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บทคัดยอ 

ยุทธศาสตรประชารัฐเปนนโยบายสําคัญท่ีรัฐบาลใหความสนใจ สําหรับนํามาใชขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไทยในปจจุบัน แนวคิดประชารัฐเปนแนวคิดที่ไดเร่ิมขึ้นมาในกระแสของการบริหารจัดการ
สาธารณะแนวใหม (New Public Governance) มีจุดมุงเนนไปที่การลดบทบาทภาครัฐและเนนการมีสวน
รวมของภาคสวนอ่ืน ๆ ในการเขามาบริหารจัดการงานสาธารณะ นอกจากนั้นยังมีแนวคิดสําคัญที่ไดรับการ
ผลักดันควบคูกันมากับการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม นั่นคือ “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) 
ซึ่งเปนแนวคิดที่มีอิทธิพลตอแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะท่ัวโลกในหลายทศวรรษที่ผานมา สวน
ประเทศไทยไดหยิบยกยุทธศาสตรประชารัฐขึ้นมาเปนนโยบายอยางเปนทางการในคร้ังแรกในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และลาสุดในการบริหารงานของรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ จันทรโอชา ไดนํานโยบายไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมในรูปแบบของการจัดตั้ง “บริษัทประชารัฐรัก
สามัคคีประเทศไทยจํากัด” แมวาแนวคิดประชารัฐของรัฐบาลปจจุบันจะมีการปฏิบัติที่แตกตางไปจาก
หลักการในอดีต อยางไรก็ตามก็ยังพยายามคงไวซึ่งหลักการของคําวาประชารัฐท่ีทุกวาทกรรมมีจุดยืนรวมกัน
คือ การที่ภาคสวนรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมหรือประชาชน มามีสวนรวมในการบริหารจัดการกิจการ
สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในรัฐที่ปกครองดวยระบอบประชาธิปไตย 
คําสําคัญ  ประชารัฐ  ธรรมาภิบาล  การบริหารจัดการสาธารณะ การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม  

                                                          บทความวิชาการ 
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Abstract 
“Civil-state Strategy” known as Thai “Pracharat” in Thailand is a dominant policy that 

the government implements to impel development at present.  Civil-state concept was an 
initiative on the “New Public Governance”, which emphasizes reducing the role of state sector 
and enhancing private sector and others for the public management.  Apart from that, there is 
“Good Governance” which has influenced on worldwide public management in decades up to 
the present day. Civil-state Strategy was used for the first time in 1997 in the National Economic 
and Social Development Plan No.  8 (2540-2544 BC) .  The lastest government led by Prime 
Minister Prayuth Chan-ocha has carried out Civil-state Strategy policy by establishing “Pracharat 
- Raksamakkhee -Thailand Co., Ltd.” in 2016. Although that policy by Prayuth is different from 
the practices in the past, the main principles such as the participation among state sector, private 
sector, and civil society or others sector in managing of public affairs for the sake of people in 
democratic state are still visible. 
Keywords:  Civil-state, “Pracharat” Policy, New Public Governance 

                                                              Viewpoint 

 Pracharat: from administrative concept to 
practice in Thailand 
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บทนํา 
ยุทธศาสตรประชารัฐเปนนโยบายสําคัญที่รัฐบาลใหความสนใจ สําหรับนํามาใชขับเคล่ือนการ

พัฒนาประเทศไทยในปจจุบัน เมื่อกลาวถึงคําวา “ประชารัฐ” ประชาชนท่ัวไปจะคุนเคยเปนอยางดีกับวลี
ที่ปรากฏอยูในเนื้อเพลงชาติไทยที่วา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือไทย เปนประชารัฐ ไผทของไทย
ทุกสวน…” ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยที่รัฐบาลเปล่ียนชื่อจากสยามประเทศมาเปนประเทศไทย ในป พ.ศ. 2482 
(Peeplengchart,  2016) แตหากกลาวถึงประชารัฐในฐานะที่เปนแนวคิดในการบริหารจัดการสาธารณะ
โดยทั่วไปจะพบวา แนวคิดประชารัฐเปนแนวคิดที่เริ่มข้ึนมาในกระแสของการบริหารจัดการสาธารณะ
แนวใหม (New Public Governance) มีจุดมุงเนนอยูที่การลดบทบาทภาครัฐและเนนการมีสวนรวมของ
ภาคสวนอ่ืนๆ ในการเขามาบริหารจัดการงานสาธารณะ อีกแนวคิดสําคัญที่ไดรับการผลักดันควบคูกันมา
กับการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหมก็คือ “ธรรมาภิบาล” (Good Governance) ซึ่งจะระบุถึงประชา
รัฐ (Participatory State) ไววาเปนหนึ่งในหลักการสําหรับการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี หลักการ
บริหารจัดการสาธารณะแนวใหม และ แนวคิดธรรมาภิบาล เปนแนวคิดท่ีทั่วโลกใหความสําคัญตั้งแต
คริสตทศวรรษที่ 1970 เปนตนมา สวนประเทศไทยไดหยิบยกยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนมาเปนนโยบาย
อยางเปนทางการครั้งแรก ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และ
ลาสุดในการบริหารงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ไดนํายุทธศาสตรประชารัฐ มาใชในการ
ขับเคลื่อนประเทศ 

เพ่ือใหมีความเขาใจเก่ียวกับ “ประชารัฐ” ในหลายแงมุม บทความนี้จึงนําเสนอเก่ียวกับแนวคิด
การบริหารจัดการสาธารณะแนวใหมซึ่งถือไดวาเปนแนวคิดพื้นฐานของการบริหารงานแบบประชารัฐ 
จากนั้นจะนําเสนอความหมายและการนําวาทกรรมประชารัฐมาใชในชวงเวลาที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม นโยบายประชารัฐตามแนวทางของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ถือไดวาเปน
นโยบายใหม จึงเปนที่นาสนใจวาการนํากลไกประชารัฐเขามาขับเคลื่อนการดําเนินงานตาง  ๆ 
ภายในประเทศจะมีรูปแบบการดําเนินงานอยางไร และจะนําไปสูผลลัพธที่เอ้ือประโยชนใหแกประชาชน
และหนวยงานภาครัฐไดจริงหรือไม ซึ่งผูเขียนไดวิเคราะห รูปแบบของการจัดตั้ง “บริษัทประชารัฐ
ประเทศไทยจํากัด” มาเปนตัวอยางในการวิเคราะหในครั้งนี้ 
 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม 
 การบริหารจัดการสาธารณะแนวใหมอาจมีนักวิชาการหลายทานใชคําภาษาไทยท่ีแตกตางกันไป 
เชน การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม (Samakkeetham & Vanichapoom, 2013) การบริหารกิจการ
บานเมืองแนวใหม (Sirisamphan, 2016) แตมีที่มาจากคําภาษาอังกฤษคําเดียวกัน คือ New Public 
Governance กอนจะกลาวถึงแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหมซึ่งหากพิจารณาตามแนวคิด
ของ Osborne (2010) แลวถือเปนแนวคิดลาสุดจาก 3 แนวคิดสําคัญที่มีอิทธิพลครอบงําความคิดในการ
บริหารจัดการภาครัฐในชวงเวลาท่ีผานมา อธิบายตามลําดับดังตอไปนี้  (Osborne, 2010) 
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 แนวคิดแรก ระบอบการบริหารสาธารณะแบบด้ังเดิม (Traditional Public Administration-
TPA) กําเนิดในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 และครอบงําการบริหารจัดการภาครัฐมาจนถึงปลายทศวรรษ 
1970 ซึ่งมีฐานแนวคิดที่วาองคการของรัฐจะตองจัดโครงสรางแบบรวมศูนยอํานาจ แลวจัดสายบังคับ
บัญชาเปนลําดับชั้น เนนวางกฎเกณฑอยางเขมงวด และแยกการบริหารออกจากการเมือง 
 แนวคิดที่สองระบอบการจัดการสาธารณะแนวใหม (New Public Management: NPM) 
กําเนิดในชวงปลายทศวรรษ 1970 ซึ่งครอบงําการบริหารจัดการภาคสาธารณะในชวงเวลาตอจาก TPA 
โดยมีแนวคิดที่วา การบริหารงานภาครัฐที่เต็มไปดวยปญหา ควรนําความรู และประสบการณจากการ
จัดการธุรกิจภาคเอกชนมาประยุกตใช ทําใหรัฐเปล่ียนมาเนนการกระจายอํานาจใหมีอิสระเลียนแบบ
เอกชนที่ทําใหสามารถตัดสินใจไดคลองตัว หลักการสําคัญของ NPM คือการมุงเนนประชาชนเปน
ศูนยกลาง มุงผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด เนนการบริหารแบบมืออาชีพ ลดบทบาทจากสวนกลาง เนนการมีจิต
วิญญาณผูประกอบการ เนนการบริหารเสมือนประชาชนเปนลูกคา เนนการทํางานเชิงรุก แสวงหาโอกาส
เจรจาตอรองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาระบบการทํางานอยางตอเนื่อง ตลอดจนมอบอํานาจ
การใชดุลยพินิจและใหอิสระ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาท่ีในระดับรองลงมา
ในลักษณะของการกระจายอํานาจสูทองถิ่น และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ แตแนวคิด NPM ก็มีจุดออนท่ี
สําคัญคือ ยังไมไดสนใจประเด็นการมีสวนรวมของประชาชน  โดยรัฐยังเปนศูนยกลางเชนเดิมเพียงแต
เปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหคลายเอกชนมากข้ึน (Pestoff, & Brandsen, 2010; Barzelay & Armajani, 
as cited in Siriwat, 2006, p.703) 
 แนวคิดการบริหารภาครัฐแนวใหมมีความแตกตางไปจากการบริหารจัดการภาครัฐในแบบเดิม
หลายประการ สามารถสรุปเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกระบวนทัศน ระบบราชการแบบเกาและ
กระบวนการทัศนระบบราชการแบบใหม ดังตารางที่ 1 (Sirisamphan, 2015) 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบกระบวนการระบบราชการแบบเกาและแบบใหม 
 

