
“บริการสาธารณะ” “Public Service” 

ภารกจิ 

ของรัฐ/ 

Function 

of State 

 
กจิกรรมทีอ่ยู่ในความอาํนวยการของรัฐ และถือเป็น

ภาระหน้าทีข่องรัฐทีต้่องจัดทาํเพือ่ตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนโดยรวม(Public interest) 

โดย- จัดระเบียบสังคม รักษาความมัน่คง  ความสงบ

เรียบร้อย ความปลอดภยัให้ประชาชนและสังคมการ

จัดหาส่ิงอาํนวยความสะดวกในการดาํรงชีวติเพือ่ให้

ประชาชนมมีาตรฐานคุณภาพชีวติทีด่ ี

 

 



    ฝ่ายบริหาร/ 

The Executive 

มอบหมายให้ ฝ่ายปกครอง เป็นผู้จัดทาํ   

โดยมเีป้าหมาย 

1. เพือ่ให้บริการพืน้ฐาน บริการพเิศษต่างๆ และส่ิงจําเป็น ในการ

ดาํรงชีวติให้ประชาชนและสังคมโดยรวม เช่น การรักษาความ

มัน่คงปลอดภยั การอาํนวยความยุตธิรรม การศึกษา สาธารณะ

สุข การสงเคราะห์ ฯลฯ 

2. เพือ่ให้บริการ จัดหาส่ิงอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินชีวติ

ให้ประชาชน เช่น ไฟฟ้า นํา้ประปา ถนน การขนส่งคมนาคม

ฯลฯ 

 



  องค์ประกอบสําคญั

ของบริการสาธารณะ 

ม ี2 ประการคอื 

 

1. ต้องเป็นกจิกรรมที่นิตบุิคคลมหาชน 

ได้รับมอบอาํนาจจากรัฐให้เป็นผู้จัดทาํ เช่น  

กระทรวง กรม กอง สํานัก ในส่วนกลาง 

หน่วยงานในภูมภิาค  หรือรัฐวสิาหกจิต่างๆ 

หน่วยงานน้ันอาจเป็นผู้ดาํเนินการเอง หรือมอบอาํนาจให้ท้องถิ่น 

หรือ เอกชนเป็นผู้จัดทาํแทนกไ็ด้ 

 

 



นิตบุิคคลมหาชน 

คณะบุคคล องค์กร (organ) 

หน่วยงาน(organization) ทีถู่กจัดตั้ง

ขึน้โดยการใช้อาํนาจรัฐออกกฎหมาย

มารองรับเพือ่ให้ทาํหน้าทีจ่ัดทาํ

บริการสาธารณะ เช่น คณะกรรมการ 

ส่วนราชการ รัฐวสิาหกจิ องค์กร

มหาชน 

เช่น กรมการขนส่งทางบก กระทรวง

คมนาคม  การรถไฟแห่งประเทศไทย 

บริษทั ขนส่ง จํากดั(บ.ข.ส.) 



2. ต้องเป็น

กจิกรรมทีม่ี

วตัถุประสงค์ 

 - เพือ่ประโยชน์สาธารณะ(Public interest)หรือ

ประโยชน์ส่วนรวมของคนส่วนใหญ่ ไม่ใช่เพือ่

ประโยชน์ของกลุ่มใดหรือคนใดโดยเฉพาะ   

  เช่น การดูแลความปลอดภยัในชีวติ ทรัพย์สิน 

การให้การสงเคราะห์ช่วยเหลอืผู้ด้อยโอกาส  

     -การจัดหาส่ิงอาํนวยความสะดวกเกีย่วกบั

การดาํรงชีวติ  ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน เช่น ไฟฟ้า นํา้ประปา โทรศัพท์ ถนน

การศึกษา การรักษาพยาบาล 

    การปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาต ิป่าไม้ 

ทีด่นิ แหล่งนํา้ 

 

 



บริการสาธารณะอาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท 

1.  บริการสาธารณะทางปกครอง 

2.บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม และพานิชยกรรม และ

บริการ 



1. บริการสาธารณะทางปกครอง หมายถึงกจิกรรมโดยสภาพแล้ว  

 

 

    -  ถือเป็นภารกจิหลกั(Basic function) ทีรั่ฐต้องเป็นผู้จัดทาํ เพือ่

การดาํรงอยู่ เพือ่ความมัน่คงของรัฐ เพือ่ความปลอดภยัของ

ประชาชนและสังคมโดยรวม เช่น  

     -  กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคม  การ

ป้องกนัประเทศ   การอาํนวยความยุตธิรรม ได้แก่ กจิการตาํรวจ 

กจิการทหาร กจิการด้านการยุตธิรรม 

     -  กจิกรรมทางด้าน การเงนิการคลงั การตดิต่อสัมพนัธ์กบั

ต่างประเทศ    การปกป้องผลประโยชน์ทางการค้า เศรษฐกจิ การ

ลงทุนต่าง ๆ  

 

    



  
- เป็นกจิกรรมที่ต้องอาศัยอาํนาจ

พเิศษตามกฎหมายมหาชนใน 

การจัดทาํ  

    เช่น การใช้อาํนาจทางปกครอง  

ออกกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคบั

มาใช้ 

 

- เป็นกจิกรรมทีรั่ฐจัดทาํให้

ประชาชนเป็นการทัว่ไปโดยไม่

เกบ็ค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการ 

 

- เป็นบริการทีรั่ฐต้องจัดทาํเอง 

 

 



     2  บริการสาธารณะทีม่ลีกัษณะทางอุตสาหกรรม          

พานิชยกรรมและบริการ   

 หมายถึงบริการสาธารณะที่เป็นภารกจิรอง

(Secondary function)ทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดหาส่ิง

อาํนวยความสะดวกให้ประชาชนและมลีกัษณะ

คล้ายคลงึกบัการดาํเนินงานของภาคธุรกจิเอกชน 

- การดาํเนินกจิการต้องใช้เงนิลงทุน  ใช้อุปกรณ์         

เทคโนโลยช้ัีนสูง ต้องการผู้เช่ียวชาญเฉพาะ เช่น            

กจิการไฟฟ้า การส่ือสาร การคมนาคม  



ข้อแตกต่างระหว่างบริการสาธารณะทีม่ลีกัษณะทางการปกครอง

และบริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม พานิชยกรรมและบริการ 

 

 วตัถุประสงค์

แห่งบริการ 

 

บริการสาธารณะทางการปกครอง มุ่งแก้ไข

ป้องกนัปัญหาต่างๆของสังคม เพือ่ให้บริการและ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่มี

เป้าหมายทางเศรษฐกจิ 



วตัถุประสงค์แห่ง

บริการ 

 

บริการสาธารณะทางอุตสาหกรรม พานิชย 

การ และบริการมเีป้าหมายทางเศรษฐกจิ คอื

หวงัผลกาํไรผลตอบ แทนจากผู้ใช้บริการ

เหมอืนในภาคธุรกจิเอกชน เช่น  

   กจิการทางด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่  

ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

     มกีารเรียกเกบ็ค่าตอบแทน จากการ

จําหน่ายหรือการให้บริการและนําผล

ประกอบการมาแบ่งปันผลประโยชน์กนั 

 

 



2.  วธีิปฏิบัตงิาน 

     บริการทางการปกครอง ต้องปฏิบัตติาม

กฎหมายระเบียบ กฎเกณฑ์ เช่นเดยีวกบั

หน่วยงานราชการทัว่ไป             

         

   บริการทางอุตสาหกรรมและพาณชิยการ มี

การกาํหนดระเบียบวธีิปฏิบัตขิึน้มาใช้เป็นการ

เฉพาะ เพือ่ความคล่องตวัในการดาํเนินกจิการ 

รัฐอาจทาํเองหรือให้บุคคลอืน่จัดทาํแทนได้ 

 



3.  แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

   บริการสาธารณะทางการปกครอง แหล่งเงนิทุนทั้งหมด

จะมาจากงบประมาณแผ่นดนิ  

   บริการทางอุตสาหกรรมฯ แหล่งเงนิทุนนํามาจาก

ค่าตอบแทนของผู้ใช้บริการ และ เงนิทีกู่้ยมืมาใช้ในการ

ดาํเนินงาน 

 



หลกัเกณฑ์ในการจัดทาํ

บริการสาธารณะ 

 

การจัดทาํบริการสาธารณะทุกประเภท

ต้องตั้งอยู่บนหลกัการสําคญั 3 ประการ

คอื 

 1. หลกัว่าด้วยความเสมอภาคและความ

เป็นกลางของบริการ 

  

2. หลกัว่าด้วยความต่อเน่ือง 

  

3. หลกัว่าด้วยการปรับปรุงเปลีย่นแปลง 

 



  1. หลกัว่าด้วยความเสมอภาคและความเป็นกลางของบริการ 

 
    บริการสาธารณะ เป็นกจิการทีรั่ฐจัดขึน้เพือ่ประโยชน์ ของ 

ประชาชนโดยรวม 

           ดงัน้ันประชาชนทุกคนจึงมสิีทธิทีจ่ะได้รับการปฏิบัต ิหรือ

รับประโยชน์จากบริการสาธารณะ หรือเข้าสู่บริการสาธารณะอย่าง

เสมอภาคกนั   

           รัฐต้องวางตวัเป็นกลาง รัฐจะจัดบริการสาธารณะเพือ่ให้

ประโยชน์หรือสิทธิแก่ใครคนใดคนหน่ึงหรือกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง

โดยเฉพาะไม่ได้  

 



      
-หลกัว่าด้วยความเสมอ

ภาคและความเป็นกลาง

ของบริการสาธารณะถูก

กาํหนดไว้ในกฎหมายของ

แต่ละประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

พ.ศ. 2550 

-สิทธิความเท่าเทยีมกนัในการ

เข้าถึงกระบวนการยุตธิรรมอย่าง

สะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม 

-ความเสมอภาคในการเข้ารับ

การศึกษา 12ปีทีรั่ฐจัดให้ 

-ความเสมอภาคในการรับบริการ

ทางสาธารณะสุขอย่างมมีาตรฐาน  



            

หลกัว่าด้วยความเสมอ

ภาคและความเป็นกลาง

ทีม่ต่ีอบริการสาธารณะ 

อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท

คอื   

 

   1 ความเสมอภาคในฐานะผู้ใช้บริการ 

อาจเกีย่วข้อง 

      ในสถานภาพของผู้ให้บริการ      

ต้องวางตวัเป็นกลาง และปฏิบัตต่ิอ

ผู้รับบริการอย่างเสมอภาค ไม่เลอืก

ปฏิบัต ิ  

       ทุกคนต้องได้รับบริการเหมอืนกนั

ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทยีมกนั

ไม่ว่าเป็น ด้าน ความสะดวก  ค่าบริการ 

คุณภาพการให้บริการ  

      

 



2 ความเสมอภาคในการ

เข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐ  

 

