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บทท่ี 1 หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีมิใช่ภาครัฐ
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บทน า ความหมาย

ความส าคัญ

หลักการ นโยบาย ในการจัดตั้ง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

05 สรุป



ความหมายและความส าคัญของหน่วยงานภาครัฐ

o ก.พ.ร. พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ และหลักการจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่าย
บริหาร เพื่อสร้างรูปแบบองค์กรประเภทต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับการ
ด าเนินบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความแตกต่างกันหลากหลายตาม
ภารกิจแต่ละประเภทได  ้ และสามารถก าหนดกระบวนการบริหารงาน
ภายในให  ้สอดคล้องกับประเภทภารกิจ เพื่อให้เกิดการท างานอย่างมี
ประสทธิภาพ และมีความคล่องตัวในการบริหารงานมากกว่ารูปแบบ
องค์การที่เป็นหน่วยราชการ



การจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหาร

องค์การส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ

องค์การมหาชน

สภาวิชาชพี

สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่ง
เป็นกลไกของส่วนราชการ 

นติิบุคคลเฉพาะกิจ
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1. หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารท่ีมี
สถานะเป็นนิตบิุคคล 

2. หน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐ
แต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ 

04 หน่วยงานรัฐรูปแบบใหม่
(1) หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ
(2) กองทุนที่เป็นนิติบคุคล : กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
(3) หน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ



หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ
การจัดท าบริการสาธารณะ รัฐจะมีทางเลอืกในการให้บริการใน 2 รูปแบบหลัก คือการจัดท าบริการสาธารณะโดยรัฐ และการจัดท าบริการสาธารณะของเอกชน ซึ่งการจัดท าบริการ

สาธารณะโดยรัฐส่วนใหญ่น้ันจะจัดท าโดยใชองค์กรภายในก ากับของฝา่ยบริหารในการจัดท าประเด็นท่ีเป็นปัญหาข้อถกเถียงคือ สถานะขององคก์รต่าง ๆ ในก ากับของฝ่ายบริหารวา่เป็น 
“หนว่ยงานของรัฐ” หรือไม ่ ก.พ.ร. จึงได  ้วางหลักเกณฑใ์นการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนี้ 

ประกอบดว้ย การจัดตั้ง รูปแบบ การแต่งตั้งบุคลากรระดับสูง และการก ากับ
ดูแลของรัฐโดยพิจารณาถึงที่มาของการจัดตั้งประเภทของหน่วยงานที่ระบุไว้ใน
กฎหมายจัดตั้ง อ านาจหรือบทบาทของรัฐในการแต่งตั้งคณะกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน บทบาทของรัฐในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการ
ของหน่วยงาน

ความสัมพันธ์กับรัฐ 

พิจารณาถึงกิจกรรมของหน่วยงานนั้นเป็นบริการ
สาธารณะหรือไม่ และเป็นบริการสาธารณะประเภทใด

กจิกรรม 

พิจารณาถึงแหล่งที่มาของงบประมาณและหรือรายได  ้หลักของหน่วยงานว่า
มาจากแหล่งใด เป็นเงินงบประมาณของรัฐ หรือเป็นรายได  ้ที่หน่วยงานได  ้รับ
จากการด าเนินกิจกรรม หรือเป็นการสมทบเงินเข้ากองทุน เป็นต้น รวมทั้ง
พิจารณาว่ารัฐค้ าประกันหนีข้องหน่วยงานนั้นหรือไม่ โดยยึดพระราชบัญญัติ
การบรหิารหนีส้าธารณะ พ.ศ. 2548 เป็นหลักในการพจิารณา

งบประมาณ/รายได้ของหนว่ยงาน การค้ าประกันหนี้ 

พิจารณาว่าบุคลากรของหน่วยงานมีสถานะอย่างไร เป็นข้าราชการ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายใดหรือไม่ หรือเป็น
ลูกจ้างพนักงานที่ใช้สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงาน 

สถานะของบุคลากร 

พิจารณาถึงการด าเนินกิจกรรมหลักของหน่วยงานว่า หน่วยงานต้องใช้
อ านาจรัฐบังคับฝ่ายเดียวเป็นหลักในการท างานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งหน่วยงาน หรือใช้รูปแบบของสัญญาระหว่างหน่วยงาน

วิธีการและระบบกฎหมายทีใ่ช้ในการท ากจิกรรม 

พิจารณาจากที่มาของการจัดตั้ง เงินทุนประเดิม สัดส่วนของรัฐในการถือ
หุ้น อ านาจตัดสนใจในการบรหิารจัดการ และการมีสวนในการครอบง า
กิจการ

ความเป็นเจ้าของและอ านาจในการบรหิารจัดการ 
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หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ

ความสัมพันธ์กับรัฐ 

พิจารณาถึงที่มาของการจัดตั้ง เช่น กฎหมายที่ใช้ในการจัดตั้ง หากจัดตั้งโดย 
กฎหมายมหาชน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชก าหนด ถือว่า
มีความสมพันธ์กับรัฐสูง แต่หากจัดตั้งโดยการจดทะเบียนบริษัทจ ากัด หรือ
บรษิัทมหาชน ถือว่ามีความสัมพันธ์กับรัฐนอ้ย 

การจัดตั้ง 

พิจารณาถึงกิจกรรมของหน่วยงานนั้นเป็นบริการ
สาธารณะหรือไม่ และเป็นบรกิารสาธารณะประเภทใด

รูปแบบ 

พิจารณาว่ารัฐมีอ านาจหรือบทบาทในการแต่งตั้งคณะกรรมการ และ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น ๆ อย่างไร หรือไม่มีอ านาจเแต่อย่างใด เช่น 
คณะกรรมการบริหารแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารสูงสุดต้องผ่านการ
สรรหาตามระเบียบกฎหมายใด 

การแต่งตั้งบุคลากรระดับสงู 

พิจารณาว่ารัฐมีบทบาทในการก ากับดูแลการด าเนินกิจการของหน่วยงาน
นั้นหรือไม่ อย่างไร เช่น อ านาจในการก ากับดูแลตามกฎหมาย การด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการก าหนดนโยบาย  การอนุมัติโครงการ อ านาจ
ยับยัง้ของรัฐมนตร ีอ านาจวินิจฉัยชีข้าดของคณะรัฐมนตร ีเป็นต้น

การก ากับดูแลของรัฐ 
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หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารท่ีมีสถานะเป็นนิติบุคคล
การจัดท าบริการสาธารณะท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของรัฐ รัฐจะจัดท าโดยใชองค์กรภายในก ากับของฝา่ยบริหารจัดท าบริการสาธารณะให้แกป่ระชาชน ท่ีมสีถานะเป็นนิติบุคคล 

ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้  4 ประเภท คือ 

องค์การส่วนราชการ 

องค์การรัฐวิสาหกิจ 

องค์การมหาชน 
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หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ 04



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล : 

องค์การส่วนราชการ

หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง ซึ่งเป็นภารกิจหลกัของรัฐ
ให้บรกิารเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งก าไร และมีความสัมพันธ์กับรัฐ ซึ่งประกอบด้วย รัฐจัดตั้ง 
รัฐปกครองบังคับบัญชา ใช้งบประมาณแผ่นดิน ใช้อ านาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการ
ด าเนินกิจกรรม บุคลากรมีสถานะเป็นข้าราชการและรัฐต้องรับผดิชอบแต่เพียงผู้เดียวใน
การกระท าของหน่วยงาน

มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
o 1. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครอง (Administrative 

Public Service) ซึ่งเป็นภารกิจหลักของรัฐ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันประเทศ การออกกฎระเบียบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งงาน
นโยบายต่าง ๆ เช่น การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล : 

องค์การส่วนราชการ

o 2.ให้บริการเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งก าไร
o 3. ความสัมพันธ์กับรัฐ ได้แก่

(1) รัฐจัดตั้ง 
(2) รัฐปกครองบังคับบัญชา
(3) ใช้งบประมาณแผ่นดนิ 
(4) ใช้อ านาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรม
(5) บุคลากรมีสถานะเป็นข้าราชการ
(6) รัฐต้องรับผิดชอบแต่เพยีงผู้เดียวในการกระท าของหน่วยงาน



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มสีถานะเป็นนติิบุคคล : 

องค์การส่วนราชการ

การขอจัดตั้งส่วนราชการ
o 1) ในการร่างกฎหมายเพื่อใชบังคับในเรื่องใดก็ตามไม่ควรมีข้อก าหนดในรายละเอียดให้มีการ

จัดตั้งสวนราชการขึ้นใหม่ (ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งกรม หรือ ส านัก/กอง)
o 2) หากจะมีการจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหม่ ให้ส่วนราชการด าเนินการ ดังนี้

(1) กรณีการขอจัดต้ังสวนราชการระดับกรม ให้กระทรวงด าเนินการขอจัดต้ังสวนราชการ 
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน ทั้งนี้ให้น าเรื่องการขอจัดตั้งส่วนราชการเสนอคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
ของกระทรวง และ ก.พ.ร. พิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี 

(2) กรณีการขอจัดต้ังสวนราชการระดับต่ ากว่ากรม จะต้องด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549

(3) เพื่อประโยชน์ในการกลั่นกรองความเหมาะสมของการจัดต้ังส่วนราชการ ให้กระทรวง ท่ี
ประสงค์จะขอจัดต้ังส่วนราชการ จัดท ารายละเอียดประกอบการพิจารณาตามแบบค าชี้แจง
ประกอบการขอจัดต้ังส่วนราชการ



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล :

องค์การรัฐวิสาหกิจ

มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
o 1. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม(Industrial 

and Commercial Public Services) ซึ่งงผลิตและจ าหน่ายสินค้าหรือบริการ ท่ีมีลักษณะเป็น
การให้บริการสาธารณะ และงานสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรืองานของรัฐบางด้านท่ีมี
ความส าคัญต่อความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือการด าเนินกิจกรรมมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีรัฐยังจ าเป็นต้องควบคุมและด าเนินการแต่ผู้เดียว 
หรือเป็นงานท่ีภาคเอกชนยังไม่พร้อมท่ีจะลงทุนด าเนินการ หรือเป็นกิจการท่ีรัฐจ าเป็นต้อง
แทรกแซงตลาดเพื่อให้เกิดการแข่งขันท่ีเป็นธรรม หรือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ท้ังนี้ 
เพื่อให้งานบริการนั้นได้มาตรฐานท้ังในเรื่องคุณภาพ ปริมาณ ค่าใชจ่าย และอื่น ๆ



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล :

องค์การรัฐวิสาหกิจ

มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
o 2. มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได  ้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการด าเนินงานเชิง

พาณิชย์ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์มุ่งก าไรสูงสุด (Maximization of Profit) เช่นที่เอกชนกระท ากัน
โดยท่ัวไป แต่หากมีความจ าเป็นต้องรับเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นครั้งคราวหรือบางส่วน 
ในกรณีนี้ รัฐควร จัดสรรงบประมาณให้ในรูปของเงินอุดหนุน ซึ่งควรจะแยกจากการเก็บ
ค่าบริการตามปกตขิองรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ ให้ชัดเจน 

o 3. เป็นนิตบิุคคล 



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มสีถานะเป็นนติิบุคคล :

องค์การรัฐวิสาหกิจ

o 4. ความสัมพันธ์กับรัฐ 
(1) รัฐจัดตั้ง
(2) ทุนเกินครึ่งเป็นของรัฐ
(3) รัฐมีอ านาจก ากับดูแลตามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น ผ่านการแต่งต้ังถอดถอน

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การอนุมัตงิบประมาณ การให้นโยบาย ฯลฯ) 
(4) การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐและรายได้ต้องส่งคืนรัฐ 
(5) บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวสิาหกิจ
(6) วิธีด าเนินการไม่ใช้อ านาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา ไม่ใช่กฎระเบียบของทาง 

ราชการในการบริหารการเงิน การบริหารงานและการบริหารบุคคล ยกเว้น รัฐวิสาหกิจท่ีต้องใช้
อ านาจของรัฐ เช่น เวนคืน ปักเสา พาดสาย ต้องจัดตั้งโดยมีพระราชบัญญัติรองรับ



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล :

องค์การรัฐวิสาหกิจ

การจัดประเภทของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง
o 1) จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย ธนาคารออมสนิ เป็นต้น
o 2) จัดต้ังโดยพระราชก าหนด เช่น บรรษัทตลาดรองรับสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย บริษัทบริหาร

สนิทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด เป็นต้น
o 3) จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดต้ังองค์การ

ของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การสวนพฤกษ์ศาสตร์ เป็นต้น 
o 4) จัดต้ังโดยระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง องค์การสุรา กรม

สรรพสามิต โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิเป็นต้น
o 5) จัดตั้งโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด เช่น 

บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจ ากัด บริษัทไทยเดินเรือทะเลจ ากัด บริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) เป็นต้น



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มสีถานะเป็นนติิบุคคล : 

องค์การมหาชน

มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
o 1. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and 

Cultural Public Services) เช่น การศึกษา การวิจัย การฝึกอบรม การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การพัฒนาและถ่ายทอด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การ
บริการทางสาธารณสุขและการแพทย์ การสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สวนสัตว์ 
การอ านวยการบริการแก่ประชาชน หรือการด าเนินการอันเป็นสาธารณะประโยชน์
อื่นใด ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้วิธีการของราชการในการบรหิาร อนึ่ง บริการสาธารณะของ
องค์การมหาชนต้องไม่เป็นกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับภาคเอกชนซึ่งเป็น
ลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล : 

องค์การมหาชน
มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
o 2. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร
o 3. เป็นนิติบุคคล
o 4. ความสัมพันธ์กับรัฐ 

(1) รัฐจัดตั้ง

(2) ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได  ้ (ยกเว้น มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้ง)

(3) รัฐมีอ านาจก ากับดูแลตามที่กฎหมายก าหนด (เช่น ผ่านการแต่งตั้งถอดถอนคณะ กรรมการและ
ผู้บริหารระดับสูง การอนุมัติงบประมาณ การให้นโยบาย ฯลฯ)

(4) การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ 
(5) บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(6) วิธีด าเนินการไม่ใช้อ านาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญาไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการ (ยกเว้น

กิจกรรมที่ต้องใชอ านาจฝ่ายเดียวต้องออกพระราชบัญญัติ รวมทั้งกรณจีัดตั้งมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ)



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มสีถานะเป็นนติิบุคคล : 

องค์การมหาชน

การจัดประเภทขององค์การมหาชน ตามกฎหมายจัดตั้ง
o 1)  องค์การมหาชนที่จัดตั้ ง โดยพระราชกฤษฎีกาซึ่ งออกตามความใน

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 มีจ านวน 39 แห่ง (ณ วันที่ 21
พฤษภาคม 2558)

o 2) องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานในก ากับ) 
จ านวน 16 แห่ง(ณ วันที่ 26 มีนาคม 2558) เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข เป็นต้น



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล : 

องค์การมหาชน

การก ากับดูแลองค์การมหาชน
โดยหลักการรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจัดต้ังจะมีความสัมพันธ์กับองค์การมหาชน ซึ่งมี

ความแตกต่างจากส่วนราชการ กล่าวคือ จะก าหนดบทบาทของรัฐมนตรีที่มีต่อองค์การมหาชนใน
ลักษณะของการก ากับดูแล มิใช่การบังคับบัญชาส่วนราชการอย่างที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ .ศ. 2542 มาตรา 43 
ก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการเป็นผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงในการก ากับดูแลองค์การมหาชน
ให้ด าเนินการบรรลุผลส าเร็จตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์การมหาชนนั้น ในท านองเดียวกัน 
บทบัญญัติเกี่ยวกับบทบาทของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติเฉพาะนั้น 
คณะรัฐมนตรีจะท าหน้าที่ในการก ากับดูแลตามที่กฎหมายก าหนด เช่น การแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ  การก าหนดหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นของ
คณะกรรมการ 



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล : 

องค์การมหาชน

การก ากับดูแลองค์การมหาชน
บทบาทของรัฐมนตรีโดยส่วนใหญ่จะท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ หรือเป็นกรรมการ 

ซึ่งคณะกรรมการจะมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของหน่วยงาน
ส าหรับความสมพันธ์กับกระทรวงนัน้ องค์การมหาชนทัง้สองประเภทจะมีความสัมพันธ์กับกระทรวงใน
สองเรื่องหลัก  คอื 
1) การมีผู้แทนของกระทรวงเป็นกรรมการโดยต าแหนง่ในคณะกรรมการ 
2) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน องค์การมหาชนจึงมิได้เป็นหน่วยงานที่สังกัด
กระทรวงหรือสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี แต่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการก ากับดูแลของรัฐมนตรีที่
รักษาการตามกฎหมาย 



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มสีถานะเป็นนติิบุคคล :

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

นอกจากหน่วยงานของรัฐในรูปแบบองค์การส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชนแล้ว ยังมี องค์การของรัฐในรูปแบบอื่น ๆ ที่มิได้ถูกจัดไว้ในรูปแบบ
ข้างต้น ซึ่งสามารถสรุปลักษณะขององค์การเหล่านั้นได้ ดังนี้
o 1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent Administrative 

Organization) 
o 2. กองทุนที่เป็นนิติบุคคล 
o 3. หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มสีถานะเป็นนติิบุคคล :

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent 
Administrative Organization) 

มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
o 1. เป็นหน่วยงานรูปแบบใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อท าหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล

กิจกรรมของรัฐหรือด าเนินกิจการบริการสาธารณะตามนโยบายส าคัญที่ต้องการ
ความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด ปราศจากแทรกแซงจากอ านาจทางการเมือง ซึ่ง
จะมีคณะกรรมการเป็นองค์กรที่มีอ านาจ และมีหน่วยธุรการเพื่อท าหน้าที่
อ านวยการ

o 2. ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร
o 3. เป็นนิติบุคคล



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มสีถานะเป็นนติิบุคคล :

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent 
Administrative Organization) 

o 4. ความสัมพันธ์กับรัฐ 
(1) รัฐจัดตัง้ 
(2) ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ
(3) รัฐมีอ านาจก ากับดูแลตามที่กฎหมายก าหนด เช่น ผ่านการแต่งตั้งถอดถอนคณะกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูง การอนุมัตงิบประมาณ การให้นโยบาย ฯลฯ
(4) บุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหนา้ท่ีของรัฐ
(5) ต้องการอ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการบังคับฝ่ายเดียวต่อประชาชนหรือ

ก ากับตรวจสอบ
(6) การบริหารงานไม่ใช้กฎระเบยีบของทางราชการ 
(7) รายงานผลตอ่คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล :

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent 
Administrative Organization) 

การจัดประเภทของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระตามลักษณะภารกิจ
o 1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่ท าหน้าที่ก ากับ ดูแลเป็นหน่วยธุรการขององค์การที่จัดตั้งขึ้น 

เพื่อให้กลไกตลาดสามารถท างานได้อย่างแท้จริงโดยไม่บิดเบือน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใน
ต่างประเทศจะใช้ในการก ากับตลาดเงินและตลาดทุน ตัวอย่างเช่น International Trade Commissi
on และ ธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกา ตลาดหลักทรัพย์ องค์กรควบคุมก ากับวิทยุโทรทัศน ์
ส าหรับในประเทศไทยเป็นหน่วยงานจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ตัวอย่างเช่น  ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีงกิจการโทรทัศน ์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิเป็นต้น 



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล :

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

1. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ (Independent 
Administrative Organization) 

การจัดประเภทของหน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระตามลักษณะภารกิจ
o 2. หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่ท าหน้าที่ให้บริการ เป็นหน่วยธุรการขององค์การที่จัดตั้งขึ้น 

เพื่อให้การให้บริการสาธารณะของรัฐ ในกิจการใดกิจการหนึ่ง ที่ต้องการความมีอิสระจากฝ่าย
บริหารและปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง โดยเฉพาะสื่อมวลชน ส าหรับในประเทศไทย
เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเฉพาะ ตัวอย่างเช่น องค์การกระจายเสียงและแพร่
ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นต้น



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล :

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

2. กองทุนที่เป็นนติิบุคคล 

กองทุนที่เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ เนื่องจากต้องการอ านาจรัฐ ในการ
บังคับฝ่ายเดียวต่อภาคเอกชนหรือประชาชนในการสมทบเงินเข้ากองทุน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งกองทุนก็เพื่อเป็นกลไกทางเศรษฐกิจของรัฐในการด าเนินบริการสาธารณะแก่ประชาชน หรือ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ หรือเพื่อการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจเฉพาะด้าน การด าเนินงานของกองทุนจะ
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินสมทบจากกลุ่มเป้าหมายนั้น ๆ การบริหารกองทุนจะบริหารในรูป
ของคณะกรรมการ โดยมีหนว่ยธุรการรองรับการท าหน้าที่ใน 3 รูปแบบ คอื 

o (1) รัฐวสิาหกิจ 
o (2) องคก์ารมหาชนตามพระราชบัญญัต ิ
o (3) สว่นราชการ



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบรหิารทีม่ีสถานะเป็นนิติบุคคล :

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

3. หน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษ

หลักการของหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ
o (1) เป็นหน่วยงานให้บริการภายในของระบบราชการโดยมีลักษณะกึ่งอิสระ แต่ไม่มี

สถานะเป็นนิติบุคคล ยังคงถือเป็นสว่นหนึ่งของกรม และอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม มีเป้าหมายให้บริการหน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นหลัก และ
หากมีก าลังการผลิตส่วนเกินจะให้บริการหน่วยงานอ่ืนและประชาชนได  ้ (ซึ่งท าให้
แตกต่างจากรัฐวสิาหกจิที่มิไดเ้ป็นนิติบุคคล เช่น โรงงานยาสูบ ฯ ที่ให้บริการสาธารณะ
ทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมแก่ประชาชนเป็นหลัก)



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มสีถานะเป็นนติิบุคคล :

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

3. หน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษ

หลักการของหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ
o (2) การด าเนินงานใช้รูปแบบวิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ สามารถจะเรียกเก็บ

ค่าบรกิาร จากหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือลูกค้าผู้รับบริการอ่ืน ๆ ได  ้ 
o (3) ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไร และไม่น าส่งรายได้เข้ารัฐโดยตรง หรือ

จ าเป็นต้องเลี้ยงตัวเองได้เป็นส าคัญ แต่ในบางกรณีอาจมีการวางเง่ือนไขให้ต้องน าส่ง
รายได้เหนือรายจ่ายบางส่วนเข้ารัฐตามสมควร



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มสีถานะเป็นนติิบุคคล :

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

3. หน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษ

หลักการของหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ
o (4) ความสัมพันธ์กับส่วนราชการเจ้าสังกัด จัดตั้งขึ้นจากการแปลงสภาพหน่วยงานบางหน่วยของ