กระบวนทัศนระบบราชการแบบเกา กระบวนทัศนระบบราชการแบบใหม 
(1) คํานึงถึงประโยชนสาธารณะ ใหประชาชนไดรับสิ่งที่มีคุณคา 
(2) ใหความสําคัญกับประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับคุณภาพและส่ิงที่มีคุณคา 
(3) มุงเนนการบริหารแบบตามคําสั่งตาม

สายบังคับบัญชา 
เนนการเพิ่มผลผลิตหรือมุงเนนงาน 

(4) เนนการควบคุมสั่งการ การยึดมั่นในปทัสถาน 
(5) กําหนดโครงสรางอํานาจหนาที่ และ

ความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 
กําหนดภารกิจที่ชัดเจน ปรับปรุงบริการ เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและเนนผลลัพธ 

(6) คํานึงถึงตนทุน การสงมอบสิ่งที่มีคุณคา 
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กระบวนทัศนระบบราชการแบบเกา กระบวนทัศนระบบราชการแบบใหม 
(7) ตระหนักถึงความรับผิดชอบ การสรางระบบการทํางานที่มีความรับผิดชอบ สมควร

ไดรับความไววางใจ และเสริมสรางความสัมพันธที่ดีใน
การทํางาน 

(8) การปฏิบั ติ ตามกฎ  ระ เบี ยบ  และ
กระบวนการทํางาน 

สรางความเขาใจในปทัสถาน หาวิธีการแกปญหาและ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

(9) การปฏิบัติตามแบบแผนการบริหารที่มี
อยูอยางเครงครัด 

การแยกการใหบริการออกจากการควบคุมการสราง
ปทัสถาน การเพ่ิมทางเลือกใหกับลูกคา สรางความ
รวมมือ การใหสิ่งจูงใจ การวัดผลงานและวิเคราะห
ผลลัพธ การรับฟงผลสะทอนกลับจากผูรับบริการเพ่ือ
ปรับปรุงการบริการใหมีคุณภาพสูง 

 
 สําหรับแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม (New Public Governance-NPG) เกิดข้ึน
ในชวงตนศตวรรษที่ 21 แมวาจะไมไดถือวาเปนแนวคิดกระแสหลักท่ีมีอิทธิพลตอการบริหารกิจการ
บานเมืองเทากับสองแนวคิดที่ผานมา แตก็ขยายตัวอยางมากในชวงกวาสิบปที่ผานมา โดยเกิดภายใต
บริบทที่ภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ ชุมชน องคการพัฒนาเอกชนและกลุมผลประโยชนทางวิชาชีพตางๆ 
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานสาธารณะในรูปแบบของภาคีอันหลากหลาย (Samakkeetham & 
Vanichapoom, 2013) สวนแนวคิดประชารัฐก็จัดไดวาเปนแนวคิดท่ีอยูในแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองแนวใหม หรือ NPG นี้โดยจะอธิบายใหทราบในภายหลัง 

Sirisamphan (2016) กลาวถึง NPG เปนภาษาไทยวา “การบริหารกิจการบานเมืองสมัยใหม” 
หรือ “การบริหารกิจการบานเมืองรวมสมัย” ซึ่งโดยหลักการ ก็คือสิ่งเดียวกันกับการจัดการภาคีสาธารณะ
แนวใหม โดยเนนวาการจัดการในลักษณะนี้ไดใหความสําคัญตอการทํางานแนวใหม ที่มีการจัดระเบียบ
และสานพลังของกลไกทุกฝายเขาดวยกัน เนนการบูรณาการหนวยงานภาครัฐดวยกันเองในทุกระดับ การ
รวมมือประสานการทํางาน เปดทางเลือกใหแกภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม ใหเขามามีสวนรวมในการบริหาร
กิจการบานเมืองทั้งในทางตรงและทางออม สรุปหลักการสําคัญของการบริหารกิจการบานเมืองในรูปแบบ
นี้คือการจัดการความสัมพันธใหเกิดความสมดุลระหวางการบริหารของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวน
ที่สาม เชน องคการภาคประชาสังคม องคการภาคเอกชนท่ีไมแสวงหาผลกําไร (NGO) หรือภาคสวนท่ี
ไมใชรัฐ  (Sirisamphan, 2016) 

นอกจากนั้น Sirisamphan (2016) ยังไดจําแนกการบริหารกิจการบานเมืองรวมสมัยออกเปน
สองแนวทางไดแก แนวดิ่ง และแนวระนาบ สําหรับแนวดิ่ง (Vertical Governance) เปนเรื่องของการ
จัดการความสัมพันธภายในภาครัฐเอง โดยครอบคลุมตั้งแตการจัดระเบียบความสัมพันธของลําดับชั้น
ทางการบริหารปกครอง ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ซึ่งตองมีการกําหนดบทบาท
ภารกิจและอํานาจหนาที่ใหชัดเจน ไมซ้ําซอน สวนแนวระนาบ (Horizontal Governance) เปนเร่ืองของ
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การจัดระเบียบความสัมพันธระหวางภาครัฐ และภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม ทั้งในเร่ืองการถายโอนภารกิจ 
การปรับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ของภาครัฐใหเปนผูเอ้ืออํานวยสนับสนุนมากกวาเปนผูดําเนินการดวย
ตนเอง โดยอาศัยวิธีการตาง ๆ เชน การเปดใหมีการแขงขัน การแสวงหาความรวมมือ และการเปดโอกาส
ใหภาคสวนอ่ืน ๆ เชนธุรกิจภาคเอกชน ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารกิจการบานเมือง เปนตน  

ในการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหมมีความแตกตางไปจากการบริหารจัดการสาธารณะแนวเดิม
ตรงท่ีเนนความสัมพันธในแนวระนาบ ซึ่งเกี่ยวของกับอีกแนวคิดคือ การบริหารกิจการบานเมืองแบบ
รวมมือกัน (Collaborative Governance)  

 

การบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกัน (Collaborative Governance)  
ดังที่ไดกลาวไวในขางตนวาการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหมคือการผนึกกําลังหรือสานพลังทุก

ภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งมีลักษณะการทํางานแบบขามภาคสวน เพื่อ
แกไขปญหาสวนรวมของประเทศชาติใหบรรลุเปาหมายของการพัฒนาท่ียากเกินกวาภาคสวนใดจะทําให
สําเร็จโดยลําพัง โดยใหความสําคัญกับการหยิบเอาประเด็นปญหาสาธารณะขึ้นมาพิจารณา เปดโอกาสให
ผูนําของทุกภาคสวนเขามาถกประเด็นกันในเวทีที่มีความเปนกลาง รวมท้ังแสวงหาทางออกและตัดสินใจ
แกปญหาดวยกันอยางเปนระบบ ตลอดจนสรางฉันทามติใหเกิดขึ้น การทํางานรวมกันดังกลาวนี้จะตอง
เปนไปดวยความจริงใจและไมมีประโยชนแอบแฝง การบริหารบานเมืองแบบรวมมือกันตั้งอยูบน
สมมติฐานในการแกไขปญหาสาธารณะที่ดี โดยเกิดจากการท่ีฝายตางๆ เขามารวมกันรับผิดชอบ
ดําเนินงาน ผูที่เกี่ยวของจะตองอยูในระดับที่มากไปกวาการประสานงานตามปกติ เชน มีการวางแผน
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตองการรวมกัน มีการระดมทรัพยากร แบงปน และใชประโยชน
รวมกัน ตลอดจนยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบตอผลงานท่ีเกิดขึ้นรวมกัน (Sirisamphan, 2016) 
 Ansell and Gash (2008) ก็ไดอธิบายไปในทํานองเดียวกันวา การบริหารกิจการบานเมืองแบบ
รวมมือกัน (Collaborative Governance) คือการจัดปกครองที่ภาครัฐและผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ที่ไมใชรัฐ 
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจอยางเปนทางการ อยางมุงเนนฉันทามติ และการอภิปรายรวมกัน  
(Ansell & Gash, 2008) โดยมีองคประกอบสําคัญ 6 ประการ ไดแก 1) เวทีสนทนาเร่ิมโดยหนวยงาน
หรือสถาบันตาง ๆ ของรัฐ 2) ผูเขารวมเวทีสนทนาประกอบดวยตัวแสดงที่ไมใชรัฐ 3) ผูเขารวมจะเปนผูมี
สวนรวมโดยตรงในการตัดสินใจ และไมไดเปนเพียง ''ที่ปรึกษา'' 4) เวทีสนทนามีการจัดข้ึนอยางเปน
ทางการ 5) เวทีสนทนามีจุดมุงหมายที่ทําใหเกิดการตัดสินใจแบบฉันทามติ และ 6) มุงเนนความรวมมือ
กันในเร่ืองนโยบายสาธารณะหรือการจัดการภาครัฐ (Chamaram, n.d.) 
 

 บทบาทของธุรกิจเอกชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
 จากกระแสแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา มีการเนนเก่ียวกับภาคเอกชนในการมีสวนรวม ดังนั้นจึง
มีอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวของกับการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหมก็คือ การใหเอกชนมีสวนรวมในการ
รับผิดชอบตอสังคม โดยมีบทบาทในกระบวนการนโยบายสาธารณะ ดังจะเห็นไดจากแนวคิดเรื่องความ  
เปนพลเมืองของบริษัท (Corporate Citizenship) ความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social 
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Responsibility หรือ CSR) รวมถึงการสรางคุณคารวม (Corporate Shared Values หรือ CSV) เปนตน 
อยางไรก็ตามการดําเนินงานดังกลาวยังคงเปนไปในลักษณะที่เอกชนตางดําเนินการดวยตนเอง หรือ
รวมมือกับชุมชนในพ้ืนที่ใดพื้นที่หนึ่งเปนการเฉพาะ สวนในแงของการทํางานรวมมือกันที่ผานมามัก
ปรากฏในรูปแบบของการเปนหุนสวน (Public-private Partnership หรือ PPP) ซึ่งเปนเร่ืองของการเปด
ใหภาคเอกชนเขามาประมูลเพื่อจัดหา ลงทุนในโครงการ หรือบริการสาธารณะตาง ๆ ของภาครัฐ โดยเปน
รูปแบบของการทําขอตกลงหรือสัญญา ตางตอบแทน ตลอดจนถึงการสรางแรงจูงใจทางภาษี ยกตัวอยาง
เชน โครงการรถไฟฟา โครงการกอสรางทาเรือ โครงการจัดหาพลังงานไฟฟา จึงยังไมไดตอบโจทยในเร่ือง
ของความรับผิดชอบตอสังคมเนื่องจากมีลักษณะตางตอบแทน  หลังจากนั้นจึงไดมีความพยายามท่ีจะ
กระตุนใหความสําคัญในเรื่องการสงเสริมใหมีการทํางานรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือ
แกไขปญหาและความตองการของสังคมอยางจริงจังมากขึ้น ในกระแสของการบริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกันดังที่กลาวไปในขางตน และถือเปนแนวทางเดียวกับความเปนประชารัฐ (Sirisamphan, 
2016) 

ดังนั้นอาจกลาวโดยสรุปไดอยางสั้น ๆ วาการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม การบริหารจัดการ
บานเมืองสมัยใหม หรือการบริหารจัดการบานเมืองแบบรวมสมัย ที่ใชภาษาอังกฤษวา “New Public 
Governance” เปนการบริหารกิจการงานเพื่อสาธารณะโดยเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายจากภาค
สวนอ่ืน ๆ ในสังคมอยางเปนทางการ โดยแบงไดหลัก ๆ เปน 3 ภาคสวน คือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
สวนที่สามอันเปนตัวแทนของภาคประชาชน 
 

ประชารัฐกับการพัฒนาในประเทศไทย 
ในสวนนี้จะอธิบายแนวคิดประชารัฐวาไดถูกนํามาใชภายใตหลักการและเง่ือนไขใดบาง ซึ่งพบวาใน

ประเทศไทยไดกลาวถึงแนวคิดประชารัฐในการพัฒนาไว 3 ชวงเวลาที่สําคัญ ไดแก ชวงที่มีการนําแนวคิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเขามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาโดยการนําทางแนวคิดของโครงกา รพัฒนาแหง
สหประชาชาติ การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารตามกระแสของธนาคารโลก ตอมาไดมีการระบุไว
เปนยุทธศาสตรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  8 และลาสุดรัฐบาลปจจุบัน  
นําโดยพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ดําเนินการในฐานะนโยบายหลักที่ใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 

ประชารัฐกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) หมายถึง การพัฒนาที่สามารถตอบสนอง

ความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบตอความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต แนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดขึ้นจากบทเรียนที่วา การพัฒนาแบบดั้งเดิมในชวงเวลาหลายทศวรรษที่ผานมา
เติบโตอยางมากในดานเศรษฐกิจแตกลับลมเหลวในการพัฒนาดานอ่ืน ๆ ไมเพียงแตทําใหสภาพแวดลอม
เสื่อมโทรมลง สงผลกระทบดานลบตอระบบนิเวศน สัตว และพรรณพืชแลว ยังไดสรางปญหาใหกับวิถี
ชีวิตความเปนอยูของมนุษยและวัฒนธรรมทองถิ่นอยางมาก ในขณะที่รัฐบาลบกพรองในหนาที่ ขาดความ
รับผิดชอบ บริหารงานลาชาไมตอบสนองความตองการของประชาชน มีการคอรัปชั่นในระบบราชการสูง 
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ขาดประสิทธิภาพ ขาดความโปรงใส เปนตน นานาชาติจึงไดประชุมรวมกันเพื่อแสวงหาแนวคิดท่ีเปน
กลางที่สุดมาเยียวยาปญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว ผลสรุปคือเกิดแนวคิดในการใหทั่วโลกสมควรปรับเปลี่ยน
แนวทางการพัฒนาใหม โดยรัฐจะตองยกเลิกการพัฒนาซึ่งรัฐเปนผูชี้นําและออกคําสั่งแตเพียงฝายเดียว 
ในลักษณะ “รัฐประชาชาติ” (Nation State) เปลี่ยนเปน “ประชารัฐ” (Civil State) ซึ่งเปนความสัมพันธ
ในรูปแบบใหมระหวางรัฐกับประชาชนในลกัษณะท่ีเปนประชาสังคม (Civil Society) หมายถึง การพัฒนา
ที่เกิดขึ้นจากความริเริ่มของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน มีหลักการที่สําคัญคือทุกฝายใน
สังคมตองมีความรวมมือกันอยางใกลชิดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดังนั้นคําวา “ประชารัฐ” 
จึงหมายถึง รัฐซึ่งมีรัฐบาล เอกชน และประชาชนรวมมือกันในการบริหารจัดการกิจการงานท่ีเปน
สาธารณะ (UNDP, 1995) จะเห็นไดวาแนวคิดที่สงทอดมาจากการพัฒนาท่ียั่งยืนก็มีหลักการเชนเดียวกับ
การบริหารจัดการสาธารณะแนวใหมที่ไดอธิบายไปในขางตน 

 

ธรรมาภิบาล: หลักเพื่อการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหม 
Sirisamphan (2016) กลาวถึงหลักการสําคัญของการบริหารกิจการบานเมืองแนวใหมไวหลาย

ประการไดแก ประสิทธิภาพและความคุมคา ประสิทธิผล ภาระรับผิดชอบ ความโปรงใส การตอบสนอง
ความตองการและการมีสวนรวมของประชาชน ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม นิติธรรม จะเห็นไดวา
ประเด็นเหลานี้อาจเรียกรวมๆ ไดวาเปนหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หรือธรรมาภิบาล (Good 
Governance) (Sirisamphan, 2016) สําหรับการบริหารรัฐกิจแนวใหมเปนการบริหารงานดวยการยึด
หลักประชาธิปไตย ซึ่งหลายประเทศในโลกกําลังดําเนินการอยูบนพื้นฐานของหลักการนี้ และมีการ
ยอมรับในแนวทางการทํางานท่ียึดหลักประชาธิปไตยมากข้ึน มีการใหความสําคัญกับเรื่องตาง  ๆ หลาย
เรื่อง เชน ความสนใจของสาธารณชน กระบวนการบริหารหรือการปกครอง และการเปนพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย เร่ิมมีการเคารพและยอมรับศักดิ์ศรีของการเปนพลเมืองมากข้ึน และเกิดการทํางาน
รวมกันระหวางประชาชนและขาราชการในการระบุปญหาและแนวทางแกไขรวมกันดวย  

การบริหารรัฐกิจแนวใหมแตกตางจากการบริหารรัฐกิจในแบบเดิมตรงที่รัฐบาลจะใหความสนใจ
อยูที่การใหบริการโดยผานหนวยงานของรัฐ มีการกําหนดนโยบายสาธารณะ มีการบริหารงาน และมีการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งอาจมีเรื่องทางการเมืองเขามาเกี่ยวของ และนักบริหารรัฐกิจจะเปนเพียงผูมี
บทบาทในการปฏิบัติตามนโยบายเสียมากกวา ผูบริหารจะรับผิดชอบตอนักการเมืองที่ถูกเลือกเขามาตาม
วิถีประชาธิปไตยมากกวารับผิดชอบตอประชาชน เนนการรายงานตามลําดับข้ันตามแผนงานและ
โครงการ รวมถึงเนนการควบคุมโดยผูบริหารระดับสูง คานิยมองคกรจะดําเนินการไปดวยระบบปดเพื่อให
มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการเขามามีสวนรวมของประชาชนมีจํากัด บทบาทของนักบริหารจึงเปนเพียง
การวางแผน จัดองคกร การจัดหาบุคคลากร การส่ังการ การประสานงาน การรายงานและการทํา
งบประมาณ เปนตน (Denhardt & Denhardt, 2003, pp. 42-43) 
 สวนธรรมาภิบาลจัดเปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปจจุบัน เพราะโลก
ปจจุบันไดหันไปใหความสนใจกับเร่ืองของโลกาภิวัตนและธรรมาภิบาลมากข้ึน แทนที่จะสนใจแตเรื่องการ
พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมดังแตกอน การพัฒนาเรื่องของการเมืองการปกครองก็มุงใหประชาชน



181

Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾Ñ ² ¹ Ò ÊÑ § ¤ Á »‚ ·Õ่  1 9  © ºÑ º ·Õ่  1 / 2 5 6 0

 ธันภัทร โคตรสิงห  

  

เปนศูนยกลางมากขึ้น และมองวาประเทศเติบโตไปไดอยางยั่งยืนไมไดถาหากละเลยตอสังคม ประชาชน 
และส่ิงแวดลอม การมีการบริหารจัดการท่ีดีจึงกลายเปนเรื่องที่ทุกภาคสวนใหความสําคัญ  และเปน
ประเด็นที่อยูในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะขาราชการและพนักงานบริษัทเอกชน ธรรมาภิบาล
เปนทั้งหลักการ กระบวนการและเปนเปาหมายไปในตัว และเชื่อวาการมีธรรมาภิบาลจะนําไปสูการมี
ประชาธิปไตยที่สมบูรณไดในที่สุด และการมีประชาธิปไตยก็จะนําไปสูการพัฒนาประเทศไปในทางที่สราง
ความสงบสุขอยางตอเนื่อง ตลอดจนนํามาสูการแกปญหาความขัดแยงตาง  ๆ ที่จะเกิดขึ้นไดโดยสันติวิธี 
ดังนั้นธรรมาภิบาลจึงเปนเร่ืองของหลักการบริหารแนวใหมที่มุงเนนหลักการ ที่ไมไดเปนเพียงทฤษฎี แต
เปนหลักในการปฏิบัติจริง ซึ่งหากมีการนํามาใชเพื่อการบริหารงานแลว จะเกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่ง
ผลลัพธที่ดีที่สุดคือ ความเปนธรรม ความสุจริต และความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การประยุกตใช 
ธรรมาภิบาลอาจประกอบไปดวยหลักการตาง ๆ มากมายแลวแตผูที่จะนําเร่ืองของธรรมาภิบาลไปใช เชน 
สถาบันพระปกเกลากําหนดหลักการสําคัญไว 6 หลักการ ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักสํานึกรับผิดชอบ หลักความคุมคา (Bureekul T., and others, 2002) 

ในสวนของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) มีภารกิจหลักประการหนึ่งคือ 
การสงเสริมใหระบบราชการไทย นําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มาใชในการบริหารราชการ
แผนดิน เพื่อประโยชนสุขของประเทศชาติและประชาชน ตามเจตนารมณของมาตรา 3/1 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยไดกําหนดหลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีประกอบดวย 10 หลัก ไดแก หลักการตอบสนอง หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ/คุมคา 
หลักความเสมอภาค หลักมุงเนนฉันทามติ หลักการตรวจสอบได/มีภาระรับผิดชอบ หลักเปดเผย/โปรงใส 
หลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม และ หลักนิติธรรม ตอมาไดมีการจัดกลุมใหม โดยรวมเร่ืองท่ี
เกี่ยวของไวดวยกันเปนหมวดหมู เพ่ือใหใชเปนหลักการท่ีงายตอความเขาใจ ทําใหทําใหได หลักธรรมา 
ภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (GG Framework) ประกอบดวย 4 หลักการสําคัญ และ 10 
หลักการยอย ดังนี้ (Office of the Public Sector Development Commission, 2012) 

1. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (GG Framework) กพร. ประกอบดวย 
1.1 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง การใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดความคุมคาตอ

การลงทุนและบังเกิดประโยชนสูงสุดตอสวนรวม ทั้งนี้ตองมีการลดข้ันตอนและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเพ่ืออํานวยความสะดวก และลดภาระคาใชจาย ตลอดจนยกเลิกภารกิจที่ลาสมัยและไมมีความ
จําเปน 

1.2 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การมีวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายการดําเนินงานตามพันธกิจใหบรรลุ
วัตถุประสงค มีการวางเปาหมายการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และตอบสนองตอความคาดหวังของประชาชน   
สรางกระบวนการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีมาตรฐาน มีการจัดการความเสี่ยง มุงเนนความเปนเลิศ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
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1.3 การตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความสามารถใหบริการไดอยางมีคุณภาพ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สรางความไววางใจ ตลอดจนตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความแตกตางหลากหลายไดอยางเหมาะสม 

2. คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย 
2.1 ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หมายถึง ความสามารถในการ

ตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อเกิดขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและ
ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ 
ตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

2.2 เปดเผย/โปรงใส (Transparency) หมายถึง การปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต 
ตรงไปตรงมา รวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือได ใหประชาชนรับทราบอยาง
สม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวใหเปนไปโดยงาย 

2.3 หลักนิติธรรม (Rule of Law) หมายถึง การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับใน
การปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 

2.4 ความเสมอภาค (Equity) หมายถึง การใหบริการอยางเทาเทียมกัน ไมมีการแบงแยกดาน
ชายหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม ฯลฯ  อีกท้ังยังตองคํานึงถึงโอกาสความเทาเทียม
กันของการเขาถึงบริการสาธารณะของ กลุมบุคคลผูดอยโอกาสในสังคมดวย 
           3. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย 

3.1 การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) 
หมายถึง ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทํา
ความเขาใจ แสดงทัศนะ เสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญท่ีเก่ียวของรวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการดําเนินงาน ตลอดจนรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตองมีความพยายามในการ
แสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับ
ผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ 

3.2 การกระจายอํานาจ (Decentralization) หมายถึง ควรมีการมอบอํานาจและกระจาย
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 
รวมทั้งมีการโอนถายบทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม 

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย 
4.1 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethics) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึก

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของ
สังคม  รวมท้ังยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการ เมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ  ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน คุณลักษณะท่ี
พึงประสงคของระบบราชการไทย 8 ประการ ไดแก 1) ความซ่ือสัตยและกลายืนหยัดในส่ิงที่ถูกตอง  
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2) การทํางานเชิงรุกคิดเชิงบวกและมีจิตบริการ 3) การมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม 4) คํานึ งถึง
ประโยชนสุขของประชาชนเปนที่ตั้ง 5) มุงเนนประสิทธิภาพ 6) ตรวจสอบได 7) ยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย และ 8) มุงผลสัมฤทธิ์ 
 จากแนวคิดธรรมาภิบาลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวามีการนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม (New Public Management) กับหลักประชารัฐ (Participatory State) มาเปนหลักในการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี ซึ่งหากพิจารณาแลวในท่ีนี้ไดสงนิยามเกี่ยวกับประชารัฐวาเปนหนึ่งในหลักการของ
แนวคิดธรรมาภิบาลซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยเนนวา 
ประชารัฐ ก็คือการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวม
เสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิดแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจและการ
ดําเนินงานและรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของกิจการสาธารณะ และกระจายความรับผิดชอบในการ
ตัดสินใจและ การดําเนินการใหแกผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม รวมท้ังมีการโอนถาย
บทบาทและภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคม 
 

 ประชารัฐกับธรรมาภิบาล 
 Sopchockchai, (1998) ไดกลาวถึงประชารัฐในลักษณะที่วา “กลไกประชารัฐที่ดี”มีความหมาย
เดียวกันกับ “ธรรมาภิบาล” โดยอางถึงความหมายของ Governance ที่มาจากภาษาอังกฤษ “the act, 
process, or power of governing; government”  และ  “ the state of being governed”  (The 
American Heritage Dictionary, 1982, p. 569) แปลตรง ๆ ไดวาการกระทํา กระบวนการ หรืออํานาจ
ในการบริหารการปกครอง ซึ่งเมื่อนํามาใชกับรัฐก็นาจะมีความหมายใกลเคียงเก่ียวของกับคําวาภาครัฐ 
(State) ซึ่งอาจจะหมายถึงทั้งรัฐบาล (Government) และระบบราชการ (Civil Service) จากการตีความ
ในขางตนจึงอาจเทียบเคียงคําวากลไกประชารัฐที่ดีไดตรงกับคําวาหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
หรือ Good Governance นั่นเอง 

Good Governance มีการใชครั้งแรกในรายงานของธนาคารโลกเม่ือป 1989 ในรายงานเรื่อง 
Sub-Sahara Africa: From Crisis to Sustainable Growth ซึ่งเปนรายงานของธนาคารในยุคแรกท่ีได
กลาวถึงความสําคัญของการมี Good Governance และการฟนฟูเศรษฐกิจ และตอมา ผลการศึกษาที่
วิเคราะหประสบการณของ IMF ในการใหประเทศตาง ๆ กูเงินเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจ มีขอสรุปวา กุญแจ
สําคัญประการหนึ่งที่นําไปสูความสําเร็จ ในการฟนฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศท่ีรับความชวยเหลือทาง
การเงิน คือ การที่ประเทศนั้น ๆ มี Good Governance และมีการดําเนินการตามนโยบายสาธารณะทีไ่ด
ตกลงไวอยางเครงครัด ปจจัยทั้งสองนี้จะทําใหประเทศเหลานั้นสามารถพัฒนากลับสูเสถียรภาพไดอยาง
รวดเร็วและจะเปนการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ตอมาแนวความคิดนี้ไดมีการศึกษากวางขวางขึ้น และคํานี้ก็ถูกนํามาใชกันอยางแพรหลาย
ในวงการและองคกรเครือขายของธนาคารโลก โดยในระยะแรก ๆ ธนาคารโลกกําหนดความหมายตาม
กรอบความคิดของการดําเนินงานท่ีเกี่ยวกับขอบเขตของธนาคารโลกวาดวย Governance and 
Development ดังนั้น คําวา Governance จึงเปนที่เขาใจกันวา หมายถึง "การกําหนดกลไกอํานาจของ
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ภาครัฐในการบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อใหเกิดการพัฒนา" 
ตอมามีการนําคําและความหมายของ Good Governance นี้ไปใชในการพัฒนาดานตาง ๆ เชน องคการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme, UNDP) เปนแกนนําในการ
ผลักดันแนวคิดและสรางการยอมรับรวมกันในระดับโลกวา "กลไกประชารัฐที่ดีและการพัฒนาคนที่ยั่งยืน 
เปนประเด็นสําคัญที่ไมสามารถจะแยกออกจากกันได กลไกประชารัฐเปนรากฐานที่ ทําใหคนในสังคม
โดยรวมอยูรวมกันอยางสันติสุข" ดังนั้น เรื่องที่ทาทาย ทุกสังคมไมวาจะเปนสังคมที่พัฒนาแลวหรือสังคม
ที่ยังดอยพัฒนา ก็คือการสรางกลไกประชารัฐที่ดี ที่สามารถสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคนในสังคมท่ี
ยั่งยืน ประเด็นนี้ UNDP ไดศึกษาและอธิบายรายละเอียดไวในเอกสารนโยบายเร่ือง Governance for 
Sustainable Human Development ซึ่งไดใหคํานิยามของคํานี้ที่ชัดเจนข้ึนวา “กลไกประชารัฐเปน
สวนที่เชื่อมโยงองคประกอบของสังคมทั้ง 3 สวนเขาดวยกัน คือ ประชาสังคม (Civil Society) ภาคธุรกิจ
เอกชน (Private Sector) และ ภาครัฐ (State หรือ Public Sector)” (Sopchokchai, 2541) 

กลไกประชารัฐมีบทบาทอํานาจหนาที่ในการดูแลบริหารจัดการใน 3 ดานคือ ดานเศรษฐกิจ 
การเมือง และการบริหารประเทศ ซึ่งจะมีองคประกอบของ โครงสรางอํานาจหนาที่ 3 ดานคือ 1) ดาน
เศรษฐกิจ (Economic Governance) คือกระบวนการการตัดสินใจนโยบายท่ีมีผลกระทบตอระบบ
เศรษฐกิจ 2) ดานการเมือง (Political Governance) คือ กระบวนการการกําหนดนโยบายที่มีผลตอปวง
ชนในประเทศ ไดแก รัฐสภา หรือฝายการเมือง และ 3) ดานกลไกบริหารรัฐกิจหรือภาคราชการ 
(Administrative Governance) คือ กลไกและกระบวนการในการแปลงนโยบายและทรัพยากรไปสูการ
ปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและอยางเที่ยงธรรม ซึ่งจะผานทางกลไกการกําหนดนโยบายและ
หนวยงานปฏิบัติ (UNDP, 1997)  ดังนั้น เมื่อวิเคราะหความหมายของคําวา Governance ตามนิยาม
ขางตนนี้ ก็ควรมีความหมายรวมถึง ระบบ โครงสราง และกระบวนการตางๆ ที่วางกฎเกณฑ 
ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศ (Sopchokchai, 2541) 