    เช่น การเข้าถึงการประมูลงาน การ

จัดซ้ือ จัดจ้าง เพือ่เข้ามาเป็นผู้ดาํเนินการ

ให้กบัรัฐ แทนรัฐ ร่วมกบัรัฐ  

    ต้องเปิดโอกาสให้มกีารแข่งขนัอย่าง

เท่าเทยีมกนั มคีวามเสมอเสมอภาค เป็น

กลางในการดาํเนินการ  

      ต้องมกีระบวนการในการดาํเนินการ

ทุกขั้นตอนอย่างเปิดเผย โปร่งใส เป็นไป

ตามระเบียบ ข้อบังคบั กฎเกณฑ์ในทาง

กฎหมาย  

 



  ผู้ใช้บริการสาธารณะ

อาจต้องยอมรับใน

ข้อกาํหนดบางอย่างที่

ผู้จัดทาํบริการสาธารณะ

กาํหนดมาใช้บังคบั 

1 สถานภาพของผู้ใช้บริการสาธารณะ

ทางปกครอง   

    อาจถูกบังคบัฝ่ายเดยีว หรือ ถูก

กาํหนดกฎเกณฑ์ คาํส่ังให้ต้องปฏิบัติ

ตามอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้        

   แต่ประชาชนมสิีทธิร้องเรียน หรือ

ฟ้องร้องต่อศาลได้ ถ้าคดิว่าไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม  หรือได้รับความ

เสียหาย 

 



         

2 สถานภาพของ

ผู้ใช้บริการสาธารณะ

ทางอุตสาหกรรม

และพานิชยกรรม 

   แม้ผู้ใช้บริการสาธารณะจะเป็นคู่สัญญา

ตามกฎหมายเอกชน เช่น  การขอใช้ไฟฟ้า 

นํา้ประปา รถเมล์ เคร่ืองบินฯลฯ  

    แต่กต้็องยอมรับการตดัสินใจฝ่ายเดยีว

ของผู้ให้บริการ  ได้แก่ การปรับค่าบริการ     

การเปลีย่นแปลงการให้บริการ 

 



    

•2 ความเสมอภาคในการ

เข้าทาํงานกบัรัฐอย่างเท่า

เทยีมกนั 

 

   หน่วยงานของรัฐต้องวางตวัเป็น

กลาง ไม่เลอืกปฏิบัตด้ิวยเหตุผลอืน่ 

เช่น ศาสนา เพศ เช้ือชาต ิผวิพรรณ 

แนวความคดิทางการเมอืงไม่ได้ 

       ยกเว้นเฉพาะเหตุผลเกีย่วกบั

ความรู้ความสามารถของบุคคล

เท่าน้ัน ทีจ่ะทาํมากาํหนดเป็น

เงือ่นไขได้ 

 



      2.  หลกัว่าด้วยความต่อเน่ืองในบริการสาธารณะ    

 
      การจัดทาํบริการสาธารณะ ต้องมกีารดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะบริการทีเ่กีย่วข้องกบัการดาํรงชีวติของประชาชน  

     ถ้าบริการต้องหยุดชะงกัอาจส่งผลกระทบต่อประชาชน  เช่น 

ไฟฟ้า นํา้ประปา  รถเมล์ รถไฟ 

   ฝ่ายปกครองหรือองค์กรทีม่อีาํนาจหน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลต้อง

รับผดิชอบให้มกีารจัดทาํอย่างต่อเน่ือง  

         

 



 

  
หลกัแห่งความ

ต่อเน่ืองของ

บริการสาธารณะ

ส่งผลใน 3 ระดบั

คอื 

 

1 ระดบัฝ่ายปกครอง   ทีม่หีน้าทีต้่องจัดทาํ  

จะหยุดทาํ ไม่ทาํ ทาํไม่ดไีม่ได้   

       ต้องรับผดิชอบในการทาํให้เกดิความ

ต่อเน่ือง ความเสียหายทีเ่กดิขึน้ 

2   ระดบัพนักงานฝ่ายปกครอง  จะต้องทาํ

หน้าทีอ่ย่างต่อเน่ือง  มสิีทธิชุมนุม

เรียกร้องสิทธิประโยชน์ได้  แต่จะ

ประท้วงนัดหยุดงานไม่ได้เพราะอาจ ทาํ

ให้เกดิผลกระทบต่อส่วนรวม  

     

 



    

3  ในระดบัคู่สัญญา 

      เอกชนทีเ่ป็นคู่สัญญา ต้องทาํ

ตามสัญญาทางปกครองเสมอ 

แม้จะต้องประสบปัญหา

อุปสรรค หรือยากลาํบาก 

ขาดทุน เพยีงใดกต็าม 

      ยกเว้นกรณทีีเ่ป็นเหตุสุดวสัิย ที่

จะกระทาํได้  

         

 



สัญญาทางปกครอง 

หมายถึงสัญญาทีคู่่สัญญาอย่างน้อย

ฝ่ายหน่ึงเป็นหน่วยงานของรัฐ    

หรือเป็นบุคคลทีก่ระทาํการแทนรัฐ  

และมลีกัษณะเป็น สัญญาสัมปทาน  

หรือ สัญญาให้จัดทาํบริการ

สาธารณะ  จัดทาํสาธารณูปโภคต่างๆ  

หรือให้ทาํการศึกษา  ค้นคว้า วจิัย   

สํารวจ ฯลฯ   

 

 

 



สัญญาทางปกครอง ฝ่ายปกครองมเีอกสิทธิในการเข้ามากาํกบัดูแล

ให้เอกชนต้องปฏิบัตติามข้อผูกพนัทีก่าํหนดไว้ในสัญญา 

เมือ่ทาํสัญญาแล้ว ต้องมกีารปฏิบัตติามข้อกาํหนดหรือเงือ่นไขที่

ระบุไว้เสมอ ไม่ว่าฝ่ายรัฐหรือเอกชนทีเ่ป็นคู่สัญญา 

ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงผดิสัญญา สามารถฟ้องร้องรียกค่าเสียหายหรือ 

ขอแก้ไขเปลีย่นแปลง หรือขอยกเลกิสัญญาได้ 

ฝ่ายปกครองอาจขอแก้ไขสัญญาได้เพือ่ให้สามารถจัดบริการ

สาธารณะทีต่อบสนองความต้องการของประชาชน แต่ต้องไม่ใช่

แก้ไขสาระสําคญัของสัญญา 



ลกัษณะของความต่อเน่ืองของบริการสาธารณะ 

-  ขึน้อยู่กบัประเภทของบริการสาธารณะ  ไม่มหีลกัเกณฑ์ที่

แน่นอน  เช่น   

 กจิการเกีย่วกบัสาธารณูปโภค -  ไฟฟ้า ประปา 

โทรศัพท์  ต้องทาํ  24 ช่ัวโมง 

 กจิการทางด้านการศึกษา  การรักษาความสะอาด 

ฯลฯ อาจหยุดได้บ้าง เช่น เสาร์ - อาทติย์ 



 

 

4.  หลกัว่าด้วยการปรับปรุง เปลีย่นแปลง 

บริการสาธารณะอยู่เสมอ 

 

 

   หลกัการนีม้ว่ีา  บริการสาธารณะต้องมกีารปรับปรุง เปลีย่นแปลง

พฒันาตลอดเวลา 

       - เพือ่ให้ทนักบัความต้องการของประชาชนส่วนรวม 

       - เพือ่ให้เหมาะสมกบัเหตุการณ์สถานการณ์และความจําเป็น    

          การปรับปรุงเปลีย่นแปลงอาจมผีลใน 4 ระดบัคอื 

   

 



1.  ในระดบัฝ่ายปกครอง 

ฝ่ายปกครองผู้รับผดิชอบ มหีน้าที ่

 -  ต้องพฒันาบริการสาธารณะของตนเองเสมอ เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการและสร้างความพอใจให้ประชาชน   

-  ถ้าการให้บริการไม่เพยีงพอหรือไม่มคีุณภาพประชาชนร้องเรียน 

จําเป็นต้องมกีารปรับปรุงแก้ไข พฒันา 

 



2.  ระดบัพนักงานของ

ฝ่ายปกครอง 

 

พนักงานของฝ่ายปกครอง ต้อง

ยอมรับในผลทีเ่กดิขึน้จากการ

ปรับปรุง เปลีย่นแปลง เช่น 

       มกีารปรับเปลีย่นโครงสร้าง

องค์การ  วธีิการทาํงาน มกีาร 

โยกย้ายสับเปลีย่นงาน  

     ต้องพฒันาตวัเองเพือ่ให้มกีาร

ปรับปรุงแก้ไขให้การดาํเนินการดี

ขึน้ 

 

 

 



3.  ในระดบัคู่สัญญาทางปกครอง 

       คู่สัญญาทางปกครอง ต้องพร้อมทีจ่ะปรับปรุง พฒันาบริการ

สาธารณะทีท่าํให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน  

       รัฐมสิีทธิขอแก้ไขเปลีย่นแปลง ข้อสัญญาได้เพือ่การปรับปรุง 

เปลีย่นแปลงให้ทนัสมยั ตอบสนองความต้องการทีเ่ปลีย่นไปได้ 

 



4. ระดบัผู้ใช้บริการ 

      ผู้ใช้บริการ ต้องยอมรับสภาพดงันี ้

 4.1  ยอมรับการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง  

แก้ไข เปลีย่นแปลง ยกเลกิ บริการสาธารณะ เพือ่ความ

เหมาะสม 

 4.2  ยอมรับในการปรับเปลีย่น ราคาค่าบริการซ่ึงจะนําไป

พฒันาการบริการให้ดขีึน้ เช่น ขึน้ค่านํา้  ค่าไฟฟ้า ค่าโดยสาร    

-                   รถเมล์ รถไฟ เคร่ืองบิน 



     องค์กรทีม่หีน้าทีใ่นการจัดทาํบริการสาธารณะ 

โดยหลกัการ 

    รัฐเป็นผู้มอีาํนาจหน้าทีใ่นการจัดทาํบริการสาธารณะโดย

มอบหมายให้องค์กรฝ่ายปกครองเป็นผู้จัดทาํ 

 



สาเหตุทีรั่ฐต้องเข้ามา

เป็นผู้ผลติสินค้า หรือ

จัดทาํบริการบาง

ประเภท 

1.สินค้าหรือบริการบางอย่างเป็น

สินค้าสาธารณะ(Public Good) ทีต้่อง

มกีารบริโภคร่วมกนั ไม่สามารถกดี

กนัผู้บริโภคได้ เช่น การป้องกนั

ประเทศ  การรักษาความปลอดภยั 

2. การผลติสินค้าและบริการบาง

ประเภทมลีกัษณะผูกขาดโดย

ธรรมชาต ิหรืออาจส่งผลกระทบต่อ

ความมัน่คงของประเทศเช่น การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาต ิป่า ทีด่นิ  

 

 

 



ปัจจัยทีใ่ช้ในการ

ตดัสินใจ คอื 

   

 

         

 

