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การจัดท านโยบายสาธารณะ (fabriquer les politiques publiques) เป็นอ านาจของรัฐ  
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางนโยบายและด าเนินการตามกรอบนโยบายแห่งรัฐ โดยรัฐ (État) เป็นชุมชน 
ทางการเมืองท่ีมีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกัน ซึ่งมีดินแดนท่ีแน่นอน มีรัฐบาลเดียวกัน๑ ใช้อ านาจอธิปไตย 
(souveraineté) โดยมีอ านาจบังคับเหนือประชาชน มีความเป็นเอกราช และมีความเป็นอิสระ เมื่อพิจารณา
ในแง่สังคมวิทยา (sociologie) แล้ว รัฐถือเป็นกลุ่มของมนุษย์ท่ีอยู่บนดินแดนท่ีก าหนดแห่งหนึ่ง โดยมี
ดินแดนท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐ และมีการใช้อ านาจทางการเมืองเป็นของตนเอง๒ 

อ านาจทางการเมือง (pouvoir politique) เป็นอ านาจท่ีก าหนดขึ้น โดยอยู่ในกรอบอ านาจ 
แห่งรัฐ ซึ่งด าเนินการโดยสถาบันทางการเมืองท่ีได้รับมอบหมายอ านาจและใช้อ านาจดังกล่าวในระดับชาติ
และในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อ านาจทางการเมืองเป็นอ านาจท่ีมักก าหนดเป็นหลักการพื้นฐานไว้ใน
กฎหมายรัฐธรรมนูญ (droit constitutionnel)๓  ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ลงวันท่ี ๔ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๕๘ 
(Constitution française du 4  octobre 1958 )๔ หมวด ๓  รั ฐบาล (TITRE III –Le Gouvernement)  
มาตรา ๒๐๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดและด าเนินนโยบายแห่งชาติ (politique de la Nation) 

                                                             

*พัชฌา จิตรมหึมา, “การจัดท านโยบายสาธารณะของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ศึกษาพิ เคราะห์จาก 
ข้อความคิดไปสู่ การประเมิ นผล (Fabriquer les politiques publiques de la République française : de la 
conception à l’évaluation)”, บทความเชิงสรุปจากโครงการหลักสูตร Fabriquer les politiques publiques : 
de la conception à l’évaluation ณ สถาบันการปกครองชั้นสูงแห่งชาติฝรั่งเศส (ENA : l’École Nationale 
d’Administration) สาธารณรัฐฝร่ังเศส, กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ๒๕๖๒, หน้า ๑-๒๗. 

**ผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์และคดีปกครอง กองกฎหมายปกครอง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(Docteur en droit, Droit public, Université Paul Cézanne–Aix-Marseille III) 

๑การรวมตัวและก่อต้ังเป็นรัฐน้ันจะต้องมีองค์ประกอบพ้ืนฐานอย่างน้อยสามประการ คือ ประชากร 
(population) ดินแดน (territoire) และอ านาจในการจัดองค์ กร (pouvoir organisé) แห่ งรัฐ  (Bernard Stirn  
et Yann Aguila, Droit public français et européen, Paris : Presses de Sciences Po : Dalloz, Coll.  
« Amphithéâtre (Paris) », 2014, p. 21.) 

๒André Hauriou et Jean Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, 7 e édition, 
Paris : Montchrestien, 1980, p. 97. 

๓Pierre Pactet, Institutions politiques, droit constitutionnel, 22e édition, Paris : Armand Colin, 
Coll. « U. Droit public », 2003, p. 40. 

๔รัฐธรรมนูญฝรั่งเศสฉบับน้ีเป็นรัฐธรรมนูญในสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ห้า (la Cinquième République 
française) ซึ่งเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายสูงสุดภายในประเทศ (norme juridique suprême du pays) ที่มักเรียกกัน
โดยย่อว่า รัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๕๘ (Constitution de 1958) 

๕มาตรา ๒๐ รัฐบาลเป็นผู้ก าหนดและด าเนินนโยบายแห่งชาติ 
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๒ 

 

รัฐบาล (Gouvernement) ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี (Premier 
ministre) ซึ่งมาจากการแต่งต้ังของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ (มาตรา ๘๖ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ 
ค.ศ. ๑๙๕๘) รัฐมนตรีช่วยนายกรัฐมนตรี (Ministre auprès du Premier ministre) ผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี 
หรือท่ีเรียกว่า เลขาธิการแห่งรัฐของนายกรัฐมนตรี (Secrétaire d’État auprès du Premier ministre) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ (Ministres) และผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งเป็นต าแหน่ง 
ท่ีเรียกว่า เลขาธิการแห่งรัฐของรัฐมนตรี (Secrétaire d’État auprès du ministre)  ท้ังนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงและเลขาธิการแห่งรัฐนั้นถือเป็นสมาชิกของรัฐบาล (membres du Gouvernement) ซึ่งมา
จากการแต่งต้ังของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ (Président de la République) ตามค าเสนอแนะของ
นายกรัฐมนตรี (มาตรา ๘ วรรคสอง)๗ 
 
ที่มาและกรอบแห่งกฎหมายในการจัดท านโยบายสาธารณะ 

บทบัญญัติมาตรา ๒๐ ของรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ นั้น ก าหนดให้รัฐบาลเป็นผู้ใช้อ านาจ
บริหาร (pouvoir exécutif) รวมท้ังเป็นผู้ก าหนดและด าเนินการด้านนโยบายแห่งชาติ โดยมีอ านาจใน
การก าหนดหรือจัดการเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองและกองทัพ รวมท้ัง ต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภา 
ตามเงื่อนไขและกระบวนการท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญดังกล่าว๘ การด าเนินการของรัฐบาล 
จึงต้องมีการวางแผนนโยบายและด าเนินการขับเคล่ือนตามแผนงานท่ีวางไว้ ซึ่งนโยบายของรัฐบาล 
เป็นแผนงานท่ีด าเนินการเพื่อส่วนรวม จึงเรียกว่า นโยบายสาธารณะ (politiques publiques) 

                                                                                                                                                                                      

 ให้รัฐบาลก าหนดหน่วยงานทางปกครองและกองทัพ 
 รัฐบาลต้องรับผิดชอบต่อรัฐสภาตามเงื่อนไขและกระบวนการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐  
 (Article 20. – Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. 
 Il dispose de l’administration et de la force armée. 
 Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant les procédures 

prévues aux articles 49 et 50.) 
๖มาตรา ๘ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเป็นผู้แต่งต้ังนายกรัฐมนตรี และให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง

เมื่อนายกรัฐมนตรีลาออกจากรัฐบาล 
 ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเป็นผู้แต่งต้ังสมาชิกอื่น ๆ ของรัฐบาล และให้สมาชิกเหล่าน้ันพ้นจากต าแหน่ง

ตามค าเสนอแนะของนายกรัฐมนตร ี
 (Article 8. – Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses 

fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. 
 Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et 

met fin à leurs fonctions.) 
๗Guillaume Bernard, Bernard de Gunten, Arlette Martin et al., Les institutions de la France, 

Paris : Nathan, DL, Coll. « Repères pratiques Nathan », 2014, p. 40. 
๘Philippe Ardant, Les institutions de la Ve République, 7e édition, Paris : Hachette, Coll.  

« Les Fondamentaux. Droit, sciences politiques », DL 2001, p. 78. 
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การด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะนั้นเกิดขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งท่ีสอง (après la 
seconde guerre mondiale) ในสหรัฐอเมริกา (États-Unis) ซึ่ งเริ่มมีการศึกษางานด้านวิชาการ 
ท่ีเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะอย่างต่อเนื่องและเกิดความแพร่หลายไปท่ัวโลก๙ ผลการศึกษาท าให้เกิด
วิธีการอันหลากหลายของงานด้านโยบายสาธารณะ น าไปสู่การอภิปรายเรื่องนโยบายสาธารณะ 
ในระดับชาติ การศึกษาวิจัยด้านนโยบายสาธารณะมีขอบข่ายท่ีเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงด้าน
การเมืองการปกครองเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมขยายไปถึงด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจ การสาธารณสุข 
ท่ีอยู่อาศัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ท้ังนี้ การศึกษา
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีจะให้ผลลัพธ์ท่ีมีคุณค่ายิ่งขึ้นนั้น ควรค านึงถึงประวัติศาสตร์ระหว่าง
ประเทศด้วย การจัดท านโยบายสาธารณะในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจึงมิได้พิจารณาแต่เพียง
ด้านองค์ประกอบของกลุ่มสังคมระหว่างประเทศในประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้น (composition des 
groupes sociaux d’un pays) แต่ควรพิเคราะห์ด้านสังคมวิทยา (sociologique) โดยรวมถึงประวัติศาสตร์
ทางสังคมซึ่งแสดงถึงวิวัฒนาการในกลุ่มสังคมระหว่างประเทศด้วย๑๐ 