ส่วนราชการเจ้าสังกัดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ยังคงเป็นสวนหนึ่งของสวนราชการเจาส่งกัด และไม่มีฐานะเป็นนิติ
บุคคลแยกจากส่วนราชการเจ้าสังกัด ส่วนราชการเจ้าสังกัดจะตั้งงบประมาณอุดหนุนหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ในลักษณะค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรก แต่จะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษไม่ได้ ส่วนราชการเจ้าสังกัดมีอ านาจบริหารจัดการ (ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ
และผู้อ านวยการและการให้นโยบาย) 



หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มสีถานะเป็นนติิบุคคล :

หน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่

3. หน่วยบรกิารรูปแบบพเิศษ

หลักการของหน่วยบรกิารรูปแบบพิเศษ
o การด าเนินงานใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษต้องได้รับการมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วน

ราชการหน่วยงานเจ้าสังกัด บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษได้รับ
การยกเวน้หรอืผ่อนคลายกฎระเบียบ เพื่อให้เกิดอิสระความคล่องตัวทางการบรหิารจัดการ 

o การจ าแนกประเภทของหนว่ยบรกิารรูปแบบพิเศษตามลักษณะภารกจิของหนว่ยงาน
• 1) หนว่ยบริการรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะภารกิจในการให้บริการด้านพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรม

แก่ส่วนราชการเจ้าสังกัด ยกตัวอย่างเช่น ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเป็นต้น

• 2) หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มลีักษณะภารกิจในการให้บรกิารดา้นบริการสาธารณะทางสังคม และ
วัฒนธรรม ยกตัวอย่างเช่น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ หนว่ยงานทางด้านศลปะ วัฒนธรรม และพิพิธภัณฑ ์เป็นต้น



หน่วยงานท่ีใช้อ านาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ 
จากผลการวเิคราะห์หน่วยงานท่ีรัฐใชเป็นกลไกในการจัดท าบริการสาธารณะพบวา่ มหีนว่ยงานจ านวนหน่ึงท่ีไม่เขา้ตามหลักเกณฑ์การเป็นหน่วยงานของรัฐ แตใ่ชอ้ านาจรัฐหรือเป็น

กลไกของรัฐในการจัดท าบริการสาธารณะ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

สภาวิชาชพี

สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซึ่งเป็นกลไกของ
ส่วนราชการ

นติิบุคคลเฉพาะกิจ

01

02

03



หน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ 

สภาวิชาชีพ 

o เป็นหน่วยงานที่มิใชหน่วยงานของรัฐแต่ใช้อ านาจรัฐในการด าเนินกิจกรรม จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพเฉพาะเพื่อจัดตั้งสภาวิชาชีพ มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท าหน้าที่ควบคุมการประกอบวิชาชีพให้ถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ การขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอน
ใบอนุญาต และรับรองวิทยฐานะของสถาบันที่ท าการสอน รับรองปริญญา ประกาศนยีบัตรในวิชาชพนัน้ ๆ 

o มีการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐ ในสัดส่วนที่น้อย
กว่ากรรมการที่ไดร้ับการเลือกตัง้จากสมาชิก รัฐมีบทบาทนอ้ยในการแตง่ตัง้นายกสภา และเลขาธิการสภา 
คณะกรรมการมีหน้าที่ในการบรหิารกิจการของสภาวชิาชีพตามวัตถุประสงค์การจัดต้ัง การด าเนินงานของ
สภาใช้ระบบสัญญาของกฎหมายทั่วไป เฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องจริยธรรมของวิชาชพเท่านั้นที่ใช้
กฎหมายปกครอง 

o มีรายได  ้ส่วนใหญ่จากการเก็บคา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ จากสมาชกิ แต่อาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 
o เจ้าหน้าที่ของสภามิใช่ข้าราชการ มีเลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ของสภาทุกระดับ ตัวอย่างเช่น 

แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรมทันตแพทยสภา สภาทนายความ เป็นต้น



หน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ 

สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซ่ึงเป็นกลไกของส่วนราชการ

o สถาบันภายใตมู้ลนิธิ โดยส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงคข์องการจัดต้ังเพื่อบรกิารสาธารณะเฉพาะด้าน 
o จัดตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเฉพาะสาขาในระยะ

เร่ิมแรกและเมื่ออุตสาหกรรมสาขานัน้ ๆ มีความเข้มแข็งแลว้ ภาคเอกชนจะรับภารกจินัน้ไปด าเนินการเอง 
o สถาบันเหล่านี้จะไม่มีสถานภาพเป็นนิติบุคคล แต่จะจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมารองรับ เป็นองค์กรรองรับด้าน

การเงินและในการท านติกิรรมต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
o โครงสร้างการบริหารงานจะบริหารงานโดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้ก าหนด

นโยบาย ควบคุม ดูแล ตดิตาม และประเมินผล 
o คณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานแม่ต้นสังกัด ภาคเอกชน ผู้แทนจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตามสัดส่วนที่เหมาะสม แยกการบริหารเป็น 2 คณะ กรรมการ คือ 
คณะกรรมการมูลนธิ ิและคณะกรรมการบรหิาร 



หน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ 

สถาบันภายใต้มูลนิธิ ซ่ึงเป็นกลไกของส่วนราชการ

o สถาบันจะมีการก าหนดกฎระเบียบที่ใชในการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และพัสดุ ที่
แตกตา่งไปจากกฎระเบียบของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ

o งบประมาณที่ใช้จ่ายในการด าเนินงานมาจากรายได้ในการด าเนินงาน และงบประมาณแผ่นดินที่
รัฐบาลจัดสรรให้เป็นรายปีในหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 

o ตัวอย่างสถาบันภายใต้มูลนธิ ิได้แก่ 
o สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
o สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
o สถาบันเฉพาะดา้น 7 แห่ง ภายใต้มูลนธิ ิซึ่งมีชื่อวา่ “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนธิิ” 
o สถาบันวจิัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง ภายใต้มูลนธิสิถาบันวจิัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง



หน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่ไม่เป็นองค์กรของรัฐ 

นิติบุคคลเฉพาะกิจ 

o เป็นเครื่องมือพิเศษที่รัฐบาลไทยจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนจากภาคเอกชนส าหรับโครงการส าคัญของ
ภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ไม่ต้องการให้เป็นหนี้สาธารณะ กิจกรรมของหน่วยงานจะมีลักษณะซื้อขาย
บรกิารเช่นเดียวกับรัฐวสิาหกิจและองค์การมหาชน แต่ไม่ต้องการให้เป็นหนี้สาธารณะ จึงจัดตั้งเป็นนิติ
บุคคลเพื่อระดมทุนจากเอกชน 

o จัดต้ังขึ้นเพื่อด าเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
o ตัวอย่างเชน่ บริษัท ดเีอด ีเอสพวีี จ ากัด ซึ่งจัดตัง้ขึน้ภายใตว้ัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเป็นนิติบุคคลเฉพาะ

กิจในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นกู้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ของ
โครงการศูนย์ราชการ ไม่มีวัตถุประสงคท์ี่จะประกอบธุรกิจอื่นใด



ค าถามท้ายบท

❑ 1.อธิบายความหมายของหน่วยงานภาครัฐ
❑ 2.หน่วยงานของรัฐในก ากับของฝ่ายบริหารที่มี

สถานะเป็นนติิบุคคลมกีี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
❑ 3.หน่วยงานที่ใช้อ านาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐแต่

ไม่เป็นองค์กรของรัฐกี่ประเภท ได้แก่อะไรบ้าง
❑ 4.หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงาน

ของรัฐประกอบด้วยอะไรบ้าง
❑ 5.การจ าแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก ากับ

ของฝ่ายบริหารสามารถท าได้อย่างไรบ้าง



Thank you



บทท่ี 2 หน่วยงานภาครัฐที่เป็นส่วนราชการ

01

02

03

04

ความหมายและค านิยามของส่วนราชการ

การจัดประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ความเป็นมาของระบบราชการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

05 สรุป



ความหมายของส่วนราชการ

หมายถึง หน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการสาธารณะทางปกครองซึ่งเป็นภารกิจ
หลักของรัฐ ให้บริการเป็นการทั่วไปและไม่มุ่งก าไร ใช้งบประมาณแผ่นดิน ใช้
อ านาจฝ่ายเดียวของรัฐเป็นหลักในการด าเนินกิจกรรม บุคลากรมีสถานะเป็น
ข้าราชการและรัฐต้องรับผิดชอบแต่เพยีงผู้เดียวในการกระท าของหน่วยงาน

“ “



อ านาจหน้าท่ี

หน่วยงานที่รับผิดชอบการให้บริการสาธารณะทางปกครองซึ่งเป็นภารกิจหลัก
ของรัฐ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันประเทศ การออก
กฎระเบียบ อนุมัติ อนุญาตตามกฎหมาย รวมทั้งงานนโยบายต่าง ๆ เช่น การ
ก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศ

“ “
วัตถุประสงค์ : ให้บริการเป็นการทั่วไป และไม่มุ่งก าไร มสีถานะเป็นนติิบุคคล



บุคลากรของรัฐ 
หมายถึง บุคลากรทุกประเภทที่ท างานให้กับฝา่ยปกครอง ซึ่งมีหลายประเภทโดยส่วนใหญ่ของบุคลากร ซึ่งมีอยู่หลายประเภท ดังนี้

1 2

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการ

ข้าราชการ

พิจารณาออกได้ ประเภท คือ ข้าราชการ
การเมอืง และ ข้าราชการประจ า 

เจ้าหน้าที่ซึ่งมิได้มีสถานะเป็นข้าราชการ แต่
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมอียู่หลายประเภท



ข้าราชการ

คือ ผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามท่ีมีกฎหมายก าหนดไว้ให้เป็นขา้ราชการการเมือง ซึ่ง
อาจเป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองในฝ่ายบริหาร เช่น นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี โฆษกประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี หรือประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฯลฯ ตามท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535 หรือ อาจ
เป็นผู้ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองในฝ่ายนิติบัญญัติ เช่น ท่ีปรึกษาประธาน
รัฐสภา ท่ีปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เลขานุการประธานวุฒิสภา เลขาธิการ
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ฯลฯ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 61 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา พ .ศ. 2518 หรืออาจเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งในราชการส่วนท้องถิ่น เช่น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานคร ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา ฯลฯ ตามท่ีก าหนดในมาตรา 
58 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ.2528 ก็ได้ เป็น
ต้น

1. ข้าราชการทางการเมือง 2. ข้าราชการประจ า

คือ บุคคลซึ่งสมัครใจเข้าท างานกับฝ่ายปกครองอย่างถาวร และมีหน้าที่
ในการจัดท าบริการสาธารณะ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค าจ ากัดความแล้วจะ
เห็นได้ว่าการที่จะเป็นข้าราชการจะต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่
ส าคัญ คือ  
• การเข้าเป็นข้าราชการ  
• การท างานกับองค์กรที่จัดท าบริการสาธารณะ เช่น กระทรวง 

ทบวง กรม เป็นต้น 
• ความถาวรม่ันคงและในการท างาน



ข้าราชการประจ า

ข้าราชการประจ า แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มใหญ่ คอื 
➢ข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
➢ข้าราชการทหาร 
➢ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน

ข้าราชการพลเรอืนสามัญซึ่งรับราชการ
โดยได้รับเงินเดือนในอัตราสามัญ

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 

ข้าราชการประจ าต่างประเทศ 

01

02

03

ข้าราชการพลเรอืนแบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ

ข้าราชการฝ่ายพลเรือน

ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย , ข้าราชการครู ,ข้าราชการ
ต ารวจ , ข้าราชการตุลาการ , ข้าราชการอัยการ , ข้าราชการฝ่าย
รัฐสภา , ข้าราชการองค์กรอิสระบางองค์กร 

ไดแ้ก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในพระองค์
พระมหากษัตริย์ตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา

ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใน
ต่างประเทศในกรณีพเิศษ โดยเหตุผลทางการเมือง

ไดแ้ก่ (ก) พนักงานเทศบาล  (ข) พนักงานส่วนต าบ (ค) พนักงานเมือง
พัทยา  (ง) ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล และ (จ) ข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร



เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีไม่ใช่ข้าราชการ (ตาม ก.พ.ร.ปี 2553)
เจ้าหน้าทีซ่ึง่มไิดม้สีถานะเป็นข้าราชการ แต่เป็นเจ้าหนา้ทีข่องรฐัมอียู่ 4 ประเภท ได้แก่

ได้แก่ 
1) ลูกจ้างประจ า คือ ลูกจ้างท่ีส่วนราชการจ้างไว้ปฏิบัติงาน

ท่ีมีลักษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา รับอัตรา
ค่าจ้างเป็นรายเดือนและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงินเดอืนและค่าจ้าง

2) ลูกจ้างชั่วคราว คือ ลูกจ้างรายเดอืน รายวัน รายช่ัวโมง ท่ี
จ้างไว้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะชั่วคราวหรือมีก าหนดเวลา 
แต่ท้ังนี้ระยะเวลาจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ สามารถ
จ้างเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณของ
ส่วนราชการ

ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานอื่นของรัฐ

ผู้เข้าร่วมงานอาสาสมัคร

ผู้เข้าร่วมงานที่ถูกเกณฑ์

01 02

03

04

ได้แก่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข พนักงานในองค์การมหาชนและองค์กรของรัฐอื่นที่ไม่ใช่
ส่วนราชการ เช่น พนักงาน กสทช. พนักงานในองค์กรอิสระ เช่น พนักงานใน
ส านักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง เป็นต้น

ได้แก่ บุคคลซึ่งเสนอตัวต่อฝ่ายปกครองโดยสมัครใจที่จะร่วมมือหรือให้ความ
ช่วยเหลือในการท างานของฝ่ายปกครองทีเกี่ยวข้องกับการจัดท าการบริการ
สาธารณะ หรือประโยชน์สาธารณะ เช่น อาสาสมัครดับเพลิง เป็นต้น

ได้แก่ บุคคลซึ่งเข้ามาร่วมงานกับฝ่ายปกครองโดยไม่สมัครใจ กล่าวคือ มีการ
สั่งการหรือเรียกเข้ามาร่วมงาน เช่น ในยามสงครามบุคคลตามที่กฎหมาย
ก าหนดจะถูกเกณฑ์มาเป็นทหาร หรือในกรณีอื่นฝ่ายปกครองอาจเรียกบุคคล
อื่นมาร่วมในการด าเนินการของฝ่ายปกครอง เช่น มาเป็นพยานในศาล เป็นต้น



เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีไม่ใช่ข้าราชการ (ตาม ก.พ.ร.ปี 2535)
เจ้าหน้าทีซ่ึง่มไิดม้สีถานะเป็นข้าราชการ แต่เป็นเจ้าหนา้ทีข่องรฐัมอียู่ 5 ประเภท ได้แก่

ได้แก่ 
1) ลูกจ้างประจ า คือ ลูกจ้างท่ีส่วนราชการจ้างไว้ปฏิบัติงาน

ท่ีมีลักษณะประจ าโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา รับอัตรา
ค่าจ้างเป็นรายเดือนและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
หมวดเงินเดอืนและค่าจ้าง

2) ลูกจ้างชั่วคราว คือ ลูกจ้างรายเดอืน รายวัน รายช่ัวโมง ท่ี
จ้างไว้ปฏิบัติงานท่ีมีลักษณะชั่วคราวหรือมีก าหนดเวลา 
แต่ท้ังนี้ระยะเวลาจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ สามารถ
จ้างเงินงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณของ
ส่วนราชการ เช่น พนักงานเทศบาล , พนักงานส่วน
ต าบล , ข้าราชการ อบจ. ,      ข้าราช กทม., พนักงาน
เมอืงพัทยา

ลูกจ้างของส่วนราชการ

บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ

บุคลากรขององค์การมหาชน

พนักงานของรัฐในส่วนราชการ

พนักงานราชการ

01 02

03

04

05



สรุป



ความเป็นมาของระบบราชการ 

ระบบราชการไทยได้มีการปฏิรูปส าคัญๆ มาหลายครั้งตั้งแต่ยุครัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูประบบราชการแผ่นดินอีกครั้งในปีพ .ศ. 2435 โดยได้
ปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการและจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ซึ่งประกอบด้วย
สว่นส าคัญ3 สว่น คือ

• 1) การปฏิรูปการบริหารราชการสว่นกลาง เชน่ การยกเลิกจตุสดมภ์และการจัดการ
ปกครองแบบมณฑล

• 2) การปฏิรูปการบริหารราชการสว่นภูมิภาคเช่น การจัดการปกครอง แบบมณฑล 
• 3) การปฏิรูประบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดการปกครองแบบ

เทศาภิบาล (เทศบาล)

ระบบราชการยุคก่อนปฏริูป



ความเป็นมาของระบบราชการ 

o ยุครัชกาลที่ 7 แม้การปกครองประเทศจะมีความพลิกผันมากมายและเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง แต่ก็ได้มีการน า ระบบคุณธรรม (Merit System) ซึ่งประกอบดว้ย หลักความสามารถ (Com
petence) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักความมั่นคง (Security) หลักความเป็นกลางทางการ
เมือง (Political Neutrality) เข้ามาเป็นกรอบแนวทางการวางระบบข้าราชการพลเรือนสมัยใหม่ใน
ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ. 2471

o จากยุค พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2540 มีการพูดถึงการปฏิรูปหลายครั้ง แต่ในทางปฏิบัติยังติดอยู่ใน
กรอบดังนี้
• 1) เน้นการแบง่ส่วนราชการ และการจัดอัตราก าลังขา้ราชการ
• 2) ปฏิรูประบบราชการดว้ยการปรับปรุงการใหบ้ริการประชาชน
• 3) สง่เสรมิการมอบอ านาจและแบ่งอ านาจการบริหารราชการไปยังส่วนภูมิภาค
• 4) การก าหนดชื่อ และความหมายของหน่วยงานระดับต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีชื่อเรียก

เป็นอย่างอื่น เช่น ส านัก ส านักงาน ส านักเลขาธิการ สถาบัน ศูนย์ศูนย์บริการสถานี สถานี
ทดลอง เป็นต้น

ระบบราชการยุคก่อนปฏริูป



ความเป็นมาของระบบราชการ 

o เพื่อให้กระทรวง กรมต่างๆ ถือเป็นแบบปฏิบัติเดียวกัน มีการตั้งหน่วยงานใหม่ เช่น การจัดตั้งศาล
ปกครอง การเสนอกฎหมายใหม่และการปรับปรุงกฎหมาย เช่น กฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลและข่าวสาร
ของทางราชการการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการระเบียบส านักรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจการพัฒนาการบริการสาธารณะการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กรมต ารวจ การปรับปรุงโครงสรา้งคณะกรรมการข้าราชการอัยการ ฯลฯ

o ใน พ.ศ. 2540 มีการออกระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการเป็นครั้งแรก มี
การจัดท าแผนแม่บทการปฏิรูปราชการ(พ.ศ.2540-2544)ซึ่งนับว่าเป็นแผนแม่บทการปฏิรูประบบ
ราชการฉบับแรก โดยก าหนดหลักการ 2 หลักการ คือ
• หลักการที่ 1 การปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดของหนว่ยงานรัฐ
• หลักการที่ 2 การปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงานรัฐ

ระบบราชการยุคก่อนปฏริูป



ความเป็นมาของระบบราชการ 

o การปฏิรูประบบราชการไทยได้มีการน าเครื่องมือทางการบริหารใหม่ๆ มาใช้อย่างแพร่หลาย และ
ปรากฏเป็นรูปธรรมเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเมื่อ
เดือนตุลาคม 2545 ซึ่งท าให้มีการปรับโครงสรา้งการแบ่งสว่นราชการใหม่จาก 14 กระทรวง 1 ทบวง 
มาเป็น 20 กระทรวง และได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยให้เป็น
หน่วยงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบราชการในยุคนี้จึงเรียกว่า “การพัฒนา
ระบบราชการ” เครื่องมือท่ีส าคัญคือ
• 1) แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546–2550)
• 2) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ .ศ.2546ซึ่งออกตาม

มาตรา3/1 และ มาตรา71/10(5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

• 3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2546
• 4) โครงการพัฒนาผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เพื่อพัฒนา

ผูว้่าราชการจังหวัด และผู้บริหารของกระทรวงน าร่องในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตามหลักการ และ
แนวทางในการพัฒนาระบบราชการ

การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 



ขอบเขตการปฏิรูประบบราชการ

o ใน พ.ศ. 2545 รัฐบาลในขณะนั้นท าการปฏิรูประบบราชการโดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างส่วน
ราชการใหม่ที่ยึดหลัก Agenda Based ให้เกิดการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์สร้างระบบการ
ประเมินผลโดยใช้ค ารับรองการปฏิบัติงาน ปรับการบริหารงานในภูมิภาคให้เป็นระบบการบริหารงาน
จังหวัดแบบบูรณาการการออกพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที่ดพี.ศ. 2546 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตริาชการให้เกิดประโยชนส์ุขแก่ประชาชน 

o รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารภาครัฐ การพัฒนาระบบราชการไปสู ่     
e-Government

o การใช้ระบบ GFMIS มาช่วยพัฒนาระบบการเงินการคลังของรัฐ และการปรับปรุงคุณภาพการ
บรกิารด้วยการลดขัน้ตอนการปฏิบัตริาชการ หรอืการจัดศูนย์บริการร่วมเพื่อให้บริการประชาชน ซึ่ง
ในช่วงนี้การเมืองในประเทศไทยมีเสถียรภาพมากส่งผลให้การปฏิรูประบบราชการไทยด าเนินการ
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 



ขอบเขตการปฏิรูประบบราชการ มีดังน้ี

มีการปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสรา้งส่วนราชการ โดยการทบทวน
ภารกิจของภาครัฐ และเน้นให้ภาครัฐท า เฉพาะภารกิจที่จ าเป็นและท า
ได้ดี เท่านั้น เน้นการกระจายอ านาจ และสร้างความร่วมมือกับ
ประชาชน องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหา และ
สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน

การปรับปรุงแบบ และวิธีการบรหิารงานใหม่ มุ่งเน้นการปฏิรูประบบ
บริหารภายในส่วนราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การ
บริการมีคุณภาพสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าและ
ประชาชน

การปฏิรูปวิธีการบริหารงบประมาณ เพื่อให้ระบบ และวิธีการบริหาร
งบประมาณเป็นเคร่ืองมือในการบริหารที่สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างแท้จริง และเป็นระบบงบประมาณที่เน้นผลลัพธ์ (Result-based 
Budgeting) ในการปรับงบประมาณคร้ังนี้กระทรวง ทบวงกรม จะมี
บทบาทในการตัดสินใจมากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุม
ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

การปฏิรูประบบบริหารบุคลากร ให้มีการจัดระบบการบริหาร
บุคลากรใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักการและยุติธรรม ระบบ
ค่าตอบแทนทัดเทียมกับราคาตลาด มีระบบนักบริหารระดับสูงการ
บรหิารทรัพยากรมนุษยอ์ย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ให้มีความเข้าใจและปรับตัวให้เข้ากับวิธีการท างานแนวใหม่ ที่
เน้นระบบความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เน้นการมีจริยธรรม 
คุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ขจัดการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้ข้าราชการมีศักดิ์ศรีและเป็นที่เชื่อถือของประชาชน
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วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย
“การพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศสามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์