-  ความเป็นเอกภาพและความมัน่คงของรัฐ  

ผลประโยชน์ของ สังคมโดยรวม 

-ความต้องการของประชาชน  ประโยชน์สุข

ของประชาชน ผลประโยชน์สาธารณะ 

- เช่น กจิการทางด้านพลงังาน กจิการ

สาธารณูปโภคต่างๆ ไฟฟ้า ก๊าซ โทรศัพท์ 

เป็นกจิการทีส่่งผลกระทบต่อความมัน่คง

ทางเศรษฐกจิของรัฐ และประโยชน์สุขของ

ประชาชน  

-รัฐจึงต้องเข้ามาผูกขาดอาํนาจในการผลติ

และดาํเนินการเองทั้งหมด 

 



    การทีรั่ฐจะตดัสินใจว่าควรเข้ามาแทรกแซง หรือเข้ามาทาํหน้าที่

ในการผลติสินค้าหรือจัดทาํบริการประเภทใด มากน้อยเพยีงใด 

 การออกกฎหมายมากาํหนดให้รัฐเท่าน้ันทีม่อีาํนาจหน้าทีใ่นการ

ผลติและจัดทาํบริการสาธารณะน้ันๆ เช่น การป้องกนัประเทศ การ

อาํนวยความยุตธิรรม  การจัดทาํสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่นไฟฟ้า 

การส่ือสารโทรคมนาคมฯ ลฯ 



กจิการสาธารณะ 

มเีป้าหมายคอื 

- เพือ่สร้างให้ประชาชนทุกกลุ่มมโีอกาส

เข้าถึงบริการสาธารณะได้ เพราะกจิการที่

รัฐเป็นผู้จัดทาํไม่ได้มุ่งหวงัผลกาํไรเหมอืน

เอกชน  

-เพือ่ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างเพยีงพอ เสมอภาค เป็น

ธรรม 

-รักษาความมัน่คงของรัฐ 



ในอดตี รัฐต่างๆจําเป็น 

ต้องสร้างระบบกลไก

ต่างๆเพือ่เสริมความ

แขง็แกร่งให้รัฐ เช่น  

   ระบบทหาร ระบบ

กฎหมาย ระบบเศรษฐกจิ 

ระบบเงนิตรา ระบบ

การศึกษา ระบบภาษี 

ฯลฯ 

 

ดงัน้ัน รัฐจําเป็นต้องออก

กฎหมายมากาํหนดให้รัฐ

(ส่วนกลาง/รัฐบาลกลาง) เท่าน้ัน

ทีม่อีาํนาจหน้าทีใ่นการสร้าง

มาตรฐาน และดาํเนินกจิการ

ต่างๆเองทั้งหมด เพือ่ความ

มัน่คงและมเีอกภาพของรัฐ 



     เมือ่สังคมเจริญก้าวหน้า  และขยายใหญ่ขึน้ ประชาชน สังคม  

ภาคเศรษฐกจิมคีวามต้องการ ส่ิงอาํนวยความสะดวกในการดาํรง

ชีพ และ การประกอบกจิการต่างๆ 

  เช่น    ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ   ไฟฟ้า นํา้ประปา โทรศัพท์ 

ถนน การขนส่งคมนาคม รัฐได้มอบให้หน่วยงานราชการ หรือ

จัดตั้งรัฐวสิาหกจิต่างๆมาเป็นผู้จัดทาํและดาํเนินการเอง 



ความต้องการ

ของประชาชน 

ชุมชน มคีวาม

หลากหลาย 

ต่อมา ประชาชน ชุมชนมคีวามรู้ สามารถ

ดูแลช่วยเหลอืตนเองได้มากขึน้ มกีาร

รวมตวักนัเป็นองค์กรต่างๆ มรีะบบ

เศรษฐกจิ สังคมเป็นของตนเอง 

    รัฐต้องยอมรับและให้ชุมชนทีม่ศัีกยภาพทางเศรษฐกจิ สังคม 

ปกครองดูแล จัดการแก้ไขปัญหาของตนเอง 

     โดยสถาปนาชุมชนน้ันขึน้มาเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่น  ให้

สิทธิและอาํนาจในการปกครอง บริหารจัดการกจิการภายในชุมชน

ได้เอง 

 



ระบบการพฒันารัฐต้องปรับเปลีย่นจากแนวคดิและวถิีทางดั้งเดมิ 

จากหลกัการทีว่่า 

 
   การผลติสินค้าสาธารณะ (Public Goods) หรือ การจัดทาํบริการ

สาธารณะเป็นบทบาท อาํนาจของรัฐ(ส่วนกลาง)เท่าน้ัน 

      รัฐต้องยอมรับหรือรับรองให้ประชาชนปกครองตนเองมากกว่า

ทีรั่ฐจะเป็นฝ่ายปกครองประชาชนเพยีงฝ่ายเดยีว 

          

 



แนวคดิเกีย่วกบัการแบ่งภารกจิระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น 

 

รัฐเป็นผู้ผูกขาด

อาํนาจในการ

จัดทาํบริการ

สาธารณะ ทีม่ี

ลกัษณะ 

1. ประโยชน์มหาชนของรัฐ คอืประโยชน์ที่

คนส่วนใหญ่มส่ีวนได้ส่วนเสียร่วมกนั 

2. รัฐจําเป็นต้องทาํเพือ่ความเป็นเอกภาพ

และความมัน่คงของสังคม  เช่น 

       กจิการทหาร เงนิตรา ระบบการเงนิการ

คลงั การอาํนวยความยุตธิรรม การ

ตดิต่อสัมพนัธ์กบัต่างประเทศ 

     

 

 



 กจิการทีเ่กีย่วข้องกบั

ผลประโยชน์ หรือ 

ความต้องการของ

ประชาชน/ชุมชน 

เฉพาะแห่ง 

- 

กจิการทีเ่กีย่วข้องกบัผลประโยชน์

ชุมชน หรือความต้องการของ

ประชาชนเฉพาะแห่ง เช่น  

การดูแลชีวติความเป็นอยู่ของ

ประชาชน การจัดการศึกษา การ

จัดการขยะ การจัดสถานทีพ่กัผ่อน 

ถนน ทางเท้า การดูรักษา

ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 



         

    การตดัสินใจถ่ายโอน

อาํนาจในการจัดทาํบริการ      

สาธารณะให้กบัประชาชน

ในชุมชน / ท้องถิ่น 

 

 1. เพือ่ให้สามารถจัดทาํบริการ

สาธารณะได้อย่างทัว่ถึงและ

สอดคล้องกบัความต้องการของ

ประชาชนในแต่ละท้องที่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึน้ 

 2.เพือ่ผลประโยชน์ของท้องถิ่น 

เพราะประชาชนในแต่ละพืน้ทีย่่อม

มสีภาพปัญหา และความต้องการที่

แตกต่างกนั 

       

 



            

   การกระจาย

อาํนาจในการ

จัดทาํบริการ

สาธารณะระหว่าง

รัฐ(ส่วนกลาง)กบั

ท้องถิ่น อาจมี

ความแตกต่างกนั 

   -ตามศักยภาพและความสามารถของ

ท้องถิ่น และระบบการปกครอง 

-รัฐเดีย่ว มรัีฐบาลการกระจายอาํนาจ

เป็นไปในลกัษณะของการมอบหมาย

ภารกจิจากส่วนกลางไปให้ท้องถิ่นทาํ

ตามนโยบายเท่าน้ัน 

-รัฐรวม การกระจายอาํนาจเน้นการ

แบ่งภารกจิทีเ่กีย่วกบัการดูแลชีวติ

ความเป็นอยู่ของประชาชนไปให้

รัฐบาลท้องถิ่นทาํ 



     บริการสาธารณะทีก่าํหนดให้เป็นภารกจิของรัฐทีต้่องจัดทาํ       

อาจแบ่งเป็น  2ระดบั 

    1.บริการสาธารณะ

ระดบัชาต ิ

 

2. บริการสาธารณะ

ระดบัท้องถิ่น 



บริการสาธารณะระดบัชาตทิีจ่ัดทาํโดยรัฐ(ส่วนกลาง)และอยู่ใน

อาํนาจรัฐ  อาจแบ่งเป็น 

   บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความมัน่คงปลอดภยั ของ

ประเทศ      เป็นภารกจิทีรั่ฐต้องเป็นผู้ดาํเนินการเอง เพือ่ความเป็น

เอกภาพและสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชน ว่า รัฐสามารถรักษา

ความมัน่คง  ปกป้องประชาชน ประเทศชาต ิให้รอดพ้นจากการ

คุกคามจากภยัคุกคามจากภายในและภายนอกได้เช่น  ความมัน่คง

ทางทหาร ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ    

 



2.2 บริการสาธารณะทางด้านการรักษาความสงบและความ

ปลอดภยัของสังคม   ประกอบด้วย 

 -  การดาํเนินกจิกรรมเกีย่วกบัการรักษาความมัน่คงของสังคม 

 -  การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สิน 

 -  รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม 

 -การจัดการ ดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 



 2.บริการสาธารณะทางด้านการยุตธิรรม เป็น

ภารกจิทีรั่ฐต้องจัดทาํเอง เพือ่เป็นการอาํนวยความ

ยุตธิรรมให้กบัประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค 

โดยหลกัการ   ในสังคมทีป่กครองโดยหลกันิตธิรรมต้องมกีฎหมาย

ทีด่ ี    มกีระบวนการยุตธิรรมทีป่ระกอบด้วยสถาบัน  บุคลากร

ระบบการบริหารจัดการทีป่ระชาชนมสิีทธิและโอกาสเข้าถึงบริการ

ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มคีวามโปร่งใส มคีวามเสมอภาค ไม่เลอืก

ปฏิบัต ิสามารถสร้างความเช่ือมัน่ ให้ประชาชนทุกคนและสังคม

โดยรวมว่ามคีวามยุตธิรรม 

 



            แนวคดิและหลกัการบริหารงานยุตธิรรม 

 
1 ต้อง มกีารกาํหนดนโยบายการอาํนวยความยุตธิรรมระดบัซาติที่

ชัดเจน 

2 ต้องมรีะบบการทาํงานทีม่ลีกัษณะทีเ่ป็นกระบวนการยุตธิรรมทีม่ี

เอกภาพ   มรีะบบการคานดุลอาํนาจกนัอย่างสมดุล 

   ระบบงานในกระบวนการยุตธิรรมต้องมลีกัษณะทีเ่ป็นระบบทีม่ี

ความเช่ือมโยงระบบย่อยๆทุกระบบให้สามารถทาํงานประสาน

ภารกจิของฝ่ายต่างๆทีเ่กีย่วข้องกนัได้อย่างมปีระสิทธิภาพ    

 

 

 



     เช่น กระบวนการยุตธิรรมทางอาญา             

ของไทยประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ  

      ได้แก่ สํานักงานตาํรวจแห่งซาต ิ       

สํานักงานอยัการสูงสุด  กรมการปกครอง         

สภาทนายความ      กรมราชทณัฑ์  กรมประพฤต ิ

กรมพนิิจและคุ้มครองเดก็และเยาวชน   

      ป.ป.ง. กรมสอบสวนคดพีเิศษ  สถาบันนิติ

วทิยาศาสตร์ ศาลยุตธิรรม  ศาลทหาร ศาล

ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ  ฯลฯ   

      