โดยท่ัวไปแล้ว แต่ละรัฐนั้นจะก าหนดนโยบายสาธารณะขึ้นจากการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเป็น
กิจกรรมทางการเมือง โดยด าเนินการตามกรอบของกฎหมายรั ฐธรรมนูญ การวางแผนและพัฒนา 
นโยบายสาธารณะท่ีสอดคล้องกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ  (droit constitutionnel) ย่อมถือ เป็น 
การด าเนินการท่ีชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับกฎหมายสูงสุดภายในประเทศ  ท้ังนี้ แทบทุกรัฐ
มักจะมีรัฐธรรมนูญท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร (Constitution écrite)๑๑ เป็นของตนเอง ซึ่งรัฐธรรมนูญเป็น
ส่วนท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะการมีรัฐธรรมนูญในบางประเทศอาจถือเป็นการก่อต้ังรัฐ (acte 
fondateur d’un État) โดยในบางประเทศนั้น การมีรัฐธรรมนูญมิได้เป็นการแสดงแต่เพียงการเกิดขึ้น
ของรัฐเท่านั้น แต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญอาจเป็นการแสดงโอกาสแห่งการเปล่ียนแปลงระบอบ 
การปกครองของประเทศได้ หากพจิารณาในแง่ทางการเมอืงแล้ว การให้รัฐธรรมนูญยังเป็นการยอมรับว่า 
อ านาจนั้นมิได้มีอย่างไม่จ ากัด โดยผู้อยู่ใต้ปกครองและผู้ปกครอง (gouvernés et gouvernants)  
ต่างยอมรับท่ีจะจ ากัดอ านาจของตนตามขอบเขตแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งในประเด็นนี้จะเกี่ยวข้อง
กับนิติรัฐ (Rechtsstaat ภาษาเยอรมัน หรือ État de droit ภาษาฝรั่งเศส) อันหมายถึงรัฐท่ียอมรับ 
การจ ากัดอ านาจของตนโดยกฎหมาย อยู่ภายใต้กฎหมาย และเคารพต่อกฎหมาย๑๒ ซึ่งมีนัยตรงกันข้ามกับ
                                                             

๙Philippe Zittoun, « La fabrique pragmatique des politiques publiques », Document en 
cours de l’École Nationale des Travaux Publics de l’État, Lyon : Vaulx-en-Velin, 2017, p. 1.  

๑๐Jean-Baptiste Duroselle, « L’étude des relations internationales : objet, méthode, perspectives », 
Revue française de science politique, 2e année, n° 4, 1952, p. 683. 

๑๑รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรอาจเป็นบทบัญญัติในฉบับเดียวกัน (texte unique) หรืออาจประกอบด้วย
กฎหมายรัฐธรรมนูญหลายฉบับ (ensemble de lois constitutionnelles) การบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นลายลักษณ์
อักษรน้ันเป็นที่ปฏิบัติและด าเนินการโดยรัฐส่วนใหญ่ รัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษรจึงเป็นรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่ของ
รัฐธรรมนูญสมัยใหม่ (constitutions modernes) 

๑๒Jean Rivero et Jean Waline, Droit administratif, 18e édition, Paris : Dalloz, Coll. « Précis 
Dalloz. Droit public-Science politique », 2000, p. 14. 
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รัฐต ารวจ (État de police) โดยรัฐต ารวจจะให้อ านาจแก่ผู้ปกครองในการด าเนินการต่าง ๆ ซึ่งผู้ปกครอง
สามารถใช้อ านาจและดุลพินิจของตนด าเนินการได้ทุกกรณี หากเห็นว่ามีความจ าเป็น และสามารถแก้ไข
หรือเปล่ียนแปลงกฎหมายได้ หากเห็นสมควร เนื่องจากรัฐต ารวจเป็นรัฐท่ีด าเนินการต่าง ๆ โดยปล่อยให้
ผู้ปกครองมีอ านาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งสามารถท่ีจะใช้ก าลังและอ านาจบังคับแก่ประชาชน  
โดยเลือกใช้มาตรการ (sanction) ซึ่งฝ่ายปกครองจะท าการตัดสินใจโดยยึดตนเองหรือค าบัญชา 
(commandement) จากผู้ปกครองเป็นหลัก๑๓  

ค าประกาศแห่งสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๗๘๙ (Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789) ข้อ  ๑๖  ได้ ให้ค าจ ากั ดความของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญ (droit constitutionnel) ไว้อย่างเหมาะสม โดยข้อ ๑๖ ของค าประกาศดังกล่าว
บัญญัติว่า ประชาคมใดท่ีการประกันแห่งสิทธิไม่ได้รับการรับรอง รวมท้ังไม่มีการแบ่งแยกอ านาจตามท่ี
ก าหนดไว้ ประชาคมนั้นหามีรัฐธรรมนูญไม่๑๔  

หากปราศจากหลักการในเรื่องล าดับศักดิ์แห่งบรรทัดฐาน (hiérarchie des normes) และไม่มี
การแบ่งแยกอ านาจ (séparation des pouvoir) แล้ว ย่อมเกิดปัญหาว่า ต้องด าเนินการเช่นไรจึงจะแสดง
ให้ประจักษ์ได้ว่าการควบคุมความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น เป็นการประกันสิทธิพื้นฐาน (droits 
fondamentaux)  ท้ังนี้ ข้อ ๑๖ ของค าประกาศแห่งสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. ๑๗๘๙ ได้ก าหนด
ในเรื่องการประกันสิทธิพื้นฐานและการแบ่งแยกอ านาจ โดยเกี่ยวข้องกับการมีอยู่แห่งรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้
ประกาศเป็นหลักการอันสูงสุดของกฎหมายฝรั่งเศส๑๕ รัฐธรรมนูญจึงถือเป็นกรอบส าคัญในการจัดท า
นโยบายสาธารณะและมีผลต่อการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ 

การจัดท านโยบายสาธารณะเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารท่ีจะต้องใช้อ านาจ
ทางการเมืองในการจัดท าและด าเนินนโยบายสาธารณะให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ การสร้างความ
เข้าใจในภาพรวมและพิเคราะห์ความหมายของนโยบายสาธารณะจะช่วยให้การจัดท านโยบายสาธารณะ 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

 
ข้อความคิดและความหมายของนโยบายสาธารณะ 

ความคิดรวบยอดหรือข้อความคิดเกี่ ยวกับนโยบายสาธารณะ (concept de la politique 
publique) นั้น เป็นเสมือนการมองภาพใบหนึ่ง เมื่อเห็นภาพองค์รวมท้ังหมดย่อมท าให้เข้าใจโดยคร่าว ๆ 
เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะได้ แต่เมื่อต้องด าเนินการจัดท านโยบายสาธารณะแล้ว ผู้มีหน้าท่ีด าเนินการ
ดังกล่าวจะพบว่ามีความซับซ้อนมากกว่า (plus compliqué) ภาพรวมท่ีมองเห็น  อย่างไรก็ตาม  

                                                             
๑๓Jean-Pierre Henry, « Vers la fin de l’État de droit ? », Revue du droit public, 1997, p. 1207. 
๑๔Article 16. – Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la 

séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. 
๑๕Thierry S. RENOUX, « Théorie des droits fondamentaux, hiérarchie des normes et séparation 

des pouvoirs », Protection des libertés et droits fondamentaux, sous la direction de Thierry S. 
RENOUX, Paris : la Documentation française, DL, Coll. « Les notices », 2007, p. 31. 
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นโยบายสาธารณะนั้นจะมีความสลับซับซ้อนและยุ่งยากเพิ่มมากขึ้นหากมีการพิจารณาจากมุมมองของ 
แต่ละคน เนื่องจากการมีวิสัยทัศน์อันแตกต่างกัน (vision différente)๑๖ 

นโยบายสาธารณะเป็นข้อความคิดของศาสตร์ทางการเมืองท่ีก าหนดให้มีการด าเนินการโดยเปิด
โอกาสให้สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจสาธารณะ (puissance publique) และตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายในการบริหารงานแผ่นดิน (légitimité gouvernementale) ตามกรอบท่ีก าหนดไว้ของสังคมและ
เขตพื้นท่ีท่ีจัดท านโยบายสาธารณะดังกล่าว๑๗ 