โดยยึดหลักการบรหิารกิจการบ้านเมืองท่ีดแีละประโยชน์สุขของประชาชน” 

การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับพ้ืนท่ีให้เป็นศูนย์กลางความเจริญใน
ระดับภูมิภาคเชื่อมโยงอาเซียน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการท างาน การใช้
ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่าไปในทิศทางเดยีวกัน

การลดการควบคุมที่ก่อให้เกิดภาระ อุปสรรค หรือความยุ่งยากต่อการประกอบกิจการ 
หรอืการด า เนินชีวิตของประชาชน สร้างความโปร่งใส และความเช่ือมั่นศรัทธา เป็นที่พ่ึง
ของประชาชนและร่วมมือกับภาคส่วนอื่นๆในการต่อต้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ

การพัฒนา และสรรหาผู้ ท่ีมีความสามารถสูงเข้ามารับราชการสร้างผู้น าการ
เปล่ียนแปลงในทุกระดับ เสริมสร้างทัศนคติท่ีดีสร้างคุณธรรม จริยธรรม พัฒนา
คุณภาพชวีติ จัดสวัสดกิาร ทบทวนระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม

ระบบราชการต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผลักดันให้หน่วยงานของรัฐก าหนดทิศทางการท างาน 
โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม และรับฟังความคิดเห็นเพื่อน าไป
ปรับปรุงบริการ ทั้งวางระบบแก้ไขปัญหาจากการร้องเรียน และความเดือดร้อนของประชาชน 
รวมทั้งมรีะบบการบริหารในภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยประชาชนในภาวะวิกฤต

การลดบทบาทภารกิจของภาครัฐ โดยลดความซ ้าซ้อน ปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบการบริหารกระบวนการท างานใหม่เพิ่มขดีสมรรถนะ

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการ
ท า งานด้วยความรวดเร็ว และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลง

การบูรณาการท างานของภาครัฐ และในระดับต่างๆ ให้มีความสอดคล้อง เช่ือมโยงกัน เพ่ือ
รองรับการด าเนินงานนโยบายส าคัญของประเทศและระดมสรรพก าลังบุคลากรท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อผลักดันการน า นโยบายสู่การปฏิบัติโดยร่วมงานกับภาคส่วนอื่นๆ

การสร้างความพร้อม และขับเคลื่อนระบบราชการไทยเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และเวทโีลก



ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

o การพัฒนาระบบราชการไทยในระยะต่อไป จะเน้นการด าเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ประเทศ    
(Country Strategy) ซึ่งรัฐบาลได้ก าหนดเป้าหมายร่วมกันกับทุกภาคส่วน โดยมีเป้าหมายหลักที่จะ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อการลดความเหลื่อมล ้าที่เน้นการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึงเป็นธรรม การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และในการจะขับเคลื่อนนโยบายแนวทาง
ดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผล และเป็นรูปธรรมได้นั้น ต้องสร้างความสมดุล และพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในภาครัฐ (Internal Process) ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ด้วยการปรับโครงสร้างระบบ
ราชการ สร้าง และใช้หลักธรรมาภบิาลในการบริหารงานขับเคล่ือน โดยให้ประชาชนในระดับ

o พื้นที่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ความต้องการ อันจะเป็นการผนึกก าลังเพื่อการพัฒนาให้
บรรลุตามยุทธศาสตร์ระดับประเทศระดับกระทรวง และระดับพื้นที่ตามที่ก าหนดไว้จึงมีการเสนอ
การด าเนนิการตามตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการในช่วงระยะปีพ.ศ. 2556-2561



ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

การส่งเสรมิระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Collaboration)

การยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน
การบรหิารราชการแผ่นดิน (Integrity) ก้าวสู่สากล

การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน (Readiness for ASEAN)

การสร้างความเป็นเลิศในการให้บรกิารประชาชน 
(Service Excellence)

การพัฒนาองค์การให้มขีีดความสรรถนะสูงและทันสมัย 
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ (High Performance Organization)

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Public Values)

การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(Integration)

ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาอย่างยั่งยืน



กระทรวงของประเทศไทย
ในช่วงที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการยุบรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เข้า
ด้วยกันและจัดตั้งเป็นกระทรวงใหม่ คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวง
ของประเทศไทยมีท้ังหมด 20 กระทรวง ประกอบด้วย

1) ส านักนายกรัฐมนตรี
2) กระทรวงกลาโหม
3) กระทรวงการคลัง
4) กระทรวงการต่างประเทศ
5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนษุย์
7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8) กระทรวงคมนาคม
9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
10) กระทรวงดิจทิัลเพื่อเศรษฐกจิและสังคม

11) กระทรวงพลังงาน
12) กระทรวงพาณิชย์
13) กระทรวงมหาดไทย
14) กระทรวงยุติธรรม
15) กระทรวงแรงงาน
16) กระทรวงวัฒนธรรม
17) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ
นวัตกรรม
18) กระทรวงศึกษาธิการ
19) กระทรวงสาธารณสขุ
20) กระทรวงอุตสาหกรรม



ราชการส่วนกลาง 
หมายถึง ราชการที่ด าเนนิการและบริหารโดยหนว่ยราชการในสว่นกลางของฝ่ายบรหิาร เพื่อสนองความต้องการของประชาชน จะ
มีลักษณะการปกครองแบบรวมอ านาจ หมายความว่า เป็นการรวมอ านาจในการสั่งการ การก าหนดนโยบายการวางแผน การ
ควบคุมตรวจสอบ และการบริหารราชการส าคัญ ๆ ไว้ที่นายกรัฐมนตร ีคณะรัฐมนตรแีละกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ตามหลักการ
รวมอ านาจ การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง จัดแบ่งออกได้ดังนี้ 1) ส่วนราชการกลาง ประกอบด้วย ส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นและฐานะเทียบเท่ากรม และ 2) ส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

1) ส่วนราชการกลาง
การบริหารประเทศตามท่ีก าหนดไว้ในในรัฐธรรมนูญและกฎหมายต่าง ๆ รัฐบาลจึงได้ก าหนดกลไกและโครงการการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดโครงการการแบ่งส่วนราชการตามกลุ่มภารกิจ เป้าหมายและอ านาจหน้าท่ี โดย
แบ่งสว่นราชการออกเป็น
- ส านักนายกรัฐมนตรี
- ส่วนราชการระดับกระทรวง/ทบวง
- สว่นราชการระดับกรม รวมท้ังส่วนราชการท่ีมีช่ือเรียกอย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม และส่วนราชการภายใต้การบังคับบัญชา
ขึน้ตรงตอ่รัฐมนตรี 
- หนว่ยงานในก ากับ ซึ่งรูปแบบการบริหารของรัฐประเภทหนึ่งท่ีต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการแต่ไม่ได้มีฐานะเป็น
ส่วนราชการ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ อยู่ใต้การก ากับของรัฐมนตรีและคณะกรรมการแหง่ชาติ
- องคก์ารมหาชน ซึ่งรูปแบบการบริหารของรัฐประเภทหนึ่งท่ีต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการแต่ไม่ได้มีฐานะเป็นส่วน
ราชการ จัดตามตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยตราเป็นพระราชกฤษฎกีาจัดตัง้หน่วยงาน 
- รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรูปแบบการบริหารของรัฐประเภทหนึ่งโดยเป็นหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ



ราชการส่วนกลาง 

2)ส่ วนราชการที่ ไม่สั งกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง
เป็นส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะด้าน มี
ฐานะเทียบเท่า กรม แต่มิอาจจัดไว้ในส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือทบวง โดยมีดังต่อไปนี้
หน่วยงานภายใต้การบังคับบัญชานายกรัฐมนตรี
-ส านักพระราชวัง
-ส านักราชเลขาธกิาร
-ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
-ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กร.)
-ราชบัณฑิตยสภา (รภ.) 
-ส านักงานคณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ
-ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ตช.) 
-ศูนยอ์ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
-ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
-ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจรติในภาครัฐ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญของไทย
-ศาล -ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ
-ส านักงานศาลยุตธิรรม -ส านักงานศาลปกครอง
-ศาลทหาร

องค์กรอสิระตามรัฐธรรมนูญ
-ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
-ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
-ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติแห่งชาติ
-ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดิน

องค์กรอื่น
-ส านักงานอัยการสูงสุด
-ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
-ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
-ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
-ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.

หน่วยงานของรัฐสภา
-ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา
-ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
-สถาบันพระปกเกล้า (ในก ากับของประธานรัฐสภา)



ค าถามท้ายบท

❑ 1.จงอธิบายความหมายและอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ

❑ 2.เจ้าหน้าที่ของรัฐของส่วนข้าราชการ สามารถ
จ าแนกได้กี่ประเภท อะไรบาง จงธิบาย

❑ 3.เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ใช่ข้าราชการ สามารถ
จ าแนกได้กี่ประเภท อะไรบาง จงธิบาย

❑ 4.จงอธิบายยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย

❑ 5.จงอธิบายความหมายของราชการส่วนกลาง 



Thank you



บทท่ี 3 การปฏิรูประบบราชการสู่การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่

01

02

03

ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0

ความเป็นมาของการปฏริูประบบราชการไทย

กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการ
ไทยเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0



ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ 4.0

ด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศไทยท่ีว่า “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง”เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว รัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะใช้โมเดล
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประเทศ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หรือท่ีเรารู้จักกัน
ว่า ไทยแลนด์ 4.0 หรือ ประเทศไทย 4.0 ดังนั้น ระบบราชการก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดรับและ
ส่งเสริมไทยแลนด์ 4.0 จึงจ าเป็นต้องมกีารปฏิรูประบบราชการ และข้าราชการซึ่งเป็นฟันเฟืองส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล สามารถปฏบิัติงานได้สอดคล้องกับทศิทางการบริหารของประเทศ 

“
“







การปฏิรูประบบราชการไทย (Revolution of Thai Government)

ระบบราชการ 1.0 ระบบราชการ 2.0 ระบบราชการ 3.0 ระบบราชการ 
4.0รัชกาลท่ี  5 วางรากฐานประเทศและจัด

โครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินตาม
แนวทางนานาอารยประเทศ มีการเปล่ียนแปลง
ระบบ และต้ังกระทรวง กรม ให้เหมาะสมกับ
เวลาและสถานการณ์แวดล้อม 
รัชกาลท่ี 7 วางระบบข้าราชการพลเรือน
สมัยใหม่ เน้นระบบคุณธรรม (merit system) 

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
1 เป็นต้นมา จนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ระบบ
ราชการมีความเข้มแข็งและเป็นผู้น าการพัฒนา
ประเทศ การบริหารราชการเป็นไปตามแนวทาง
คลาสสิคของ Max weber ว่าด้วยความชอบธรรม
ทางการเมืองทที่มาจากเหตุผล และกฎหมาย 
(Legal- Rational Legitimacy) 

ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็น
ต้นมา จนถึงยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ระบบราชการมี
ความเข้มแข็งและเป็นผู้น าการพัฒนาประเทศ การบริหาร
ราชการเป็นไปตามแนวทางคลาสสิคของ Max weber ว่า
ด้วยความชอบธรรมทางการเมืองทที่มาจากเหตุผล และ
กฎหมาย (Legal- Rational Legitimacy) 

ประเทศไทยมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ภาครัฐต้องปรับตัวให้สามารถอ านวยความส าดวกใน
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัล
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่สามารถคาด
เดาได้ จึงต้องมุ่งเน้นความคล่องตัวเพื่อขับเคลื่อน ภารกิจ
พิเศษ (Agenda – Based) และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพลิก
โฉมระบบราชการสู่  Government 4.0 





ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาภาครัฐ

ภายใต้บริบทระบบราชการ 3.0 ไปสู่ระบบราชการ 4.0

จะท าอย่างไรให้การบริการภาครัฐสามารถตอบโจทย์ได้ตาม
ความตอ้งการเฉพาะบุคคล (Personalization)มากขึ้น ในขณะ
ท่ีการพัฒนาภาครัฐในบริบท 3.0  เพียงแค่ต้องการยกระดับ
การบริการให้มีมาตรฐานเท่านัน้ 

จะท าอย่างไรให้หน่วยงานภาครัฐสามารถท างานแบบ
บูรณาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการ
บริการท่ีลื่นไหล (Seamless) ซึ่งตา่งจากเดิมท่ีมุ่งเนน้พัฒนา
แตล่ะหนว่ยงานสามารถให้บริการได้ตามมาตรฐาน 

จะท าอย่างไรให้ภาครัฐขับเคลื่อนประเทศได้ด้วยการยึด
ภารกิจเชิงประเด็น (Agenda - based) โดยไม่เกิดความ
ซ้ าซ้อน ซึ่ งต่างจากเดิมท่ีส่งเสริมให้ บุคลากรมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (Functional Expertise) 

จะท าอย่างไรให้ภาครัฐขับเคลื่อน IT เพื่อพลิกโฉมทุกส่วน
ของภาครัฐ อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Transformation) 
ซึ่งต่างจากเดิมท่ี IT มีบบาทเพียงแค่สนับสนุนการพัฒนา
เป็นคร้ังคราว 

จะท าอย่างไรให้ภาครัฐใช้เทคโนโลยีในการปรับสมดุล
ระหว่างความมีประสิทธิภาพและความโปร่งใส ซึ่งต่างจาก
เดิมท่ีภาครัฐต้องการพยีงแคเ่สร้างกลไกการปฏิบัติงานให้มี
ความรัดกุม เพื่อป้องกันช่องโหวข่องการทุจรติ 
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ความท้าทายใหม่ของการพัฒนาภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0

ความท้าทายของระบบราชการในบริบทไทยแลนด์ 4.0 คือ ท าอย่างไรการบริหารราชการจึง
จะมีธรรมาภิบาล เพื่อให้ประชาชนมีความสุข จากการได้รับการบริการของภาครัฐ โดยมีการ
น านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการประชาชน  จะต้องมีการปฏิรูปในเรื่องของ
ทัศนคติและพฤติกรรมควบคู่ไปกับการปฏิรูปโครงสร้างและกฎ ระเบียบ เพื่อให้ระบบราชการ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและปัญหาต่าง ๆ รวดเร็วและเป็นเสาหลัก
ในการขับเคลื่อนประเทศแบบเชิงรุกให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตได้ 

“

“



องค์ประกอบของการก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0 
แบ่งได้ 3 มิติ 10 ด้าน ดังนี้ 

มิติท่ี 1 

ภาครัฐที่เปิดกว้างและ
เชื่อมโยงกัน 

ด้านที่ 1 ตรวจสอบติดตามได้ 
(Traceable)
ด้านที่ 2 การมสี่วนรว่มกับภาคส่วนอื่น
(Participative)

มิติท่ี 3 

ภาครัฐที่ยดึประชาชนเป็น
ศูนย์กลางการบริการ

ด้านที่ 8 เน้นการตอบสนองตามความ
ตอ้งการเฉพาะบุคคล (Personalized)
ด้านที่ 9 การบริการที่ลื่นไหล 
(Seamless)
ด้านที่ 10 การท างานเชิงรุก (Proactive)

มิติท่ี 2 

ภาครัฐอัจฉริยะมีขีดสมรรถนะ
สูง 

ด้านที่ 3 ขับเคลื่อนโดยการใช้ข้อมูล (Data-
driven)
ด้านที่ 4 ลดขั้นตอนการท างานและตอบสนอง
ได้รวดเร็ว (Agile)
ด้ า นที่  5  ป รั บ เ ป ลี่ ย น ก า รท า ง า น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและลดการสูญเสยี (Lean)
ด้านที่ 6 การใช้ระบบอัตโนมัติในการท างาน 
(Automated)
ด้านที่ 7 การใช้นวัตกรรม (Innovative)



องค์ประกอบของการก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0

o การท างานต้องเปดิเผยและโปร่งใส โดยบุคคลภายนอก 
• เข้าถึงขอ้มูลขา่วสารของทางราชการได ้
• มีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน 
• สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ 

o เปิดกวา้งให้กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เชน่ ภาคเอกชน ภาคประชาสัมคม เข้ามามีส่วนร่วม 
o โอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองไปให้ภาคส่วนอื่นด าเนิการแทน
o จัดโครงสรา้งให้สอดรับกับการท างานแนวระนาบ ในลักษณะเครือข่าย มากกว่าสายการบังคับบัญชา

ในแนวด่ิง 
o เชื่อมโยงการท างานราชการบริหารสว่นกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถิ่น ให้มีเอกภาพและสอดรับ

ประสานกัน 

มติิที่ 1 ภาครัฐที่เปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน 
(Open and Connected Government) สรุปลักษณะส าคัญ ได้ดังนี้ 



องค์ประกอบของการก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0

o ต้องท างานอยา่งเตรียมการไว้ล่วงหน้า มีการวเิคราะห์ความเส่ียง 
o สร้างนวัตกรรมหรือมีความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา เพ่ือ

ตอบสนองกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา 
o เป็นองค์กรที่มขีีดสมรรถนะสูง ปรับตัวให้เป็นส านักงานที่ทันสมัย 
o ท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏบิัติงานได้อยา่งเหมาะสมกับบทบาทของตนเอง 

มติิที่ 2 ภาครัฐอัจฉริยะ มขีดีสมรรถนะสูงและทันสมัย 
(Smart Performance Government) สรุปลักษณะส าคัญ ได้ดังนี้ 



องค์ประกอบของการก้าวไปสู่ระบบราชการ 4.0

o ท างานในเชงิรุกและมองไปข้างหน้า ตั้งค าถามกับตนเองว่าประชาชนจะไดอ้ะไร 
o มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาให้ประชาชน 
o ให้บรกิารเชิงรุก ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อหรือ

ร้องขอ 
o ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการ

ประชาชน 
o ใช้ระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดการบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของ

ประชาชน 

มติิที่ 3 ภาครัฐที่ยดึประชาชนเป็นศูนย์กลางการบริการและเข้าถงึความ
ต้องการในระดับปัจเจกบุคคล 
(Citizen – Centric and Service – Oriented Government) สรุปลักษณะส าคัญ ได้ดังนี้ 



ปัจจัยส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดปัจจัยส าคัญอย่างน้อย 
3 ประการต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบ

ราชการ 4.0 โดยสรุป ดังนี้

1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคสว่นอื่น ๆ ในสังคม 
(Collaboration)

2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 

3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) 

เป็นการยกระดับการท างานจากการประสานงานกัน (Coordination) หรือ ท างานด้วยกัน 
(Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน (Collaboration) การบริหารกจิการบา้นเมืองในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” 

เป็นการคิดค้นและหาวิธีการ หรือ ศึกษาเรื่องใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดผลกระทบใหญ่ต่อการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจ การเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด 

เป็นการผสมผสานการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลผ่านระบบคลาวด์ อุปกรณ์สมาร์ท
โฟน และเครื่องมือที่ใช้ในการท างานร่วมกัน เพื่ออ านวยความสะดวกให้กัการให้บริการ
ของราชการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุก
อุปกรณ์และทุกช่องทางได้อย่างมั่นคง และประหยัด 



ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
-ต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคดิ (Mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะ สมรรถนะ
ที่จ าเป็นและเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม ซึ่งจะส่งผลต่อการแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) เพื่อสร้าง
คุณค่า (Public Value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน
-การวางระบบและวิธีการท างานของระบบราชการ 4.0 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกรอบแนวทางการปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับไทยแลนด์ 
4.0 ที่ส านักงาน ก.พ.ร.ได้สรุปไว้ ดังนี้



กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทย

เพ่ือก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทย โดยใช้กรอบแนวคิดของการก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล เพื่อวิเคราะห์ถึง
ความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน คือการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการประชาชน และด้านพฤติกรรมการท างาน
ของข้าราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (สารสิน ศริิถาพร, 2560)

1. แนวความคิดการประดษิฐ์คิดค้นระบบใหม่ (Reinventing Government)

2. แนวความคิดเก่ียวกับการปรับรื้อระบบใหม่ (Reengineering)

3. แนวความคิดเก่ียวกับการลดก าลังคนภาครัฐ (Downsizing)

4. แนวความคิดเกี่ยวกับการแปรรูปองค์การภาครัฐ

5. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Governance)



1. แนวความคดิการประดิษฐ์คิดค้นระบบใหม่ (Reinventing Government)

o การที่รัฐมีบทบาทเป็นผู้ก ากับดูแลมากกว่าการเป็นผู้ปฏิบัติ
o การให้อ านาจแก่ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลตนเอง 
o การสร้างระบบการแข่งขันโดยให้เอกชนเข้ามาแข่งขันกันมีส่วนในการให้บริการ

ประชาชน  
o การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ ให้เอื้อต่อการให้บริการประชาชนมีขั้นตอนน้อยลง
o การจัดสรรงบประมาณโดยมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมาย 
o การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
o การจัดหาทรัพยากรให้มากกว่าการใช้ 
o การมุ่งเน้นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา 
o การกระจายอ านาจ โดยการจัดโครงสร้างระบบองค์กรภาครัฐควรจะมีชั้นการบังคับ

บัญชาน้อยลง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจ 
o การเปลี่ยนการบริหารแบบผูกขาดเป็นการแข่งขันในระบบตลาด 



2. แนวความคดิเกี่ยวกับการปรับรื้อระบบใหม่ (Reengineering)

o การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดจากผู้บริหารระดับสูงที่มีอ านาจตัดสินใจทางการ
บรหิารขององค์การ

o การเปลี่ยนแปลงต้องพิจารณาทั้งระบบโดยภาพรวม มิใช่พิจารณาเฉพาะส่วน
ใดส่วนหนึ่งเท่านั้น

o มีการน าเทคโนโลยสีมัยใหม่ใช้ตามความเหมาะสม เพื่อลดต้นทุนการผลิต
o มีการรวมงานที่มีลักษณะเหมือนกันเข้าด้วยกัน เพื่อขจัดความซ้ าซ้อนและลด

ต้นทุนทางการบริหาร
o ลดการตรวจสอบและการควบคุมให้น้อยลง และมีความยืดหยุ่นใน

กระบวนการปฏบิัติงานเพื่องานบรรลุเป้าหมายที่ต้ังไว้



3. แนวความคดิเกี่ยวกับการลดก าลังคนภาครัฐ (Downsizing)

o แนวความคิดในการลดขนาดก าลังคนในภาครัฐมีการยอมรับน าไปใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เนื่องจากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
ต่างก็มีการน าเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่มาใช้ในการท างานทดแทน
ก าลังคน ในขณะที่ยังคงมีการจ้างคนอยู่ท าให้เกิดภาวะคนล้นงาน หรือที่เรียกว่า 
Overstaffing แนวคิดดังกล่าวจึงมีการน ามาใช้ซึ่งนักคิดที่ชื่อ Dessler ได้มีทรรศนะ
ว่า การที่องค์การใด ๆ ลดขนาดก าลังคนนั้น ก่อให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น ท า
ให้รูปแบบโครงสร้างขององค์การมีลักษณะแบบราบ มีชั้นการบังคับบัญชาน้อยลง 
เมื่อหน่วยงานมีขนาดเล็กลงจะเอื้อต่อการติดต่อประสานงานทั้งแบบเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการมากขึ้น อีกทั้งเกิดการกระจายอ านาจการตัดสินใจ มีการ
บริหารจัดการที่รวดเร็วและคล่องตัวในท่ีสุด