   การทาํงานของทุกส่วนภาค และทุกขั้นตอน ต้องเน้น 

 1. การสร้างระบบทีส่ามารถเช่ือมโยงกนัอย่างต่อเน่ือง มรีะบบการ

คานและดุลอาํนาจกนัอย่างสมดุล เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ใน

กระบวนการยุตธิรรม 

2.การให้บริการในเชิงของการคุ้มครองสิทธิของผู้ที่เกีย่วข้อง โดยมี

ฐานคดิว่า เจ้าหน้าทีรั่ฐมหีน้าทีต้่องให้ความช่วยเหลอื ปกป้อง

คุ้มครองสิทธิของประชาชน 

 3. ต้องไม่ให้บริการเชิงอาํนาจ โดยคดิว่า ประชาชนคอืผู้มาร้องขอ

อาํนาจเจ้าหน้าทีรั่ฐให้ดาํเนินการให้ 



4. บริการสาธารณะทางด้านการศึกษา 

เป็นภารกจิของรัฐทีต้่องจัดบริการ

ทางการศึกษาให้ประชาชนโดยหลกัการ  

 

โดยหลกัการ   รัฐต้องมกีฎหมายบังคบัให้ประชาชนทุกคนต้องเข้า

รับศึกษาขั้นพืน้ฐาน เป็นการศึกษาภาคบังคบั โดยรัฐจัดให้เปล่า 

      แต่การศึกษาภาคบังคบัของแต่ละประเทศจะกาํหนดไว้ระดบัใด

ขึน้อยู่กบัความพร้อมของแต่ละประเทศ 

          รัฐต้องจัดและมอบหมายให้มสีถาบันหรือองค์กรมาทาํหน้าที่

ในการจัดการศึกษาในระดบัต่างๆให้ประชาชนอย่างชัดเจน 

  

 



      5 บริการสาธารณะทางด้านสังคม     

เป็นบริการทีเ่กีย่ว ข้องกบักบัการให้ความช่วยเหลอื  สงเคราะห์  

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

        เช่น คนยากจน  พกิาร  เดก็และเยาวชน     ทีถู่กทอดทิง้  

เร่ร่อนจรจัด   โดยรัฐจะมกีารออกกฎหมาย กาํหนดกฎเกณฑ์  การ

ให้ความช่วยเหลอืในค้านต่างๆ เช่น   การจัดหางาน  การจัดหาทีพ่กั

อาศัย    การรักษาพยาบาล  การจัดสวสัดกิารสังคม  ฯลฯ 



                           หมายถึง 

1. บริการสาธารณะ ที่ถูกกาํหนดให้เป็นภารกจิ และอาํนาจ

หน้าทีโ่ดยตรงของท้องถิ่น   

2.บริการสาธารณะทีท้่องถิ่นเป็นผู้รับมอบหมายจากรัฐ

(ส่วนกลาง) ให้เป็นผู้ดาํเนินการแทน 

 

บริการสาธารณะระดบัท้องถิ่น 

 



สาเหตุทีม่กีาร

กระจายอาํนาจใน

การจัดทาํบริการ

สาธารณะให้ท้องถิ่น 

รัฐบาลประสบปัญหาการคลงั ทาํให้ไม่

สามารถจัดบริการสาธารณะและ

สวสัดกิารต่างๆให้ประชาชนได้อย่าง

เพยีงพอ 

ประชาชนไม่พอใจในบริการสาธารณะที่

รัฐจัดให้  

รัฐบาล(ส่วนกลาง) จึงมแีนวคดิพฒันา

ระบบให้ประชาชนในชุมชนเป็นผู้จัดทาํ

เองโดยรัฐเป็นผู้กาํกบั ดูแล 



  

การกระจาย

อาํนาจหลงั

ทศวรรษ 

1940 

 

   ภารกจิทีม่อบหมายให้ท้องถิ่นทาํได้แก่ 

    การจัดการศึกษา สาธารณสุข วางแผนการใช้

ทีด่นิ การเคหะ จัดการจราจร การจ้างงาน ฝึก

อาชีพ  จัดสวสัดกิาร และสาธารณูปโภคต่างๆ  

     

    ส่วนกลางทาํหน้าทีก่าํกบัดูแล ช่วยเหลอื 

พฒันาให้ท้องถิ่นเป็นสถาบันทีม่ศัีกยภาพ อยู่ได้

อย่างยัง่ยนื 

         

 



    การกระจายอาํนาจของตะวนัตกมเีป้าหมายทีชั่ดเจน 

1) เพือ่ให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดทาํบริการสาธารณะตอบสนอง

ความต้องการทีห่ลากหลายของประชาชนในพืน้ทีไ่ด้ 

อย่างมปีระสิทธิภาพ โดยให้ประชาชนมส่ีวนร่วม 

2) เพือ่ให้คนในท้องถิ่นมโีอกาสเรียนรู้ พฒันาตนเอง ให้

สามารถจัดการดูแล ป้องกนัแก้ไขปัญหากนัเอง พึง่พงิ

ตนเองได้ 

3)  เพือ่เป็นการยกระดบัศักยภาพให้คนมคีวามรู้ความคดิ 

สามารถใช้วจิารณญาณได้เองว่า อะไรผดิ ถูก 



เมือ่รัฐมกีารจัดแบ่ง

องค์กรทางการ

ปกครองออกเป็น

ส่วนกลาง  ส่วน

ท้องถิ่น 

  จําเป็นต้องมกีารจัดแบ่งภาระหน้าที่

ระหว่างส่วนกลาง (รัฐบาลกลาง)และ

ท้องถิ่น (รัฐบาลท้องถิ่น) ให้ขดัเจน 

โดยเฉพาะเมือ่มกีารจัดแบ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นออกเป็นระดบั

ต่างๆซ้อนกนั เช่น 

    ภาค  จังหวดั เทศบาล     จึงต้องมกีฎหมายกาํหนดบทบาท และ

แบ่งหน้าทีค่วามรับผดิชอบของ แต่ละระดบัให้ชัดเจน 

 



    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบ่งเป็นญีปุ่่ น แบ่งเป็น 2ระดบั

คอื 

   -  จังหวดั และเทศบาล 

    ท้องถิ่น มข้ีาราชการและลูกจ้าง 3,267,188คน 

     - ส่วนกลางมี 550,000 คน 

เช่น   การกระจายอาํนาจของประเทศญีปุ่่ น  การแบ่งภารกจิ

ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น  



ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จํานวนทีน่ั่ง 

ผู้ว่าราชการจังหวดั 47 

สมาชิกสภาจังหวดั 2,941 

นายกเทศมลตรีเมืองใหญ่ 668 

สมาชิกสภาเมืองใหญ่ 19,283 

นายกเทศมนตรีเมืองเลก็และหมู่บ้าน 2,564 

สมาชิกสภาเมืองเลก็และหมู่บ้าน 41,640 

หัวหน้าเขตพเิศษในกรุงโตเกยีว 23 

สมาชิกสภาเขตเศรษฐกจิพเิศษในกรุงโตเกยีว 1,014 



          การแบ่งภารกจิระหว่างรัฐบาลกลาง กบัจังหวดั และเทศบาล 

มกีารกาํหนดไว้อย่างชัดเจน  

        การแบ่งภารกจิระหว่างส่วนกลาง และท้องถิ่น จะแบ่งงาน

ออกเป็น 2 ระดบั 

 1  ภารกจิของจังหวดั และเทศบาล ทีเ่ป็นงานของท้องถิ่นโดยตรง 

คอืกจิกรรมทุกอย่างทีเ่กีย่วข้องกบัการดาํรงชีวติของประชาชน 

 2 ภารกจิของรัฐบาลกลาง ทีม่อบหมายให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดาํเนินการ

แทน  โดยมอบให้จังหวดัทาํ 70%  ให้เทศบาลทาํ 30 % 



    งานของท้องถิน่  มีการแบ่งภารกจิ 

    - งานในระดบัจงัหวดั จะเป็นงานทีม่ีลกัษณะครอบคลมุพืน้ทีก่ว้างทั้ง

จงัหวดั  เช่น  

     งาน การก่อสร้าง  งานประสานการดาํเนินงานระหว่างเทศบาลใน

จงัหวดั   งานทีต้่องอาศัยเทคโนโลยรีะดบัสูง  เช่นการแพทย์ 

     งานด้านสังคมและการศึกษา   เช่นการดูแลเดก็เลก็  จงัหวดัเป็นผู้

กาํหนดมาตรฐาน อนุมัตใิห้มีการจดัตั้ง และตรวจสอบ   โดยเทศบาลเป็น

ผู้ดาํเนินการ 

    ด้านการศึกษา ท้องถิน่เป็นผู้ดาํเนินการเอง ใช้งบประมาณท้องถิน่ 87% 



     ด้านการรักษาความมัน่คงภายใน  เช่น กจิการตาํรวจ ดบัเพลงิ 

จังหวดัเป็นผู้ดาํเนินการ   โดยใช้งบท้องถิ่น 80% 

     ด้านการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน  ไม่มกีารแบ่งแยกทีชั่ดเจน 

ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ส่วนกลางเป็นผู้รับผดิชอบ    ถ้าเป็น

โครงการขนาดเลก็จะมอบหมายให้ท้องถิ่นรับผดิชอบ 

  ด้านการเงนิและการคลงั    มกีารแบ่งหน้าทีก่ารจัดเกบ็ภาษี

ระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น คดิเป็นอตัรา  3:2   

       เป็นการจัดเกบ็ระดบัประเทศ 57.9% ระดบัท้องถิ่น 42.1% 

 



  ระบบเงนิอุดหนุนท้องถิ่น  กฎหมายกาํหนดให้ส่วนกลางให้เงนิ

อุดหนุนท้องถิ่นแบบทัว่ไป โดยจะให้ท้องถิ่นทีม่รีายได้น้อยและ

ต้องการพฒันาให้มคีวามเจริญ ทดัเทยีมกบัท้องถิ่นทีเ่จริญแล้ว 

  ระบบเงนิอุดหนุนพเิศษ จะจัดสรรให้กบัท้องถิ่นทีม่คีวามต้องการ

ก่อสร้างโรงการพเิศษ สามารถขอรับเงนิอุดหนุนได้ 

  การจัดเกบ็ภาษี   เทศบาลเป็นผู้จัดเกบ็แล้วส่งให้จังหวดั             

การจัดเกบ็ของส่วนกลางจะมหีน่วยงานสาขาเป็นผู้จัดเกบ็ 

  การแบ่งรายได้  รายได้จากภาษทีั้งประเทศ นําไปใช้ส่วนกลาง 

38% ท้องถิ่นใช้ 61.9% คดิเป็นอตัราส่วน 2:3         



   การปกครองท้องถิ่นไทย  

    แม้มกีารจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา 100ปีเศษ การ

กระจายอาํนาจไม่มเีป้าหมายทีชั่ดเจน 

     การกระจายอาํนาจให้ท้องถิ่นไทยมปัีญหา 

1) องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยถูกทาํให้อ่อนแอ เน่ืองจากถูก