 

พลวัตของประชารัฐจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ถึง ฉบับที่ 12 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ไดนําคําวาประชารัฐ

มาใชโดยกําหนดไวเปนหนึ่งในยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คือ ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนาประชารัฐ ซึ่งระบุไววา เปนยุทธศาสตรการพัฒนาภาครัฐใหมีสมรรถนะและพันธกิจหลักในการ
เสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะของคน ใหคนในสังคมเปนพันธมิตรกับเจาหนาที่ของรัฐและมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ ในที่นี้การพัฒนาประชารัฐก็หมายถึงการพัฒนาใหรัฐ และประชาชนมีความเขาใจที่
ดี มีความรับผิดชอบและมีความเอ้ืออาทรตอกัน ทั้งนี้เพื่อใหความสัมพันธระหวางรัฐและประชาชนดําเนิน
ไปในเชิงสรางสรรค และเสริมสรางสมรรถนะซึ่งกันและกันโดยมีภาครัฐเปนผูกําหนดกรอบกลไกในการ
สรางความสัมพันธดังกลาว โดยเนนใหรัฐเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะของคน ทําใหคนในสังคมเปน
พันธมิตรกับเจาหนาที่ของรัฐและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งมีพันธกิจที่ระบุไวในแผนไดแก 1) การสนับสนุนศักยภาพและโอกาสในการ
พัฒนาคน 2) การพัฒนาสภาพแวดลอมทางสังคม ที่มีความสมานฉันท การสรางจริยธรรมและวัฒนธรรม
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ของการใชอํานาจท่ีเปนธรรม 3) การเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบทใหไดรับ
ประโยชนจากการพัฒนาประเทศที่เทาเทียมกันและเสมอภาคเพ่ิมขึ้น 4) การพัฒนาสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจโดยการสรางผูนําท่ีมีความรู ความเขาใจและมีวิสัยทัศนในดานการแกไข
ปญหาและพัฒนาเศรษฐกิจ 5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยการใหทุกฝายสามารถ
มีสวนรวม 6) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ใหมีการตรวจสอบและถวงดุลอํานาจระหวางฝายตาง ๆ ทั้ง
ในภาครัฐ เอกชน และประชาชน เปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ 

วัตถุประสงคหลักของการพัฒนาประชารัฐในแผนฯ ฉบับที่ 8 นี้คือ เพื่อสงเสริมการใชหลักนิติ
ธรรมในการบริหารจัดการการพัฒนาและการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของทุกภาคสวนในสังคมใหมากยิ่งขึ้น
เพื่อสนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมของรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนา
ประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารรัฐกิจและการจัดการการ
พัฒนาประเทศ และเพ่ือสนับสนุนใหเกิดความตอเนื่องในงานบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนาประเทศ
ทั้งในดานนโยบายและการปฏิบัติ ยุทธศาสตรการพัฒนาประชารัฐในท่ีนี้ ประกอบดวยการเสริมสราง
หลักการใชบังคับกฎหมายที่ถูกตองตามเจตนารมณและปรัชญากฎหมาย โอกาสและสภาวะแวดลอมให
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน การมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคสวน การสงเสริม
การเพิ่มพูนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบทางการบริหารของภาครัฐ และการสรางความ
ตอเนื่องในงานบริหารรัฐกิจ (Office of The National Economic and Social Development Board, 
1997, pp. 116-117) 

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ฉบับที่ 10 และ 11 ไมไดมีการกลาวถงึ 
ประชารัฐไวในแผนแตอยางได อยางไรก็ตามยังคงมีวลีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชน และ
ภาคสวนเอกชน ไวในแนวทางการดําเนินงานแตละดาน ซึ่งถือเปนแนวคิดพื้นฐานในการดําเนินงานของ
ภาครัฐในยุคปจจุบัน  จนกระท่ังแผนฯ ฉบับที่ 12 ไดปรากฏคําวาประชารัฐอีกคร้ังในลักษณะของกลไกที่
เปนการรวมพลังขับเคลื่อนจากท้ังภาครัฐ เอกชนและประชาชน ซึ่งเปน 1 ในหลักการสําคัญของแผนฯ 
ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 6 หลักการไดแก 1) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 2) ยึด “คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” 3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” 4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศ
ไทยป 2579” ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม” 6) ยึด “หลักการนําไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปที่ตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิที่ เปนเปาหมายระยะยาว” 
นอกจากนั้นยังเปนหนึ่งในแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 วา 
ผลักดันใหกลไกประชารัฐมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ อยางเขมแข็ง โดยการแปลงแผนพัฒนา
ประเทศสูการปฏิบัติจําเปนตองสรางการทํางานรวมกันระหวางภาคสวนตาง  ๆ ในรูปของเครือขายการ
พัฒนา ทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา สมาคมวิชาชีพ รวมถึงองคกรอิสระตาง ๆ เพื่อสรางพันธมิตร
ในการกําหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตรรวมกัน 

ประชารัฐในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ถูกระบุไวในแนวทางการ
ดําเนินงานปรากฏในยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรที่ 6 และยุทธศาสตรที่ 9 
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน โดยไดใหแนว
ทางการพัฒนาที่มีความสําคัญสูง และสามารถผลักดันสูการปฏิบัติ ดานการพัฒนาภาคการเกษตร วาให
เนนการขยายผลเชื่อมโยงเครือขายระบบการผลิต การตลาดและการเงิน กลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
และคลัสเตอรที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม โดยรวมกับการขับเคล่ือนและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจ
การเกษตรแบบประชารัฐ การลงทุนแบบความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน  และการทําเกษตรพันธ
สัญญาท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมและมีความเปนธรรม  

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน ในแนวทางการบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวาง 
แผนงานท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใตการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
โดยใหสนับสนุนการมีสวนรวมของภาค ประชาชน (ประชารัฐ) ในการกําหนดและขับเคลื่อนแผนงานดาน
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย ในแนวทาง 3.1 “ปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของภาครัฐใหมีลักษณะบูรณาการ 
สามารถสงเสริม กระบวนการผลิตและการใหบริการของภาคเอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว” โดยเนนการสนับสนุนกลไกการรวมมือกันระหวาง
รัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในแบบประชารัฐใหเปนจุดเชื่อมตอในการพัฒนาประเทศอยาง
สมบูรณ และในแนวทาง 3.3 “ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได
มาตรฐานสากล” โดยใหมีการปรับรูปแบบและวิธีการดําเนินการของภาครัฐใหมีความรวมมือกันระหวาง
รัฐ เอกชน ประชาชน และประชาสังคม ในลักษณะแบบประชารัฐ 

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ประเด็นการพัฒนาภาคเพื่อสราง
โอกาสทางเศรษฐกิจใหกระจายตัวอยางทั่วถึง โดยระบุไวในแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใตใหเปนพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ โดยใหมีการสรางความรวมมือในลักษณะประชารัฐ ควบคูกับการ
จัดทําแผนปฏิบัติดานความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพยสิน เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนัก
ลงทุนภายนอกท้ังในประเทศและตางประเทศ (Office of The National Economic and Social 
Development Board, 2016) 

ในสวนนี้จะเห็นไดวาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 ไดกลาวถึงประชารัฐ
ในลักษณะที่เปนยุทธศาสตรการพัฒนาคน ทําใหคนในสังคมเปนพันธมิตรกับเจาหนาที่ของรัฐ และมีสวน
รวมในการพัฒนาประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเพ่ิมพูนประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบทางการบริหารของภาครัฐ และการสรางความตอเนื่องในงานบริหาร
รัฐกิจ ดังนั้นแนวคิดสําหรับการใชยุทธศาสตรประชารัฐ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จะเปนในลักษณะของ
แนวคิดการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล ซึ่งมีประเด็นการเนนการมีสวนรวมของทุกภาค
สวนมาใชเปนหนึ่งในแนวคิดการบริหารจัดการ โดยการเนนการมีสวนรวมดังกลาวก็สอดคลองกับแนวคิด
การจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม (NPG) ซึ่งเปนแนวคิดที่ใหภาคสวนตาง ๆ มามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการของภาครัฐ สวนแนวทางการดําเนินงานโดยใช กลไกประชารัฐในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 มี
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ความชัดเจนเลยวาเปนไปตามแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนวใหม (NPG) โดยตรง ซึ่งเปนการ
บริหารกิจการงานเพื่อสาธารณะโดยเนนการมีสวนรวมของภาคีเครือขายจากภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคมอยาง
เปนทางการ โดยแบงไดหลัก ๆ เปน 3 ภาคสวน คือภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสวนที่สามคือภาคประชา
สังคมอันเปนตัวแทนของภาคประชาชน 

 

ประชารัฐของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา 
 “ประชารัฐ” ที่พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีคนปจจุบันไดขับเคลื่อนเปน
ยุทธศาสตรหลักของรัฐบาลในชวงเวลาปจจุบันนี้ หมายถึง คําวา “ประชา” รวมกับคําวา “รัฐ” ที่มาจาก
เนื้อเพลงชาติไทยทอนหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาใจความวา “...ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เปนประชา
รัฐ ไผทของไทยทุกสวน อยูดํารงคงไวไดทั้งมวล ดวยไทยลวนหมาย รักสามัคคี...” โดยนายกรัฐมนตรี ได
นํามากําหนดเปนยุทธศาสตร “ประชารัฐ” เพื่อใหสวนราชการตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการขับเคล่ือน
ประเทศไทยใหเกิดความสงบเรียบรอย เกิดความสามัคคี และสรางการพัฒนาประเทศไทยใหมีความ
เขมแข็ง มั่นคง มั่งคั่งอยางยั่งยืนไดจริง ตามเนื้อหาสาระของเพลงชาติไทยที่มีมานานแลว  โดยให
ความหมายไววาเปนการรวมมือกันในการสรางพลังในการทําความดีใหประเทศชาติ เพื่อประชาชนทุกคน 
ซึ่งถือเปนสัญญาระหวางรัฐและประชาชน ที่จะรวมมือแกไขปญหาหรือแกไขความผิดพลาดในอดีต
ทั้งหมดใหได โดยอาศัยความรวมมือกัน ดังนั้นสําหรับยุทธศาสตรประชารัฐในท่ีนี้คือการรวมเอาพลังทุก
ภาคสวน ไมวาจะอยูในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใช โดยมองบนพ้ืนฐานวา “คนไทยทุกคน 
ก็คือ ประชาชนของชาติ” ซึ่งถือเปนพลังอํานาจท่ีสําคัญในการแกไขปญหา ในการเปล่ียนแปลงหรือการ
ปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกดานอยางยั่งยืน (Thai Post, 2015) 

ในชวงเริ่มตนขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐ Cavalry center (2015) ไดนําเสนอยุทธศาสตรการ
พัฒนาประชารัฐไว 4 ประการหลัก ไดแก  

1) การเสริมสรางหลักการใชบังคับกฎหมายที่ถูกตองตามเจตนารมณ และปรัชญากฎหมาย 
โอกาสและสภาวะแวดลอม ใหสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรยอย 
คือการใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพ การจัดการแกไขความขัดแยงในสังคมดวยสันติวิธี การสรางเสริม
สมรรถนะของประชาชนและพลังทางสังคม 

2) การสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคสวน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร
ยอย คือการสรางภาคีเพื่อการพัฒนา การปรับดุลยภาพการมีสวนรวมในการพัฒนา การสงเสริมทองถ่ิน
ใหมีสวนรวมในการพัฒนา การเสริมสรางศักยภาพขององคกรพัฒนาเอกชนและองศกรประชาชน 

3) การเพ่ิมพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐ ประกอบดวย 8 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 
การปรับปรุงบทบาทการบริหารจัดการของสวนราชการ การปรับปรุงกระบวนการทางงบประมาณ การ
กําหนดใหจังหวัดมีบุคลากรที่มีความสามารถมากข้ึน การสรางเกณฑชี้วัดและระบบประเมินผลงาน การ
สรางความรับผิดชอบทางการบริหาร การสรางความโปรงใส การปรับการบริหารจัดการนโยบาย
สาธารณะ การพัฒนาดานกฎหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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4) การสรางความตอเนื่องในการบริหารรัฐกิจ ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตรยอย ไดแก การสราง
พันธมิตรเพื่อกําหนดระเบียบวาระแหงชาติ การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
เพื่อเสริมสรางวิสัยทัศนรวมกัน 

จากสี่ประการดังกลาวขางตนพบวาในรายละเอียดมีความสอดคลองกับหลักการของยุทธศาสตร
ประชารัฐในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งยังไมไดมีการตีความที่แตกตางไปจากเดิม 

ตอมาในภายหลังที่เร่ิมมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับประชารัฐมากขึ้น ซึ่งจริงแลวเนนไปที่การ
รวมเอาพลังทุกภาคสวนไมวาจะอยูในภาคประชาชน ภาคธุรกิจ หรือภาครัฐ มาใช โดยมองบนพื้นฐานวา 
“คนไทยทุกคน คือ ประชาชนของชาติ” ซึ่งถือเปนพลังอํานาจที่สําคัญในการแกไขปญหา ในการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปฏิรูป และการพัฒนาประเทศในทุกมิติและทุกดานอยางยั่งยืน การดําเนินการตาม
ยุทธศาสตร “ประชารัฐ” ในที่นี้จึงแบงไดเปน 2 ยุทธศาสตรยอย ไดแก 1) “รัฐบาล” กับ “ประชาชน” 
โดย “รัฐ” หรือรัฐบาล จะเปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนุน และเปดชองทางให “ประชา” หรือ
ภาคเอกชนและประชาชนท่ัวไป เขามามีสวนรวมตามกระบวนการประชาธิปไตย เพื่อใหประชาชนเขาใจ
การบริหารงานของรัฐบาลในเร่ืองตางๆ และ 2) “ประชาชน” กับ “เจาหนาที่รัฐ” คือ การทํางานรวมกัน
ของประชาชนและเจาหนาที่รัฐเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการสราง “เครือขายประชารัฐ” ในทุกดาน 
ซึ่งจะเปนกลไกสําคัญที่เชื่อมโยงและเสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเขาดวยกัน  
 ดังนั้นหัวใจสําคัญของยุทธศาสตร “ประชารัฐ” ในที่นี้ก็คือการเสริมสรางการมีสวนรวมของ
ประชาชน กับ เจาหนาที่รัฐ และรัฐบาล จากเปาหมายในอนาคตของยุทธศาสตร “ประชารัฐ” เมื่อ 
“ประชาชน” และ “รัฐ” ไดทํางานรวมกันแลว จะกอใหเกิดความเขมแข็งและความมั่นคงของประเทศใน
ดานตาง ๆ ไมวาดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว หรือการบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ อันจะนํามาซ่ึง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงโอกาสในการเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยาง
เทาเทียมและเปนธรรม และผลลัพธที่ตองการก็เพื่อใหสงผลดีตอการยกระดับคุณภาพชวีิต และรายไดของ
ประชาชนทุกคนท้ังในทางตรงและทางออม (Siamrath, 2016) 
 

ประชารัฐปจจุบันเปนอยางไร? 
 ตามที่รัฐบาลไดประกาศโยบายขับเคล่ือนประเทศดวยกลไกประชารัฐ ซึ่งเปนการสานพลังความ
รวมมือระหวางภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งทายที่สุดแลวก็เนนไปที่การเสริมสราง
เศรษฐกิจฐานรากใหเจริญเติบโตอยางเขมแข็ง สมดุล และย่ังยืน โดยไดมีการจัดตั้งคณะดําเนินงานข้ึนมา 
12 คณะ จําแนกเปนกลุมขับเคลื่อน และกลุมสนับสนุนดังนี้ กลุมขับเคลื่อนมี 7 คณะ ประกอบดวย D1 
การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ D2 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและวิสาหกิจขนาดยอมและ
วิสาหกิจเร่ิมตน D3 การสงเสริมการทองเที่ยว และ ไมซ (MICE) คือการจัดประชุมการทองเที่ยวเพื่อเปน
รางวัลการสัมมนานาชาติและการจัดแสดงนิทรรศการ D4 การสงเสริมการสงออกและการลงทุนใน
ตางประเทศ D5 การพัฒนาคลัสเตอรภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต D6 การพัฒนาเกษตรสมัยใหม และ 
D7 การสรางรายไดและการกระตุนการใชจายของประเทศ สวนกลุมสนับสนนุประกอบดวย 5 คณะ ไดแก 
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E1 การดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศ E2 การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ E3 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ E4 การปรับแกกฎหมายและกลไกภาครัฐ และ E5 การศึกษา
พื้นฐานและการพัฒนาผูนํา ซึ่งตามนโยบายขับเคลื่อนประเทศดวยกลไกประชารัฐฉบับนี้นายกรัฐมนตรีได
ใหคํากลาวไววา 

 
 “...สําหรับการปฏิรูปรูปแบบการทํางานในการรวมมือกันสรางชาติตาม

แนวทางประชารัฐนั้น ผมเห็นวานาจะเปนการ คืนความสุข แกปญหาอยางยั่งยืนใหกับ
คนในชาติซึ่งเปนสวนหนึ่งของการปฏิรูปประเทศและการวางรากฐานการพัฒนาใน
อนาคต...” (Government Newsletter, 2016) 

 

 กรณีตัวอยาง: บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจํากัด 
 ในการดําเนินงานนโยบายขับเคล่ือนประเทศดวยกลไกประชารัฐ ที่เปนรูปธรรมและไดรับความ
สนใจอยางมากในชวงปลายป พ.ศ. 2559 คือการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี โดยคณะทํางานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก มีเปาหมายคือ “สรางรายไดใหชุมชน ประชาชนมีความสุข” ดวยแนวคิดเก่ียวกับประชา
รัฐที่วา ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน ชวยกันแกปญหาและคิดหาทางสราง
อนาคตประเทศไทย ผานโครงสรางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศท่ีมุงมั่นลดความเหลื่อมล้ํา พัฒนา
คุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน มีการจัดตั้งกลุมงานข้ึนเปน 3 กลุมงานไดแก เกษตร 
แปรรูป และทองเที่ยวโดยชุมชน ผานกระบวนการขับเคลื่อนดวย 5 ฟนเฟองหลัก ไดแก การเขาถึงปจจัยการ
ผลิต การสรางองคความรู การตลาด การสื่อสารสรางการรับรูเพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ ซึ่งไดมี
การปฏิบัติการโดยจัดตั้ง บริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด เปน 2 ระดับไดแก ระดับประเทศ 
และระดับจังหวัด (The Working Group of Foundation Economic Development and Pracharat, 
2016) 

คณะทํางานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ จะทํางานภายใตเปาหมายการสราง
รายไดใหชุมชน ประชาชนมีความสุข และเพ่ือประชาชนท่ียังขาดโอกาสไดรับการชวยเหลือดานองค
ความรู สนับสนุนดานการคาเพื่อความสุขที่ยั่งยืนและมั่นคง โดยมีวิธีการดําเนินงาน 1 กลุมงานเปาหมาย 
5 กระบวนการ 76 จังหวัด และอีก 1 สวนกลาง คือเนนการสรางรายไดใหชุมชนผาน 3 กลุมงาน ไดแก 
เกษตร แปรรูป และทองเที่ยวโดยชุมชน เนน 5 กระบวนการจัดการที่ใหความสําคัญตลอด Value chain 
ตั้งแต ตนทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ซึ่งสวนที่สําคัญคือการลงมือปฏิบัติในพื้นที่ ที่ใชโครงสรางของ 
Social Enterprise หรือ วิสาหกิจเพื่อสังคม ที่จะจัดตั้ง SE holding ระดับประเทศ หรือท่ีเรียกวา บริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด ทั้งนี้ ในทุกจังหวัด 76 จังหวัด จะมีการจัดตั้งบริษัทในแตละ
จังหวัดครอบคลุมพ้ืนที่ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย โดยยึดความพรอมของชุมชนเปนตัวตั้งในการ
ดําเนินการ 
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ประชารัฐ: จากแนวคิดการบริหารสูการปฏิบัติในประเทศไทย  