4. แนวความคดิเกี่ยวกับการแปรรูปองค์การภาครัฐ

o การจัดต้ังองค์การมหาชน (Autonomy Public Organization) ปฏิบัติภารกิจเพื่อ
สาธารณชนโดยไม่มุ่งหวังก าไร 

o การแปรรูปองค์การภาครัฐให้เป็นเอกชน (Privatization)ให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการโดยภาครัฐไม่ต้องรับผิดชอบท้ังในเรื่องก าลังคนและเงินงบประมาณ ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากกว่า

o การแปรรูปองค์การรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์การเอกชน (Privatization)จากปัญหาท่ี
องค์การรัฐวิสาหกิจประสบอยู่ในปัจจุบัน คือ ผลการปฏิบัติงานยึดกรอบของระบบ
ราชการ ซึ่งไม่สามารถบรรลุเป้าหมายจ าเป็นต้องแปรรูปให้เป็นหน่วยงานเอกชน 

o การท าสัญญาให้เอกชนรับจ้างเหมาด าเนินการ (Contract Out) เป็นแนวคิดหนึ่งท่ีลด
บทบาทขององค์การภาครัฐลงจากผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ควบคุมระดับนโยบาย วิธีนี้จะให้
เอกชนเป็นคู่สัญญากับภาครัฐในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นการสร้างงานให้
ภาคเอกชนและประชาชนมากขึ้น



5. แนวคดิเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Governance)

o ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา (Accountability) 
o ความโปร่งใส (Transparency) ในกระบวนการบรหิารจัดการทุกขั้นตอน
o การกระจายอ านาจ (Decentralization) เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็ว ความคล่องตัวในการบริหารงานทุก

ระดับ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติของภาครัฐ
o การให้อ านาจแก่ประชาชน (Empowerment)เพื่อให้ประชาชนรับผดิชอบตนเอง มีอ านาจในการจัดการทรัพยากร

ท้องถิ่น และอ านาจในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐได้
o การมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก่การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานภายในองค์การ

และระหว่างองค์การ ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานเป็นทีมซึ่งจะท าให้เกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นในหน่วยงานได้

o หลักนิติธรรม (Legal Framework) การบริหารโดยยึดหลักที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะช่วยลดความขัดแย้งใน
สังคมและองค์การได้

o การตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิาร (Responsiveness) ข้าราชการจะต้องมทีัศนคติว่าผู้มาขอรับบริการ
เปรียบเสมือนลูกค้า ต้องยึดประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการมากกว่าที่จะมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชา

o หลักจริยธรรม (Ethics)องค์การที่บุคลากรทุกระดับในองค์การเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมย่อมน าไปสู่ความ
เจรญิรุ่งเรือง มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาบุคคลภายนอก กระบวนทัศน์ใหม่ของการปฏิรูประบบราชการ



5. แนวคดิเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Governance)



กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า

(Bureaucratic Paradigm)

กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่

(Post-Bureaucratic Paradigm)
1.การท างานแยกตามภารกิจของแต่ละหนว่ยงานมีการประสานงาน

ระหว่างกันแต่ยังไมใ่ชบู่รณาการอย่างแท้จริง (Autonomy, Separation)

1. การท างานร่วมกันแบบบูรณาการอย่างอยา่งแท้จริง ในเชิง

ยุทธศาสตร์ต้ังแต่ระดับการวางนโยบายไปจนถึงการน าไปปฏบัิติ

(Collaboration)

2. การท างานยังไม่อยูใ่นรูปแบบอเิล็กทรอนิกส์

อย่างเต็มรูปแบบและยังเป็นการท างานตามสายการบังคับบัญชาใน

แนวด่ิง (Fragmentation, Hierarchy, Silo, Vertical Approach)

2. การท างานมีการเชื่อมโยงผา่นระบบดิจิทัล

อย่างเต็มรูปแบบตัง้แตต่น้จนจบกระบวนการ เชื่อมโยงทุกส่วน

ราชการในการบริการประชาชน และมีการบังคับบัญชาในแนวนอน 
(End-to-end process flow, Cross-boundary management, Program/Project Ma

nagement Office, Horizontal approach)

3. ให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันอยา่งตายตัวตามสทิธิพืน้ฐานของ

บุคคลท่ีรัฐก าหนด

(Standardization)

3. ให้บริการตามความตอ้งการเฉพาะบุคคล

ซึ่งสามารถออกแบบ/ เลอืกรูปแบบ/วธีิการ ในการขอรับบริการได้

(Customization, Personalization)

4. ระบบท างานในแบบอนาล็อก (Analog) 4. ระบบการท างานที่ปรับเป็นดจิิทัลเต็มรูปแบบ (Digitization)

5. การด าเนนิงานเชงิรับ ตามสถานการณท่ี์เกิดขึ้น (Passive) 5. การด าเนนิงานท่ีตอบสนองทันที/ ทันเวลา

/ เชงิรุกทันตอ่การเปลี่ยนแปลงมกีารคาดการณ์ไว้ลว่งหน้า 

(Pro-Active)

กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของการปฏิรูประบบราชการ 



กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า

(Bureaucratic Paradigm)

กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่

(Post-Bureaucratic Paradigm)
6. ปฏบัิตติามนโยบาย ขับเคลื่อนโดยภาครัฐเป็นศูนย์กลาง 

(Government-driven)

6. ปฏบัิตงิานโดยเนน้ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centric)

7. ระบบการท างานท่ีล่าช้า มตีน้ทุนสูง (Red tape, Costly) 7. สร้างคุณคา่ในการให้บริการแก่ประชาชนท านอ้ยได้มาก 

(Creating value for the Public, Doing more and better with less)

8. เปิดเผยขอ้มูลตามท่ีร้องขอเฉพาะราย/ เปิดเผยขอ้มูลจ ากัด 

(Close system, Upon Request only)

8. เปิดเผยขอ้มูลเป็นปกติ (default) ในรูปแบบท่ีสามารถน าไปใช้ได้

ทันทีโดยไม่ตอ้งร้องขอ (Open system, Open access)

9. ปฏบัิตงิานตามขัน้ตอนแบบเดิม ๆ (Routine Work) 9. สามารถแก้ไขปัญหาโดยไม่จ าเป็นต้องใช้

วธีิการท างานรูปแบบเดมิ และสามารถตอบสนองได้ทันที (Non-ro

utine Problem solving, Real time capability)

10. ต่างหน่วยงานท างานกันล าพังโดยไม่มีการแบ่งปันทรัพยากร

เพื่อใชง้านร่วมกัน (Stand alone)

10. แบ่งปันทรัพยากรในการท างานร่วมกันเพื่อลดต้นทุน เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏบัิตงิาน  (Shared Services)

กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของการปฏิรูประบบราชการ 



กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบเก่า

(Bureaucratic Paradigm)

กระบวนทัศน์ระบบราชการแบบใหม่

(Post-Bureaucratic Paradigm)
11. วางนโยบาย และปฏบัิตงิานโดยใชค้วามรู้สึกและคาดเดาเอา

เอง (Intuition)

11. ปฏบัิตงิานบนพืน้ฐานของข้อมูลความต้องการของประชาชน

และวางนโยบายท่ีสามารถน าไปปฏบัิตใิห้เกิดผลได้จริง 

(Data-driven, Demand-driven, Actionable policy solutions)

12. บริการประชาชนเฉพาะในเวลาราชการ

(Office-hours only)

12. บริการประชาชนตลอดเวลา (On-demand service)

13. มคีวามเชี่ยวชาญ /ช านาญเฉพาะทาง

(Expert/Specialist)

13. มีความสามารถในการใช้ความรู้ สติปัญญา และข้อมูล

สารสนเทศเพื่อแกไ้ขปัญหาและสรา้งคุณค่า  มีความสามารถใน

การเรียนรู้ มเีหตุผลในเชงิจรยิธรรม

(Knowledge worker , Educability , Ethicability)

14. ข้าราชการแบบดัง้เดมิ 

(Public administration)

14. มคีวามเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ

(Public Entrepreneurship)

กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ของการปฏิรูประบบราชการ 



แนวคิดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี

องค์ประกอบที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงสู่ระบบราชการเพ่ือ
รองรับแนวทางไทยแลนด์ 4.0

1. ด้านการบริหารจัดการ 
(Management) 

2. ด้านการให้บริการประชาชน 
(Citizen Service) 

3. ด้านพฤตกิรรมการท างานของข้าราชการ 
(Civil Servants)



แนวคิดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี

องค์ประกอบที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงสู่ระบบราชการเพ่ือ
รองรับแนวทางไทยแลนด์ 4.0

2. ด้านการให้บริการประชาชน 
(Citizen Service) 

การน าแนวคิดการสวมจิตวิญญาณผู้ประกอบการท่ีมองภาพลักษณ์
ของประชาชนจากผู้รับบริการ เป็นผู้ท่ีองค์กรของรัฐต้องตอบสนอง
ความตอ้งการ (ลูกค้า) มาแทนท่ี น านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มา
ใชใ้นการปฏิบัติงานและให้บริการ และสร้างช่องทางในการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนเพื่อน าไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนตลอดจนให้ความส าคัญกับ
ประชาชนในการตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐ



แนวคิดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี

องค์ประกอบที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงสู่ระบบราชการเพ่ือ
รองรับแนวทางไทยแลนด์ 4.0

1. ด้านการบริหารจัดการ (Management) 

การสร้างองค์กรในรูปแบบใหมท่ี่มุ่งเนน้ในเร่ืองของการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การปฏิบัติงานและการให้บริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากความต้องการ
การตอบสนองท่ีว่องไวต่อสิ่งเร้า (ความต้องการของประชาชน) และ
ความสามารถในการลดต้นทุนของหน่วยงาน (Paperless) ความ
คาดหวังตอ่การเป็นศูนย์กลางในการให้บริการซึ่งจะท าไปสู่การลดขนาด
ก าลังคน (One Stop Service – Downsizing) ระบบราชการยุคใหม่จึงไม่
เน้นความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งอีกต่อไปแต่มีความต้องการ
บุคลากรท่ีมีแนวโน้มจะสามารถเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดย
ใชเ้ทคโนโลยีเข้าช่วย และการบริหารจัดการท่ีเห็นภาพรวมของผลลัพธ์
ในระดับมหภาค การท างานแบบบูรณาการจึงเป็นวถิีทางเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการภาพรวมในระดับประเทศได้อยา่งชัดเจนท่ีสุด



แนวคิดที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ดังน้ี

องค์ประกอบที่จะสร้างความ
เปลี่ยนแปลงสู่ระบบราชการเพ่ือ
รองรับแนวทางไทยแลนด์ 4.0

3. ด้านพฤติกรรมการท างานของข้าราชการ 
(Civil Servants)

พฤติกรรมของข้าราชการเพื่อตอบสนองต่อกระบวนทัศน์แบบใหม่นั้น 
สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
(1) ใฝ่รู้ ตื่นตัวในการศึกษาหาความรู้อย่างเสมอ โดยเฉพาะความรู้ใน
ดา้นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(2) สร้างความเชื่อม่ันในตนเอง และยนืหยัดในความถูกตอ้ง 
(3) คิดใหญ่ และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ยอมรับในการเรียนรู้เพื่อใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการท างาน 
(4) จะต้องท างานเชิงรุก มีทัศนต่อการให้บริการในเชิงบวก ตลอดจน
ยอมรับความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การท างาน



สรุป

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเป็นแนวทางหนึ่งในการน าไปพัฒนาระบบราชการให้ก้าวไปสู่
การเป็นราชการยุคใหม่ ที่มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้การปฏิรูป
ระบบราชการให้ประสบความส าเร็จนั้น จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของผู้
ที่เก่ียวข้องทุกส่วนในสังคม นับตั้งแต่ผู้บริหารระดับประเทศ ผู้บริหารระดับสูง 
นักวิชาการ ข้าราชการ สื่อมวลชน ภาคเอกชน และประชาชนที่จะต้องช่วยกัน
ปฏิรูปให้ส าเร็จ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการปฏิรูปภาครัฐที่ว่า “เพื่อให้
ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีความสุข สังคมไทยมี
เสถียรภาพ ชาติไทยมีเกียรติภูมิ ได้รับความเชื่อถือ และมีความสามารถสูงในการ
แข่งขันในเวทีโลก เพื่อจะก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริงตามที่รัฐบาลได้
วางเป้าหมายไว้” 



ค าถามท้ายบท

❑ 1.จงอธิบายความส าคัญของระบบราชการไทยใน
บริบทไทยแลนด์ 4.0

❑ 2.การปฏิรูประบบราชการไทยในยุคต่าง ๆ มีความ
แตกต่างกันอย่างไร

❑ 3.กระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิรูประบบราชการไทย
สู่ไทยแลนด์ 4.0 มีแนวคิดใดที่เกี่ยวข้องบ้าง

❑ 4.กระบวนทัศน์ในการปฏิรูประบบราชการของไทย
แบบเก่าและแบบใหม่มีความแตกต่างกันอย่างไร

❑ 5.แนวความคิดเกี่ยวกับการแปรรูปองค์การภาครัฐ
มลีักษณะอย่างไร



Thank you



บทที่ 4 การจัดการภาครัฐแนวใหม่

01

02

03

1. ความส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่

2. ความเป็นมาของการจัดการภาครัฐแนวใหม่

3. แนวทางการบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม่



ความเป็นมาของการจัดการภาครัฐแนวใหม่

ในช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 เกิดการจัดการแนวใหม่ภาครัฐขึ้นในโลก มีชื่อเรียกว่า“การจัดการภาครัฐ” 
(Public Management) หรือ “การจัดการภาครัฐแนวใหม่” (New Public Management) หรือบางทีก็มีชื่อเรียก
ย่อว่า “NPM” นักวิชาการบางคน เช่น คาร์มาร์ก เห็นว่าเป็นการปฏิวัติการบริหารภาครัฐซึ่งมีอิทธิพลอย่างมาก
เหมือนกับ ทฤษฎีระบบราชการของ Max Weber หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ เน้นการ
เปลี่ยนแปลงระเบียบและวิธีการของระบบราชการไปสู่การบริหารแบบใหม่ โดยใช้กระบวนการของภาคเอกชนมา
บูรณาการการท างานซึ่งเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ (ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร, 2552 : 56) 



การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่เป็นการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐ โดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพ
และการแสวงหาประสิทธิภาพของระบบราชการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ น าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของ
ภาคเอกชนมาปรับใช้กับการบริหารงานภาครัฐ ตลอดท้ังการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึง
คุณภาพเป็นส าคัญ เหตุผลท่ีมีการน าแนวคิดการ บริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ 
ส่งผลให้สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับองค์การท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีต้องเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของระบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังระบบราชการไทยมีปัญหาท่ีส าคัญ คือ การขาดธรรมาภิบาล 
และหากภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กรสมัยใหม่โดยยึดหลักธรร
มาภิบาลจะส่งผลปั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคต (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะ, 2557)



การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงเป็นแนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงระบบของภาครัฐและยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางในการ
ให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน ก าหนดการวัดผลและการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งใน
ระดับองค์กรและระดับบุคคล เปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ ด้วยกันและระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ลดการควบคุม
จากส่วนกลางและเพิ่มอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน สร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร
เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้หน่วยงาน สามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ 
และคณะ, 2557)



การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

สรุปการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ หมายถึง การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน า
หลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัตริาชการที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาคเอกชนมาปรับใช้กับการ
บริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์การบริหารงานแบบมืออาชีพ การ
ค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปดิโอกาสให้เอกชนเข้ามา
แข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดทั้งการ
มุ่งเน้นการให้บรกิารแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ



บทบาทของรัฐในการจัดการภาครัฐแนวใหม่

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) เป็นการบรหิารงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ มีมาตรฐานวัดได้ ใช้กลไกการตลาดเปิดโอกาสในการแข่งขันทั้งภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในการเข้าร่วมการลงทุนอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ การให้บริการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน ดังนั้นเพื่อให้ระบบราชการมีความสอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูประบบ
ราชการควรมีลักษณะ คอื (พัชราวลัย ศุภภะ, 2562)

รัฐจะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะ
ในส่วนที่จ าเป็นจะต้องท า
เท่าน้ัน เพื่อเปิดโอกาสให้
ป ร ะ ช า ช น แ ล ะ ชุ ม ช น มี
บทบาทมากขึ้น 

มีการบริหารจัดการภายในภาค
ร า ช ก า ร ที่ มี ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว
คุณภาพสูง และมีประสิทธิภาพ 
การจัดองค์กรที่มีความกะทัดรัด
คล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้อย่าง
รวดเร็ว 

เน้ นการท า ง าน ท่ี ใช้ เ ทคโนโลยี เป็ น
เครื่องมือตามลักษณะของการท างานท่ี
ทันสมัย ใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการ
ท างาน มีกลไกการบริหารงานบุคคลท่ี
หลากหลาย มีระบบค่าตอบแทนท่ีเป็น
ธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลท่ีมีความรู้
ความสามารถเต็มใจมารับราชการอย่าง
มอือาชีพ 

มีการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพสูง
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท างานมุ่ง
ผล สัมฤทธิ์ โ ดยมีประชาชน เป็น
เป้าหมาย มีวัฒนธรรมองค์กรและมี
บรรยากาศในการท างานแบบมีส่วน
ร่วมมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้



ลักษณะส าคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

การบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม่

1. มีความเช่ือว่าการบริหารงานมีลักษณะความเป็นสากลสภาพ หรือไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นนัยส าคัญระหว่างการ
บริหารงานของภาคธุรกิจเอกชน และการบริหารงานภาครัฐ

2. ปรับเปลี่ยนการให้น้ าหนักความส าคัญจากเดิมที่มุ่งเน้นการควบคุมทรัพยากรและกฎระเบียบ เป็นเรื่องของการควบคุม
ผลผลิตและผลลัพธ์ หรือปรับเปลี่ยนจากการให้ความส าคัญในภาระรับผิดชอบต่อกระบวนงาน (Process Accountability) ไปสู่
ภาระรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์(Accountability for result)

3. ให้ความส าคัญต่อเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการก าหนดนโยบาย

4. โอนถ่ายอ านาจการควบคุมของหน่วยงานส่วนกลาง (Devolution of Centralized Power) เพื่อให้อิสระและความคล่องตัวแก่
ผูบ้ริหารของแต่ละหนว่ยงาน

5. ปรับเปลี่ยนโครงสรา้งหน่วยงานราชการใหม่โดยแบ่งออกเป็น 3 ภารกิจ ได้แก่
• 1) งานเชงิพาณิชย์ (การก ากับดูแล ควบคุม) 
• 2) งานเชงิพาณิชย์ (การก ากับดูแล ควบคุม) 
• 3) งานเชงินโยบายและการให้บริการ เพื่อให้องคก์ารมขีนาดเล็กลงในรูปแบบของหน่วยงานอิสระในก ากับ



ลักษณะส าคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
การบรหิารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (ต่อ)

6. เน้นการบริหารกิจการของรัฐเป็นรูปแบบเอกชนและให้มีการจ้างเหมาบุคคลภายนอก (Outsourcing) รวมทั้งบูรณาการ
วิธีการจัดจ้างและการประมูลงาน (Competitive Tendering) เพื่อปรับปรุงคุณภาพการใหบ้ริการและลดตน้ทุน

7. บุคลากรของภาครัฐในเรื่องการท าสัญญาจ้างปรับให้เป็นระยะสั้น ก าหนดเงื่อนไขข้อตกลงให้มีความชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบได้

8. น ารูปแบบการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชนที่ประสบความส าเร็จมาประยุกต์ใช้เช่น การบริหารเชิงกลยุทธ์ การ
บริหารคุณภาพเชิงรวม การจา่ยรางวัลค่าตอบแทนตามผลงาน การจัดจา้งบุคคลภายนอกให้เข้ามาปฏิบัติงานเป็นการช่ัวคราว
เฉพาะกิจ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

9. มีการสร้างแรงจูงใจในองค์การ เชน่ การจา่ยตอบแทนในรูปของตัวเงินมากขึ้นเพื่อเป็นรางวัล (Monetary Incentives)

10. พยายามลดตน้ทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลิต เพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า

ดังนั้นลักษณะส าคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นการปรับเปลี่ยนการควบคุมผลผลิตและผลลัพธ์ มีความเป็นสากล ให้อิสระและความคล่องตัวแก่ผู้บริหาร 
และให้ความส าคัญต่อเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกว่าการก าหนดนโยบาย ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานราชการใหม่ให้มีขนาดเล็กลง รวมท้ังการประยุกต์ใช้วิธีการ
จัดจ้างและการแข่งขันประมูลงานเพื่อลดต้นทุน มีการสร้างแรงจูงใจ และให้รางวัลตอบแทนมากขึ้น สร้างระเบียบวินัยและความประหยัดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ โดย
พยายามลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลผลติ



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

การส่งเสรมิระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (Collaboration)

การยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาใน
การบรหิารราชการแผ่นดิน (Integrity) ก้าวสู่สากล

การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน (Readiness for ASEAN)

การสร้างความเป็นเลิศในการให้บรกิารประชาชน 
(Service Excellence)

การพัฒนาองค์การให้มขีีดความสรรถนะสูงและทันสมัย 
บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ (High Performance Organization)

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Public Values)

การวางระบบการบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ 
(Integration)

ยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาอย่างยั่งยืน



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

แผนยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ

1. การสร้างความเป็นเลศิในการให้บริการ
ประชาชน (Service Excellence)

พัฒนางานบริการส่งเสริมให้หนว่ยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยง
งานบริการซึ่งกันและกันสู่ความเป็นเลิศ โดยออกแบบการบริการท่ียึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง น าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเข้ามา
ใช้ในการให้บริการประชาชน ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการ
ร่วมด้วยการเชื่อมโยงและบูรณาการกระบวนงานบริการท่ีหลากหลาย
จากส่วนราชการต่าง ๆ มาไว ้ณ สถานท่ีเดียวกันให้สามารถใชบ้ริการได้
ง่ายและหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกท่ีมีปฏิสัมพันธ์
โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่าง
แท้จริง พัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง โดยเน้นการจัดการเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการท่ีเป็นเลิศ



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

แผนยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ

2. การพัฒนาองค์การให้มีขีดความสรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ (High 
Performance Organization)

เพื่อพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็น
เลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้างองค์การท่ีมีความทันสมัย ลดความ
ซ้ าซ้อน มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์พัฒนาขีด
สมรรถนะของบุคลากรในองค์การ น ารูปแบบการใช้บริการร่วมกันเพื่อ
ประหยัดทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานของรัฐ สร้างความรับผิดชอบต่อ
สังคม และอนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มท่ีย่ังยนื
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แผนยกระดับองค์การสู่ความเป็นเลิศ