ครอบงาํจากส่วนกลางและภูมภิาคมาโดยตลอด 

2) องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยมแีต่หน้าทีแ่ต่ไม่มอีาํนาจทีแ่ท้จริง 

ไม่ว่าด้านการกาํหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การ

บริหารงานบุคคล บริหารการคลงั 



 3) องค์กรปกครองท้องถิ่นไทยถูกทาํให้จน เพราะไม่มอีสิระในเร่ือง

การเงนิการคลงั ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดเกบ็ภาษ ีและการ

จัดสรรภาษี 

4) ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่น  ความสําเร็จในการ

บริหารงานท้องถิ่นต้องมี 

      ผู้บริหารองค์กรทีม่ศัีกยภาพ  มวีุฒิภาวะ และมคีวามเป็นมอื

อาชีพ  มจีิตวญิญาณทีจ่ะทาํงานเพือ่ผลสําเร็จของชุมชนอย่าง

แท้จริง  ประชาชนในท้องถิ่นต้องมคีุณภาพ มกีารศึกษาสามารถที่

จะคดิเป็น  มองเห็นผลลพัธ์ทีเ่กดิจากการตดัสินใจของตน 



การจัดทาํบริการ

สาธารณะโดยเอกชน 

แนวคดิในการเพิม่บทบาท

ให้เอกชนเข้ามาเป็นผู้ผลติ

หรือจัดทาํบริการสาธารณะ  

      เร่ิมเป็นกระแสกดดนั

รัฐบาลประเทศต่างๆในช่วง

หลงัทศวรรษที ่1980 

ฉันทานุมตัวิอชิงตนั(Washington 

Consensus) ทีว่างหลกัการสําคญั 

   การเปิดเสรี(liberalization)  การ 

ทบทวนกฎระเบียบเก่าๆของรัฐ 

(deregulation) ยกเลกิการควบคุม

กจิการโดยรัฐ และทาํให้เป็นของ

เอกชน (Privatization) 



  Nationalization 

คอืการโอนกจิการทีม่คีวามสําคญัต่อการ

ดาํรงชีวติของประชาชนมาเป็นของรัฐ 

เพือ่ให้ประชาชนทุกกลุ่มมโีอกาสได้รับ

บริการสาธารณะต่างๆมอีทิธิพลในอดตีที่

ผ่านมา 

 

    Privatization 

 

-เป็นกระแสกดดนัให้รัฐบาลประเทศต่างๆใน

ยุโรป โดยเฉพาะประเทศที่เน้นการให้

สวสัดกิารโดยรัฐ(Welfare state)  มาตั้งแต่ปี 

ค.ศ. 1980 

 



Privatization หรือ     

การแปรรูปให้เป็น  

เอกชน หมายถงึอะไร 

 หมายถึง กระบวนการใดๆที่ลด

บทบาท หรือกจิกรรมของภาครัฐที่

มต่ีอธุรกรรมทางเศรษฐกจิ อาจ

รวมถึงการลดภาระของรัฐโดยการ

ขายทรัพย์สิน หรือหุ้นส่วนกจิการ

ทีรั่ฐเป็นเจ้าของ (divestiture) 

- การเพิม่บทบาทของภาคเอกชน

เข้าไปในกจิการของรัฐ ด้วยการ

ลด-เลกิ บทบาทในการบริหารหรือ

ความเป็นเจ้าของของรัฐลง 

 



การเพิม่บทบาทของเอกชนในการเข้ามาจัดทาํบริการสาธารณะ อาจ

ทาํได้โดยการมอบอาํนาจให้เอกชนทาํแทน หรือทาํร่วม ในรูปแบบ

ต่างๆดงันี ้

 1 การทาํสัญญาจ้าง (Contracting) ม ี2 รูปแบบคอื 

-การจ้างเอกชนมาดาํเนินกจิกรรมต่างๆ (contract out)โดยได้รับ

ค่าตอบแทนตามทีก่าํหนดไว้ เช่น จ้างทาํความสะอาด รักษาความ

ปลอดภยั ก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร ฯลฯ 

- การจ้างเอกชนมาบริหารงาน  (Management Contract) โดยรัฐ

เป็นผู้ควบคุมดูแล เช่น การท่าเรือทาํสัญญาจ้างเอกชนมาบริหาร

ท่าเรือกรุงเทพฯ  

 

 



2 การทาํสัญญาให้เอกชนเช่าดาํเนินการ (Lease Contract)รัฐให้

สิทธิหรือมอบอาํนาจให้เอกชนบริหารจัดการทรัพย์สินของรัฐ 

-  เอกชนเข้ามาบริหารทรัพย์สินทีรั่ฐมอียู่แล้ว ภายใต้ กฎระเบียบที่

รัฐกาํหนด 

-  ค่าตอบแทนจากการดาํเนินการ แบ่งเป็น 2 ส่วน ตามข้อตกลง 

ส่วนหน่ึงเป็นของรัฐ อกีส่วนเป็นของเอกชนผู้รับมอบอาํนาจ-   

        เช่น โครงการให้เอกชนเช่าลงทุนพฒันาและประกอบการ ท่า

เทยีบเรือตู้สินค้า  ท่าเรือนํา้ลกึแหลมฉบัง จํานวน 5ท่า ของการ

ท่าเรือแห่งประเทศไทย 

 

 



    

 

3.สัญญา

สัมปทาน   

(Concessions) 

เป็นสัญญาทีฝ่่ายปกครองมอบหมายให้เอกชน

เป็นผู้จัดทาํบริการสาธารณะ โดย  

   เอกชนเป็นผู้ลงทุน เส่ียงภยั เกบ็ค่าบริการจาก

ผู้ใช้บริการได้ตามเวลาทีก่าํหนดไว้(25-30ปี)  

โดยมกีารแบ่งส่วนรายได้ให้รัฐตามอตัราทีต่กลง

ไว้ในสัญญา 

   เมือ่หมดสัญญาส่ิงก่อสร้าง ทรัพย์สินต่างๆต้อง

เป็นกรรมสิทธ์ิของรัฐ 

     รูปแบบการให้สัมปทานมหีลายวธีิ  ได้แก่ 

 



      

BOT (Build-

Operate -

Transfer) 

      เอกชนเป็นผู้ลงทุน ออกแบบ ดาํเนินการ

ก่อสร้าง บริหารจัดการตามระยะเวลาทีต่กลงไว้

ในสัญญา และ มกีารกาํหนดส่วนแบ่งรายได้ให้

หน่วยงานรัฐทีเ่ป็นคู่สัญญา 

          เมือ่ส้ินสุดสัญญา ผู้รับสัมปทานต้องโอน

กจิการและทรัพย์สินทั้งหมดให้หน่วยงานรัฐที่

เป็นคู่สัญญา 

          เช่น  สัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลือ่นที ่  

และกจิการโทรคมนาคม ทีท่ศท. และ กสท. ทาํ

กบัเอกชนให้ดาํเนินกจิการโทรศัพท์เคลือ่นที ่ 

 



          

BOOT (Build-

Operate-Own-

Transfer) 

       ให้เอกชนเข้ามารับผดิชอบระดมทุน 

ออกแบบก่อสร้าง และดาํเนินโครงการใหม่ 

ในช่วงระยะเวลาหน่ึงทีก่าํหนดในสัญญา  

       เมือ่หมดอายุสัญญา กรรมสิทธ์ิใน

ทรัพย์สิน และความรับผดิชอบในโครงการ

ทั้งหมดตกเป็นของหน่วยงานรัฐทีเ่ป็น

คู่สัญญา 

         เช่น โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดนิ ที่

กระทรวงคมนาคมทาํกบับริษทัรถไฟฟ้า

กรุงเทพ จํากดั  สัมปทานรถไฟฟ้าBTS 

 



           

BTO (Build-Transfer-

Operate) 

เอกชนเป็นผู้ลงทุน ออกแบบ ก่อสร้าง 

และโอนทรัพย์สินตามทีต่กลงไว้ใน

สัญญาให้รัฐ  และเอกชนเป็นผู้บริหาร

กจิการไปตลอดอายุสัมปทาน 

        เช่น การทางพเิศษฯ ให้เอกชน

ลงทุนในกจิการโครงการทางด่วนขั้นที ่

2      

    โครงการโทรศัพท์ 3ล้านเลขหมาย

ขององค์การโทรศัพท์ 



BOO (Build-Own-

Operate) 

   การให้เอกชนลงทุน 

ดาํเนินการและเป็นเจ้าของ แต่

รัฐเป็นผู้รับซ้ือผลผลติ โดยเปิด

โอกาสให้เอกชนมาประมูล

แข่งขนั 

   เช่น กฟผ.ให้เอกชน

ดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใน

รูปของผู้ผลติอสิระและขายให้ 

กฟผ. 



ม ี3แนวทาง 

   - รัฐลดสัดส่วนการถือหุ้นและนําหุ้นออก

ขายให้เอกชน ประชาชนทัว่ไป โดยภาครัฐ

ยงัคงถือหุ้นมากกว่า 50% 

 - รัฐลดสัดส่วนการถือหุ้นน้อยกว่า 51% 

   - การจัดตั้งบริษทัย่อย หรือ บริษทัลูกของ

รัฐวสิาหกจิ ขึน้มาดาํเนินการแทน โดยรัฐ

เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในขั้นแรก แล้วเพิม่ทุน

และนําหุ้นออกขายมากกว่า 51% 

4  การกระจายหุ้น

ในตลาดหลกัทรัพย์ 

(Divestiture) 



5 ร่วมทุนกบัเอกชน (Joint-Venture with Strategic Partners)  

เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนทีม่ปีระสบการณ์ในกจิการ

น้ันๆ เพือ่ช่วยขยายขอบข่ายให้กว้างขึน้ เช่นการบินไทยร่วมทุนกบั

เอกชน 30%จัดตั้งครัวการบินไทย  

 6 ยุบเลกิและจําหน่ายจ่ายโอนกจิการ(Trade Sale and 

Liquidation) ให้เอกชน เพราะเห็นว่ารัฐไม่จําเป็นต้องทาํเอง 

 
7 การให้ดาํเนินการเสรี  (liberalization) โดยให้เอกชนสามารถ

ดาํเนินกจิการได้ โดยไม่ต้องขอสัมปทานจากรัฐอกีต่อไป 

 



Privatization 

 คอืการแปรสภาพการดาํเนินกจิการของรัฐให้

เป็นของเอกชน 

  - ตั้งแต่รูปแบบทีอ่่อนทีสุ่ด คอื การเปลีย่น

รูปแบบโครงสร้างการบริหารให้มลีกัษณะเชิง

ธุรกจิมากขึน้ เช่น การแปรสภาพเป็น บริษทั 

จํากดั  แต่กจิการยงัเป็นของรัฐทั้งหมด เช่น 

บริษทัไปรษณย์ีไทย จํากดั 

   - จนถึงระดบัเข้มทีสุ่ดคอืการแปรสภาพ

ความเป็นเจ้าของ จากของรัฐไปเป็นของ

เอกชน โดยเอกชนถือหุ้นมากกว่า 50% 

 