  

สําหรับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จํากัด เกิดขึ้นภายใตความรวมมือของทุกภาค
สวนในพลังประชารัฐ โดยมีเปาหมายคือการทํางานชวยชุมชนในเร่ืองบริหารจัดการองคความรู สงเสริม
การพัฒนาสินคาและรูปลักษณผลิตภัณฑ การสรางตราสินคาและมาตรฐานการรับรองสินคา ชวยการ
บริหารขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาชุมชน สรางความตองการ
และหาชองทางการตลาด การจัดจําหนายและเชื่อมโยงการตลาดในระดับประเทศ สงเสริมการเพิ่มรายได
ใหชุมชนใน 3 กลุมงาน เกษตร แปรรูป และทองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อใหเกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ โดยมี
ตัวชี้วัดที่จะประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เนนประชาชนท่ีประสบปญหาความยากจนเพื่อเพิ่ม
รายได ยกระดับคุณภาพชีวิตความเปนอยูใหดีขึ้น เพื่อใหการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามความรวมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ทุกภาคสวนไดรวมมือกัน
พัฒนาความเขมแข็งของชุมชน อันจะสงผลใหเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งประเทศเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน (Office of Government Spokesman, 2016) 

 

วิพากษแนวคิดประชารัฐ: กรณีบริษัทประชารัฐรักสามัคคี 
 จากการดําเนินงานตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลพลเอกประยุทธจันทรโอชา กรณีบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคี ที่ผานมาในระยะเร่ิมตนมีขอสังเกตวา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจะเปนไปตาม
หลักการของแนวคิดประชารัฐที่เอ้ือประโยชนแกประชาชนแทจริงหรือไม หรือเพียงเปนการเอ้ือประโยชน
ใหกับกลุมนายทุนขนาดใหญมากกวา ตัวอยางหนึ่งที่ไดรับการวิพากษวิจารณคือเมื่อครั้งท่ีมีการเปดตัว
โครงการ “ประชารัฐภาคเกษตร” โดยการลงนามเอ็มโอยูระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ กับสมาคม
เอกชนที่คาขายปจจัยการผลิตทางการเกษตร เชน ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ กิจกรรม
ดังกลาวหากมองในดานหนึ่งอาจถือเปนการชวยเหลือเกษตรกรใหไดปจจัยการผลิตราคาถูก แตอีกดาน
หนึ่งอาจมองไดวาแทแลวการดําเนินงานดังกลาวนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนยอดขายปุยและสารเคมี
ใหกับกลุมธุรกิจเคมีเกษตรหรือไม เนื่องจากในชวงเวลาที่ผานมาเกิดปญหายอดขายปจจัยการผลิตลดลง
มากจากปญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่ําและภัยแลง หากมองในแงหลัง โครงการประชารัฐภาค
เกษตรในลักษณะดังกลาวจึงไมไดเกี่ยวของใด ๆ กับการพัฒนาเกษตรกรรมใหยั่งยืน เนื่องจากปญหาของ
การเกษตรไทย คือการใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากเกินไป ดังนั้นการสงเสริมยอดขายปจจัย
การผลิตจึงไมไดเกี่ยวของใด ๆ กับการเพ่ิมผลผลิตและการพัฒนาการเกษตรท่ียั่งยืนแตประการใด 
(Biodiversity sustainable agriculture food sovereignty action Thailand, 2016) 
 สวนกรณีที่เปนประเด็นสําคัญคือการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักษามัคคีประเทศไทย ไดมีขอมูล
เปดเผยออกมาวา มีการจัดตั้งทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ในขณะที่มีผูถือหุน 5 คนในสัดสวนที่แตกตาง
กันอยางชัดเจน โดยมีนายฐานปน สิริวัฒนภักดี จากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ถือหุน 99,996 หุน จาก 
100,000 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ขณะที่รายอืน่ไดแก นายอิสระ วองกุศลกิจ กรรมการที่ปรึกษา บริษทั
น้ําตาลมิตรผลจํากัด นายศุภชัย เจียรวนนท กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะผูบริหารบริษัททรู
คอรปอเรชั่นจํากัด (มหาชน) นางปรีดา คงแปน ผูจัดการมูลนิธิชุมชนไท และนายมีชัย วีระไวทยะ อดีต
นักการเมืองและผูกอตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและมูลนธิิมีชัย วีระไวทยะ ถือหุนเพียงคนละ 1 
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หุนเทานั้น เมื่อพิจารณาในแงของความรวมมือคงไมผิดท่ีจะตีความไดวาเปนไปตามหลักการของประชารัฐ
นั่นก็คือการผลักดันใหทุกภาคสวนในสังคม ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงภาคสวนท่ีสามหรือ
ภาคประชาสังคมใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการสาธารณะ เพราะการจัดตั้งบริษัทประกอบดวย
ตัวแทนภาคีเครือขายจากหลายภาคสวน ทั้งภาคเอกชน ไดแกตัวแทนจากบริษัทเอกชน 3 บริษัท และ
ภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชนก็คือ ผูจัดการมูลนิธิชุมชนไทย และนายมีชัย วีระไวทยะ โดยจะไดรับ
การสนับสนุนการดําเนินงานจากภาครัฐ เชน การลดหยอนภาษีในบางกรณี แตหากพิจารณาจากสัดสวน
ของการถือหุนแลวนั้นจะเห็นไดวาการดําเนินงานดังกลาวเสมือนเปนการเขารวมโครงการเชิงสัญลักษณ
เทานั้น เพราะนโยบายประชารัฐเกือบทั้งหมด ไมเพียงแตกรณีนี้ถูกผลักดันโดยบริษัทเอกชนขนาดใหญ 
ผนวกกับกลไกของระบบราชการ ในขณะท่ีมีภาคประชาสังคมเขารวมนอยมากเขารวมราวกับ เปนไม
ประดับ (Laksanawong, 2016) 
 จากขอสังเกตเรื่องเหตุผลที่มีเพียงไมกี่บริษัทภาคเอกชนมามีสวนรวมดังกลาว ในสวนฝาย
วิชาการของรัฐบาลเองไดใหเหตุผลวาบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ไดขานรับนโยบายของประชารัฐในประเด็น 
E3 จึงเขามาถือหุนนํารองเอกชนรายอื่นๆ สวนเหตุใดจึงไมใชการใหชุมชนมามีสวนรวมโดยตรงนั้น ไดให
เหตุผลวาเนื่องจากคณะทํางานประชารัฐเห็นวาชุมชนมีภูมิปญญาแตขาดความรูดานการตลาดและการ
จัดการ จึงจําเปนตองใหบริษัทเอกชนซ่ึงถนัดกวาภาคสวนอ่ืน ๆ เขามาเปนพี่เลี้ยงใหกับชุมชน  
 กระนั้นก็ตามหากพิจารณาแลว ชาวบานและชุมชนก็ยังคงถูกมองเห็นเปน “ผูถูกพัฒนา” ใน
กระดานโครงการประชารัฐนี้อยูดี (Laksanawong, 2016) จากประเด็นนี้แสดงใหเห็นวาไมวาจะกี่ยุคกี่
สมัย ประชาชนก็ยังถูกมองวาเปนผูออนแอ ขาดความรูความสามารถ และไมเคยเปนกําลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาอยางจริงจังเสียที ในขณะเดียวกันทางชุมชนเองก็มองวา การสื่อสารระหวางบริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีกับชาวบาน ยังไมมีความชัดเจนและท่ัวถึง ชาวบานเองก็ยังไมเขาใจวาตนเองตองทํา
อะไร ดังนั้นหากกลาววาเปนความรวมมือกันพัฒนาก็คงยังไมเต็มเม็ดเต็มหนวยนัก  นอกจากนั้นยังอาจ
กอใหเกิดความระแวงแคลงใจไดวาเอกชนและรัฐที่เขาหาชาวบาน จะมาแสวงหาประโยชนหรือไม อยางไร 
และชุมชนเองก็ยังไมเห็นทางสวางวาประชารัฐจะเปนไปในทิศทางใด จะชวยใหชุมชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
อยางแทจริงและย่ังยืนหรือไม  

ในขณะท่ีผลประโยชนที่ชุมชนจะไดรับยังคลุมเครือ แตประโยชนของภาคเอกชนไดถูกระบุอยาง
ชัดเจนแนนอนแลว เชนที่ระบุไวในตัวโครงการ “วิสาหกิจเพื่อสังคมประชารัฐ” ของแตละจังหวัด รวมถึง
ของสวนกลาง จะไดรับสิทธิประโยชนทั้งในทางตรงและทางออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 
มีนาคม พ.ศ. 2559 กําหนดไวเชน (Laksanawong, 2016) 

- วิสาหกิจเพื่อสังคมตองคืนกําไรไมต่ํากวารอยละ 70 กลับไปลงทุนในกิจการ
หรือนําไปใชเพื่อประโยชนของประชาชนสวนรวม  

- วิสาหกิจเพื่อสังคมใดสามารถคืนกําไรทั้งหมดรอยละ 100 ใหกลับไปลงทุนตอ 
หากไมมีการปนผลวิสาหกิจชุมชนนั้นไมตองเสียภาษีเงินได แตหากมีการปนผลสามารถทําไดแตไมเกิน
รอยละ 30 และวิสาหกิจชุมชนนั้นจะตองจายภาษีเงินได  
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- บริษัทหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ถือหุนหรือบริจาคเงิน สิ่งของ หรือทรัพยสินให
วิสาหกิจเพื่อสังคมสามารถนําคาใชจายเหลานั้นไปลดหยอนภาษีได  