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของ
ภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Public Values)

เพื่อวางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร 
โดยค านึงถึง ค่าใช้จ่ายท่ีผูกมัด/ผูกพันติดตามมา ส่งเสริมให้มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์และบูรณาการเข้ากับ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
หรือสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างโอกาส และสร้างความมั่นคงตามฐานะ
เศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปล่าประโยชน์
รวม ลดต้นทุน โดยจัดให้มีระบบและข้อมูลเพื่อให้หน่วยราชการใช้
ประกอบการวัดและวิเคราะห์ การใช้สินทรัพย์เพื่อให้เกิดผลิตภาพและ
เกิดประโยชนส์ูงสุด
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4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณา
การ (Integration)

เพื่อส่งเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของ
ประเทศ เพื่อให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์
ส าคัญของประเทศท่ีต้องอาศัยการด าเนนิงานท่ีมีความยืดหยุ่นคล่องตัว 
ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการแบบเดิม จัดสรร
งบประมาณให้มีลักษณะแบบยดึยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมเป็นหลัก 
เพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศและการ
บริหารงานแบบบูรณาการ พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐ
ในระดับต่าง ๆ ระหวา่งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น โดยเนน้การยึดพืน้ท่ีเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประสาน
สัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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แผนพัฒนาอย่างยั่งยนื

5. การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน (Collaboration)

เพื่อส่งเสริมส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่าง
ภาครัฐกับเอกชนเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการ
สาธารณะได้เพยีงพอกับความต้องการของประชาชนให้ความส าคัญต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน มุง่เนน้การพัฒนารูปแบบและแนวทางการ
บริหารงานแบบเครือข่าย โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้าง และ
กระบวนการท างานขององค์กรภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยงท้ังในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดการพึ่งพากันในรูปแบบ
พันธมิตร เกิดนวัตกรรมใหม่  ๆ มีการตัดสินใจท่ีรวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์
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6. การยกระดับความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการบรหิารราชการแผ่นดิน (Integrity) ก้าว
สู่สากล

เพื่อส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมท้ัง
ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทางาน
ของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการใน
การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชันให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิอยา่งเป็นรูปธรรม
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แผนพัฒนาอย่างยั่งยนื

7. การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย เพื่อ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (Readiness for 
ASEAN)

เพื่อการสร้างความพร้อมของระบบบริหารงานของหนวยงานท่ีมี
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อ
เตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน รวมท้ังประสานพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันใน
การส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก
อาเซียน อันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการ
เมอืง และความเจรญิผาสุกของสังคมร่วมกัน



แนวโน้มของ“การจัดการภาครัฐแนวใหม่” 

ในการด าเนินการต่าง ๆ แทนภาครัฐเพิ่มมากขึน้ 
ซึ่งท าให้ภาครัฐจ าเป็นต้องอาศัย “แนวความคิด
และวิธีการบรหิารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน” 

มาใช้มากขึน้

“การแปรรูปรัฐวสิาหกิจ” (Privatization) และ
การใช้ “บุคคลที่สาม” (Third Party)

เจ้าหน้าที่ของภาครัฐตอ้งมีความเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึน้
เช่นเดียวกับบริหารจัดการแบบภาคเอกชน 

บุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น (Qualityfied Personnel) 

เจ้าหน้าที่ของภาครัฐตอ้งมีความเป็มืออาชีพในการ
ปฏิบัติงาน

เป็น “มอือาชีพ” มากขึ้น (Higher-Quality 
Professional)

การบรหิารในภาครัฐราชการจะต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ มากมาย ซึ่งต่าง
จากการบรหิารของภาคเอกชน 

ภายใต้หลักการปกครองแบบ “นิติรัฐ” (Rule 
of Law) 

ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปกครอง
แบบเข้มงวดเคร่งครัดมายึดหลักการผ่อนปรนภายใต ้

“ธรรมาภิบาล” หรือ “การก ากับดูแลที่ดี”

“การก ากับดูแลที่ดี” (Good Governance) 



แผนกลยุทธ์และมาตรการในการพัฒนาระบบราชการ 
การพัฒนาระบบราชการท่ีผ่านมาได้น าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาปรับใชโ้ดยมเีหตุผลหลักท่ีส าคัญจากปัญหาของระบบราชการไทยท่ีมหีลายประการ
และสั่งสมมานาน และกระแสโลกาภวิัตน์สง่ผลให้สภาพแวดลอ้มท้ังภายในและภายนอกประเทศ เปลี่ยนแปลงไปอยา่งรวดเร็วการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการท่ีมุ่ง

สู่ความเป็นเลิศ เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การลดความเหลื่อมล้ าท่ีเนน้การพัฒนาอย่างย่ังยนื และท่ัวถึงเป็นธรรม  

ท้ังน้ีได้ก าหนดแผนกลยุทธ์และมาตรการในการพัฒนาระบบราชการ ได้แก่ 

1. การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วในการ
ให้บริการแก่ประชาน

3. การพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของข้าราชการ
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ใน
การให้บริการประชาชน (e-Service) การแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและ
การทุจริตคอร์รัปชั่น 

4. การบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง 
ๆ โดยยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการจึงได้ก าหนดให้ปรับปรุง
กลไกภาคราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ และก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา
ต่อการท างานของภาคราชการเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเอื้อต่อการเสริมสร้าง
รากฐานที่เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และสังคมในการพัฒนาประเทศ 
และพร้อมที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต

2. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนให้เป็นที่ยอมรับ ปรับปรุง 
แก้ ไ ข  ยกระดั บ  และพัฒนากฎหมาย 
ระเบียบ ขั้นตอนการให้บริการการอ านวย
ความสะดวก และมาตรฐานของส่วนราชการ 



➢ เป็นแนวคิดท่ีอธิบายได้ว่า หน่วยราชการควรแข่งขันในการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่
ประชาชนที่เป็นลูกค้าและไม่ควรผูกขาดสนิค้าและบริการ ตลอดจนตกอยู่ภายใต้อิทธิพล
ของกลุ่มผลประโยชน์ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าสาเหตุท่ีระบบราชการไม่สามารถเป็นตัวแทนของ
ข้อเรียกร้องของประชาชนแต่ละคนได้  ก็ เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่ม
ผลประโยชน์ประการหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงขาดความกระตือรือร้นในการปรับปรุงบริการของ
ตนเพราะขาดคู่แข่ง 

➢ ท าให้ประชาชนผู้เป็นลูกค้าของหน่วยงานของรัฐบาลจึงได้รับการบริการท่ีไม่ดีเท่าท่ีควร 
ฉะนั้นจึงควรน าแนวคิดทางเลือกสาธารณะมาใช้โดยให้หน่วยงานราชการต้องพึ่งกลไก
ของตลาดในการจัดหาสินค้าและบริการให้แก่ประชาชน ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีโอกาส
เลือกบริโภคสินค้าและบริการของรัฐบาลได้มาชนิดขึ้น และราคาถูกลงอีกด้วย (ติน ปรัชญ

พฤทธิ,์ 2556 หน้า 328)

แนวคิดทางเลือกสาธารณะในการพัฒนาระบบ
ราชการ 



➢ แนวคิดทางเลือกสาธารณะ (Public Choice) เป็นแนวคิดที่สามารถพิจารณาได้ทั้งในลักษณะ
ที่กว้างและลักษณะเฉพาะ เนื่องจากเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากทฤษฎีทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ซึ่งสามารถแยกมุมมองในการศึกษาได้ในมุมมองที่กว้างและมุมมองที่
เฉพาะเจาะจง โดยสามารถท าความเข้าใจแนวคิดทางเลือกสาธารณะได้เป็น 2 ลักษณะ 
(วรเดช จันทรศร, 2540 หน้า 78-80) ดังนี้
o 1. ในความหมายอย่างกว้าง ทางเลือกสาธารณะคือแนวคิดที่น าเอาหลักการทาง

เศรษฐศาสตร์มาใช้ในการศึกษาการวินิจฉัยสั่งการที่ไม่ได้อยู่ในส่วนของตลาดซึ่ง
หมายถึงส่วนของภาครัฐ

o 2. ในความหมายที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงทางเลือกสาธารณะ คือการมุ่งเอาความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด (Market Behavior) อธิบายถงึพฤติกรรมการตดัสินใจที่
เกิดขึ้น ในส่วนของภาครัฐ ตลอดจนมุ่งที่จะน าเอากลไกของตลาดมาปรับปรุงเพื่อให้
การตัดสินใจในส่วนของภาครัฐเป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น

แนวคิดทางเลือกสาธารณะในการพัฒนาระบบ
ราชการ 



แนวคิดทางเลือกสาธารณะ จึงเป็นการให้ความส าคัญกับปัจเจก กับบุคคล การ
กระจายอ านาจ การส่งเสริมการแข่งขัน การตัดสินใจตามหลักเหตุผลประสิทธิภาพ
สูงสุดในการใช้ทรัพยากร การยอมรับความแตกต่างและการตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนที่หลากหลาย
ทั้งนี้ในทางปฏิบัติ สามารถน าทฤษฎีทางเลือกสาธารณะมาใช้ในการปรับปรุงการ
บรหิารงานภาครัฐได้ดังนี้ (สุธนิี อัตถากร, 2560 หน้า 36-37)

o 1. ภาครัฐออกแบบสิ่งจูงใจทั้งที่เป็นสิ่งจูงใจทางบวก เช่น การให้รางวัล และ
สิ่งจูงใจทางลบ เช่น การลงโทษ และพัฒนาสิ่งจูงใจที่พัฒนาไปเป็นอุดมการณ์ 
เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามสี่วนร่วมปฏบิัติและร่วมรับผิดชอบมากขึ้น

แนวคิดทางเลือกสาธารณะในการพัฒนาระบบ
ราชการ 





2. ภาครัฐสามารถน าระบบและกลไกที่ภาคเอกชนใช้อยู่ในการรับฟังความคิดเห็น
ของลูกค้าและประชาชน ตลอดจนหาทางตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนมาใช้ในวิธีการที่หลากหลาย เช่น ให้มีการประเมินผลการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐโดยประชาชนเป็นประจ า และน าผลการประเมินมาเปรียบเทียบ
หาระดับคุณภาพในการให้บรกิาร เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงในการให้บรกิารของรัฐ

แนวคิดทางเลือกสาธารณะในการพัฒนาระบบ
ราชการ 





3. ภาครัฐสามารถปรับปรุงการให้บริการประชาชน โดยออกแบบในเชิงนโยบายให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้จัดให้มีทางเลือกในการให้บริการประชาชนท่ีมีความหลากหลาย เช่น การ
ให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ สาขาย่อยของหน่วยงานของรัฐ การให้บริการผ่านระบบ
อเิล็กทรอนิกส์  การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว การให้บริการนอกเวลาและสถานท่ี 
เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ส่งเสริมความเสมอภาคและความ
เป็นธรรมในการให้บริการ ลดการปฏิบัติท่ีให้โทษ ลดการใช้ระบบอุปถัมภ์ หรือระบบเส้นสาย 
สร้างความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนสร้างความรับผิดชอบให้เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ประชาชน และประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงานขอหน่วยงานภาครัฐโดยรวม

แนวคิดทางเลือกสาธารณะในการพัฒนาระบบ
ราชการ 







4. ภาครัฐควรจัดโครงสร้างในการให้บริการของภาครัฐให้มีความเหมาะสม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านโครงสร้างของการบริหารทางการศึกษา ซึ่งควรจะเปลี่ยน
จากการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางมาเป็นกระจายอ านาจให้กับสถานศึกษา ทั้งนี้ 
เพราะการรวมอ านาจท าให้เกิดการใช้ระเบียบแบบแผนเดียวกัน ท าให้เกิดความ
เหมือนและขัดขวางนวัตกรรม และท าให้หน่วยปฏิบัติมีระบบของการให้บริการที่ไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และไม่สามารถพัฒนาให้สอดคล้อง
กับสภาพความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปได้

แนวคิดทางเลือกสาธารณะในการพัฒนาระบบ
ราชการ 





5. ภาครัฐควรส่งเสริมกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ
อย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ ขั้นตอนของการให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 
ขั้นตอนในการวางแผน ขั้นตอนในการตัดสินใจ ขั้นตอนการร่วมปฏิบัติ ขั้นตอนใน
การติดตามและประเมินผล ขั้นตอนในการร่วมรับผลประโยชน์ และขั้นตอนของ
การปรับปรุงเสนอแนะในการปฏิบัตงิานของหน่วยงานภาครัฐ

แนวคิดทางเลือกสาธารณะในการพัฒนาระบบ
ราชการ 





6. ภาครัฐควรยึดถือนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมปฏิบัติในกิจกรรม
ของรัฐอย่างจริงจังโดยยึดปรัชญาท าน้อยให้กลายเป็นมาก เช่น กรณีการน า
อาสาสมัครหมู่บ้าน หรือ อสม. มาช่วยในการปฏิบัติงานของกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ่งเป็นการส่งเสรมิสมรรถนะในการท างานของกระทรวงสาธารณสุขและบริการสา
ธารสุขให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น และส่งเสริมลึกลงไปถึงระดับหมู่บ้าน อันเป็น
การสร้างประโยชน์ให้เกดิขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริง

แนวคิดทางเลือกสาธารณะในการพัฒนาระบบ
ราชการ 





ค าถามท้ายบท

❑ 1.จงอธิบายความหมายของบริหารงานภาครัฐแนว
ใหม่

❑ 2.จงอธิบายความเป็นมาของการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่

❑ 3.จงอธิบายลักษณะส าคัญของการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่

❑ 4.แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
ประกอบด้วยอะไรบ้าง

❑ 5.สาเหตุใดจึงต้องมกีารบริหารงานภาครัฐแนวใหม่



Thank you



บทที่ 5 องค์การรัฐวิสาหกิจ
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ความหมายและค านิยามรัฐวิสาหกิจ

ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทย และประเภท
ของรัฐวิสาหกิจ

การจัดประเภทของรัฐวิสาหกิจและรูปแบบ
การจัดตั้ง



ความหมายและค านิยาม
ค าว่า “รัฐวิสาหกิจ” ซึ่งในภาษาอังกฤษใช้ค าว่า Public Enterprise ตามความหมายกว้าง ๆ หมายถึงองค์การซึ่ง
รัฐบาลกลางควบคุมและเป็นเจ้าของทั้งน้ีเพื่อที่จะปรับปรุงภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคงและยกฐานะของ
ประชาชนในประเทศให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น วัตถุประสงค์ข้ันแรกเพื่อที่จะผลิตสินค้าและ หรือให้บริการแก่ชุมชน หรือ
ส่วนใดส่วนหน่ึงของชุมชนน้ัน โดยมีการจ่ายให้เป็นการตอบแทน กิจการของรัฐวิสาหกิจไดค้รอบคลุมถึงกิจการทาง
ดา้นอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและการค้า การที่รัฐบาลต่าง ๆ ให้ความสนใจในกิจการรัฐวิสาหกิจก็เพราะว่าโดย
แท้จรงิแล้วการด าเนินการของรัฐวิสาหกิจนอกเหนือไปจากการปรับปรุงสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศและการอยู่
ดีกินดีของประชาชนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชนด้วยการใช้คนและวัสดุให้เกิดประโยชน์
อันถอืได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายประเทศทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

“

“

รัฐวิสาหกิจ (Public Enterprise)



ความหมายและประเภทของรัฐวิสาหกิจ 

องค์การของรัฐบาลหรือหน่วยงานธุรกิจที่รัฐบาล
เป็นเจ้าของ 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ส่วนราชการ
มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ
และ/หรือรัฐวิสาหกิจ มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินกว่า
ร้อยละ 50

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ
และ/หรือรัฐวิสาหกจิตาม (3) และ/หรือ (1) และ/
หรอื(2) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่วนราชการ
และ/หรอืรัฐวิสาหกิจตาม (4) และ/หรอื (1) และ/
หรือ (2) และ/หรือ (3) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่า
ร้อยละ 50
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พระราชบัญญัตวิิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ มาตรา 4 รัฐวสิาหกิจ



องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของ
รัฐบาล หรือ กิจการของรัฐบาลตามกฎหมาย ท่ีจัดตั้งกิจการนั้น
และหมายความ รวมถึงหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐเป็นเจ้าของแต่ไม่
รวมถึงองค์การหรือกิจการ ท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อเคราะห์ 
หรือส่งเสริมการใด ๆ ท่ีมิใช่ธุรกิจ 

บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวง กรม 
หรือทบวงการเมือง ท่ีมีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจ
ตาม (1) มทุีนรวมอยู่ด้วย เกินกว่าร้อยละห้าสิบ หรือ 

บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวงกรม หรือ
ทบวงการเมือง ท่ีมีฐานะเทียบเท่า และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) 
และหรือ  (2 )  มี ทุนรวมอยู่ ด้ วยถึ งสองในสาม กรรมการ 
หมายความว่า กรรมการในคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และให้
หมายความรวมถงึ ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ
ด้วย

องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของ
รัฐบาล หรือกิจการของรัฐตามกฎหมายท่ีจัดต้ังกิจการนั้น และ
หมายความรวมถงึหน่วยงานธุรกิจท่ีรัฐเป็นเจ้าของ 

บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวง กรม 
หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง 
ทบวง หรือกรม และหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วย
เกินกว่าร้อยละห้าสิบหรือ 

1

2

3

1

2

พระราชบัญญัติคุณสมบัตมิาตรฐานส าหรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวสิาหกิจ พ.ศ. 2518 

พระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ พ.ศ. 2521 

3
บริษัทจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีกระทรวง ทบวง กรม 
หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง 
ทบวง หรือกรมและหรือ รัฐวิสาหกิจตาม (1) และหรือ (2) มีทุน
รวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 50



องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการ
จัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐตาม
กฎหมายที่จัดตั้งกิจการน้ัน และให้หมายความ
รวมถงึหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง 
ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่ มีฐานะ
เทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่
ด้วย เกินร้อยละห้าสิบ

องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
องค์การของรัฐบาล กิจการของรัฐซึ่งมีกฎหมายจัดตั้ง
ขึ้นหรือหน่วยงานธุรกจิ ที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ 

บริษัท จ ากัด หรือบริษัท มหาชน จ ากัด ที่หน่วยงาน
ของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกิน
ร้อยละ 50

1

2

1

2

พระราชบัญญัตแิรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์ 
พ.ศ. 2543 

พระราชบัญญัตกิารบรหิารหนีส้าธารณะ 
พ.ศ. 2548 

3
บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่หน่วยงานของ
รัฐและรัฐวิสาหกิจตาม (1) หรือ (2) หรือรัฐวิสาหกิจ
ตาม (1) และ (2) มีทุนรวมอยู่ด้วย เกินร้อยละห้าสิบ 
โดยให้ค านวณเฉพาะทุนตามสัดส่วนที่ เป็นของ
หน่วยงานของรัฐเท่านั้น



ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทยและเหตุผลในการจัดั้ง
ภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา คณะราษฎรเป็นชนชั้นปกครองใหม่ที่ควบคุม
อ านาจทางการเมือง ทางการทหารและทรัพยากรทั้งหมดของรัฐ ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมทุนของรัฐและเป็นผู้ที่ออกกฎ
มายต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความชอบธรรมแก่การจัดสรรทรัพยากรเหล่าน้ัน คณะราษฎรได้น าทุนของรัฐไปสร้าง
รัฐวิสาหกิจและบริษัทก่้งราชการขึ้นจ านวนหน่ึงโดยรัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และอยู่ภายใต้การบริหารงานของ
ข้าราชการที่โดยมาจากคณะราษฎรหรือบุคคลที่ใกล้ชิดกับคณะราษฎร การใช้ทรัพยากรทางการเงินของรัฐมาสร้าง
รัฐวิสาหกิจขึ้นน้ัน คณะราษฎรได้สร้างวิสาหกิจทางการเงิน ได้แก่ ธนาคารเอเซียธนาคารมณฑล และ บริษัทไทย
เศรษฐกิจประกันภัย วิสาหกิจทางอุตสาหกรรม อันได้แก่ บรษิัทข้าวไทย บริษัทประมงไทย บริษัทเดินเรือไทย และบริษัท
ไทยเดินเรอืทะเล ส่วนวิสาหกิจทางด้านพาณชิยกรรม ได้แก่ บริษัทค้าพืชผลไทย และบริษัทพชืกสิกรรม เป็นต้น 

“

“

รัฐวิสาหกิจ (Public Enterprise)



ความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทยและเหตุผลในการจัดั้ง
หลังสงครามโลกครั้งที่  2 รัฐบาลจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้นเป็นจ านวนมากเพื่อบูรณะฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมให้
เจริญก้าวหน้า เพื่อจัดท ากิจการที่เป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและกิจการที่มีผลโดยตรงต่อความมั่นคงของประเทศ
เพื่อด าเนนิการทางด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการในด้านอุปโภคบริโภคของประชาชน
ให้เพียงพอเพื่อประกอบกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับสงคราม เช่น เชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้งเพื่อด าเนินกิจการที่เป็นการบริการ
ประชาชนที่ภาคเอกชนยังไม่มีความพร้อมทั้งในด้านเงินทุนและความสามารถ มีการตรากฎหมายส าคัญฉบับหน่ึงในปี 
พ.ศ. 2496 คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 เพื่อเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารจัดตั้งองค์กรหรือ
หน่วยงานขึ้นมาท าหน้าที่จัดท าบริการสาธารณะ ซึ่งได้มีการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆ ขึ้นมาหลายแห่งซึ่งมีสภาพเป็น
รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ องค์การแบตเตอรี่ องค์การแก้ว องค์การจัดการน้ าเสีย เป็นต้น

“

“

รัฐวิสาหกิจ (Public Enterprise)



การแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
แบ่งกลุ่มรัฐวสิาหกิจตามรายสาขาจ านวน 59 แห่ง  9 สาขา แบ่งกลุ่มตามรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ รวมจ านวน 81 แห่ง

1. สาขาพลังงาน 4 แห่ง
2. สาขาขนส่ง 14 แห่ง
- ทางบก 6 แห่ง 
- ทางน้ า 3 แห่ง
- ทางอากาศ 5 แห่ง
3. สาขาสื่อสาร 4 แห่ง

4. สาขาสาธารณูปการ 4 แห่ง
5. สาขาอุตสาหกรรม 8 แห่ง
6. สาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 7
แห่ง 
7. สาขาพาณชิย์และบรกิาร 5 แห่ง
8. สาขาสังคมและเทคโนโลยี 6 แห่ง
9. สาขาสถาบันการเงิน 10 แห่ง



ประเภทของรัฐวิสาหกิจ
สามารถแบ่งประเภทของรัฐวิสาหกิจได้เป็น 6 ประเภท

ไดแ้ก่ โรงงานยาสูบ  โรงงานไผ่  องค์กรสุรา  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ใน
การหารายได้เข้รัฐ ให้จัดสรรผลก าไรส่งเป็นรายได้ให้รัฐไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80 ของผลก าไรสุทธิประจ าปี

รัฐวิสาหกจิประเภทผูกขาด 

ได้แก่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การเชื้อเพลิง ให้จัดสรรผล
ก าไร รัฐได้ก าหนดให้กิจการประเภทนี ้จัดสรรผลก าไรส่งเป็นรายได้
ให้รัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 35 ของผลก าไรสุทธิประจ าปี

รัฐวิสาหกิจประเภทกึ่งผูกขาด

กิจการเหล่านี้ไม่มีความประสงค์จะด าเนินการให้ได้ก าไร รัฐได้
ก าหนดให้กิจการประเภทนี ้จัดสรรผลก าไรส่งเป็นรายไดใ้ห้รัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 40 ของผลก าไรสุทธิประจ าปี

รัฐวิสาหกจิประเภทสาธารณูปโภค

เช่น องค์การฟอกหนัง  องค์การแก้ว  องค์การทอผ้า  ซึ่งรัฐเห็นว่า
ในปัจจุบันนี้มีความส าคัญน้อยมาก ก าหนดให้จัดสรรผลก าไรส่ง
เป็นรายไดใ้ห้รัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของผลก าไรสุทธิประจ าปี

รัฐวิสาหกิจประเภทอุตสาหกรรม

ไดแ้ก่ องค์การตลาด องค์การสวนยาง องค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น 
ซึ่งเป็นกิจการจัดสรรผลก าไรส่งเป็นรายได้ให้รัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 35 
ของผลก าไรสุทธิประจ าปี  แต่บางแห่งไม่มีรายได้ให้รัฐเลย

รัฐวิสาหกจิประเภทอื่น

ซึ่งเสียภาษีเงินได้จากผลก าไรสุทธิ  แล้วให้พจิารณาจ่ายเงินปันผล ให้
รัฐในอัตราที่ก าหนดตามสมควร

ประเภทบริษัทจ ากัด

01

02

03

04

05

06



การจัดประเภทของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง
สามารถแบ่งประเภทของรัฐวิสาหกิจได้เป็น 5 ประเภท

จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ 

จัดตั้งโดยพระราชก าหนด 

จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา 

จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี

จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ และกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด 

1

2

3

4

5

จัดตั้งขึ้นโดยประกาศของคณะ
ปฏวิัต ิ

6



▪ 1) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2511

▪ 2) การไฟฟ้านครหลวง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
▪ 3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503
▪ 4) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ .ศ. 