การแปรรูปกจิการของ  

รัฐไปเป็นของเอกชน

(Privatization) ใน

ทศวรรษที่ 1980 

  ประเทศในยุโรปประสบปัญหาขาดดุล

งบประมาณ  รัฐบาลของประเทศต่างๆ

จึงแก้ปัญหาโดย 

      1) ตดังบสวสัดกิารสังคม  

      2) ขายหุ้นรัฐวสิาหกจิให้เอกชนเพือ่

ลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาล 

      3) เพือ่เปิดให้มกีารแข่งขนัโดยเสรี

ในธุรกจิ 

      4) เพิม่คุณภาพบริการ ลดต้นทุน 

ลดค่าบริการให้ถูกลง 

        

 



วธีิการแปรรูปรัฐวสิาหกจิที่

ใช้คอื 

1.  การขายรัฐวสิาหกจิ

บางส่วน หรือทั้งหมดให้

เอกชน 

2.  การให้เอกชนรับเหมา

งานไปทาํ 

 

เหตุผลทีย่กเป็นข้ออ้างคอื  

 เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพของการ

บริการและการจัดการ 

       ภายใต้สมมตฐิานทีว่่า “การ

ดาํเนินงานแบบเอกชนมกีาร

แข่งขนัสูง ถ้าการประกอบการไม่

มปีระสิทธิภาพจะอยู่ในตลาด

ไม่ได้ ผู้ประกอบการทุกรายต้อง

สร้างความพอใจให้ลูกค้า ด้วย

คุณภาพและราคา” 

 



หลกัการสําคญัของการแปรรูป

รัฐวสิาหกจิคอื การสร้างการ

แข่งขนัให้เกดิขึน้ให้มากทีสุ่ด 

การผูกขาดโดยเอกชนจะ

เกดิขึน้  

 ถ้าไม่มกีารแข่งขนั หรือ 

มกีารแข่งขนักนัน้อย 

 - การรวมกลุ่มตกลงกนัในการขาย

หรือ การฮ้ัวกนักาํหนดราคาจะเป็น

แนวทางทีผู่้ประกอบการนํามาใช้

เพือ่แสวงหาผลกาํไร 

   -แต่เกดิ ภาวการณ์แข่งขนัสูงของ

ธุรกจิ การเพิม่ผลกาํไร ต้องทาํโดย 

การลดต้นทุนหรือเพิม่ยอดขายโดย

การเพิม่คุณภาพ นําเทคโนโลยมีาใช้

ในการทาํงานเพราะ การเพิม่ราคา

ทาํได้ยาก 

 



การแปรรูปกจิการของ

รัฐทีม่ลีกัษณะผูกขาด 

มกีารแข่งขนัตํา่ 

ต้องมกีารกาํหนดกฎเกณฑ์ กตกิาที่

เข้มงวด มกีฎหมายที่กาํหนดควบคุม

เร่ืองราคา มาตรฐานบริการ ฯลฯเพือ่

สร้างหลกัประกนัให้ผู้บริโภคว่าจะไม่ถูก

เอาเปรียบ เช่น 

 

 
การแปรรูปกจิการผูกขาดในองักฤษ เช่น British Telecom, British 

Gas, British Airport Authority, Electricity Authority  ซ่ึงเป็น

กจิการทีเ่ป็นเส้นเลอืดใหญ่ของระบบเศรษฐกจิ 

 



รัฐบาลได้กาํหนดมาตรการไว้ดงันี ้ 

  1 ให้หุ้นส่วนใหญ่เป็นขององักฤษ คอื รัฐบาลถือหุ้นใหญ่ 49%  

หุ้นทีเ่หลอืขายให้พนักงาน  ประชาชน  เอกชน  องักฤษ  ขายให้

ต่างชาตน้ิอยมาก                

2    กาํหนดให้การดาํเนินงานต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย 

Privatization  Act       มกีารจัดตั้งคณะกรรมการป้องกนัการ

ผูกขาด     คณะกรรมการควบคุมราคากจิการแต่ละแขนง   

     รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นทีรี่ยกว่า Golden share ซ่ึงมสิีทธิพเิศษ

เหนือเอกชน มสิีทธิคดัค้านการกระทาํของผู้บริหารทีเ่ห็นว่าไม่

เหมาะสมได้ 

 



3 . มกีารจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกจิ เพือ่ทาํหน้าทีใ่นการ

คุ้มครองผู้บริโภค เช่นควบคุมราคา และพฤตกิรรมของ

บริษทัเอกชน 

 4. คณะกรรมการป้องกนัการผูกขาด พยายามกระตุ้นให้มกีาร

แข่งขนัเพือ่ให้ประชาชนมทีางเลอืก 

5 . มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการกาํกบัดูแลกจิการ (regulator)  

เพือ่ให้เกดิความโปร่งใสในการดาํเนินการ โดยการเผยแพร่

ข้อมูลเกีย่วกบัการดาํเนินงานให้สาธารณะชนได้ทราบ 

 



  หลกัประกนัการแปรรูปเพือ่ไม่ให้ประชาชนและประเทศเสีย

ประโยชน์ 

 1) ต้องมมีาตรการในการคุ้มครองผลประโยชน์ของรัฐและ

ประชาชนผู้บริโภค 

  2) ต้องมกีารจัดตั้งคณะกาํการกาํกบัดูแลกจิการทีม่กีารแปรรูป

แล้ว (Regulator) ทีม่คีวามเป็นอสิระ มคีวามเป็นกลาง เพือ่

ป้องกนัไม่ให้มกีารแสวงหาผลประโยชน์จากกจิการ 

3) ต้องผลกัดนัให้มกีารแข่งขนัในระดบัสูง ป้องกนัไม่ให้เกดิ

การผูกขาดในกจิการ  



หลกัเกณฑ์การ

ตดัสินใจเลอืก

กจิการมาแปรรูป 

 ก่อนทีรั่ฐตดัสินใจเลอืกบริการสาธารณะ

ทางด้านอุตสาหกรรมและพานิชยกรรมมาแปร

รูป เพือ่ลดการผูกขาด 

  ต้องมกีารกาํหนดแบ่งแยกประเภทของบริการ

สาธารณะไว้ เพือ่ตดัสินใจว่า 

 บริการสาธารณะประเภทใดทีค่วรผูกขาดไว้

ดาํเนินการเองต่อไป 

 บริการสาธารณะประเภทใดที่ควรให้เอกชนเข้า

มาดาํเนินการแทนรัฐหรือดาํเนินการร่วมกบัรัฐ  



หลกัเกณฑ์การ

พจิารณา 

1กจิการในสาขาทีม่กีารแข่งขนัได้ หรือรัฐจัดทาํ

ไม่มปีระสิทธิภาพ เอกชนสามารถทาํได้ดกีว่า 

เช่น กจิการรถเมล์ รถไฟ นํา้ประปา โทรศัพท์ 

ฯลฯ รัฐควรเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามา

ดาํเนินการ 

2. กจิการทีม่ลีกัษณะพเิศษและเป็นบริการ

สาธารณะทีม่คีวามจําเป็นต่อการดาํรงชีวติ    

ของประชาชน กจิการทีม่ลีกัษณะกึง่ผูกขาด   

เช่น กจิการไฟฟ้า รัฐควรเกบ็ไว้ดาํเนินการเอง

เพือ่สร้างความมัน่ใจให้ประชาชน 



การกาํหนด

กฎเกณฑ์หรือ

เงือ่นไขในการ

แปรรูป 

1.การออกฎหมายทีนํ่ามาใช้เป็นหลกัเกณฑ์การ

แปรรูปกจิการทีรั่ฐผูกขาด 

-กฎหมายทีก่าํหนดเงือ่นไขและวธีิการให้เอกชน

เข้ามาจัดทาํบริการสาธารณะแต่ละแห่งต้อง

ออกโดยรัฐสภา 

-เช่น กฎหมายกาํหนดเงือ่นไขการแปรรูป

กจิการไฟฟ้าของเยอรมนั เพือ่ให้มกีารแข่งขนั 

มคีวามปลอดภยั ราคาไม่สูงเกนิไป เป็นมติรกบั

ส่ิงแวดล้อมและผู้บริโภค 



การแปรรูปรัฐวสิาหกจิไทย 

 

การแปรรูป

รัฐวสิาหกจิไทย  

แบ่งเป็น 3 ช่วง ด้วย

เหตุผลแตกต่างกนั 

ช่วงแรก   (ประมาณ พ.ศ.2500)  

   - ช่วงทีธ่นาคารโลกเข้ามาสํารวจภาวะ

เศรษฐกจิไทยก่อนให้ความช่วยเหลอื

สนับสนุนในการจัดตั้งสภาพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาตขิึน้ 

     - ธนาคารโลกได้เสนอให้มกีารแปรรูป

รัฐวสิาหกจิซ่ึงมอียู่ประมาณ141แห่ง แต่กย็งั

ไม่มกีารดาํเนินการมากนัก 

 

 



ช่วงทีส่อง   

ประมาณ ปี 

พ.ศ.2525 

การแปรรูปถูกเร่งรัดอกีคร้ังเพราะรัฐวสิาหกจิที่

ผูกขาดดาํเนินกจิการสาธารณูปโภคทั้งหลาย 

ไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์  การขนส่ง  คมนาคม 

ฯลฯ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการ

ภาคเอกชนทีม่กีารขยายตวัอย่างมาก 

-  เน่ืองจากมกีารก่อตั้ง WTO ขึน้เมือ่วนัที ่1 

มกราคม 2538 

แต่การแปรรูปกด็าํเนินไปอย่างไม่เร่งรีบ 

 - มกีารให้สัมปทานเอกชนมาร่วมดาํเนินกจิการ

สาธารณูปโภคต่างๆ 

 



       

ช่วงทีส่าม   

ประมาณ ปี 

พ.ศ.2540 

การแปรรูปเป็นพนัธกรณทีีต้่องทาํ ตามคาํส่ังของ 

IMF 

 -  มกีารจัดทาํแผนแม่บทการแปรรูปรัฐวสิาหกจิ 

 -  จัดทาํ พ.ร.บ. ทุนรัฐวสิาหกจิ 2542 

 -  กาํหนดให้มกีารแปรรูปรัฐวสิาหกจิทีสํ่าคญั 4 

สาขา คอื 

     พลงังาน  สาขาโทรคมนาคมและส่ือสาร  สาขา

ประปา  และสาขาขนส่ง  เป็นแผนระยะส้ัน  ต้อง

ทาํภายในปี 2541 

 

 



แนวทางการแปรรูปรัฐวสิาหกจิตามนโยบายของรัฐบาล             

แบ่งรัฐวสิาหกจิออกเป็น  2 กลุ่ม คอื 

กลุ่มทีส่ามารถแปรรูปให้พ้นจากการเป็นรัฐวสิาหกจิ   โดยรัฐจะลด

ความเป็นเจ้าของลงให้เหลอืน้อยกว่าร้อยละ 50 เช่น  บริษทัการบิน

ไทย จํากดั(มหาชน) บริษทั ขนส่ง จํากดั องค์การสุรา  การท่าเรือ

แห่งประเทศไทย    ฯลฯ 

  กลุ่มทีย่งัคงสภาพเป็นรัฐวสิาหกจิต่อไป แต่ให้เพิม่บทบาท

ภาคเอกชนให้มากขึน้ มรัีฐวสิาหกจิทีอ่ยู่ในกลุ่มนีม้ ี35 แห่ง เช่น 

การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลติฯ การปริโตรเลีย่มฯ

ธนาคารออมสิน  

 