นโยบายสาธารณะเป็นหลักท่ีจะน าไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านอ านาจบริหารของรัฐ ซึ่งอยู่ภายใต้
กฎหมายและการปฏิบัติของสถาบันต่าง ๆ หากพิ เคราะห์ด้านสังคมวิทยาทางการเมือง (sociologie 
politique) แล้วจะเห็นได้ว่า ข้อความคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะนั้นเป็นการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ 
รวมทั้งการศึกษาถึงท่ีมาและผลกระทบของนโยบายสาธารณะ ซึ่งถือเป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร 
(science administrative) อีกด้วย โดยการศึกษาดังกล่าวมุ่งหมายท่ีจะวิเคราะห์และประเมินผลทาง 
การปฏิบัติหน้าท่ีว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้รับมอบหมายหรือไม่ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
เพียงพอหรือไม่  นอกจากนี้  นโยบายสาธารณะยังอาจก าหนดให้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน 
ในการใช้อ านาจสาธารณะ โดยมีมุมมองท่ีมีความเปล่ียนแปลงหรือวิวัฒนาการไปตามสถานการณ์ท่ีได้ก าหนด
เป้าหมายไว้ โดยอาจมีการศึกษาและพิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านความสามารถในการใช้อ านาจสาธารณะ 
ในการจัดการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมต่อส่วนรวมและกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง  
รวมท้ังมีการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์สาธารณะ (stratégie publique) ซึ่งมีการวางแผนงานไว้ใน
ระยะเวลาต่าง ๆ เช่น แผนระยะเวลาส้ัน แผนระยะเวลาปานกลาง หรือแผนระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน  ท้ังนี้ 
เนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะนั้นอาจมีเนื้อหาในลักษณะต่าง ๆ เช่น การก าหนดโครงสร้างพื้นฐาน 
สุขภาพ ครอบครัว ท่ีอยู่อาศัย การจ้างงาน การฝึกอบรมวิชาชีพ การศึกษาวิจัย การปฏิบัติงานภาครัฐ  
การแก้ไขวิกฤตการณ์ หรือข้อบกพร่องต่าง ๆ 

ความหมายของนโยบายสาธารณะนั้น อาจพิจารณาจากองค์ประกอบพื้นฐานของนโยบาย
สาธารณะได้ ดังนี้๑๘ 

๑. การร่วมกันตัดสินใจหรือร่วมกันท ากิจกรรม (ensemble de décisions et d’activités) 
กล่าวคือ นโยบายสาธารณะนั้นเป็นการตัดสินใจร่วมหรือด าเนินกิจกรรมร่วมกัน (décision ou activité 
unique) เช่น การประกาศเจตจ านงทางการเมือง (déclaration d’intention politique) โดยการประกาศ
                                                             

๑๖Nicolas Subileau, « Qu’est-ce qu’une politique ? Définition et élaboration » et « Acteurs et 
dimensions évaluatives », Document en cours de l’ÉNA pour le Programme ; Fabriquer les 
politiques publiques : de la conception à l’évaluation, Lyon : Université d’été FPP, 2019, p. 4. 

๑๗Laurie Boussaguet, Sophie Jacquot et Pauline Ravinet, Directeur de la publication, Dictionnaire 
des politiques publiques, 4e édition, Paris : Sciences Po. Les Presses, DL, Coll. « Références », 2014, 
p. 420. 

๑๘Nicolas Subileau, « Qu’est-ce qu’une politique ? Définition et élaboration » et « Acteurs et 
dimensions évaluatives », Document en cours de l’ÉNA pour le Programme ; Fabriquer les 
politiques publiques : de la conception à l’évaluation, p. 11. 
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เจตจ านงดังกล่าวอาจแสดงผ่านทางพรรคการเมือง (partis politiques) ซึ่งพรรคการเมืองมีบทบาทส าคัญใน
การด าเนินงานในระบบการเมือง (régimes politiques)๑๙ 

๒. อย่างน้อยต้องมีการท าให้ เกิดความเห็นท่ีมีความสอดคล้องกันในเรื่องของเจตนารมณ์ 
(cohérentes, au moins, intentionnellement) การตัดสินใจหรือด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมนั้น  
อาจมีความเห็นท่ีไม่สอดคล้องกันได้ แต่ต้องด าเนินการให้มีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องเจตนารมณ์ เช่น 
หากรัฐจะด าเนินการจัดเก็บภาษีเพิ่มจากการบริโภคน้ ามัน รัฐควรด าเนินการให้ประชาชนมีความเห็น
สอดคล้องกันในเรื่องเหตุผลด้านการเงินการคลังและการเมืองท่ีต้องการประหยัดพลังงาน (raisons fiscales 
et politiques d’économie d’énergie) หน้ าท่ีหลักของรัฐ คือ การป้องกันประเทศ (défense du 
territoire) การด าเนินการเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (relations entre États) การรักษาความ
สงบเรียบร้อย (maintien de l’ordre) การวางหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย (établissement des règles de 
droit) และการลดความเหล่ือมล้ า (réduction des inégalités)๒๐ นอกจากหน้าท่ีดังกล่าวแล้ว รัฐยังมีหน้าท่ี
ท่ีส าคัญอีกกรณีหนึ่ง คือ การธ ารงไว้ซึ่งความช่วยเหลือในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(transformations économiques et sociales)  ดังนั้น การท าให้สังคมเกิดความเห็นสอดคล้องกันตาม
เจตนารมณ์แห่งรัฐ จึงเป็นกรณีท่ีจะท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐนั้นไม่ต้องเผชิญกับอุปสรรคในประเด็น 
ข้อขัดแย้ง ซึ่งท าใหส้ามารถด าเนินนโยบายสาธารณะบรรลุผลส าเร็จลงได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

๓. ด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับมอบหมายอ านาจจากรัฐ (prise par des acteurs publics) นโยบาย
สาธารณะนั้นต้องด าเนินการโดยผู้ได้รับมอบหมายอ านาจจากรัฐ อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนอาจด าเนินการ
ดังกล่าวได้ หากได้รับมอบหมายอ านาจจากรัฐ การตัดสินใจและการด าเนินกิจการท่ีด าเนินการโดย
ภาคเอกชน (acteurs privés) ท่ีได้รับมอบอ านาจจากรัฐ เช่น การให้ป้ายก ากับท่ีเป็นการส่งเสริมธุรกิจโดย
สมาคมธุรกิจ (associations d’entreprises)  ดังนั้น การตัดสินใจหรือด าเนินกิจกรรมด้านนโยบายสาธารณะ
จึงอาจด าเนินการได้ท้ังจากผู้มีอ านาจของรัฐหรือจากเอกชนท่ีได้รับมอบหมายก็ได้๒๑ 

๔. มีระดับท่ีแตกต่างกันของการด าเนินการในเชิงรูปธรรม (à différents niveaux de 
concrétisation) การตัดสินใจในด้านนโยบายสาธารณะนั้นยังคงต้องด าเนินการตามกฎหมาย เช่น ต้อง
ค านึงถึงหลักการด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ ซึ่งจะได้ไม่ต้องมาด าเนินการปรับเปล่ียนแก้ไขในภายหลัง (sans être appliqués par la suite) 
นอกจากนี้ การจัดท านโยบายสาธารณะจะต้องค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม (intérêt général) โดยแนวคิด
เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวมนั้นจะมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับกฎหมายปกครอง (droit administratif) ซึ่งเป็น

                                                             
๑๙Pierre Pactet, Institutions politiques, droit constitutionnel, pp. 128-129. 
๒๐Dominique Grandguillot, L’essentiel des institutions politiques et administratives de la 

France, 12e édition, Paris : Gualino-Lextenso éditions, DL, Coll. « Les carrés », 2015, p. 16. 
๒๑Nicolas Subileau, « Qu’est-ce qu’une politique ? Définition et élaboration » et « Acteurs et 

dimensions évaluatives », Document en cours de l’ÉNA pour le Programme ; Fabriquer les 
politiques publiques : de la conception à l’évaluation, p. 6.  
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กฎหมายท่ีเป็นอ านาจและควบคุมการท ากิจกรรมทางปกครองอีกด้วย กรณีนี้จึงหมายถึงการค านึงถึง 
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายนั่นเอง๒๒  

๕. มุ่งหมายท่ีจะให้มีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นสาเหตุของปัญหาสาธารณะ 
ท่ี จะด าเนิ นการแก้ ไข (visant à influencer le comportement de groupes cibles à l’origine du 
problème public à résoudre) กล่าวคือ การตัดสินใจหรือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะนั้นอาจไม่ตรงตาม
เป้าหมายได้ หากไม่มีการค้นหาสาเหตุของปัญหาสาธารณะท่ีจะท าการแก้ไข เช่น การประกาศลดค่าเงิน 
โดยไม่ค านึงถึงพฤติกรรมอันเป็นสาเหตุหลักท่ีเกิดขึ้น (dévaluation de la monnaie sans anticipation 
des comportements induits) หน้าท่ีส าคัญของรัฐในยุคสมัยใหม่ท่ีจะต้องด าเนินการ คือ การจัดท าบริการ
สาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่ งในประเด็นนี้  ท าให้รัฐมีหน้าท่ีอันส าคัญ 
สองประการ (deux fonctions essentielles คือ (๑) หน้าท่ีในการก าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมกิจกรรม
ของสมาชิกในสังคม โดยไม่ใช่เพียงแต่การวางหลักเกณฑ์ไว้เท่านั้น แต่รัฐจะต้องใช้บังคับหลักเกณฑ์เหล่านั้น 
(exécution des règles) ตามท่ีรัฐได้ก าหนดไว้ ด้วย ซึ่ งหน้าท่ีนี้ ถือเป็นบทบาทด้ังเดิมของรัฐ (rôle 
traditionnel de l’État) และ (๒) หน้าท่ีในการด าเนินการแก่ประชาชนในด้านการให้บริการและการจัดการ
ทรัพย์สินต่าง ๆ ซึ่งมีหลากหลายลักษณะ เช่น การบริการด้านไปรษณีย์ การโทรคมนาคม การสร้างถนน
ทางเดินรถ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันด้านสาธารณสุข การวางแผนการศึกษา ซึ่งส่ิงเหล่านี้
เป็นบริการสาธารณะของรัฐ (services publics de l’État) ท่ีรัฐจะต้องควบคุม หน้าท่ีในกรณีนี้ถือเป็น
บทบาทยุคใหม่ของรัฐ (rôle nouveau de l’État) ท่ีมีเพิ่มมากขึ้นตามยุคสมัย๒๓ หน้าท่ีของรัฐในการก าหนด
หลักเกณฑ์และด าเนินการปฏิบัติดังกล่าวจึงอาจก่อให้เกิดปัญหาท่ีกระทบต่อส่วนรวมหรือท่ีเรียกว่า ปัญหา
สาธารณะ ขึ้นได้ เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว รัฐจึงควรจัดท านโยบายสาธารณะโดยค้นหาสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าวแล้วก าหนดแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อส่วนรวมไว้ในนโยบายสาธารณะของรัฐ 