 

 นอกจากสิทธิ์ประโยชนทางภาษีที่เปนตัวเงินแลว บริษัทที่เขามาชวยเหลือวิสาหกิจเพื่อสังคมยัง
ไดแสดงภาพลักษณที่ดีในเชิงการประชาสัมพันธบริษัททางออมอีกดวย และนั่นหมายถึงเอกชนสามารถ
เขาถึงชุมชนและกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่อาจจะเปนโอกาส เอ้ือประโยชนใหแก ธุรกิจ
พันธมิตร หรือธุรกิจของตนเอง (Laksanawong, 2016) จากตัวอยางที่แสดงในขางตนแลวอาจกลาวไดวา
เอกชนที่เขารวมการดําเนินงานตามโครงการจะไดรับประโยชนทั้งโดยทางตรงและทางออมแลวอยาง
แนนอน  
 

 ประชารัฐไมใชประชานิยม 
 สาระหลักสําคัญของนโยบายท่ีเรียกไดวาเปนนโยบายประชานิยมก็คือ จะมุงเนนที่ความนิยม
ชมชอบของประชาชนเปนหลัก โดยที่เมื่ออยูภายใตระบบการเลือกตั้ง นโยบายประชานิยมจะมุงเปาไปที่
ความนิยมชมชอบของประชาชนกลุมใหญของประเทศกอน เพื่อใหไดรับการเลือกตั้ง สวนใหญนโยบาย
ประชานิยมเนนใหประโยชนแกกลุมเปาหมายในระยะส้ันเปนหลัก (Pisolyabut, 2016) เชน นโยบายที่
เก่ียวของกับการใหสวัสดิการแกคนยากจน ลดภาษี คืนเงินภาษี เพิ่มรายไดขั้นต่ํา ใหกูยืมเงิน จัดสราง หรือ
จัดซ้ืออุปกรณตาง ๆ ใหกับสังคม เปนตน อันเปนนโยบายที่มอบประโยชนใหแกกลุมเปาหมายโดยตรง  
 แตนโยบายประชารัฐ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ จันทรโอชา เปนลักษณะกลไกในการ
เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน ไมวาจะเปนภาคสวนเอกชน ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม 
ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตาง ๆ ของรัฐ โดยเชื่อวากลไกดังกลาวจะเอ้ือประโยชนใหแก
ประชาชนไดอยางยั่งยืนในทางออมผานกลไกประชารัฐดังกลาว อยางไรก็ตามประเด็นทางนโยบายท่ีจะ
นํามาสูการเสริมสรางการมีสวนรวมนั้นก็เปนอีกเรื่องหนึ่งท่ีจะตองพิจารณาวาเปนในรูปแบบท่ีจะเอ้ือ
ประโยชนแกประชาชนไดมากนอยเพียงใด ยกตัวอยางเชน กรณีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ประเทศไทย จํากัด ดังที่ไดอธิบายหลักการและขอสังเกตดังที่กลาวไวในขางตน 

อยางไรก็ตามโครงการตามนโยบายในชวงแรกที่ออกมา ซึ่งไดรับความสนใจอยางมากคือ
โครงการบานประชารัฐ ซึ่งเปนโครงการที่อยูในรูปแบบของการใหสินเชื่อ อาจเปนไปเพื่อการปลูกสราง
บาน ซอมแซมหรือตอเติมบาน หรืออาจเพื่อซื้อบานใหม อยางไรก็ตามดวยความที่มีการนําบานเอ้ืออาทร 
(เดิม) ของการเคหะมาสนับสนุนโครงการ ซึ่งเปนการเนนสนับสนุนใหคนเขาถึงวัตถุปจจัยทางเศรษฐกิจ
เชนเดียวกับประชานิยม จึงอาจทําใหเขาใจไดวานโยบายประชารัฐ เปนเพียงนโยบายที่นํามาแทนนโยบาย
ประชานิยมของรัฐบาลในยุคกอน ๆ เทานั้น แตหากวิเคราะหความสอดคลองกับหลักการประชารัฐท่ี
หมายถึงการรวมมือ ก็คือ โครงการดังกลาวไดมีความรวมมือกับธนาคารในการปลอยสินเชื่อเพื่อให
ประชาชนไดประโยชน แตก็ยังเปนความรวมมือที่ไมไดถูกเนนนํามาผลักดันและนํามากลาวถึงอยางเปน
หลักการเทาที่ควร 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากแนวคิดการบริหารจัดการสาธารณะแนวใหมที่ไดนําเสนอไวในเบื้องตน จะเห็นไดวาแนวโนม
การบริหารงานภาครัฐไดมีความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะท่ีตางไปจากการบริหารในแบบด้ังเดิมซึ่งเนน
การรวมศูนยอํานาจไวที่หนวยงานภาครัฐ ในขณะท่ีการบริหารแนวใหมในยุคหลังจะเนนไปที่ก ารมีสวน
รวมจากภาคประชาชนมากย่ิงขึ้น เปาหมายหลักอยางหนึ่งนอกจากจะเพ่ือใหการบริหารงานภาครัฐมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล สนองตอบตอความตองการและผลประโยชนของประชาชนแลว ยังเพื่อสราง
ความชอบธรรมในการบริหารงานภาครัฐใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี (Good 
Governance)  
 หากพิจารณาเกี่ยวกับพลวัตของคําวาประชารัฐท่ีถูกผลักดันมาเปนนโยบายในประเทศไทย ซึ่ง
ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 กับประชารัฐในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 นั้น มีหลักการที่แตกตางกันอยู โดย
จากแผนฯ 8 ประชารัฐถูกนํามาเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาคนใหสามารถมีสวนรวมกับภาครัฐ เพื่อให
เปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ดังนั้นการมีสวนรวมจึงเปนหนึ่งในกลยุทธสําคัญที่จะ
นําไปสูความมีธรรมาภิบาลของหนวยงานภาครัฐ ในขณะท่ีประชารัฐในปจจุบัน หมายถึงกลไกหนึ่งที่เนน
การมีสวนรวมของหลายภาคสวนไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม มา
มีสวนรวมในการดําเนินงานตาง ๆ เปนสําคัญซึ่งไปสอดคลองกับแนวคิดการจัดการภาคีสาธารณะแนว
ใหมหรือ New Public Governance: NPG ที่มีใจความสําคัญวา การดําเนินงานตองเนนการมีสวนรวม
จากสามฝายคือ รัฐ เอกชน และภาคสวนที่สาม 
 อยางไรก็ตามประเด็นการจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทย จํากัด แมจะได
ดําเนินการโดยดึงแตละภาคสวนมามีสวนรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคส วนท่ี
สาม ภายใตการสนับสนุนจากรัฐบาล แตก็ไดรับการวิพากษวิจารณมาในแงของความสมดุลระหวาง
สัดสวนการมีสวนรวม ทายที่สุดหากต้ังจุดคิดไวที่ประโยชนของประชาชน และต้ังขอกําหนดวาการมีสวน
รวมจะตองเกิดขึ้นอยางสมดุลทุกภาคสวน อาจจําแนกการวิเคราะหไดเปนสองประเด็นคือ ประเด็นแรก 
หากมองวาภาคเอกชนคือประชาชน ก็คงมิอาจปฏิเสธไดวา ประชาชนไดรับประโยชนจากนโยบายอยาง
มหาศาลแนนอน แตนั่นก็จะหมายความวา ประชารัฐในรูปแบบนี้คงเหลือจุดเนนของกระบวนการมีสวน
รวมไวเพียงแคสองภาคสวนคือ รัฐ กับภาคสวนที่ไมใชรัฐ เพราะสัดสวนของภาคเอกชนและภาคสวนท่ี
สามในการมีสวนรวมนั้นแตกตางกันมากจนเสมือนวาภาคสวนท่ีสามเปนเพียงไมประดับ (พิจารณาจาก
กรณีผูถือหุนในบริษัทประชารัฐรักสามัคคีดังกลาว)  ประเด็นท่ีสอง หากมองอยางแยกสวนกันคือ 
ภาคเอกชนเปนคนละสวนกับประชาชน จะกอใหเกิดคําถามสําคัญในเร่ืองผลประโยชนในที่นีว้า ประชาชน
จะไดรับประโยชนจากนโยบายจริงหรือไม ภาคเอกชนซ่ึงดูเหมือนจะเปนกลไกการขับเคล่ือนหลักจะ
ดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนของประชาชนไดเพียงใด ประชารัฐจะเอ้ือประโยชนแกประชาชนหรือ
บริษัทนายทุนมากกวา อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเทียบเคียงในแงของหลักการความรวมมือ 3 ภาคสวน 
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ไดแก รัฐ เอกชน และภาคสวนที่สาม แมวาจะครบทุกภาคสวนตามหลักการ แตความรวมมือในการ
ดําเนินงานยังถือไดวาขาดความสมดุล  
 ดังนั้นในฐานะท่ีนโยบายประชารัฐ ถือวาเปนนโยบายฉบับใหม ที่เพิ่งมีแนวทางการดําเนินงาน
และมีโครงการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมหลายโครงการ และแตละหนวยงานที่เกี่ยวของก็ไดนําไปใช
เปนการดําเนินงานในหลายยุทธศาสตรตามทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแหงชาติฉบับที่  12 
ภาครัฐจึงควรมีการติดตาม ทําวิจัยประเมินผล อยางตอเนื่อง เปนระยะ  ๆ รวมถึงการทําวิจัยเพื่อคนหา
รูปแบบลักษณะที่เหมาะสมของการใชกลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาในดานตาง  ๆ เพื่อใหมี
ชุดของการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยอาจศึกษาจากกรณีที่ประสบความสําเร็จ 
เพื่อที่จะไดหลักแนวทางการปฏิบัติงานที่สงผลดีโดยแทจริง ไมใชเปนเพียงกระบวนการที่สักแตวาทําเพื่อ
สรางความชอบธรรมในการดําเนินงาน หรือทําเพียงเพื่อใหครบตามหลักการเทานั้น 
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