  1) การแปรรูปรัฐวสิากจิควรทาํด้วยความระมดัระวงั พจิารณา

อย่างรอบคอบ ทีสํ่าคญัต้องมคีวามโปร่งใส  ตรวจสอบได้  

2) ต้องเปิดโอกาสให้ฝ่ายต่างๆเข้ามามส่ีวนร่วมในการคดิ ตดัสินใจ 

แสดงความคดิเห็น ไม่ใช่ผูกขาดอาํนาจการตดัสิน   ใจไว้ที่

นักการเมอืงไม่กีค่น  

3)ต้องมคีณะกรรมการกาํกบักจิการทีม่คีวามอสิระ เป็นกลาง 

4) กจิการสาธารณูปโภคพืน้ฐานทีป่ระชาชนทุกคนต้องใช้เพือ่การ

ดาํรงชีวติ เช่น ระบบพลงังาน รัฐควรเป็นผู้ดาํเนิน การเอง ไม่ควร

ให้เอกชนเข้ามายดึครอง 

 



 การแปรรูปการปิโตรเลีย่มแห่งประเทศไทย 

-มกีารออกพระราชกฤษฎกีากาํหนดเงือ่น

เวลายกเลกิกฎหมายว่าด้วยการแปรรูปการ 

ปิโตรเลีย่มแห่งประเทศไทย 

-พระราชกฤษฎกีากาํหนดอาํนาจ สิทธิ

ประโยชน์ของบริษทั ป.ต.ท. จํากดั(มหาชน) 

พ.ศ.2544 

-นําหุ้นออกขายในตลาดหลกัทรัพย์ 25% 

เมือ่ 10 เม.ย.45 ปัจจุบันเอกชนถือหุ้น 48% 



-การแปรรูปดาํเนินอย่างรวดเร็ว 

กาํหนดให้ บริษทั ปตท.ผูกขาด

อาํนาจในการใช้ท่อส่งก๊าซ-นํา้มนั

เพยีงรายเดยีว 

-ไม่มกีารจัดตั้งคณะกรรมการอสิระ เพือ่กาํกบัดูแล ควบคุมราคาให้

เป็นธรรมต่อผู้บริโภค 

-เมือ่วนัที ่14 ธ.ค.2550 ศาลปกครองสูงสุดได้พพิากษาให้ ปตท. 

โอนกรรมสิทธ์ิในทีด่นิเวนคนื ท่อส่งก๊าซ-นํา้มนักลบัให้

กระทรวงการคลงั และให้ปตท.จ่ายค่าเช่าย้อนหลงั 



องค์กรวชิาชีพ 

     เป็นองค์กรเอกชนทีท่าํหน้าทีรั่บผดิชอบในการควบคุม

วนัิยในการประกอบอาชีพด้วยมาตราการต่าง ๆ เช่น วาง

กฎระเบียบ ข้อบังคบั พจิารณาออก – ถอนใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ  ลงโทษผู้ฝ่าฝืน  เช่น  สภาทนายความ  

แพทย์สภา ฯลฯ องค์กรเหล่านี ้มอีาํนาจตามกฎหมาย

มหาชนในการตรากฎระเบียบและพจิารณาลงโทษด้วย 



เคร่ืองมือของฝ่ายปกครองในการจดัทาํบริการ 

สาธารณะ 

• มาตรการทางกฎหมายและอาํนาจพิเศษ 

• บคุลากร 

• ทรพัยสิ์น 

 



1. มาตรการทางกฎหมายและอาํนาจพเิศษ 

       มาตรการทางกฎหมายทีฝ่่ายปกครองนํามาใช้ถือ

เป็นอาํนาจพเิศษทีท่าํให้ฝ่ายปกครองสามารถเข้าไป

กาํกบั ควบคุมดูแล หรือจัดทาํบริการสาธารณะต่าง ๆ 

           ในการบริหารราชการแผ่นดนิ  จะมกีารมอบหมาย

ให้มสีถาบันเป็น ผู้ใช้อาํนาจสูงสุดแห่งรัฐทั้ง3ด้าน 

          การกระทาํทีเ่กดิจากการใช้อาํนาจขององค์กรทั้งสาม  

เรียกว่าเป็นการทาํนิตกิรรม 



การกระทาํขององคก์รของรฐัอาจแบ่งเป็น 

1. การกระทาํท่ีเกิดจากองคก์รทางปกครอง ท่ีได้รบั 

มอบหมายให้เป็นผูใ้ช้อาํนาจบริหาร  เรียกว่า “นิติกรรม 

ทางปกครอง” 

2. การกระทาํโดยองคก์รนิติบญัญติั คือ รฐัสภา ซ่ึงได้ 

แก่การออกกฎหมาย  กฎเกณฑ ์ข้อกาํหนดต่าง ๆ ท่ีมี 

ผลใช้บงัคบัเป็นการทัว่ไป  เรียกว่า “นิติกรรมทางนิติ 

บญัญติั” 

3. การกระทาํโดยองคก์รผูใ้ช้อาํนาจตลุาการ คือ การ 

วินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาท หรือ คดีความต่าง ๆ โดยศาล ท่ี 

ถือว่าเป็นข้อยติุ เรียกว่า นิติกรรมทางตลุาการ 



ประเภทของการกระทาํทางปกครอง อาจแบง่ออกได้ 

เป็น 2 ลกัษณะ 

1. ในลกัษณะท่ีเป็นการปฏิบติัทางปกครอง 

2. ในลกัษณะท่ีเป็นนิติกรรมทางปกครอง 

 

 1.  การปฏิบติัทางปกครอง (Real Act) เป็นการ 

กระทาํท่ีมีการลงมือปฏิบติัจริง ซ่ึงอาจกระทาํโดยใช้

กาํลงัทางกายภาพ หรือใช้สติปัญญา เข้าไป

ดาํเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามสิทธิและหน้าท่ี 

  



 1.1  การปฏิบติัการทางกายภาพ  เช่น  การซ้อมรบ   

การฝึกของกองกาํลงัทหาร การดาํเนินการใช้กาํลงัจบักมุ

คนร้ายของเจ้าหน้าท่ีตาํรวจ ฯลฯ 

 1.2  การปฏิบติัการท่ีต้องใช้ความรู้ สติปัญญา  เช่น  

การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  การ

กาํหนดโครงการต่าง ๆ ฯลฯ 

2. นิติกรรมทางปกครอง เป็นการกระทาํขององคก์ร 

ของรฐัฝ่ายปกครอง โดยมุ่งท่ีจะก่อให้เกิดความผกูพนัธ ์

ทางสิทธิและหน้าท่ีระหว่างเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองกบั 

เอกชน ซ่ึงเป็นผลผกูพนัตามกฎหมายปกครอง  



  2.1  นิติกรรมทางปกครองฝ่ายเดียว ได้แก่ 

การแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของฝ่ายปกครอง ส่วน

ใหญ่จะมีลกัษณะเป็นการสัง่การ หรือ ออกคาํสัง่ 

ให้เอกชนกระทาํ หรือให้ละเว้นไม่กระทาํการ

อย่างใดอย่างหน่ึง หรือเป็นการกาํหนดหน้าท่ีให้

บคุคลนัน่เอง ถ้าฝ่าฝืนไม่กระทาํตาม ฝ่าย

ปกครองมีสิทธิใช้กาํลงัทางกายภาพเข้าบงัคบัได้

เลย 

    



  2.2  นิติกรรมทางปกครองหลายฝ่าย  หมายถึง   

นิติกรรมท่ีเกิดจากการแสดงเจตนาของบคุคลสองฝ่าย 

หรือ หลายฝ่าย โดยคู่กรณีจะให้ความยินยอม

ทัง้หมด เช่น สญัญาทางปกครองต่างๆ ได้แก่ 

     1.  สญัญาสมัปทาน 

  2.  สญัญาท่ีให้จดัทาํบริการสาธารณะ  

  3.  ให้จดัให้มีสาธารณูปโภค 

              4.  จดัทาํประโยชน์เก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติ  

เช่น ป่าไม้ เหมืองแร่ น้ํามนั กา๊ซธรรมชาติ หรือ 

      5.  การศึกษา  ค้นคว้า วิจยัสาํรวจต่าง ๆ 



  

 

บคุลากรของรฐั    เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายปกครองใน

การจดัทาํบริการสาธารณะ อีกอย่างหน่ึง 

  -  บคุลากรของรฐัมีหลายประเภท ได้แก่ 

ข้าราชการ  พนักงานรฐัวิสาหกิจ  ลกูจ้างประจาํ – 

ชัว่คราว อาสาสมคัร  ผูท่ี้ถกูเกณฑแ์รงงาน  



ทรพัยสิ์น  ถือเป็น เคร่ืองมือในการจดัทาํบริการ

สาธารณะของฝ่ายปกครองอีกอย่างหน่ึง 

การได้มาซ่ึงทรพัยสิ์นของรฐั 

1. การซ้ือขายแลกเปล่ียนรบับริจาคตามกฎหมาแพ่ง 

2. ได้มาโดยวิธีการพิเศษ  

1. การเวนคืน  เป็นการบงัคบัเอกชนให้มอบ

ทรพัยสิ์นซ่ึงเป็นส่วนใหญ่ให้ฝ่ายปกครองเพ่ือ

จดัทาํประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ โดยเอกชนจะ

ได้รบัค่าทดแทนท่ียติุธรรม 

 

 

  



         ผู้ได้รับประโยชน์จาการเวนคนืมอียู่  2 ประเภทคอื  

     1 ผู้รับประโยชน์โดยตรง  ได้แก่ผู้มอีาํนาจตามกฎหมายใน

การเวนคนืทรัพย์สินเพือ่นํามาใช้ประโยชน์ในการดาํเนิน

กจิการงานของตน  เช่น หน่วยงานราชการ  รัฐวสิาหกจิ  

ต่างๆ 

     2 ผู้รับประโยชน์ทางอ้อม   ได้แก่ ผู้ทีไ่ม่มอีาํนาจในการ

เวนคนืด้วยตนเองได้ แต่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จาการเวนคนื

โดยมหีน่วยงานของรัฐเป็นผู้เวนคนืให้ 



เง่ือนไขการเวนคืน  จาํเป็นต้องกาํหนดเป็นกฎหมาย 

ระดบัสงู เช่น พ.ร.บ. และจะทาํได้ต่อเม่ือ 

1. มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือนําทรพัยสิ์นนัน้มาใช้เพ่ือจดัทาํ

บริการสาธารณะ 

2. ต้องเป็นกรณีจาํเป็นเท่านัน้ 

3. ต้องกาํหนดขอบเขตการเวนคืนท่ีชดัเจน เพ่ือ

ไม่ให้เอกชนได้รบัผลกระทบมากเกินไป 

4. ต้องมีกฎหมายกาํหนดขัน้ตอนไว้อย่างชดัเจน 

เช่น การประกาศ   สอบสวน  โอนกรรมสิทธ์ิ  ค่า

ทดแทน 



การโอนกิจการเป็นของรฐั  ส่ิงท่ีจะถกูเวนคืน คือ 

กิจการของเอกชนซ่ึงจะมีการโอนทัง้ทรพัยสิ์น  

สิทธิ หน้าท่ี ข้อผกูพนั และกิจการทัง้หมดของ

เอกชนให้มาเป็นของรฐั โดยต้องมีการออก พ.ร.บ. 