 
                                                             

๒๒Jacqueline Morand-Deviller, Droit administratif : cours, thèmes de réflexion, commentaires 
d’arrêts avec corrigés, 14e édition, Issy-les-Moulineaux : LGDJ : Lextenso éditions, DL, cop., Coll.  
« Cours (Montchrestien) », 2015, p. 23. 

๒๓Philippe Georges, Droit public : concours administratifs, DEUG et licence en droit, 11e 
édition, Paris : Sirey, Coll. « Notions essentielles », 1999, p. 17 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=48/CLK?IKT=1018&TRM=Paris
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=6/TTL=48/CLK?IKT=1018&TRM=Sirey
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กระบวนการในการวางแผนงานและจัดท านโยบายสาธารณะ 
กระบวนการในการวางแผนงานและจัดท านโยบายสาธารณะนั้นอาจมีความซับซ้อนท่ีแตกต่างกัน 

ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สภาวะทางสังคม บทบาทและความส าคัญของฝ่ายบริหาร 
(l’exécutif) และฝ่ายปกครอง (administrations) ซึ่งเป็นผู้จัดท าแผนนโยบายสาธารณะ รวมท้ังความพร้อม
ของสถาบันและหน่วยงานของรัฐท่ีจะด าเนินการขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะท่ีได้จัดท าขึ้น 

ความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปกครองนั้น ฝ่ายบริหารเป็นผู้ใช้อ านาจทางการเมือง
และกฎหมายในการก าหนดโครงสร้างของฝ่ายปกครอง เพื่อให้ท าหน้าท่ีในการด าเนินการตอบสนองแก่
ประชาชนในรูปแบบของการบริการ (service) หรือการประกอบการด้านวิสาหกิจทางมหาชน 
(entreprise publique)๒๔  ท้ังนี้ วิสาหกิจทางมหาชนนั้นอาจมีรูปแบบทางกฎหมายได้สองลักษณะ  
คือ (๑) ลักษณะท่ีเป็นวิสาหกิจทางมหาชน ซึ่งในกรณีนี้จะเป็นองค์การมหาชนทางอุตสาหกรรมและ 
การพาณิชย์ (établissement public industriel et commercial) โดยถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
มหาชน (personne morale de droit public) และ (๒) ลักษณะท่ี เป็นบริษัทซึ่ งด าเนินการทาง 
พาณิชยกรรม (société commerciale) อันถือเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่ง (personne morale de 
droit privé)๒๕ 

เนื่องจากหน้าท่ีส าคัญของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาล คือ การก าหนดและด าเนินนโยบายแห่งชาติ 
(มาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๕๘) การก าหนดและด าเนินนโยบายดังกล่าวนั้น รัฐบาล 
ไม่อาจด าเนินการได้โดยเพียงล าพัง ซึ่งจะต้องมีองค์การท่ีช่วยด าเนินการและสนับสนุนรัฐบาล และเพื่อให้ 
การขับเคล่ือนนโยบายแห่งชาติสามารถด าเนินการต่อไปได้ รัฐบาลจึงมีอ านาจในการก าหนดองค์การ  
ซึ่งองค์การ (organisations) ในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวนี้ โดยนัยในทางกฎหมาย (juridiquement) 
จะเรียกองค์การนี้ว่า ฝ่ายปกครอง (administrations)๒๖ ซึ่งฝ่ายปกครองจะเป็นผู้น านโยบายสาธารณะไป
ด าเนินการและปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ตามท่ีได้ก าหนดและวางนโยบายดังกล่าวไว้ 

การวางแผนงานและการจัดท านโยบายสาธารณะมขีัน้ตอนส าคัญ ซึ่งอาจสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
๑. การก าหนดเป้าหมายและทิศทางของแผนงานนโยบายสาธารณะ 
๒. การระดมความคิดและการออกแบบแผนงานนโยบายสาธารณะ 
๓. การประเมินและพิเคราะห์ผลกระทบของแผนงานนโยบายสาธารณะ 
๔. การจัดท าร่างแผนนโยบายสาธารณะ 
๕. การน าเสนอแผนนโยบายสาธารณะแก่ผู้มีอ านาจในการอนุมัติ 
๖. การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
๗. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายสาธารณะ 
ขั้นตอนเหล่านี้ อาจแยกพิเคราะห์เปน็กรณีตามประเด็นในขั้นตอนดังกล่าวได้ ดังนี้ 

                                                             
๒๔Guillaume Bernard, Bernard de Gunten, Arlette Martin et al., Les institutions de la France, 64. 
๒๕Bernard Stirn et Yann Aguila, Droit public français et européen, p. 85. 
๒๖Pierre Serrand, Les actions administratives, Paris : Presses universitaires de France, Coll. « Droit 

fondamental. Manuels », 2015, p. 85. 



พัชฌา จิตรมหึมา การจัดท านโยบายสาธารณะของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ศึกษาพิเคราะห์จากข้อความคิดไปสู่  
 การประเมินผล (Fabriquer les politiques publiques de la République française :  
 de la conception à l’évaluation) 
   
 

๙ 

 

๑. การก าหนดเป้าหมายและทิศทางของแผนงานนโยบายสาธารณะ 
การด าเนินงานในกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ส าคัญต่อส่วนรวมมักมีแนวโน้มในการแทรกแซง 

ของรัฐ (intervention de l’État) บรรดารัฐท้ังหลายไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบสังคมนิยม (États socialistes) 
หรือรัฐท่ีเคยตกเป็นอาณานิคมซึ่งได้รับเอกราชจะต้องเข้าด าเนินการดังกล่าว เพราะถือเป็นหน้าท่ีส าคัญ
ของรัฐท่ีจะต้องท าหน้าท่ีในการพัฒนาประเทศ๒๗ หน้าท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม คือ การก าหนดนโยบายสาธารณะ โดยการวางแผนงานนโยบายสาธารณะของรัฐให้สามารถปฏิบัติ
และบรรลุผลส าเร็จนั้นอาจประสบปัญหาในเรื่องความไม่ชัดเจนและความเป็นไปได้ของการด าเนินการตาม
แผนงานนโยบายสาธารณะ เนื่องจากการบริการด้านงานปกครองต้องตอบสนองความต้องการของส่วนรวม 
ท่ีมีความต้องการอันหลากหลาย และแนวคิดในการท่ีจะด าเนินการตอบสนองความต้องการดังกล่าวมีวิธีการ
ต่าง ๆ ท่ีอาจน าไปสู่ผลส าเร็จและบรรลุตามความมุ่งหมายได้ แต่วิธีการต่าง ๆ นั้นอาจมีระยะเวลาและ
ค่าใช้จ่ายท่ีแตกต่างกัน จุดเริ่มต้นในการวางแผนงานนโยบายสาธารณะท่ีควรค านึงถึง คือ เป้าหมาย (but) 
หรือจุดมุ่ งหมายท่ีต้องการปฏิบั ติและด าเนินการไปให้ถึง ซึ่งเป้าหมายนั้นอาจมาจากนโยบายของ 
พรรคการเมือง นโยบายของรัฐ หรือข้อตกลงระหว่างรัฐภาคี ท้ังนี้ ในประเด็นนโยบายของรัฐนั้นยังอาจมี
ความแตกต่างกันออกไปเนื่องจากรูปแบบรัฐท่ีมีความแตกต่าง โดยอาจเป็นรูปแบบรัฐเด่ียว (États simples 
ou unitaires) หรือรัฐรวม (États composés) ซึ่งรัฐเด่ียวเป็นรัฐท่ีมีดินแดนของตนโดยมีประชากรท่ีอยู่
ภายใต้องค์การทางการเมืองและทางกฎหมายเดียวกัน (seule organisation politique et juridique) 
อยู่ ร่ วมกัน เป็นอันหนึ่ งอัน เดียวกัน ในรัฐ โดยมี อ านาจอธิป ไตยอัน เป็ นอิ สระ (souveraineté-
indépendance)๒๘ ส่วนรัฐรวมเป็นรัฐท่ีมีรูปแบบอันซับซ้อนโดยมีประชากรซึ่งอาศัยอยู่ในอาณาเขต 
อันแตกต่างกันโดยอาจอยู่ ภายใต้อ านาจทางการเมืองเดียวกัน  (soumis à un même pouvoir 
politique) หรืออาจมีประชากรและดินแดนท่ีขึ้นอยู่กับอ านาจทางการเมืองท่ีมีสองอ านาจหรือมากกว่า
สองอ านาจก็ได้๒๙  