2494
▪ 5) การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ .ศ. 

2494
▪ 6)การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่ง

มวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543
▪ 7) การประปานครหลวง จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ.2510
▪ 8) การประปาส่วนภูมิภาค จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522
▪ 9) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดต้้งโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

จัดตั้งโดยพระราชบัญญัตแิละพระราชก าหนด จ านวน 25 แห่ง  



▪ 10) ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 
พ.ศ. 2517

▪ 11) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการท่องเท่ียวแห่ง ประเทศไทย 
พ.ศ. 2522

▪ 12) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติ
สถาบันวจิัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

▪ 13) องค์การเภสัชกรรม จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509
▪ 14) ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติส านักงานกองทุน

สงเคราะห์การท าสวนยาง พ.ศ. 2503
▪ 15) องค์การสะพานปลา จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496
▪ 16) การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528
▪ 17) ธนาคารออมสนิ จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารออมสนิ พ.ศ. 2489
▪ 18) ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2485
▪ 19) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ .ศ. 

2496

จัดตั้งโดยพระราชบัญญัตแิละพระราชก าหนด จ านวน 25 แห่ง  



▪ 20) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

▪ 21) ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536

▪ 22) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย จัดต้ังโดย
พระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ .ศ. 
2545

▪ 23) บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534

▪ 24) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ีอยู่อาศัย จัดต้้งโดยพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อท่ี
อยู่อาศัย พ.ศ. 2540

▪ 25) บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน จัดต้้งโดยพระราชก าหนดบรรษัทบริหารสินทรัพย์
สถาบัน พ.ศ. 2540

จัดตั้งโดยพระราชบัญญัตแิละพระราชก าหนด จ านวน 25 แห่ง  



▪ 1) องค์การตลาด จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาองค์การตลาด พ.ศ. 2496
▪ 2) องค์การสวนสัตว์ จัดต้ังโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497
▪ 3) องค์การคลังสินค้า จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การคลังสินค้า พ .ศ. 

2498
▪ 4) องค์การแบตเตอรี่ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การแบตเตอรี่ พ .ศ. 

2498
▪ 5) องค์การฟอกหนัง จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การฟอกหนัง พ.ศ. 2498
▪ 6) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  จัดตั้ งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ พ.ศ. 2499
▪ 7) องค์การสวนยาง จ ดต งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนยาง พ.ศ. 2504
▪ 8) องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

องค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514

จัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา/กฎหมายจัดตั้งออกตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 จ านวน 14 แห่ง



▪ 9) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร พ.ศ. 2517

▪ 10) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ พ.ศ. 2519

▪ 11) สถาบันการบินพลเรือน จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันการบินพล
เรือน พ.ศ. 2535

▪ 12) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดต้้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดต้้งองค์การสวน
พฤกษศาสตร์ พ.ศ. 2535

▪ 13) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
องค์การพิพธิภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิพ.ศ. 2538

▪ 14) องคก์ารจัดการน้ าเสยี จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การจัดการน้ า เสีย 
พ.ศ. 2538

จัดตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา/กฎหมายจัดตั้งออกตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. 2496 จ านวน 14 แห่ง



▪ 1) โรงงานไพ่ จัดตั้งโดยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ 
กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535

▪ 2) องค์การสุรากรมสรรพสามิต จัดตั้งโดยระเบียบจัดตั้งองค์การสุรา
กรมสรรพสามติ พ.ศ. 2506

▪ 3) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดต้ังโดยระเบยีบบริหารงานโรงงานยาสูบ 
พ.ศ. 2516

▪ (4) โรงพิมพ์ต ารวจ ส านักงานต ารวจแห่งชาติจัดตั้งโดยข้อบังคับโรงพิมพ์
ต ารวจ กรมต ารวจ พ.ศ. 2508

▪ (5) ส านักงานสถานธนานุเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ จัดตั้งโดยข้อบังคับว่า
ด้วยการ บริหารงานส านักงานสถานธนานุเคราะห์ กรมประชาสงเคราะห์ พ.ศ. 
2517

จัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จ านวน 5 แห่ง 



รัฐวิสาหกิจในประเภทนี้มี 2 ลักษณะ คือ จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
รัฐถือหุ้นทั้งหมด และ จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รัฐถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละ50 รวมทั้งจัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท มหาชน จ ากัด 
▪ 1) บริษัท ปตท.จ ากดั (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด 

พ.ศ. 2535
▪ 2) บริษัท ขนส่ง จ ากัด จัดตั้งโดยหนังสอืบริคณห์สนธิ บริษัท ขนส่ง จ ากด
▪ 3) บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จ ากัด จัดตั้งโดยหนังสือบริคณห์สนธิ บริษัท ไทย

เดนิเรือ
▪ ทะเล จ ากัด
▪ 4) บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด จัดตั้งโดยหนังสอืบริคณห์สนธิ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด
▪ 5) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัท 

มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535

จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่า
ด้วยบรษิัทมหาชนจ ากัด จ านวน 13 แห่ง 



▪ 6) บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 
2535

▪ 7) บริษัท วทิยุการบนิแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยหนังสอืบริคณห์สนธ ิบริษัท วิทยุการบนิแห่ง
ประเทศไทย จ ากัด

▪ 8) บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535
▪ 9) บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด 

พ.ศ. 2535
▪ 10) บริษัท ไปรษณยี์ไทย จ ากัด จัดตั้งโดยหนังสือบริคณห์สนธบิริษัท ไปรษณยี์ไทย จ ากัด
▪ 11) บริษัท อสมท.จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535
▪ 12) บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัด จัดตั้งโดยหนังสือบริคณห์สนธิบริษัท 

สหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยว จ ากัด
▪ 13) ธนาคารธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติบริษัท มหาชน จ ากัด 

พ.ศ. 2535

จัดตั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายว่า
ด้วยบรษิัทมหาชนจ ากัด จ านวน 13 แห่ง 



รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยประกาศของคณะ
ปฏวิัติ จ านวน 2แห่ง

▪ 1) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 290 
พ.ศ. 2515) 

▪ 2) การเคหะแห่งชาต ิ(ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 พ.ศ. 2515)

จัดตั้งขึ้นโดยประกาศของคณะปฏิวัต ิ



➢ นอกจากนี้ เมื่อน าหลักการจัดประเภทหน่วยงานของรัฐในรูปแบบรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชนไปทดสอบกับรัฐวิสาหกิจบางแห่งที่มีข้อถกเถียงว่าควร
จัดเป็นรัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชน พบว่า มีรัฐวิสาหกิจจ านวน 10 แห่ง ที่
ควรจัดเป็นองค์การมหาชน ได้แก่ องค์การสวนสตว์ ส านักงานกองทุน
สงเคราะห์การท าสวนยาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย สถาบัน
การบินพลเรือน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ องค์การจัดการน้ าเสีย และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนึ่ง การ
แปลงสภาพรัฐวสิาหกิจ 10 แห่ง เป็นองค์การมหาชนนั้นต้องขึ้นกับความสมัคร
ใจของรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง

การจัดประเภทของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายจัดตั้ง



➢ 1. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยก
รรม(Industrial and Commercial Public Services) ซึ่งงผลิตและจ าหน่าย
สินค้าหรือบริการ ที่มีลักษณะเป็นการให้บริการสาธารณะ และงาน
สาธารณูปโภคขนาดใหญ่ หรืองานของรัฐบางด้านที่มีความส าคัญต่อความ
มั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ หรือการด าเนินกิจกรรมมี
ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่รัฐยังจ าเป็นต้องควบคุมและ
ด าเนินการแต่ผู้ เดียว หรือเป็นงานที่ภาคเอกชนยังไม่พร้อมที่จะลงทุน
ด าเนินการ หรือเป็นกิจการที่รัฐจ าเป็นต้องแทรกแซงตลาดเพื่อให้เกิดการ
แข่งขันที่เป็นธรรม หรือให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้งาน
บรกิารนั้นได้มาตรฐานทั้งในเรื่องคุณภาพ ปรมิาณ ค่าใชจ่าย และอื่น ๆ

รูปแบบและลักษณะของรัฐวิสาหกิจ 



➢ 2. มีวัตถุประสงค์เพื่อการแสวงหารายได  ้ ต้องสามารถเลี้ยงตัวเองจากการ
ด าเนินงานเชิงพาณชิย์ ต้องไม่มีวัตถุประสงค์มุ่งก าไรสูงสุด เช่นที่เอกชนกระท า
กันโดยทั่วไป แต่หากมีความจ าเป็นต้องรับเงินงบประมาณสนับสนุนเป็นครั้ง
คราวหรือบางส่วน ในกรณีนี้ รัฐควร จัดสรรงบประมาณให้ในรูปของเงิน
อุดหนุน ซึ่งควรจะแยกจากการเก็บค่าบริการตามปกติของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
ให้ชัดเจน 

➢ 3. เป็นนิตบิุคคล 

รูปแบบและลักษณะของรัฐวิสาหกิจ 



➢ 4. ความสัมพันธ์กับรัฐ 
• (1) รัฐจัดตั้ง
• (2) ทุนเกินครึ่งเป็นของรัฐ
• (3) รัฐมีอ านาจก ากับดูแลตามท่ีกฎหมายก าหนด (เช่น ผ่านการแต่งต้ังถอดถอน

คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การอนุมัตงิบประมาณ การให้นโยบาย ฯลฯ) 
• (4) การลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐและรายได้ต้องส่งคืนรัฐ 
• (5) บุคลากรมีสถานะเป็นพนักงานรัฐวสิาหกิจ
• (6) วิธีด าเนินการไม่ใช้อ านาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา ไม่ใช่กฎระเบียบ

ของทาง ราชการในการบริหารการเงิน การบริหารงานและการบริหารบุคคล 
ยกเว้น รัฐวิสาหกิจท่ีต้องใช้อ านาจของรัฐ เช่น เวนคืน ปักเสา พาดสาย ต้อง
จัดตั้งโดยมีพระราชบัญญัติรองรับ

รูปแบบและลักษณะของรัฐวิสาหกิจ 



➢ 1) เพื่อเป็นเครื่องมือในการด าเนินธุรกจิแทนรัฐ ในกรณีที่สังคมใดตอ้งการสิ่ง
อ านวยความสะดวกหรือบริการใหม่ๆ ซึ่งเอกชนยังไม่มีความพร้อมในการ
ด าเนินการหรือเอกชนด าเนินการอยู่แล้วแต่ไม่ประสบผลดีเท่าที่ควร รัฐอาจ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจเข้ามาด าเนินกิจการนั้นๆ โดยอาจเข้ามาด านินการเอง หรือ
เข้าควบคุมหรือ ถือหุ้นข้างมาก หากเอกชนด าเนินกิจการนั้นอยู่แล้วโดยมิได้
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างเดิมของกิจการแต่อย่างใด อาทิเช่น กิจการโทรศัพท์
และวิทยุกระจายเสยีง เป็นต้น

เหตุผลทั่วไปในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 



➢ 2) เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เอกชนในการด าเนินธุรกิจ ในการด าเนินกิจการบางประเภทท่ีมี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นบริการรากฐาน ท่ีช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาเศรษฐกิจ
เป็นไปได้โดยสะดวกและรวดเร็ว รัฐอาจเป็นผู้เริ่มด าเนินการก่อนด้วยเหตุผลท่ีว่า เอกชนไม่
มีความรู้หรือประสบการณ์เชิงอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์ในเรื่องน้้นมาก่อน จึงเกิดความไม่
มั่นใจในการ “คุ้มทุน” และ “ผลก าไร” ท่ีจะเกิดขึ้นจากธุรกิจนั้น หรือไม่สนใจในการ
ด าเนินการ 

➢ เมื่อรัฐได้ด าเนินการมาระยะหนึ่ง จนประสบความส าเร็จและเป็นตัวอย่างท่ีดีเอกชนก็อาจจะ
ตัดสินใจเข้ามาด าเนินการบ้าง อาทิ การจัดสร้างท่ีพักอาศัยให้แก่ประชาชนซึ่งต้องใช้พื้นท่ี
กว้างขวาง เงินทุนจ านวนมาก และอาจเป็นความเสี่ยงในมุมมองของเอกชน ภายหลังจากท่ี
รัฐบาลหลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ มาเลเซียและไทย ต่างก็ประสบความส าเร็จในการ
ด าเนินการเอกชนในประเทศนั้น ก็จะหันมาด าเนินการในลักษณะเดียวกันบ้าง เมื่อยังคงมี
ความต้องการและตลาดรองรับ อย่างเพียงพอและกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นในอีกหลายกิจการใน
ปัจจุบัน เช่น กิจการขนส่งมวลชน การสร้างเส้นทางคมนาคม ซึ่งภาคเอกชนเริ่มให้ความ
สนใจในการเข้ามาด าเนินการร่วมกับภาครัฐ

เหตุผลทั่วไปในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 



➢ 3) เพื่อความมั่นคงของประเทศ กิจการบางประเภทอาจมีความส าคัญต่อความมั่นคงของ
ประเทศและของประชาชน หากปล่อยให้เอกชนด าเนินกิจการอาจเกิดการผูกขาดในกิจการ
ใดกิจการหนึ่งหรือหลายกิจการ และเรียกค่าตอบแทนในสินค้าหรือบริการตามอ าเภอใจ 
สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้บริโภคโดยรวม อาทิ กิจการท่ีเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
ไฟฟ้า น้ า ประปา 

➢ หรือในบางกรณีกิจการก็มีผลโดยตรง ต่อความมั่นคงของประเทศ ดังเช่นหลังสงครามโลก
ครั้งท่ี 2 รัฐบาลของจอมพล ป.พบิูลสงคราม ในช่วงปพี.ศ. 2481 ถึง พ.ศ. 2487 ได้มีนโยบาย
หลักว่า “วัตถุหรือผลิตภัณฑ์สิ่งใด หากรัฐไม่ต้ังองค์การจัดท าขึ้นมาแล้วจะเกิดความขาด
แคลน ก็จัดต้ังองค์การผลิตวัตถุนั้นขึ้นก่อน”และเพื่อให้เกิดความแน่นอนรัฐบาลจะเข้า
ประกอบกิจการในการผลติท่ีมีความจ าเป็นต่อชาติในยามสงครามทุกชนิด เช่น

เหตุผลทั่วไปในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 

- องคก์ารแบตเตอรี่ (พ.ศ. 2498) 
- องค์การแก้ว (พ.ศ. 2498) 
- องค์การฟอกหนัง (พ.ศ. 2498) 
- องค์การเชื้อเพลิง (พ.ศ. 2503) ซึ่งถือว่าเป็นยุทธปัจจัยของกองทัพในยามสงคราม



➢ นอกจากนั้น รัฐวิสาหกิจก็อาจเป็นเครื่องมือในทางการปกครองได้ ดังเช่น การจัดต้ังการ
รถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทางรถไฟ และเดินรถไฟไปในพื้นท่ีภาคต่างๆ ของประเทศ 
หรือการจัดตั้งกรมไปรษณีย์และโทรเลขเพื่อให้การติดต่อสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักอีกประการคือเป็นการรวมศูนย์อ านาจการปกครองในภูมิภาคให้
เข้ามาสู่ส่วนกลาง

➢ ในบางครั้งลัทธิ “ชาตินิยม”ก็เป็นแรงผลักดันอย่างหนึ่ง ในการท่ีรัฐต้องเข้ามาด าเนินการ
บางอย่างด้วยตนเอง เนื่องจากไม่ต้องการให้ต่างชาติเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมท่ี
ส าคัญ ซึ่งต่างชาติอาจเข้ามามีอิทธิพลจนสามารถมีอ านาจทางเศรษฐกิจ แนวความคิด
เช่นนี้ค่อนข้างรุนแรงในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2

เหตุผลทั่วไปในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 



➢ 4) เพื่อส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม กิจการบางประเภทมีประโยชน์อย่างมากต่อ
สาธารณะ เป็นการรักษาไว้ซึ่ง ศิลปวัฒนธรรมของชาตติลอดจนส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
ของประชาชน แต่ไม่ค่อยเป็นท่ีสนใจของเอกชนมากนัก อาจเนื่องจากต้องใช้เงินทุน
จ านวนมากผลตอบแทนไม่น่าสนใจในมุมมองของนักธุรกิจ รัฐจึงควรเข้ามาด าเนินการ
เพื่อคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยเป็นกิจการท่ีมิได้มุ่งหวังก าไรเพียงอย่างเดียวแต่เน้น
ประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน อาท ิการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย องค์การสวน
พฤกษศาสตร์ องค์การสวนสัตว์ การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นต้น

เหตุผลทั่วไปในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 



➢ 5) เพื่อจัดท าบริการสาธารณะ การจัดท าบริการสาธารณะถือเป็นภารกิจหน้าท่ีส าคัญ
ประการหนึ่งของรัฐบาล โดยเฉพาะกิจการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆ ท่ี
ประชาชนทุกคนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคม ควรมีโอกาสได้รับบริการดังกล่าวอย่าง
ท่ัวถึง กิจการเหล่านี้ต้องใช้เงินทุนในการด าเนินการสูง แต่ผลตอบแทนในการด าเนินการ
ต่ า จุดคุ้มทุน (break-even point) และก าไร (normal profit) ใช้ระยะเวลานาน ต้องมี
พนักงานจ านวนมากและเป็นผู้ท่ีมคีวามรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี ท าให้
เอกชนเพียงน้อยรายหรือไม่มีเลยท่ีจะสามารถเข้ามาด าเนินการได้ ดังนั้น รัฐจึงต้องเข้ามา
ด าเนินการเองเพื่อให้สาธารณชนได้รับความสะดวก 
➢ อาทิ รถไฟ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ การขนส่ง ซึ่งรัฐบาลของประเทศต่างๆ ในโลกส่วนใหญ่ก็มักจะ

ด าเนินการเองทั้งสิ้น โดยจะเก็บอัตราค่าบริการต่ า เพื่อให้ประชาชนโดยรวมสามารถใช้บริการได้
ดังเชน่ในกรณีการจัดตัง้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นต้น

เหตุผลทั่วไปในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 



➢ 6) เพื่อประโยชน์ในด้านการคลังและเสริมรายได้ให้แก่รัฐ รัฐวิสาหกิจเป็นกลไกท่ีส าคัญใน
การรักษาเสถียรภาพด้านการเงินการคลังของประเทศ โดยรัฐบาลใช้รัฐวิสาหกิจเป็น
เครื่องมือในการก ากับฐานะดุลการคลังโดยรวมของภาครัฐดว้ยการก ากับการเบิกจ่าย
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับรายได้ท่ีสามารถจัดหาได้เพื่อให้มีฐานะดุล
งบประมาณท่ีเหมาะสมกับ เป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพ ด้านการคลังของประเทศ 
โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเป็นกลไก ส าคัญในการช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจอัน
เนื่องมาจากขนาดการใช้จ่ายท้ังรายจ่ายประจ าปีและรายจ่ายการลงทุนสูงถึงประมาณ
ร้อยละ 70 ของรายจ่ายลงทุนรวมภาครัฐ

เหตุผลทั่วไปในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 



➢ 7) เพื่อควบคุมสินค้าอันตราย ในกรณีท่ีรัฐตอ้งการจ ากัดและควบคุมการผลิตและการ
บริโภคสินค้าท่ีเป็นอันตรายแก่สังคม รัฐก็จะเป็นผู้ด าเนินธุรกิจการผลิต และการ
จ าหน่ายสินค้านั้น  โดยตรง โดยประกาศให้กิจการนั้น เป็นกิจการท่ีรัฐเป็น
ผู้ประกอบการแต่ผู้เดียว ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าท่ีเป็นสิ่งเสพติดและอบายมุข เช่น สุรา 
ยาสูบ สลากกินแบ่ง และไพ่ เป็นต้น

เหตุผลทั่วไปในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 



➢ 1) เหตุผลทางด้านการแก้ปัญหาการครองชีพของประชาชน หลังสงครามโลกครั้งท่ี2 
ประเทศไทยประสบภาวะขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคบางอย่างเช่น ข้าวสาร น้ าตาล 
เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาลในขณะนั้นจึงจัดต้ัง บริษัทข้าวไทย จ ากัด และ บริษัทน้ าตาล จ ากัด 
เพื่อจ าหน่ายข้าวสารและน้ าตาลให้กับประชาชนในราคาถูก

เหตุผลเฉพาะในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 

➢ 2) ผลโดยอ้อมจากการยึดทรัพย์ การจัดต้ังรัฐวิสาหกิจในลักษณะนี้ของประเทศไทยมีอยู่
เพียงแห่งเดียว เป็นกรณีท่ีรัฐบาลมิได้มีความมุ่งหมายในการจัดต้ังองค์การนั้นให้เป็น
รัฐวิสาหกิจ แต่เมื่อรัฐท าการยึดทรัพยข์องผู้ถือหุ้น และมีผลท าให้รัฐเข้าไปถือหุ้นใน
องค์การเกินกว่าร้อยละ 50องค์การนั้นจึงมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจโดย “ไม่ ต้ังใจ” 
รัฐวิสาหกิจแห่งนั้น คือ บริษัท ทิพยประกันภัย จ ากัด ซึ่งก่อต้ังเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2499 ในชื่อบริษัท ประกันภัยเอเซียต๊ิก จ ากัด ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทิพย
ประกันภัย จ ากัด



เหตุผลเฉพาะในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 

➢ 3) เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เหตุผลในการแปรสภาพองค์การเป็นรัฐวิสาหกิจกรณีนี้ถือ
ว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และเป็นการเกิดขึ้นด้วยความ “ไม่ต้ังใจ” เพราะเหตุผลใน
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นส าคัญกล่าวคือนับแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจในปี 2540 รัฐบาลมีค าสั่งให้สถาบันการเงิน 16 แห่ง ระงับ
กิจการชั่วคราว หลังจากนั้นประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกระบบตะกร้าเงินในเรื่องอัตรา
แลกเปลี่ยน และหันมาใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวภายใต้การจัดการ เมื่อวันท่ี 2 
กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ท าให้เงนิบาทลดค่าลงและขยายตัวเป็นวิกฤติการณ์ทางการเงินครั้ง
ใหญ่ จนในท่ีสุดต้องขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF 
ในช่วงเวลานั้นสถาบันการเงินหลายแห่งประสบปัญหาหนี้เสียจากสินเชื่อท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ หรือ NPL จนรัฐบาลต้องต้ังกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินเข้ามาพยุง



เหตุผลเฉพาะในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ 

➢ การด าเนินการดังกล่าวถือได้ว่ารัฐบาลเข้าไปแทรกแซงระบบสถาบันการเงินเพื่อแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศจงึส่งผลท าให้สถาบนัการเงินบางแห่งมีสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ
ในเวลาต่อมา เช่น 
➢ ธนาคารนครหลวงไทย จ ากัด (มหาชน) 
➢ ธนาคารศรีนคร จ ากัด (มหาชน) 
➢ ธนาคารไทยธนาคาร จ ากัด (มหาชน)
ท่ีกลายสภาพเป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจเนื่องจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินเข้าไปถอืหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละ 50



รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังจ านวน 53 แห่ง 9 สาขา





รัฐวสิาหกิจที่จัดเก็บเงนิน าส่งรายได้แผ่นดินปงีบประมาณ 63

ตามเป้าหมาย วงเงนิ 1.8 แสนล้าน





“กลุ่มขนส่ง” ได้แก่ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน), การรถไฟแห่งประเทศไทย และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส่วน “กลุ่มสื่อสาร” ได้แก่ บริษัท 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และ “กลุ่มสถาบันการเงิน” ได้แก่ ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ขณะที่ 
ก่อนหน้านี้มธีนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ เข้ามาอยู่ในแผนฟื้นฟูด้วย แต่หลุดพ้นไปแล้ว





บรษิัท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)

ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ พบว่า งบการเงนิไตรมาสท่ี 2 ของปี 2561 บมจ.การบินไทย มีสินทรัพย์รวม 2
81,956 ล้านบาท มีหน้ีสินรวม 250,634 ล้านบาท ขาดทุนสะสม 24,449 ล้านบาท

งบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 6 เดือน แสดงรายได้ 100,950 ล้านบาท รายจ่าย 101,299 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 349 ล้านบาท





บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)

ส าหรับ บมจ.การบินไทย มีปัญหาเรื้อรังมานาน เน่ืองจากว่าสภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินค่อนข้างสูง ในแง่ของ
ประสิทธิภาพหรอืความสามารถในการแข่งขันของการบินไทยลดน้อยลงไป รวมทั้งมีโลว์คอสต์เข้ามาด้วย จงึยิ่งท าให้มีภาระหนักขึ้น
ในส่วนของค่าใช้จ่ายน้ัน มีผลต่อเน่ืองมาจากในอดีตที่การบินไทยไม่ต้องแข่งขันมาก โดยยังมีก าไรให้เห็น อีกทั้งพนักงานมีสวัสดิการที่
ดี แต่เมื่อมีการแข่งขันที่สูงขึ้น ขณะเดียวกัน ประสิทธิภาพไม่ได้เพิ่มขึ้น เพราะฉะน้ันท าให้การบินไทยประสบปัญหาการขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ในแผนฟื้นฟู ได้ลดค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ภาษีที่ออกให้กับพนักงาน ซึ่งเมื่อพนักงานรับเงินเดือน ทางการบินไทยก็ออกค่า
ภาษีให้กับพนักงานด้วย รวมทั้งปัญหาเรื้อรังการซื้อเครื่องบินที่ไม่ได้วางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ ซื้อเครื่องบินหลากหลายรุ่นมาก
เกินไป ท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม อะไหล่เครื่องบิน และเครื่องบินขนาดใหญ่เกินไป ซึ่งใช้ในกรณีการบินระยะไกล แต่ส่วน
ใหญ่จะเน้นในเรื่องการบินระยะทางที่สั้นลง น่ีจึงเป็นปัญหาท่ีเรื้อรังมานานของการบินไทย



การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.

ข้อมูลจากรายงานประจ าปี 2560 ของ รฟท. พบว่า งบการเงิน ณ 30 ก.ย. 2560 การรถไฟแห่งประเทศไทย มีสินทรัพย์รวม 402,983 ล้านบาท มี
หนี้สินรวม 358,233 ล้านบาท ก าไรสะสมจัดสรรแล้ว 468 ล้านบาท

งบก าไรขาดทุน ณ 30 ก.ย. 2560 แสดงรายได้ 17,470 ล้านบาท รายจ่าย 35,369 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 17,899 ล้านบาท แต่ได้รับเงินชดเชยผล
ขาดทุนตามกฎหมาย 17,899 ล้านบาท เนื่องจากตาม พ.ร.บ.การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 มาตรา 43 ถ้ารายได้จ านวนไม่พอส าหรับรายจ่าย 
และการรถไฟฯ ไม่สามารถหารายได้จากทางอื่น รัฐพึงจ่ายให้แก่การรถไฟฯ เท่าจ านวนที่ขาด



การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท.

การรถไฟฯ ลักษณะคล้ายกับการบินไทย ภาพโดยรวมที่ไม่ค่อยพัฒนา เน่ืองจากว่า การรถไฟฯ จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการหา
รายได้ สร้างทาง บ ารุงรักษา โดยที่ไม่มีงบประมาณจากภาครัฐ จึงขาดการพัฒนา ทั้งยังเป็นธุรกิจผูกขาด เมื่อไม่มีการแข่งขันก็ท าให้
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจไม่ค่อยดี ต่างจากรถทัวร์ที่มีเอกชนเข้าร่วมแข่งขัน ประสิทธิภาพก็จะดีกว่า ขณะที่ รถไฟไทย ไม่มี
รถไฟของเอกชนมาแข่งขันก็ท าให้บรหิารจัดการไปเรื่อยๆ และรายได้หลักของการรถไฟฯ แทนที่จะมาจากธุรกิจหลัก กลับกลายเป็นมี
รายได้หลักมาจากการให้เช่าทรัพย์สิน หรือบริหารทรัพย์สินมากกว่า

รวมทั้งในเรื่องของการท าบัญชีท่ียังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ไม่ถูกต้องตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น ซึ่งบัญชีไม่ได้ปิดบัญชี รับรองบัญชีมา
หลายปีแล้ว หากจ าไม่ผิดตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา บัญชียังไม่มีการตรวจสอบและรับรองบัญชีเลย น่ีคือประเด็นหลัก เพราะบัญชีเป็น
ตัวที่สะท้อนถึงความเป็นไปของธุรกิจ

ส าหรับแผนฟื้นฟูการรถไฟฯ คนร.ได้พยายามเน้นในเรื่องของการติดตามแผนธุรกิจ ที่ส าคัญคือ ต้องการให้มีการตรวจสอบและปิด
บัญชี เพื่อให้ สตง.เข้าไปตรวจสอบเร็วที่สุด แต่ สตง.เข้าไปรับรองบัญชีงบการเงินไม่ได้ เพราะว่าการรถไฟฯ ยังท าบัญชีไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน รวมท้ังให้มีการแบ่งแยกทรัพย์สินของการรถไฟฯ ออกมาจากรายได้การเดินรถด้วย



องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.

ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พบว่า งบการเงินไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
มีสินทรัพย์รวม 7,580 ล้านบาท มีหน้ีสินรวม 110,976 ล้านบาท ขาดทุนสะสม 115,039 ล้านบาท

งบก าไรขาดทุนส าหรับงวด 9 เดือน แสดงรายได้ 5,327 ล้านบาท รายจ่าย 9,816 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 4,489 ล้านบาท



องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก.

ขสมก.ถือว่ามีอาการ "หนักที่สุด" ในบรรดารัฐวิสาหกิจทั้งปวง! เน่ืองจากเป็นเรื่องของการให้ “บริการสาธารณะ” แก่ “ประชาชน” 
ไม่สามารถขึ้นค่าโดยสารได้ ดังน้ันรายได้จากค่าโดยสารในปัจจุบัน ไม่ได้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง รัฐบาลก็จะต้องซัพพอร์ตค่า
โดยสารไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะให้ครอบคลุมต้นทุนที่เกิดขึ้น ขสมก.จึงมีหน้ีอยู่เกือบแสนล้านบาท เพราะฉะน้ันจึงน่าเป็นห่วงที่สุด จะต้อง
จัดการอย่างใดอย่างหน่ึง เช่น

สมมติว่า หากต่อไปในอนาคตปล่อยให้เอกชนท า รัฐบาลก็ต้องรับภาระหน้ีมาเป็นหน้ีของรัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
ทั้งขึ้นค่าโดยสารไม่ได้ และสภาพรถเมล์ โดยซื้อรถเมล์ใหม่มาให้บริการก็มีปัญหาในเรื่องของการน าเข้า ท้ายที่สุดก็เอามาใช้ไม่ได้ 
เพราะฉะนั้น รถเมล์ไม่มีเข้ามา และเน้นซ่อมรถเก่า ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถเก่าน้ัน การซื้อรถใหม่มาใช้มีประสิทธิภาพมากกว่า

การใช้ E-Ticket มาใช้ ช่วยลดภาระต้นทุนต่างๆ ได้หรือไม่น้ัน ตราบใดที่ “ค่าโดยสาร” ไม่ได้เป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริง เพราะน่ันคือ
ระบบบริการที่ดีกว่าเดิม แต่ไม่ได้หมายความว่า การให้บริการที่ดีกว่าเดิมสามารถไปลบล้างการ “ขาดทุน” ได้ ในเมื่อค่าโดยสารไม่
สามารถขึ้นได้ตามที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังมีรถเมล์ฟรใีห้บรกิารประชาชน รัฐบาลก็ต้องรับภาระในส่วนน้ี

ส่วนการทบทวน “ขึ้นค่าโดยสาร” รถเมล์ให้สะท้อนกับความเป็นจริงน้ัน ก็เกิดปัญหาเกี่ยวโยงกับประเด็นการเมือง "ในเมื่อประชาชน
เสพติดสิ่งที่ราคาถูก" พอรัฐบาลจะขึ้นให้สะท้อนตามต้นทุนในการด าเนนิธุรกิจก็กลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน 
จงึเป็นปัญหาคาราคาซังกันอยู่แบบน้ี



• ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พบว่า งบ
การเงินปี 2560 บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) มีสินทรัพย์รวม            
147,300 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 47,282 ล้านบาท ก าไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรร 89,409 ล้านบาท

• งบก าไรขาดทุนปี 2560 แสดงรายได้ 38,976 ล้านบาท รายจ่าย         
43,237 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 4,261 ล้านบาท

• ขณะท่ี งบการเงินปี 2560 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 
มีสินทรัพย์รวม 140,853 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 110,980 ล้านบาท 
ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 486 ล้านบาท

• งบก าไรขาดทุนปี 2560 แสดงรายได้ 48,966 ล้านบาท รายจ่าย         
54,096 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 5,129 ล้านบาท

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) หรือ CAT



บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด           
(มหาชน) หรือ CAT

ทีโอที และ CAT ท าธุรกิจด้านการสื่อสารเหมือนกัน กลายเป็นว่า 2 หน่วยงานท าธุรกิจแข่งขันกันเอง ท าให้
ประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจลดน้อยลง อีกท้ังก่อนหน้านี้ท้ัง 2 บริษัทแทบจะเป็นเสือนอนกิน โดยเอาสัมปทานไป
ให้กับบริษัทเอกชนและกินค่าสัมปทานไป แต่เมื่อสัมปทานหมดก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยธุรกิจของตัวเอง

คนร.จึงให้มีการรวมของ 2 บริษัทนี้เข้าด้วยกัน และต้ังเป็นบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า “บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ” เพื่อช่วย
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโทรคมนาคมของประเทศ โดยมีแผนควบรวมให้เสร็จสิ้นภายในเดือน ก.พ. 62

เมื่อรวมเป็นบริษัทเดียว สิ่งท่ีแข่งขันกันก็ไม่มี และสิ่งท่ีเป็นความโดดเด่น อย่างเช่น CAT โดดเด่นในเรื่องของ
โทรคมนาคมระหว่างประเทศ ขณะท่ี ทีโอที มีความช านาญในการให้บริการคมนาคมภายในประเทศ น าจุดแข็งท้ัง 2
บริษัทมารวมกัน และท าให้ต้นทุนลดลงด้วย



ค าถามท้ายบท

❑ 1.จงอธิบายความหมายและค านิยามรัฐวิสาหกิจ
❑ 2.จงอธิบายความเป็นมาของรัฐวิสาหกิจไทย
❑ 3.จงอธิบายรูปแบบและลักษณะของรัฐวิสาหกิจ
❑ 4.จงอธิบายหตุผลเฉพาะในการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ
❑ 5.จงอธิบายรูปแบบการจัดตั้งองค์การรัฐวิสาหกิจ

โดยสังเขป



Thank you



บทที่ 6 องค์การมหาชน

01

02

03

ความหมายและความส าคัญขององค์การ
มหาชน

องค์การมหาชนและความสัมพันธ์กับรัฐ

โครงสร้างและประเภทขององค์การมหาชน



ความหมายและค านิยาม
หมายถึง เป็นหน่วยงานของรัฐบาลไทยประเภทที่สาม นอกเหนือจากส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจ เริ่มตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ .ศ. 2542 เพื่อให้บริการ
สาธารณะได้อย่างคล่องตัวและมีการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและบุคลากรให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตลอดจนเพื่อบูรณาการให้ผู้เก่ียวข้องทั้งหมดเข้าร่วมกัน
ท างานอย่างมีเอกภาพ และประสานงานกันเพื่อความรวดเร็วในการด าเนินงาน

“ “
องค์การมหาชน (Public Organization) 



ความหมายและค านิยาม
เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบบริการสาธารณะทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Public 
Services) เช่น การศกึษา การวิจัย การฝึกอบรม การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  การพัฒนาและส่งเสริม
การกีฬา การพัฒนาและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางสาธารณสุขและการแพทย์ การสังคมสงเคราะห์ นันทนาการ สวน
สัตว์  การอ านวยการบริการแก่ประชาชน หรือการด าเนินการอันเป็นสาธารณะประโยชน์อื่นใด ซึ่งไม่
เหมาะท่ีจะใช้วิธีการของราชการในการบริหาร อนึ่ง บริการสาธารณะขององค์การมหาชนต้องไม่เป็น
กิจการท่ีมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหาก าไร มีลักษณะเป็น “นิตบิุคคล”

“
“

องค์การมหาชน (Public Organization) 



ความสัมพันธ์กับรัฐ
เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อให้บริการสาธารณะโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน ท าให้องค์การ
มหาชนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐในลักษณะของการก ากับดูแลแต่รายงานการจัดสรร
งบประมาณและการก ากับดูแลองค์การมหาชนย่อมเป็นไป โดยการเคารพหลักการของความเป็นอิสระ
ในการด าเนินงานขององค์การมหาชน ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ หรือสามารถเลี้ยงตัวเองได้ (ยกเว้น
มหาวิทยาลัยต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติจัดต้ัง) รัฐมีอ านาจก ากับดูแลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(เช่น ผ่านการแต่งต้ังถอดถอนคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง การอนุมัติงบประมาณ การให้
นโยบาย ฯลฯ) มีการลงทุนต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ และบุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
โดยวิธีด าเนินการไม่ใช้อ านาจฝ่ายเดียวเป็นหลัก แต่ใช้สัญญา ไม่ใช้กฎระเบียบของทางราชการ

“
“

องค์การมหาชน (Public Organization) 



แนวคิดและหลักการขององค์การมหาชน

➢ องค์การมหาชน เป็นองค์กรของรัฐประเภทหนึ่งท่ีก าหนดขึ้นเพื่อท าบริการสาธารณะท่ี
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีต้องการประสิทธิภาพสูง โดยมิได้ค้าก าไรจากการ
บริการ มีวัฒนธรรมองค์กรเหมือนภาคธุรกิจ ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมิอาจด าเนินการได้ในส่วนราชการซึ่งเป็นองค์การแบบราชการ 
(Bureaucratic model) 

➢ มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐและเป็น นิติบุคคล
➢ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาจัดต้ัง

หน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบภารกิจของรัฐในการให้บริการสาธารณะหรือด าเนินกิจกรรม
เฉพาะด้านท่ีภาครัฐยังจ าเป็นต้องด าเนินการและจัดให้มี 

➢ ภาครัฐต้องมีบทบาทให้การสนับสนุนในเรื่องงบประมาณเพื่อให้เกิดการด าเนินงาน เป็น
บริการในส่วนที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือเป็นบทบาทของรัฐในการให้บริการ การแทรกแซง
ตลาด หรือบริการที่ภาคเอกชนยังไม่สนใจหรือมีศักยภาพท่ีจะด าเนินการ



แนวคิดและหลักการขององค์การมหาชน

➢ หลักเกณฑ์พื้นฐานในการจัดต้ังองค์การมหาชนได้มีบัญญัติไว้ในมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึ่งสามารถแยกแยะองค์ประกอบในการจัดต้ัง
ได้ 3 ประการ คือ 
o เมื่อรัฐบาลมีนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะเพื่อจัดท าบริการสาธารณะ 
o แผนงานการจัดท าบริการสาธารณะนั้นมีความเหมาะสมท่ีจะจัดต้ังหน่วยงาน

บริหารขึ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากส่วนราชการและรัฐวสิาหกิจ 
o มีการจัดต้ังหน่วยบริหารขึ้นใหม่นั้นมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ

บุคลากรให้มีประสทิธิภาพสูงสุด



การจัดตั้งองค์การมหาชน

➢ รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนตามมาตรา 5 พ.ร.บ.องค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 การก ากับดูแลองค์การมหาชนการจัดประเภทขององค์การ
มหาชน ตามกฎหมายจัดตั้ง โดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ .ศ. 2542 มีจ านวน 36 แห่ง (ณ วันที่ 1 
มกราคม 2555)องค์การมหาชนที่จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ (หน่วยงานใน
ก ากับ) มีจ านวน 15 แห่ง (ณ วันที่ 1 มกราคม 2555) เช่น ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นต้น



การจัดตั้งองค์การมหาชน
มีรายละเอียดดังนี้

องค์การ
มหาชน

พระ ร า ชบัญญั ติ อ ง ค์ ก า ร มห าชน 
พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บทที่วาง
หลักเกณฑ์และโครงสร้างของระบบ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบที่สาม และ
ก าหนดให้ คณะรั ฐมนตรี ส ามารถ
ด า เ นิ นการ ให้ มี ก า รตราพระรา ช
กฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนเป็นราย
แห่งได้ตามสภาพความจ าเป็นของการ
บริหาร 
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1. สภาพภารกิจที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
➢ มาตรา 5 วรรคแรกได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์พื้นฐานในการจัดต้ังองค์การมหาชน ไว้ว่า

“เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อจัดท าบริการ
สาธารณะ และมีความเหมาะสมท่ีจะจัดต้ังหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่ แตกต่างไปจากส่วน
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จะจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม
พระราชบัญญัตินี้ก็ได้ ” 

➢ จากบทบัญญัติดังกล่าว สามารถแยกแยะองค์ประกอบในการจัดต้ังองค์การมหาชน
ได้ 3 ประการ ดังนี้
o 1) เมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรอืนโยบายด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะเพื่อจัดท าบริการสาธารณะ 
o 2) แผนงานการจัดท าบริการสาธารณะน้ันมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่

ที่แตกต่างไปจากส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ
o 3)การจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่น้ันมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ

บุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด



1. สภาพภารกิจที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน
➢ มาตรา 5 วรรคสองได้บัญญัติถึงกิจการบริการสาธารณะท่ีจะสามารถจัดต้ังเป็นองค์การ

มหาชน รวมท้ังได้ระบุให้รวมความถึง “การอ านวยการบริการแก่ประชาชนหรือการ
ด าเนินการอันเป็นสาธารณะประโยชน์อื่นใด” แต่ก็ย้ าถึงหลักการขององค์การมหาชนท่ี
แตกต่างจากรัฐวสิาหกิจคอื “ต้องไม่เป็นกิจการท่ีแสวงหาก าไรเป็นหลัก”

➢ “กิจการอันเป็นบริการสาธารณะท่ีจะจัดต้ังเป็นองค์การมหาชนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ การ
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐ  การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและ
สนับสนุน การศึกษาและการวิจัย การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
การอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การบริการทางการแพทย์และ
สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การอ านวยบริการแก่ประฃาชน หรือการด าเนินการอัน
เป็นสาธารณประโยชน์อื่นใด ท้ังนี้ โดยต้องไม่เป็นกิจการท่ีมวัีตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก าไร
เป็นหลัก”



2. สถานะทางกฎหมาย

➢ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ .ศ. 2542 ก าหนดหลักการ
พื้นฐานเก่ียวกับสถานะขององค์การมหาชน “ให้องค์การมหาชนเป็นหน่วยงาน
ของรัฐและเป็นนิติบุคคล”

➢ มาตรา 45 ก าหนดว่า “ทรัพย์สินขององค์การมหาชนเป็นทรัพย์สินของรัฐ”  
➢ มาตรา 15 บัญญัตคิุ้มครองทรัพย์สนิขององค์การมหาชน ซึ่งมีฐานะเป็นทรัพย์สิน

ของรัฐไว้ตามหลักกฎหมายที่ใช้บังคับทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินของรัฐไว้ว่า 
“ทรัพย์สินขององค์การมหาชน ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี”