มารองรบั 

 

การยึด  จะทาํในกรณีท่ีรฐัมีความจาํเป็นต้องใช้

ทรพัยสิ์นนัน้ชัว่คราว 

 



อาํนาจพิเศษของฝ่ายปกครอง   เป็นเคร่ืองมือของ

ฝ่ายปกครองในการจดัทาํบริการสาธารณะอีก

อย่างหน่ึง ถือเป็นเอกสิทธิของฝ่ายปกครอง ท่ีมี

อาํนาจเหนือเอกชน ในการท่ีจะออกคาํสัง่ หรือทาํ

สญัญาทางปกครอง   เพ่ือความสะดวก รวดเรว็ 

และเกิดผลดีต่อการจดัทาํบริกาสาธารณะต่าง ๆ  

เช่น  การออกกฎหมายระดบัรอง  ได้แก่ พระราช

กฤษฎีกา   กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง คาํสัง่ 

มาใช้เป็นเคร่ืองมือดาํเนินการ  

 



3. บริการสาธารณะทางด้านยติุธรรม  เป็น ภารกิจท่ีรฐั 

ต้องจดัทาํเอง เพ่ือเป็นการอาํนวยความยติุธรรมให้กบั 

ประชาชนทกุคนอย่างเสมอภาค  ภายใต้หลกักฎหมาย

อย่างแท้จริง เช่น 

 ระบบศาลฝรัง่เศส  มีสองระบบคือ  ศาลยติุธรรม มี 3  

ระดบัคือ ชัน้ต้น  อทุธรณ์  ฏีกา 

 ระบบศาลยติุธรรม แบง่เป็น 2 ระบบ 

 1.  ศาลยติุธรรมทัว่ไป  จะแบง่เป็น 2 ประเภท 

-  ศาลสาํหรบัพิจารณาคดีทัว่ไป และ คดีท่ีมีทนุ ทรพัย์

ตํา่ (ศาลแขวง) และศาลสาํหรบัพิจารณาคดีอาญา 



 2.  ศาลยติุธรรมพิเศษ  คือ  ศาลท่ีมีความชาํนาญ 

เฉพาะด้าน เช่น ศาลพาณิชย ์ ศาลทหาร ศาลแรงงาน

กระบวนการยติุธรรมพิเศษ  3  ประเภท 

1. ศาลคดีขดักนั  เป็นศาลท่ีมีอาํนาจในการพิจารณา

ตดัสินว่า  คดีใดควรขึน้ศาลใด กรณีท่ีมีความ

ขดัแย้งกนัเกิดขึน้ 

2. ศาลอาญาชัน้สงู  เป็นศาลพิเศษท่ีตัง้ขึน้เพ่ืพิจารณา

พิพากษากรณีท่ีประธานาธิบดีทรยศต่อชาติ 

3. ศาลอาญาแห่งสาธารณรฐั -  พิจารณาคดีท่ี ร.ม.ต.  

นายก ร.ม.ต.  กระทาํผิดทางอาญา  กระทาํผิดต่อ

ตาํแหน่งหน้าท่ี 



ระบบศาลไทย 

 

  ตามรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2540 กาํหนดให้มีศาล 

4 ระบบ 

  1.  ศาลยติุธรรม 

  2.  ศาลรฐัธรรมนูญ 

  3.  ศาลปกครอง 

  4.  ศาลทหาร 



ศาลยติุธรรม 

 มี 3  ระดบั คือ ศาลชัน้ต้น  อทุธรณ์  ฎีกา  ทาํ

หน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดีทัว่ไป ทัง้ในทางแพ่ง 

คดี อาญาทัว่ไป 

ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทาง 

การเมือง   

  -  พิจารณาคดีท่ีนักการเมืองทกุตาํแหน่ง  

ถกูกล่าวหาว่ารํา่รวยผิดปกติ กระทาํผิดต่อตาํแหน่ง  

หน้าท่ี หรือทจุริตต่อหน้าท่ี ตามกฎหมายอ่ืน 



ศาลรฐัธรรมนูญ  เป็นศาลท่ีมีอาํนาจในการพิจารณา

วินิจฉัยว่ากฎหมายใด หรือ การกระทาํใด ขดัหรือ

แย้งกบับทบญัญติัแห่งรฐัธรรมนูญหรือไม่ อย่างไร 

 มีประธานศาลรฐัธรรมนูญ 1 คน และคณะตลุาการ

ศาลรฐัธรรมนูญ 14 คน ประกอบเป็นองคค์ณะ

พิจารณาวินิจฉัย 

ศาลปกครอง  มีอาํนาจหน้าท่ีพิจารณาคดีท่ีเป็นข้อ

พิพาทระหว่างหน่วยงานราชการ หน่วยงานของรฐั 

รฐัวิสาหกิจ หรือ จ.น.ท.รฐัว่ากระทาํผิดต่อกฎหมาย

ระเบียบ กฎ ข้อบงัคบั หรือออกคาํสัง่โดยมิชอบมี

ประธานและคณะตลุาการศาลปกครอง 9  คน 



การกระทาํของ ร.ม.ต. มีได้ 2 สถานะ 

1. ในฐานะท่ีเป็นรฐับาล  เช่น การตดัสินในเร่ือง

เก่ียวกบันโยบาย  มีลกัษณะทางการเมือง ไม่ใช่

เป็นการกระทาํทางปกครอง 

2. ในฐานะท่ีเป็นฝ่ายปกครอง เช่น  การออกคาํสัง่ 

แต่งตัง้โยกย้ายข้าราชการ สัง่งานประจาํ เป็นการ

กระทาํงานประจาํ อาศยัอาํนาจตามกฎหมาย ถือ

ว่าเป็นการกระทาํทางปกครอง 

  



      องค์กรฝ่ายปกครอง   ได้แก่ เจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครองทีอ่ยู่

ภายใต้อาํนาจการควบคุมขององค์กรฝ่ายรัฐบาล  เช่น  

ปลดักระทรวง  อธิบด ี  เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานทั้งใน

ส่วนกลาง  ส่วนภูมภิาค ส่วนท้องถิ่น  รัฐวสิาหกจิต่างๆของ

รัฐ ฯลฯ 

      การกระทาํขององค์กรฝ่ายปกครองทั้งหมดจึงถือว่าเป็น

การกระทาํทางปกครอง 



บริการสาธารณะท่ีถือเป็นภารกิจของท้องถ่ิน  ได้แก่ 

 1 บริการสาธารณะทางด้านสขุอนามยั องคก์ร

ปกครองท้องถ่ิน ทัง้ 3 ระดบั มีหน้าท่ีตามกฎหมาย

ท่ีจะต้องจดัทาํได้แก่ การบริการเก่ียวกบัสสุาน และ

พิธีฝังศพ  การให้มีน้ําสะอาด การเกบ็ขยะและของ

เหลือใช้                                                

  2  บริการสาธารณะเก่ียวกบัเศรษฐกิจได้แก่  การผลิต

และจ่ายพลงังานเช่นผลิตกา๊ซไฟฟ้า การขนส่ง การ

จดัระบบขนส่งมวลชน ตลาด ไปรษณีย ์การส่ือสาร 



3. 3 บริการสาธารณะทางด้านสงัคมและการศึกษา 

 ได้แก่  

     -  การจดัสวสัดิการสงัคม 

 -  จดัการศึกษา 

 -  จดัพิพิธภณัฑ ์ ดแูลโบราณสถาน 

     - จดัทาํห้องสมดุ 

      -  ดแูลรกัษา ศิลปะวฒันธรรม 



       ทฤษฎทีางเลอืกสาธารณะ ( Public Choice) มแีนวคดิว่า              

        นักการเมอืงและพรรคการเมอืงจะเสนอนโยบายและ

บริการสาธารณะเพือ่แลกเปลีย่นกบัคะแนนเสียง  

        ดงัน้ันคะแนนเสียงจึงเปรียบเสมอืนกลไกทีแ่สดงถึง

ความชอบและไม่ชอบของประชาชนต่อโครงการ บริการ

ต่างๆทีพ่รรคการเมอืงเสนอมา 

      ดงัน้ัน การแลกเปลีย่นระหว่างคะแนนเสียงทีป่ระชาชนที่

ใช้สิทธิเลอืกตั้งลงให้กบัพรรคการเมอืงจึงถือเป็นการแสดง

ความต้องการของประชาชนทีม่ต่ีอนโยบายของรัฐ 

 

 

 



   แสดงให้เห็นว่า การใช้อาํนาจรัฐ หรือการตดัสินใจในการ

ดาํเนินการต่างๆของรัฐในสังคมประชาธิปไตย บางคร้ังรัฐไม่

สามารถใช้อาํนาจตามทีต้่องการได้ เพราะการได้มาซ่ึงอาํนาจ

ต้องมาจากชัยชนะในตลาดการเมอืง  

    การทีภ่าครัฐจะเข้ามาแทรกแซงหรือทาํหน้าทีใ่นการผลติ 

หรือจัดทาํบริการสาธารณะประเภทใดเอง 

     หรือควรมอบกจิการใดให้ท้องถิ่นเป็นผู้จัดทาํ  หรือมอบ

อาํนาจให้เอกชนทาํร่วม หรือควรเปิดเสรีเป็นการทัว่ไป 

     ขึน้อยู่กบัการตดัสินใจของผู้มอีาํนาจรัฐในแต่ละยุคสมยั 



ตาํรวจทางปกครอง  แบง่เป็น 

      ตาํรวจปกครองทัว่ไป  -  จ.น.ท. รฐัฝ่ายต่างๆท่ีมี

อาํนาจหน้าท่ีในการจดัการ ดแูล รกัษาความสงบ

เรียบร้อยของสงัคมโดยทัว่ไป เช่น ดแูลรกัษาทาง

สาธารณะ อคัคีภยั อทุกภยั ส่ิงแวดล้อม   ความสงบ

เรียบร้อย  ความปลอดภยั การพนัน ฯลฯ 

     ตาํรวจปกครองพิเศษ  คือผูท่ี้มีอาํนาจในการ

กาํหนดมาตราการท่ีมีกฎหมายพิเศษให้อาํนาจไว้ 

เช่น  ตาํรวจก่อสร้าง  ตาํรวจท่องเท่ียว  ตาํรวจรถไฟ  

ตาํรวจเศรษฐกิจ 
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