสังคม
สำหรับประเทศไทย รัฐบาลได้มีการตั้งคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม และ
กำลังเร่งจัดทำแผนแม่บทสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม ตามที่รัฐบาลเห็นความสำคัญกับการพัฒนา
ธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงผลักดันนโยบายกิจการเพื่อสังคม
(Social Enterprise) ขึ้น ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ได้ดำเนินการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
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เสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ให้อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เป็น "กรรมการและเลขานุการ” และให้ พส. เป็น "สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการสร้าง
เสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ” โดยบูรณาการการทำงานระหว่างหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบของ "กิจการเพื่อสังคม” เพื่อการ
พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน "ปรับเปลี่ยนวิธีคิด” จากองค์กรที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน
สังคม หรือสิ่งแวดล้อม เป็นองค์กรที่มีวิธีการบริหารจัดการ และมีธรรมาภิบาล โดยนำผลกำไรไป
ลงทุนกับมนุษย์และสังคมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม สาธารณสุข และการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวง พม. โดย พส. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการสร้างเสริมกิจการเพื่อ
สังคม ดังนี้ 1) ประกาศคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิ ธ ี ก ารยื ่ น คำขอหนั ง สื อ รั บ รองกิ จ การเพื ่ อ สั ง คม พ.ศ.2561 และได้ เ ผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์
www.dsdw.go.th 2) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำแผนการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม พ.ศ.
2561 – 2564 รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำข้อคิดเห็นมาประกอบการจัดทำ
ร่างแผนกิจการเพื่อสังคมต่อไป 3) จัดงาน Kick off Social Enterprise : SE เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน
2561 ที ่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื ่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เผยแพร่ และ
ประชาสัมพันธ์ ให้ภาคธุรกิจที่สนใจได้รับทราบและยื่นคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม 4) จัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมกับงานพัฒนาสังคม (Social Enterprise: SE)
ภายใต้งาน Thailand Social Expo เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมฟินิ กซ์ 5 ศูนย์แสดง
สินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากนายกอบศักดิ์ ภู
ตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ การจัดเวทีวิชาการได้
สะท้อนแง่คิดที่สำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย การรับรองกิจการเพื่อ
สังคมและการสนับสนุน Social Enterprise ในหลากหลายมิติ และ 5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาคำขอหนังสือรับรองกิจการเพื่อสังคม
มีผู้ยื่นขอรับรองและผ่านการรับรองคุณสมบัติเป็นครั้งแรกในประเทศไทย จำนวน 15
กิจการ ได้แก่
1) บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
2) บริษัท เรย์วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
3) บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
4) บริษัท เเดรี่โฮม จำกัด
PUB 2302 การจัดการหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร

337

5) บริษัท กาแฟอาข่า อ่ามา จำกัด
6) บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด
7) บริษัท แจสเบอร์ร่ี จำกัด
8) กลุ่มเกษตรกรทำนา นาโส่
9) มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
10) บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
11) บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด
12) บริษัท คิดคิด จำกัด
13) มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในพระอุปถัมภ์ฯ
14) สหกรณ์กรีนเนท จำกัด
15) บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด
ทั้งนี้ นอกจากสถานประกอบการที่ได้รับการอนุมัติรับรองจะได้รับการสร้างภาพลักษณ์
ขององค์กรแล้ว ยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ อาทิ การยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ. 2559
ตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมเพิ่มเติม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- Grassroots Innovation Network (GIN) พัฒนานวัตกรรมการเกษตรที่ต้นทุกต่ำแต่ได้ผล
ยั่งยืน
- บริ ษ ั ท ศู น ย์ ค วามรู ้ พ ี ่ จ ุ ฬ า จำกั ด (Phi Chula Knowledge Center co., ltd)พั ฒ นา
การศึกษาอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวกับการศึกษาในโรงเรียน ในมิติ
ต่างๆ เช่น ส่งเสริมความสามารถทัก ษะกระบวนการสอน เพิ่มทัก ษะการจัด การ
ห้องเรียนผ่านเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน สร้างทัศนคติต่อ
การใช้ชีวติ และการประกอบอาชีพให้กับนักเรียน
ภาคเหนือ
- Mirror Arts Group (MAG) ดำเนินงานโดยมูลนิธิกระจกเงา ใช้สื่อและจัดกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคม เช่น การใช้ก ระบวนการละครและการจัดกิจกรรมค่ายเด็ก และ
เยาวชน การทำโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือชาวเขา
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- Chivalry Silk เป็นบริษัทร่วมทุนที่นำผ้าไหมของชาวบ้านในชนบท จังหวัดลำพูน มา
จำหน่ายทางอินเทอร์เน็ต เพื่อและเป็นตัวแทนจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมกับชุมชน
- TTCRAFTS: Thai Tribal Crafts Fair Trade เป็ น องค์ ก รเพื ่ อ การช่ ว ยเหลื อ ตั ว เองของ
ชาวเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย ส่งเสริมการผลิตสินค้าหัตถกรรมของชาวเขา
และทำเป็นธุรกิจส่งออกกับองค์กรต่างๆ ในต่างประเทศ
- มูลนิธิโคมลอยเพื่อการพัฒนา เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ให้ความช่วยเหลือผู้
อพยพชาวพม่าและชนกลุ่ม น้ อย ในเขตตำบลแม่ย าวและตำบลห้ว ยชมพู จังหวั ด
เชียงราย ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งเรื่องการเกษตร
การเงิน การจัดการน้ำในพื้นที่ สุขภาพอนามัย การศึกษา และงานหัตถกรรมชาวบ้าน
เพื่อกระจายรายได้แก่คนในชุมชนกลุ่มน้อย
- วงษ์ พ าณิ ช ย์ ให้ บ ริ ก ารจั ด การวั ส ดุ ท ี ่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว คั ด แยก และรี ไ ซเคิ ล โดยผ่ า น
กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยอบรม วางแผนและติดตามดูแลผล อี ก
ทั้งยังอบรมให้ความรู้ ฝึกงาน ฝึกอาชีพให้แก่พนักงานในองค์กรและชุมชนเรื่องการคัด
แยกขยะและการสร้างรายได้จากขยะ
- สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน สร้างและพัฒนา
ชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่
ภาคใต้
- Ecotourism Training Center เป็ น องค์ ก รไม่ แ สวงหากำไรในเขาหลั ก จั ง หวั ด พั ง งา
ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะเป็นไกด์ดำน้ำลึกและ
สอนความรูด้ ้านการดูแลและอนุรักษ์ประการัง รวมไปถึงทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษแก่ชุมชน เพื่อให้มีโอกาสเป็นไกด์ดำน้ำท้องถิ่นและเข้าใจถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรทางน้ำ
- ชุ ม พร คาบาน่ า รี ส อร์ ต และศู น ย์ ก ี ฬาดำน้ ำ จั ด กิ จ กรรมด้ า นการที ่เ ป็น มิ ตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในทะเล มีนโยบายชายหาด เช่น ห้ามกีฬาทางน้ ำที ่ใ ช้เ ครื่องยนต์ ทุ ก
ประเภท ห้ามทิ้งขยะบริเวณชายหาด นอกจากนี้ยังมีการปลูกข้าว ปลูกผักไร้สารเคมี
การบำบัดน้ำเสีย การเลีย้ งไก่ การทำปุ๋ยหมัก ตลอดจนการผลิตสบู่เหลว แชมพู น้ำยา
ล้างรถ ฯลฯ ใช้เองภายในโรงแรม และยังส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตร
อินทรีย์ และเกษตรแบบผสมผสาน ภายในรีสอร์ต
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คำถามท้ายบท
1.
2.
3.
4.
5.

จงอธิบายความสำคัญของกิจการเพื่อสังคม
จงอธิบายลักษณะของกิจการเพื่อสังคม
จงอธิบายนโยบายรัฐบาลกับกิจการเพื่อสังคม
ยกตัวอย่างกิจการเพื่อสังคมที่ประสบความเร็จและเป็นที่รู้จักของประชาชน
จงอธิบายประโยชน์กิจการเพื่อสังคม
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