การก าหนดเป้าหมายท่ีจะน ามาวางไว้ในนโยบายสาธารณะต้องสามารถด าเนินการได้จริง ไม่ใช่เป็น
เพียงการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์  ท้ังนี้ การตั้งเป้าหมายจะต้องพิเคราะห์และก าหนดหลักการท่ีส าคัญ  
อันได้แก่  

(๑) ความเป็นไปได้ (possibilité) โดยเป้าหมายท่ีวางไว้จะต้องสามารถด าเนินการไปสู่จุดหมายท่ีต้ัง
ไว้ได้ ไม่ใช่เรื่องเล่ือนลอย หรือจินตนาการ หรอืการคาดคิดท่ีเกินเลยไปจากความเปน็จริง 

(๒) ความชัดเจน (limpidité) การก าหนดเป้าหมายนั้นจะต้องมีความชัดเจน สามารถน าไปอธิบาย
ให้เห็นเปน็รูปธรรม ไม่มีความคลุมเครือ 

(๓) ก าหนดหรือกรอบเวลาในการด าเนินงาน (temps de traitement) ซึ่งจะต้องมีระยะเวลา
เริ่มต้นและระยะเวลาส้ินสุด รวมท้ังมีระยะเวลาในการทบทวนความส าเร็จของเป้าหมายท่ีวางไว้ 

                                                             
๒๗Georges Dupuis, Marie-José Guédon et Patrice Chrétien, Droit administratif, 7e édition, 

Paris : Armand Colin, Coll. « U. Droit », 2007, p. 12. 
๒๘Pierre Pactet, Institutions politiques, droit constitutionnel, p. 46. 
๒๙Philippe Georges, Droit public : concours administratifs, DEUG et licence en droit, pp. 18-19. 
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(๔) วิธีการในการปฏิบั ติ (méthode de pratique) โดยอาจก าหนดวิธีการ ขั้นตอน และ
กระบวนการต่าง ๆ รวมท้ังบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีในการปฏิบัติ 

(๕) การประเมินและวัดผล (évaluation) โดยควรก าหนดวิธีการประเมินและการวัดผลสัมฤทธิ์ของ
เป้าหมายท่ีวางไว้ 

 
เมื่อก าหนดเป้าหมายในการวางแผนงานนโยบายสาธารณะแล้ว การด าเนินการเพื่อไปให้ถึง

เป้าหมายนั้นเป็นส่ิงท่ีต้องก าหนดไว้เช่นกัน ซึ่งประเด็นนี้ คือ การก าหนดทิศทางในการด าเนินการเพื่อให้
ปฏิบัติไปตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางท่ีวางไว้  ท้ังนี้ ในการก าหนดทิศทางเพื่อให้ปฏิบัติมุ่งหมายไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรต้องก าหนดแผนการทบทวนตามช่วงระยะเวลาต่าง ๆ ว่ามี 
อุปสรรคและปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง มีวิธีในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวเช่นไร การด าเนินการไปได้
เพียงไรแล้ว และจะต้องด าเนินการต่อไปอีกโดยอาศัยระยะเวลาเท่าไร ซึ่งการทบทวนนั้นควรมีการวิเคราะห์
และประเมินผลส าเร็จในขั้นตอนต่าง ๆ ของแผนงานด้วย นอกจากนี้ ยังควรต้องยึดถือการด าเนินงาน 
อย่างมั่นคง สม่ าเสมอ มีความต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถใช้นโยบายสาธารณะนั้นตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน และแก้ไขปัญหาในทางการเมืองท่ีเกิดขึ้นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการด าเนินการตามแนวทางของ
นโยบายสาธารณะท่ีได้ต้ังเป้าหมายไว้ 

๒. การระดมความคิดและการออกแบบแผนงานนโยบายสาธารณะ 
การระดมความคิดเป็นกระบวนการในการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และความเห็นจากหน่วยงาน

และผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการวางแผนงานนโยบายสาธารณะ เนื่องจากนโยบายสาธารณะเป็น
แผนการท่ีจัดท าเพื่อส่วนรวมและมุ่งหมายท่ีจะให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  ดังนั้น จึงควรเปิดกว้างเพื่อให้
เกิดการมีส่วนรวม (participation) ซึ่งอาจเปิดรับฟังความคิดเห็นจากส่วนต่าง ๆ โดยการรับฟังความคิดเห็น
นั้นอาจจัดท าแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ นอกจากนี้  อาจรับฟังความคิดเห็นจากส่ือสารมวลชน 
นักการเมือง นักวิชาการ และผู้สนใจท่ีแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการออกแบบแผนงานนโยบาย
สาธารณะ ซึ่งการออกแบบแผนงานจะต้องน าข้อมูลท่ีได้จากการระดมความคิดมาพิเคราะห์และเลือกสรร
แนวทางท่ีให้ประโยชน์ต่อการออกแบบแผนงานโนบายสาธารณะ  ท้ังนี้ การตัดสินใจด าเนินการบางอย่างท่ี
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ส าคัญอาจใช้ประชามติ (référendum) ได้๓๐ ซึ่งการประชามตินั้นรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๕๘ เช่น มาตรา ๓๓๑  
วรรคหนึ่ง ก าหนดให้การประชามติเป็นอ านาจในการออกเสียงของประชาชน และมาตรา ๑๑๓๒ วรรคหนึ่ง  

                                                             
๓๐การท าประชามติในสาธารณฝรั่งเศสในช่วงสาธารณรัฐที่ห้า เช่น การรับรองสนธิสัญญามาสทริชท์ (Traité 

de Maastricht) เมื่อวันที่  ๒๐ กันยายน ค.ศ. ๑๙๙๒ การลดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของประธานาธิบดี 
แห่งสาธารณรัฐจากเจ็ดปีเหลือห้าปี (Réduction de sept à cinq ans de la durée du mandat du président de 
la République) เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ค.ศ. ๒๐๐๐ การรับรองสนธิสัญญาในการจัดต้ังธรรมนูญแห่งยุโรป (Traité 
établissant une constitution pour l’Europe) เมือ่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๕  

๓๑มาตรา ๓ อ านาจอธิปไตยแห่งชาติเป็นของประชาชน ซึ่งใช้อ านาจดังกล่าวโดยผ่านทางผู้แทน และโดย 
การออกเสียงประชามติ 

 คณะบุคคลหรือบุคคลใด ไม่สามารถอ้างว่ามีสิทธิใช้อ านาจอธิปไตยได้ 
 การออกเสียงเลือกต้ังสามารถกระท าได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ  

การออกเสียงเลือกต้ังต้องเป็นการทั่วไป เสมอภาค และเป็นความลับ  
 บุคคลสัญชาติฝรั่งเศสที่บรรลุนิติภาวะทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งมีสิทธิทางแพ่งและทางการเมือง เป็นผู้มี

สิทธิเป็นผู้ออกเสียงเลือกต้ัง ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดโดยกฎหมาย 
 ให้มีรัฐบัญญัติสนับสนุนการมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งหญิงและชายในการเข้าเป็นตัวแทนผู้สมัครรับเลือกต้ังและ

ท าหน้าท่ีสมัครรับเลือกต้ัง 
 (Article 3. – La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants 

et par la voie du référendum. 
 Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice. 
 Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution.  