3. ขั้นตอนในการจัดตั้งองค์การมหาชน

➢ ในทางกฎหมาย การจัดตั้งองค์การมหาชนเป็นเรื่องที่หน่วยงานในระดับกระทรวง
ที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล จะต้องเป็นผู้น าเรื่องเสนอขอจัดตั้งองค์การมหาชนต่อ
คณะรัฐมนตรีโดยตรง เว้นแต่ คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้องค์กรใดองค์กร
หนึ่งเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่ งในปัจจุบัน 
คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
พิจารณาการขอจัดตั้งองค์การมหาชนในเบื้องต้น ซึ่งกระทรวงต้องด าเนินการ
ตามขั้นตอนและรายการค าชี้แจง ประกอบค าขอจัดตั้งที่ ก.พ.ร. ก าหนด ก่อน
เสนอให้ คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบก็จะ
สามารถจัดตั้งองค์การมหาชนโดยการตราพระราชกฤษฎีกา ซึ่งจะมีผลบังคับใช้
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว



4. โครงสร้างการบริหารงาน

➢ พระราชบัญญัตอิงค์การมหาชนได้ก าหนดและออกแบบโครงสร้างการบรหิารงาน
ขององค์การมหาชนให้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะกรรมการ ซึ่ง
คณะกรรมการดังกล่าวนี้อยู่ภายใต้ การก ากับดูแลของรัฐมนตรผีู้รักษาการ 

➢ คณะกรรมการขององค์การมหาชนจะรับผิดชอบรายงานต่อรัฐมนตรีผู้รักษาการ 
และการด าเนินการขององค์การมหาชนนับเป็นส่วนหนึ่งในภาพรวมของผลงาน
ของกระทรวง แม้ว่าตัวองค์กรไม่สังกัดกระทรวง 

➢ ขณะเดียวกันองค์การมหาชนจะต้องรับผิดชอบด้านผลงานต่อสาธารณะหรือ
ประชาชนในฐานะที่เป็นองค์กรของรัฐที่ใช้งบประมาณแผ่นดนิด้วย



4. โครงสร้างการบริหารงาน

o 1) การพจิารณาจัดตั้งหรอืยุบเลิกองค์การมหาชน
o 2) การแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิาร โดยการเสนอแนะของรัฐมนตรผีู้รักษาการ
o 3)การก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กติกา และหลักการบริหารส าคัญ ๆ เช่น 

หลักเกณฑ์ในการประเมินผลองค์การมหาชน การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ตลอดจนเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนผู้อ านวยการ หลักเกณฑ์การกู้ยืม
เงิน การถือหุ้นและการร่วมทุน และหลักเกณฑ์ในการจัดการกับทรัพย์สินของ
องค์การมหาชนในกรณีที่ยุบเลกิ เป็นต้น

o 4)การวินิจฉัยชี้ขาด การก าหนดระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการเพื่อการ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น ๆ และ
องค์การมหาชน เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน

คณะรัฐมนตรี มีบทบาทหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับองคก์ารมหาชน ได้แก่



4. โครงสร้างการบริหารงาน

o เป็นองค์กรสูงสุดท่ีท าหน้าท่ีตัดสินใจ ก าหนดนโยบายและวางระเบียบข้อบังคับของ
องค์การมหาชน คณะกรรมการมาจากการแต่งต้ังของคณะรัฐมนตรีและจะต้องมีจ านวน
ตามที่ก าหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งแต่ต้องไม่เกินสบิเอ็ดคน โดยในจ านวนดังกล่าว
อาจก าหนดให้เป็นกรรมการผู้แทนของส่วนราชการซึ่งมฐีานะเป็นกรรมการโดยต าแหน่งก็
ได้ แต่ต้องไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ และจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่
ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐร่วมอยู่ด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน (มาตรา 19) 

o วาระการด ารงต าแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา
จัดต้ัง แต่ต้องไม่เกินคราวละ 4 ปี และจะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้ 
(มาตรา 22) 

o คณะกรรมการองค์การมหาชนมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุมดูแลองค์การมหาชนให้ด าเนิน
กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

คณะกรรมการองค์การมหาชน



4. โครงสร้างการบริหารงาน

o 1)ก าหนดนโยบายการบรหิารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนนิงานขององค์การมหาชน
o 2)อนุมัติแผนการลงทุนและแผนการเงนิขององค์การมหาชน
o 3)ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

หรอืข้อก าหนดเกี่ยวกับองค์การมหาชนในเรื่องดังต่อไปนี้
• การจัดแบ่งสว่นงานขององค์การมหาชน และขอบเขตหน้าท่ีของส่วนงานดังกลา่ว
• การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่นของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างของ

องคก์ารมหาชน
• การคัดเลอืก การบรรจุ การแตง่ตัง้ การถอดถอน วนิัยและการลงโทษทางวินัย การออกจากต าแหน่ง การร้องทุกข์

และการอุทธรณ์การลงโทษของเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างขององค์การมหาชน รวมท้ังวิธีการและเงื่อนไขในการจ้าง
ลูกจ้างขององค์การมหาชน

• การบริหารและจัดการการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สนิขององคก์ารมหาชน
• การจัดสวัสดกิารและสทิธิประโยชนอ์ื่นแก่เจ้าหนา้ที่และลูกจ้างขององคก์ารมหาชน
• ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและระเบียบเกี่ยวกับการปฏบัิตหินา้ที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

o 4)  อ านาจหน้าที่อื่นตามท่ีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งก าหนด

คณะกรรมการองค์การมหาชน อ านาจหน้าที่เฉพาะที่ก าหนดไว้ในมาตรา 24 ดังนี้



4. โครงสร้างการบริหารงาน

o เป็นผู้ท่ีมีหน้าท่ีบริหารกิจการขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
ขององค์การมหาชน ตลอดจน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด นโยบาย มติ และประกาศ
ของคณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าท่ีและลูกจ้างขององค์การมหาชนทุก
ต าแหน่ง (มาตรา 31)  

o จะต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการในการบริหารกิจการขององค์การมหาชน และเป็น
ผู้แทนขององค์การมหาชนในกิจการเกี่ยวกับบุคคลภายนอก (มาตรา 33) 

o ผู้อ านวยการจะด ารงต าแหน่งเป็นวาระ มีระยะเวลาตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้ง แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งอีกเมื่อครบวาระแล้วก็
ได้ แต่ต้องไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

o คณะกรรมการเป็นผู้มีอ านาจแต่งต้ังและถอดถอนผู้อ านวยการ และเป็นผู้ก าหนดอัตรา
เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อ านวยการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะรัฐมนตรี
ก าหนด (มาตรา 34)

ผู้อ านวยการองค์การมหาชน



4. โครงสร้างการบริหารงาน

o บุคลากรหลักขององค์การมหาชนได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจ าให้แก่
องค์การมหาชน เรียกว่า “เจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน” ตามมาตรา 35 และ
ผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะชั่วคราวให้แก่องค์การมหาชน เรียกว่า “ลูกจ้างของ
องค์การมหาชน” 

o นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มาปฏิบัติงานในองค์การมหาชนเป็นการ
ชั่วคราวได้ เมื่อได้รับอนุมัตจิากผู้บังคับบัญชา (มาตรา 36) 

o สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรขององค์การมหาชนจะได้รับไม่
ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (มาตรา 38)

บุคลากรขององค์การมหาชน



การก ากับดูแลองค์การมหาชน

➢ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจัดต้ัง จะมีความสัมพันธ์กับองค์การมหาชน ซึ่งมีความ
แตกต่างจากส่วนราชการ จะก าหนดบทบาทของรัฐมนตรีท่ีมีต่อองค์การมหาชน ใน
ลักษณะของการก ากับดูแล มิใช่การบังคับบัญชาส่วนราชการอย่างท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กล่าวคือ พระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. 2542 มาตรา 43 ก าหนดให้รัฐมนตรีผู้รักษาการเป็นผู้มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
โดยตรงในการก ากับดูแลองค์การมหาชนให้ด าเนินการบรรลุความส าเร็จตามเจตนารมณ์
ของการจัดตั้งองค์การมหาชนนั้น ๆ 

➢ บทบัญญัติเกี่ยวกับบทบาทของคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
เฉพาะนั้น คณะรัฐมนตรีจะท าหน้าท่ีในการก ากับดูแลตามท่ีกฎหมายก าหนด เช่น การ
แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การก าหนดหลักเกณฑ์การได้รับเบี้ยประชุมและประโยชน์
ตอบแทนอื่นของคณะกรรมการ ส่วนบทบาทของรัฐมนตรีโดยส่วนใหญ่จะท าหน้าท่ีเป็น
ประธานคณะกรรมการ หรือเป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะมีบทบาทในการก าหนด
นโยบายและควบคุมดูแลกิจการโดยท่ัวไปของหน่วยงาน



การก ากับดูแลองค์การมหาชน

➢ ส าหรับความสัมพันธ์กับกระทรวงนั้น องค์การมหาชนทั้งสองประเภทจะมีความสัมพันธ์กับ
กระทรวงในสองเรื่องหลัก ๆ คือ
• 1.การมีผู้แทนของกระทรวงเป็นกรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมการ
• 2.การจัดท าแผนปฏิบัติราชการตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งต้องสอดคล้อง

กับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องกับองค์การมหาชน

➢ องค์การมหาชนจึงมิได้เป็นหน่วยงานท่ีสังกัดกระทรวงหรือสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  แต่
เป็นหน่วยงานที่อยู่ในการก ากับดูแลของรัฐมนตรีท่ีรักษาการตามกฎหมาย ปลัดกระทรวง
หรือข้าราชการอื่น ไม่สามารถจะใช้อ านาจบังคับบัญชาต่อองค์การมหาชน ซึ่ง ก .พ.ร. ได้
ซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องนี้ต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติต่อองค์การมหาชนท้ังสองประเภท โดยเฉพาะองค์การมหาชนท่ีนายกรัฐมนตรีเป็น
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจัดตั้ง



ระบบงบประมาณและการก ากับดูแลท่ีเคารพความเป็นอิสระ
เงินทุนในการด าเนนิกิจการบริการสาธารณะขององค์การมหาชนอาจจะมท่ีีมาได้หลายทางตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 12 ประกอบด้วย

เงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับโอนมา01

02

03

04

05

06

เงินที่รัฐบาลจ่ายให้เป็นทุนประเดิม

เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ตาม
ความเหมาะสมเป็นรายปี (ไม่เกนิร้อยละ 30) 

เงินอุดหนุนจากภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น 
รวมทั้ งจากต่ างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศ และเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้
อุทศิให้

ดอกผลของเงนิหรือรายได้จาก
ทรัพย์สนิขององค์การมหาชน”

ค่ า ธ รรม เ นียม  ค่ าบ า รุ ง  ค่ าตอบแทน 
ค่าบริการ หรอืรายได้จากการด าเนินการ

รายได้หลักขององค์การมหาชนจะมาจากเงนิงบประมาณแผ่นดินที่รัฐจัดสรร และจากบทบัญญัติตามมาตรา 12 (3) ก็ได้ระบุวธิีการจัดสรรงบประมาณใหแ้กอ่งค์การมหาชนไว้อย่างชัดเจนว่า จะต้องจัดสรรใหเ้ป็นเงนิอุดหนุนทั่วไปที่
จัดสรรให้เป็นรายปีตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นข้อยืนยันความเป็นอิสระในทางการบริหารงบประมาณขององค์การมหาชน เพราะเงินทุนอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรให้ในแต่ละปีน้ันอยู่จะภายใต้ดุลยพินิจขององค์การมหาชนท่ีจะ
ตัดสินใจในเรื่องประเภทและจ านวนการใชจ้่ายได้เองตามความเหมาะสม 



ระบบการตรวจสอบประเมินผลที่เน้นประสิทธิภาพ

➢ เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการด าเนินงาน การบัญชีและการเงินที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบประเมินผล พระราชบัญญัติองค์การมหาชนได้บัญญัติให้องค์การมหาชน ต้องวาง
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบตรวจสอบภายในที่เป็นมาตรฐานสากล (มาตรา 39) และใน
ทุกรอบปีองค์การมหาชนจะถูกตรวจสอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน จาก
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือบุคคลภายนอกตามที่คณะกรรมการแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบของ
ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน (มาตรา 40)

➢ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 คณะรัฐมนตรีได้ก าหนดระบบการประเมินผลส าหรับองค์การ
มหาชนเพื่อพิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าขององค์การมหาชนโดยให้องค์การมหาชน
ทุกแห่งมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การมหาชนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และลงนามตามค า
รับรองผลการปฏิบัติงานระหว่างรัฐมนตรีกับประธานคณะกรรมการและระหว่างประธาน
คณะกรรมการกับผู้อ านวยการเพื่อให้การด าเนินกิจการขององค์การมหาชนบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง อย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเมื่อครบก าหนด 
1 ปี ภายหลังจากการลงนามตามค ารับรองผลการปฏิบัติงานแล้ว องค์การมหาชนแต่ละแห่งจะได้รับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองฯและตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่ก าหนด



การขอจัดตั้งองค์การมหาชน

➢ 1. ในการร่างกฎหมายเพื่อใช้บังคับเรื่องหน่ึงเรื่องใดก็ตาม ไม่ควรมีข้อก าหนดในรายละเอียดให้มีการ
จัดตั้งองค์การมหาชนทั้งสองประเภท คอื
o 1)  องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งตามพระราชบัญญัติ องค์การมหาชน 

พ.ศ. 2542
o 2)  องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะหรือที่เรียกว่าหน่วยงานในก ากับของ

กระทรวงขึ้นใหม่

➢ 2. การจัดตั้งองค์การมหาชนโดยทั่วไป ให้ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550 
คือ ให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เว้น
แต่องค์การมหาชนน้ัน จ าเป็นต้องใช้อ านาจรัฐฝ่ายเดียว 

➢ 3. ให้กระทรวงที่ประสงค์จะจัดตั้งองค์การมหาชนด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม 2549 โดยให้จัดท าค าชี้แจงประกอบค าขอส่งไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อน าเสนอ ก.พ.ร. 
พิจารณาก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรี



การยุบเลิกองค์การมหาชน

➢ การที่องค์การมหาชนอาจจะตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบจัดท าบริการสาธารณะที่มีก าหนดเวลาสิ้นสุด
แน่นอนหรือเป้าหมายการด าเนินภารกิจเฉพาะอย่างที่มีความชัดเจน และอาจก าหนดให้องค์การ
มหาชนน้ันยุบเลิกไปเมื่อภารกิจหรือระยะเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับการด าเนินกิจการน้ัน ๆ สิ้นสุดลงก็
ได้ โดยบทบัญญัติในมาตรา 44 วรรคแรกได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องน้ีไว้ว่า “องค์การมหาชนเป็น
อันยุบเลิกในกรณีอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้
o (1) เมื่อสิ้นระยะเวลาการด าเนินกิจการขององค์การมหาชนตามที่ก าหนดไว้ในพระราช

กฤษฎีกาจัดตั้ง
o (2) เมื่อการด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ

มหาชนน้ันเสร็จสิ้นลง และรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนน้ัน
ได้ประกาศยุติการด าเนนิกิจการขององค์การมหาชนน้ันในราชกิจจานุเบกษา

o (3) ในกรณีนอกจาก (1)และ (2) เมื่อรัฐบาลเห็นควรยุบเลิกการด าเนินกิจการขององค์การ
มหาชนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกายุบเลิก”

➢ ทรัพย์สินขององค์การมหาชนเป็นทรัพย์สินของรัฐ และเมื่อมีการยุบเลิกองค์การมหาชน ให้มี
เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบทรัพย์สินและช าระบัญชีรวมทั้งการโอนหรือการจ าหน่ายทรัพย์สินที่ยังคง
เหลืออยู่และการจัดการเกี่ยวกับบุคลากรขององค์การมหาชน 



องค์การมหาชนในประประเทศไทย

รายชื่อองค์การมหาชนในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท รวม 39 แห่ง  (ส่านักงาน ก.พ.ร., 2559) 
ได้แก่ 

องค์การมหาชนที่จัดต้ังตาม
พระราชบัญญัตอิงค์การมหาชน 

พ.ศ. 2542 

องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ 



องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542
ประกอบด้วย

ส านักนายกรัฐมนตรี

-ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
-ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
-องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื (องค์การมหาชน)
-ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ
มหาชน)[1]
-ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การ
มหาชน)
-สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
-สถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน (องค์การ
มหาชน)
-ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
-ส านักงานพัฒนารัฐบาลดจิิทัล (องค์การมหาชน)
-ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน)

กระทรวงศึกษาธิการ

-โรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ์
-สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหง่ชาต ิ
(องค์การมหาชน)
-ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) 
จัดตั้งในปีพ.ศ. 2543 อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของนายกรัฐมนตร ีต่อมาในปี พ.ศ. 
2561 จึงได้เปลีย่นแปลงมาอยู่ภายใต้การ
ก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม

-สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (TINT), สทน.
-ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA)
-สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน)
-สถาบันวจิัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
-สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน)
-ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
-ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การ
มหาชน)



องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542
ประกอบด้วย

กระทรวงกลาโหม

-ส านักงานองค์การทหารผ่านศึก 
(องค์การมหาชน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-สถาบันวิจัยและพัฒนาพืน้ที่สงู 
(องค์การมหาชน)
-ส านักงานพฒันาการวจัิยการเกษตร 
(องค์การมหาชน)
-ส านักงานพพิิธภัณฑเ์กษตรเฉลมิพระ
เกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
(องค์การมหาชน)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

-สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
เป็นองค์การมหาชนแห่งแรกของไทย จัดตั้งขึ้นในปี 
พ . ศ .  2 5 4 3  ภ า ย ใ ต้ ก า ร ก า กั บ ดู แ ล ข อ ง
กระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 จึงได้โอน
มาอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการคลัง

-ส านักงานความร่วมมอืพัฒนาเศรษฐกจิ
กับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

กระทรวงยุติธรรม

-สถาบัน เพื่ อการยุติ ธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน)

กระทรวงพาณิชย์

-ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชพีระหว่างประเทศ 
(องค์การมหาชน) (SACICT)
-สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณแีละ
เครื่องประดับแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)
-สถาบันระหว่างประเทศเพือ่การค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน)



องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัตอิงค์การมหาชน พ.ศ. 2542
ประกอบด้วย

กระทรวงแรงงาน

-สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(องค์การมหาชน)

กระทรวงสาธารณสุข

-โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) 
เป็นองค์การมหาชนแหง่ที่ 2 ของไทย
-สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์การมหาชน)

กระทรวงวัฒนธรรม

-ศูนย์มานุษยวิทยาสิ รินธร (องค์การ
มหาชน)
-หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
-ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-ส านักงานพฒันาเศรษฐกจิจากฐาน
ชวีภาพ (องค์การมหาชน)
-องค์การบรหิารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน)



จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ประกอบด้วย

พระราชบัญญัติเฉพาะ

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ(กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม)
- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ส านัก
นายกรัฐมนตรี)
- สถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข (กระทรวง
สาธารณสุข)
- สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (กระทรวงการ
อุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและนวัตกรรม)
- สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ)
- ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)

พระราชบัญญัติเฉพาะ

- สถาบันอนุญาโตตุลาการ (กระทรวงยุตธิรรม)
- ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (กระทรวง
การอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิัยและ
นวัตกรรม)
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ(กระทรวง
สาธารณสุข)
- ส านักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ (กระทรวงวัฒนธรรม)
- ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกจิดิจิทัล (เดิม 
ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
แห่งชาต ิ(องค์การมหาชน))(กระทรวงดิจทัิลเพื่อ
เศรษฐกจิและสังคม)
- สถาบันวัคซีนแห่งชาต ิ(กระทรวงสาธารณสุข)
- ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

พระราชบัญญัติเฉพาะ

- ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
- ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กระทรวง
สาธารณสุข)
- คุรุสภา (กระทรวงศึกษาธิการ)
-ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ
ส วัสดิ ภ าพครู แ ล ะบุ ค ล ากรทา งกา รศึ กษ า 
(กระทรวงศึกษาธิการ)
- ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
(ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี)
-ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (ขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี)
- ส ถ า บั น เ ท ค โ น โ ล ยี ป้ อ ง กั น ป ร ะ เ ท ศ 
(กระทรวงกลาโหม)



การประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ

การประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
➢ ส่วนที่ 1 องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
➢ ส่วนที่ 2 ตัวช้ีวัดประกอบการประเมิน
➢ ส่วนที่ 3 ตัวชี้วัด monitor



การประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ



1. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประเมินใน 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
o องค์ประกอบที่ 1 ประสิทธิผล ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการขององค์การ
มหาชน โดยก าหนดให้องคก์ารมหาชนเสนอตัวชีว้ัดครอบคลุมทุกวัตถุประสงคก์ารจัดตัง้

o องค์ประกอบที่ 2 การผลักดันยุทธศาสตร์ของประเทศ ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายส าคัญ
หรอืเร่งดว่นของรัฐบาลหรอืภารกิจที่รัฐมนตรีผูร้ักษาการมอบหมาย

o องค์ประกอบที่ 3 ประสิทธิภาพ ประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมติคณะรัฐ
มนตร

o องค์ประกอบที่ 4 การตอบสนองต่อประชาชน ประเมินการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ผูร้ับบริการและประชาชน

o องค์ประกอบที่ 5 การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน ประเมินบทบาทและการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการองค์การมหาชนในการทบทวนผลการด าเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อ
ก าหนดทิศทางและนโยบายการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนและการควบคุมดูแล การด าเนินงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์การจัดตัง้และตอบสนองต่อสภาพการณ์ปัจจุบันและความต้องการของผูร้ับบริการ



2. ตัวชี้วัดประกอบการประเมิน

ได้แก่ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน (Integrity and Transparency 

Assessment : ITA) ส านักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้รับผดิชอบการประเมินโดยส านักงาน ก.พ.ร. จะ
น าผลคะแนนประเมินดังกล่าว รายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมกับผลประเมินองค์การ
มหาชนและไม่น าผลคะแนนดังกล่าวมารวมค านวณในการประเมินองค์การมหาชน

3. ตัวชี้วัด monitor

คือ ตัวชี้วัดที่แสดงผลกระทบ (impact)จากด าเนินงานขององค์การมหาชนเพื่อติดตาม
ผลส าเร็จขององค์การมหาชนเป็นรายปี (monitoring KPI) โดยให้องค์การมหาชนรายงาน
ผลตามตัวชี้วัดมายังส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อเป็นข้อมูลรายงานคณะรัฐมนตรีพร้อมกับผล
ประเมินองค์การมหาชนและไม่น ามาค านวณคะแนน









เกณฑ์การประเมิน





ค าถามท้ายบท

❑ 1.จงอธิบายความส าคัญขององค์การมหาชน
❑ 2.องค์การมหาชนมีความสัมพันธ์กับรัฐอย่างไร
❑ 3.จงอธิบายแนวคิดและหลักการขององค์การ

มหาชน
❑ 4.โครงสร้างการบริหารงานขององค์การมหาชน

ประกอบด้วยอะไรบ้าง
❑ 5.องค์การมหาชนในประเทศไทย แบ่งได้กี่ประเภท 

อะไรบ้าง



Thank you