Il est toujours universel, égal et secret. 
 Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français 

majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. 
 La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 

fonctions électives.) 
๓๒มาตรา ๑๑ โดยค าเสนอแนะของรัฐบาลในระหว่างสมัยประชุมของรัฐสภา หรือโดยการเสนอร่วมกันของ

สภาทั้งสอง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาจก าหนดให้มีการออกเสียงแสดงประชามติโดยประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา 
ต่อร่างกฎหมายใดที่เก่ียวกับการจัดระเบียบอ านาจสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และด้านการบริการสาธารณะที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือจัดให้มีการอนุญาตรับรองสนธิสัญญา ซึ่งแม้ไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ แต่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถาบันต่าง ๆ 

 เมื่อการออกเสียงประชามติได้จัดข้ึนตามข้อเสนอของรัฐบาล รัฐบาลจักต้องแถลงต่อสภาแต่ละสภาก่อนที่
จะเปิดให้มีการอภิปราย 

 เมื่อผลการออกเสียงประชามติเป็นการรับรองร่างกฎหมาย ให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประกาศใช้
กฎหมายดังกล่าวภายใน ๑๕ วัน นับจากวันประกาศผลของการขอความเห็นดังกล่าว 

 (Article 11. – Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la 
durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, 
peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur 
des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la Nation et aux services publics qui y 
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วางหลักให้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาจก าหนดให้มีการออกเสียงแสดงประชามติในร่างกฎหมาย 
ใดท่ีเกี่ยวกับการจัดระเบียบอ านาจสาธารณะ การเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และด้านการบริการสาธารณะท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือจัดให้มีการอนุญาตรับรองสนธิสัญญาได้ 

ส่วนการออกแบบแผนงานนโยบายสาธารณะนั้น มีประเด็นส าคัญท่ีควรพิจารณา คือ การด าเนิน
นโยบายสาธารณะจะต้องค านึงถึงหลักความเสมอภาค (égalité) ซึ่งเป็นเรื่องความเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ 
ของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับค าประกาศแห่งสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ค.ศ. ๑๗๘๙ 
(Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789) ข้อ ๑๓๓ ซึ่งก าหนดรับรอง
ความเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ (égaux en droits) ของมนุษย์ทุกคน และข้อ ๖๓๔ ซึ่งรับรองว่าพลเมือง 
ทุกคนย่อมเสมอภาคเท่าเทียมกันตามกฎหมาย ศักด์ิศรี สถานะ และการท าหน้าท่ีสาธารณะ 

หากพิจารณาในทางกฎหมายปกครองแล้วจะเห็นได้ว่า ตุลาการทางปกครอง (juge administratif) 
มักจะใช้อ านาจในการควบคุมตรวจสอบการกระท าทางปกครอง (action administrative) เพื่อให้ปฏิบัติ 
โดยยึดถือต่อหลักความเสมอภาคอยู่เสมอ๓๕ หลักความเสมอภาคเป็นหลักท่ีได้รับรองตามกฎหมายโดยมีค่า
เสมอรัฐธรรมนูญ (valeur constitutionnelle) อันเป็นหลักท่ัวไปของกฎหมาย (principe général du 

                                                                                                                                                                                      

concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, 
aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. 

 Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant 
chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. 

 Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République 
promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.) 

๓๓ข้อ ๑  มนุษย์มีก าเนิดและคงไว้ซึ่งเสรีภาพ รวมทั้งความเท่าเทียมกันในสิทธิต่าง ๆ ความแตกต่างทางสังคม
จะก าหนดให้มีข้ึนได้แต่เพียงในกรณีอันเป็นประโยชน์ร่วมกันเท่าน้ัน 

 (Article premier. – Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions 
sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.) 

๓๔ข้อ ๖ กฎหมายเป็นการแสดงเจตจ านงร่วมกัน พลเมืองทุกคนมีสิทธิที่จะร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ 
โดยตนเอง หรือโดยผ่านผู้แทนของตนในการตรากฎหมายน้ัน โดยกฎหมายเชน่ว่าน้ีต้องมีลักษณะเหมือนกันส าหรับทุกคน
ในการคุ้มครองและการลงโทษ พลเมืองทุกคนมีความเท่าเทียมกันในสายตาของตนซึ่งเป็นการยอมรับความเท่าเทียมกัน
อันมีต่อบรรดาศักด์ิศรี สถานะ และการท าหน้าที่สาธารณะตามความสามารถของตน โดยปราศจากความแตกต่างในเรื่อง
ชาติตระกูลและชาติก าเนิดของตน 

 (Article 6. – La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de 
concourir personnellement, ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour 
tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont 
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre 
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.) 

๓๕Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, Droit administratif, 10e édition, Issy-les-Moulineaux : 
LGDJ : Lextenso édition, Coll. « Domat droit public », 2015, p. 44. 
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droit) เช่น ความเสมอภาคในการเข้ารับบริการสาธารณะซึ่งจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติ๓๖ ความเสมอภาคใน
การได้รับการปฏิบัติในหน่วยงานเดียวกัน๓๗ ความเท่าเทียมกันของผู้ใช้บริการของรัฐ๓๘ 

๓. การประเมินและพิเคราะห์ผลกระทบของแผนงานนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะเป็นการตัดสินใจของภาครัฐเพื่อเลือกแนวทางในการด าเนินงานอันพึงประสงค์ 

เพื่อน าไปปฏิบัติและใช้เป็นกรอบในการด าเนินกิจกรรมของรัฐ ซึ่งมีความมุ่งหวังท่ีจะแก้ไขปัญหา ระงับ และ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหากระทบต่อสังคมส่วนรวม รวมท้ังเป็นการริเริ่มท่ีจะท าให้เกิดส่ิงท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนในส่วนรวม นโยบายสาธารณะต้องก่อให้เกิดจุดร่วมในการตัดสินใจต่อการด าเนินการ
ในรูปแบบของกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้น นโยบายสาธารณะจึงเป็นเรือ่งท่ีมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับประชาชน
ส่วนใหญ่ในสังคม โดยการก าหนดนโยบายสาธารณะอาจด าเนินการขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหา แก้ไขปัญหา หรือ
เพื่อช่วยเหลือ การประเมินและพิเคราะห์ผลกระทบของแผนงานนโยบายสาธารณะในประเด็นนี้ เป็น 
การคาดคะเนผลกระทบ (impacts) ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการด าเนินการตามนโยบายสาธารณะ ซึ่งอาจเป็น
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ผลกระทบต่อการบริหารงานของรัฐ 
ในด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจนั้นจะเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับรายจ่ายของรัฐ 
การประเมินและพิเคราะห์ผลกระทบของแผนงานนโยบายสาธารณะในเรื่องรายจ่ายจึงเป็นประเด็นส าคัญ 

เนื่องจากรัฐมีบทบาทส าคัญต่อความเป็นอยู่ของประชาชนท้ังในด้านการกระจายรายได้ การจัดสรร
การใช้ทรัพยากร รวมท้ังการรักษาเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจของประเทศ๓๙ อย่างไรก็ตาม การวางแผนงาน
นโยบายสาธารณะท าให้รัฐต้องมีรายจ่ายสาธารณะอันเนื่องมาจากการท่ีรัฐจะต้องใช้ทรัพยากรและบุคลากร
ในการด าเนินงานด้านนโยบายสาธารณะซึ่งเป็นการให้บริการของภาครัฐแก่สังคมส่วนรวม โดยบริการ 
ด้านต่าง ๆ ทางสังคมของรัฐ ถือเป็นรายจ่ายของรัฐ (charges de l’État) ดังนั้น จึงต้องมีการใช้จ่ายโดยอยู่ใน
กรอบแห่งกฎหมาย๔๐  

                                                             
๓๖ค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๕๔ คดี Barel (CE, Ass., 28 mais 1954, 

Barel, Rec., p. 308.)  
๓๗ค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๗๙ คดี Millan (CE, Sect., 26 octobre 1979, 

Millan, Rec., p. 396.) และค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ค.ศ. ๒๐๐๕ คดี Syndicat national 
unitaire indépendant des officiers de police (CE, Sect., 26 février 2005, Syndicat national unitaire 
indépendant des officiers de police, JCP., p. 1165.) 

๓๘ค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ ๑ เมษายน ค.ศ. ๑๙๓๘ คดี Société l’alcool dénaturé de Couber 
(CE, Ass., 1er avril 1938, Société l’alcool dénaturé de Couber, Rec., p. 337.) และค าวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐ 
ลงวันที่ ๙ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๕๑ คดี  Société des Concerts du Conservatoire (CE, Sect., 9 mars 1951, Société 
des Concerts du Conservatoire, Rec., p. 151.) 

๓๙Jean-Marc Daniel, « Richard Musgrave et les fonctions économique de l’État », Revue du 
Trésor, n° 1, janvier 2008, p. 61. 

๔๐ค าวินิจฉัยของคณะตุลาการรัฐธรรมนูญที่ ๖๐-๑๑ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ค.ศ. ๑๙๖๑ (CC, n° 60-11 DC 
du 20 janvier 1961, Loi relative aux assurances maladie, invalidité et maternité des exploitants 
agricoles et des membres non salariés de leur famille, Rec., p. 29.) 
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๔. การจัดท าร่างแผนนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะเป็นการตัดสินใจในการด าเนินกิจกรรมของรัฐตามแบบแผนท่ีได้ก าหนดไว้  

ซึ่งรัฐนั้นมีภารกิจในการบริหารงานแผ่นดินหลายประการ (grande diversité de missions) โดยภารกิจท่ี
ส าคัญท่ีสุดของรัฐ คือ การด าเนินการใช้อ านาจอธิปไตย และการปกปักษ์รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระแห่งรัฐ 
นอกจากนี้  ภารกิจท่ีส าคัญรองลงมา ได้แก่ การจัดเก็บภาษี  การรักษาความปลอดภัย การอ านวย 
ด้านการศึกษา การสาธารณสุข การรักษาส่ิงแวดล้อม ซึ่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นรัฐท่ีอยู่ในรูปแบบรัฐเด่ียว 
(État unitaire) โดยมีหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีอาจเป็นนิติบุคคลในทางมหาชน (personnes morales de droit 
public) ซึ่งมีหน้าท่ีในการช่วยจัดท าภารกิจให้แก่รัฐในลักษณะทางปกครอง (nature administrative)๔๑  
อย่างไรก็ตาม รัฐนั้นไม่ได้มีเพียงสถานะภาพในฐานะเป็นสถาบันทางการเมือง (institution politique) 
เท่านั้น แต่รัฐยังมีนิติฐานะเป็นสถาบันทางปกครอง (institution administrative) ได้ด้วย หากรัฐได้ใช้
อ านาจในทางปกครองแล้ว รัฐอาจต้องรับผิดในทางปกครองได้ ซึ่งสภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยว่ารัฐจะมีความ
รับผิดชอบได้ในกรณีท่ีมีส่วนในความรับผิดจากการด าเนินงานหรือการปฏิบัติท่ีมีส่วนท าให้เกิดความเสียหาย 
โดยถือเป็นหน้าท่ีในทางกฎหมาย (fonction juridictionnelle) ของรัฐ๔๒ 

การจัดท าร่างแผนนโยบายสาธารณะเป็นประเด็นท่ีมีความเกี่ยวข้องกับวิธีการและเทคนิค 
ในการวางแผนนโยบายสาธารณะ ซึ่งรัฐ เจ้าหน้าท่ี และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบถือเป็นองค์กรหลักท่ีจะต้อง
จัดท าร่างแผนนโยบายดังกล่าว โดยส่วนใหญ่แล้วการปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะมักเป็นหน้าท่ี 
ของฝ่ายปกครอง ซึ่งฝ่ายปกครองของรัฐ (administrations de l’État) อาจแบ่งออกเป็นสองลักษณะ๔๓ 
ดังนี้  

(๑) ฝ่ายปกครองส่วนกลาง (administrations centrales) ซึ่ งเป็นองค์กรทางปกครอง
ส่วนกลางของรัฐ (organes administratifs centraux de l’État) ประกอบด้วย 

(๑.๑) องค์กรสูงสุดของฝ่ายปกครอง (organes suprêmes de l’administration) โดยมี
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ นายกรัฐมนตรี หน่วยงานของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ และหน่วยงาน
ของนายกรัฐมนตรี  

(๑.๒) ส่วนงานรัฐมนตรี (départements ministériels)  โดยมีรัฐมนตรี กระทรวง องค์การ
ภายในของรัฐมนตรี  

(๑.๓) องค์กรเฉพาะของฝ่ายปกครองส่วนกลาง (organes particuliers de l’administration 
centrale) ซึ่งได้แก่ องค์กรท่ีปรึกษาต่าง ๆ (organes consultants) หน่วยงานตรวจสอบและควบคุม 

                                                             
๔๑Pierre Serrand, Les actions administratives, p. 87. 
๔๒ค าวินิจฉัยสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 คดี  Mme. Popin (CE, Sect., 27 février 

2004, Mme. Popin, n° 217257, GAJA., p. 127.) 
๔๓Voir, Pascal Jan, Institutions administratives, 5e édition, Paris : LexisNexis, DL, Coll. « Objectif 

droit », 2015, p. 79 et p. 111. 
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(corps d’inspection et de contrôle) และองค์กรปกครองท่ีเป็นอิสระ (autorités administratives 
indépendantes)๔๔  

(๒) ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่น (administrations territoriales) เป็นองค์กรในระดับท้องถิ่น 
ซึ่งได้รับมอบหมายในการท าหน้าท่ีในรูปแบบของการด าเนินการโดยกระจายอ านาจทางปกครองของรัฐ 
(services déconcentrés des administrations de l’État) ซึ่งประกอบด้วย  

(๒.๑) การบริหารเขตปกครองแคว้น (administration régionale) ซึ่งแบ่งการปกครองออกเป็น 
๑๘ เขตปกครองแคว้น โดยประกอบด้วย ๑๓ เขตปกครองแคว้นหลวง (régions métropolitaines) และ
อีก ๕  เขตปกครองแคว้นโพ้ นทะเล (régions d’outre-mer) ซึ่ ง ๕  เขตปกครองแคว้น โพ้นทะเล
ประกอบด้วย Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique และ Mayotte๔๕ 

(๒.๒) การบริหารเขตปกครองจังหวัด (administration départementale) โดยมีผู้ว่ารัฐการ
จังหวัด (préfet) และเจ้าหน้าท่ีของผู้ว่ารัฐการจังหวัด (collaborateurs du préfet)  

(๒.๓) การบริหารเขตปกครองท่ีอยู่ภายใต้จังหวัด (administration infradépartementale)  
ซึ่งประกอบไปด้วย canton และ เขตปกครองเทศบาล (commune)๔๖ โดยรัฐธรรมนูญ ค.ศ. ๑๙๕๘ 
มาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งสาธารณรัฐ ได้แก่ บรรดาเขตปกครอง
เทศบาล เขตปกครองจังหวัด เขตปกครองแคว้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเขตปกครองดินแดนโพ้นทะเลตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๗๔ โดยองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบอื่นใดจะจัดต้ังขึ้นได้ก็แต่โดยรัฐบัญญัติเพื่อแทนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดังกล่าวแห่งหนึ่งแห่งใดตามบทบัญญัติในวรรคนี้๔๗ 

เนื่องจากการจัดท าร่างแผนนโยบายสาธารณะเมื่อส าเร็จลงแล้ว ฝ่ายปกครองของรัฐดังกล่าวนี้
จะต้องน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติเพื่อด าเนินกิจกรรมและเพื่อให้บริการทางปกครองตามนโยบาย
สาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น เมื่อจัดท าร่างแผนนโยบายสาธารณะส าเร็จลงแล้ว ผู้มีอ านาจจัดท าร่างแผน
นโยบายสาธารณะจึงอาจสอบถามหรือขอข้อคิดเห็นจากฝ่ายปกครองของรัฐท่ีมีหน้าท่ีต้องน านโยบาย
สาธารณะไปด าเนินการได้ ซึ่งการด าเนินการเช่นนี้จะช่วยท าให้การจัดท าร่างแผนนโยบายสาธารณะมีความ

                                                             
๔๔Marie-Christine Rouault, Droit administratif : sources et principes généraux, l’organisation 

administrative, l’activité administrative, le contrôle de l’administration, 4e édition, Paris : Gualino, DL., 
Coll. « Fac universités. Mémentos LMD », 2007, pp. 107-114. 

๔๕การเปลี่ยนแปลงจ านวนเขตปกครองแคว้นน้ีเป็นไปตามรัฐบัญญัติ ฉบับที ่๒๐๑๕-๙๙๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม 
ค.ศ. ๒๐๑๕ ว่าด้วยการจัดองค์การทางอาณาเขตใหม่ของสาธารณรัฐ (Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République)  

๔๖Pascal Jan, Institutions administratives, pp. 115-117. 
๔๗Article 72. – Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les 

départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies 
par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place 
d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. 

 … 
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สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และยังช่วยให้ฝ่ายปกครองของรัฐท่ีมีหน้าท่ีดังกล่าวได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการร่างแผน
นโยบายสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลให้นโยบายสาธารณะท่ีน าออกมาใช้ด าเนินการนั้นได้รับการยอมรับและความ
ร่วมมือจากผู้ปฏิบั ติ  อันจะส่งผลให้นโยบายสาธารณะบรรลุผลส าเร็จ (réussite) และเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งประโยชน์สาธารณะ (but d'intérêt public) 
 

 
 

๕. การน าเสนอแผนนโยบายสาธารณะแกผู้่มีอ านาจในการอนุมัติ 
นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของรัฐและฝ่ายปกครองของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารและ

ปกครองประเทศ การจัดท านโยบายสาธารณะเป็นการจ าแนก แจกแจง และกระจายทรัพยากรโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่สังคมโดยรวม นโยบายสาธารณะเป็นกรอบในการด าเนินการให้แก่
รัฐและหน่วยงานทางปกครองของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องน าไปเป็นแบบแผนงาน โครงการ และปรับใช้
ตามอ านาจหน้าท่ีของตน ในทางปฏิบัตินั้น ผู้มีอ านาจอนุมัตินโยบายสาธารณะย่อมถือเป็นผู้ท่ีมี 
อ านาจในการก ากับและควบคุมก่อนท่ีแผนงานนโยบายสาธารณะนั้นจะมีผลใช้บังคับอย่างเป็นทางการ  
อย่างไรก็ตาม หากการจัดท านโยบายสาธารณะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม ประชาคมย่อมมี
สิทธิขอค าช้ีแจงจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐในฝ่ายปกครองได้ ซึ่งเป็นไปตามนัยมาตรา ๑๕๔๘ ของค าประกาศ
แห่งสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. ๑๗๘๙ 

                                                             
๔๘มาตรา ๑๕ ประชาคมมีสิทธิร้องขอค าชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดคนหน่ึงของฝ่ายปกครอง 

แห่งประชาคมน้ัน 
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เมื่อผู้มีอ านาจหน้าท่ีได้จัดท าแผนนโยบายสาธารณะส าเร็จลงแล้ว ก่อนการน าแผนนโยบาย
สาธารณะออกไปใช้ด าเนินการนั้นจะต้องมีการน าแผนนโยบายดังกล่าวออกไปเสนอแก่ ผู้มีอ านาจ 
ในการพิจารณาอนุมัติ โดยหากนโยบายสาธารณะได้รับการอนุมัติแล้วย่อมจะได้รับการน าไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ซึ่งอาจเป็นเรื่องท่ีด าเนินการทางการเมืองหรือทางปกครอง (actions politiques ou administratives)  
ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาในการด าเนินการตามนโยบายดังกล่าว ผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติจึงควรตรวจสอบ
เนื้อหาของนโยบายสาธารณะนั้นว่ามีความมุ่งหมายท่ีจะแก้ไขปัญหาท่ีปรากฏขึ้นในสังคมหรือไม่ เพียงไร  
มีวัตถุประสงค์และการด าเนินการเช่นไรบ้าง เมื่อปรับใช้นโยบายนี้แล้วจะมีผลต่อบุคคลหรือพื้นท่ีใด  
ข้อส าคัญควรพิจารณาว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรหากได้น าไปสู่การปฏิบัติ นโยบายดังกล่าวเป็นไป
ตามค าแถลงนโยบายของรฐัและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม ่ 

นโยบายสาธารณะบางกรณีอาจเปน็การใช้อ านาจรัฐในการเข้าแทรกแซงกิจกรรมของภาคเอกชนได้ 
และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบการของภาคเอกชน โดยเฉพาะนโยบายสาธารณะท่ีมีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะ ซึ่งแนวคิดของการบริการสาธารณะเป็นพื้นฐานของกฎหมายปกครอง๔๙ 
อันถือเป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในฝ่ายปกครอง๕๐ โดยการบริการสาธารณะ (service public) เป็น
กิจกรรมทางปกครองท่ีครอบคลุมด้านส่ิงต่าง ๆ อันหลากหลายท่ีมุ่งเน้นวัตถุประสงค์อันเป็นประโยชน์
ส่วนรวม ซึ่งเป็นการด าเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการโดยส่วนรวมของประชาชนอันได้แก่  
การป้องกันประเทศ (défense) การอ านวยความยุติธรรม (justice) การบริการทางการศึกษาแห่งชาติ 
(éducation nationale)๕๑  นอกจากนี้ นโยบายสาธารณะยังอาจเกี่ยวข้องกับกรณีจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชน โดยภาคเอกชนอาจยังไม่พร้อมท่ีจะรับมือต่อผลกระทบดังกล่าว เช่น การป้องกัน
โรคระบาดท่ีแพร่กระจายมาจากสัตว์ปีกของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจมีผลต่อการเล้ียงสัตว์ปีก การบริโภค 
การส่งออก หรือการน าเข้าสัตว์ปีก  ดังนั้น การอนุมัตินโยบายท่ีมีผลกระทบดังกล่าว ผู้มีอ านาจในการอนุมัติ
จะต้องพิจารณาว่านโยบายสาธารณะนั้นมีผลกระทบต่อภาคเอกชนท่ีถูกแทรกแซงเพียงไร และควรให้ 
การเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว หรือมีวิธีการอื่นใดท่ีจะช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ผู้มีอ านาจในการอนุมัติอาจอาศัยหลักเกณฑ์บางประการซึ่งเป็นหลักส าคัญใน 
การพิจารณานโยบายสาธารณะท่ีน าเสนอแก่ตน ซึ่งได้แก่ 

(๑) มีความเป็นไปได้ของการปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะหรือไม่ เพียงไร 
                                                                                                                                                                                      

 (Article 15. – La société a le droit de demander compte à tout agent public de son 
administration.) 

๔๙Jean-Claude Ricci, Droit administratif, 12e édition, Vanves : Hachette supérieur, DL, Coll. 
« Les fondamentaux », 2018, p. 91. 

๕๐เน่ืองจากการบริการสาธารณะถือเป็นหน้าท่ีส าคัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หากมีความเสียหายจากการบริการ
สาธารณะซึ่งเป็นหน้าท่ีของรัฐซึ่งต้องจัดท าบริการสาธารณะแล้ว รัฐอาจมีหน้าที่ต้องเยียวยาต่อความเสียหายที่เกิดข้ึนน้ัน 
โดยถือเป็นอ านาจของศาลปกครองที่จะวินิจฉัยให้ฝ่ายปกครองชดใช้ความเสียหายที่เกิดข้ึนได้ ซึ่งเป็นไปตามค าวินิจฉัย
ศาลคดีขัดกัน ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1873 คดี Blanco (TC, 8 février 1873, Blanco, n° 00012, Publié au 
Recueil Lebon.) 

๕๑Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, Droit administratif, p. 219. 
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(๒) มีลักษณะเป็นนโยบายท่ีให้ประโยชน์แก่ประเทศและประโยชนส่์วนรวมแก่ประชาชนหรอืไม่ 
(๓) เปน็นโยบายท่ีสอดคล้องต่อความต้องการของมหาชนหรือไม ่
(๔) มีกระบวนการในการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการจัดท านโยบายสาธารณะหรือไม่ 
(๕) มีความชัดเจน โปร่งใส และมีกลไกในการป้องกันปัญหาการทุจริตหรือไม่ 
(๖) เป็นนโยบายท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทในสังคมหรือไม่ 

 
 

๖. การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
รัฐสมัยใหม่ (État moderne) จะแยกผู้ปกครองออกจากรัฐ โดยลักษณะทางกฎหมายของรัฐ 

(personnalité juridique de l’État) ถือเป็นสถาบัน (institution) มีฐานะเป็นนิติบุคคล (personne 
morale)๕๒ โดยแยกออกจากตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้ปกครอง (détachée de la personne physique des 
gouvernants)๕๓  ท้ังนี้ รัฐสมัยใหม่จะมีแนวคิดในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ โดยมี
พัฒนาการในการแบ่งแยกการใช้อ านาจทางบริหารและอ านาจทางปกครองออกจากกัน กล่าวคือ การใช้
อ านาจทางบริหารของฝ่ายบริหารถือเป็นอ านาจทางการเมือง (pouvoir politique) และการใช้อ านาจ 
ทางปกครองของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองถือเป็นอ านาจทางปกครอง (pouvoir administratif)  นอกจากนี้ 

                                                             
๕๒สาธารณรัฐฝรั่งเศสแบ่งนิติบุคคล (personnes morales) ออกเป็นสองลักษณะ คือ (๑) นิติบุคคลตาม

กฎหมายแพ่ง (personnes morales de droit privé) และนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน (personnes morales de 
droit public) ซึ่งรัฐเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน (Voir, Jean Rivero et Jean Waline, Droit administratif, 
pp. 40-45.) 

๕๓Pierre Pactet, Institutions politiques, droit constitutionnel, p. 43. 
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อ านาจในการตรากฎหมายถือเป็นอ านาจทางนิติบัญญัติ (pouvoir législatif) และอ านาจในการวินิจฉัย
คดี ถือเป็นอ านาจทางตุลาการ (pouvoir judiciaire)  ท้ังนี้ อ านาจบริหาร อ านาจนิติบัญญัติ และอ านาจ 
ตุลาการนั้นรวมเป็นอ านาจอธิปไตยของรัฐ (souveraineté de l’État) ซึ่งตามแนวคิดของ Jean Bodin 
อ านาจอธิปไตย (souveraineté) เป็นสาระส าคัญของกฎหมายมหาชน โดยอ านาจอธิปไตยเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของรัฐ โดยมีลักษณะถาวร (permanente) สมบูรณ์เด็ดขาด (absolue) และเป็น 
นิรันดร์ (perpétuelle)๕๔  อย่างไรก็ตาม กระบวนการน านโยบายสาธารณะไปด าเนินการนั้นย่อมมี 
ความผูกพันต่ออ านาจของรัฐในลักษณะต่าง ๆ ได้ หากเนื้อหาและการปรับใช้นโยบายสาธารณะมีส่วนใด 
ท่ีไปเกี่ยวข้องกับอ านาจดังกล่าว 

รัฐและฝ่ายปกครองจะน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติโดยใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและ
ปกครองในประเทศ ท้ังนี้ นโยบายสาธารณะจะมีบทบาทและมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ประเทศและก่อให้เกิดกระบวนการในการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศและสังคมส่วนรวม การปรับใช้
นโยบายโดยเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะจะก่อให้เกิดแรงสนับสนุนและส่งเสริม
ซึ่งจะช่วยผลักดันนโยบายดังกล่าวไปตามทิศทางท่ีถูกต้อง ซึ่งหากสามารถน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
ได้ส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ย่อมจะท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดียิ่งขึ้น และส่งผลให้รัฐและ 
ฝ่ายปกครองได้รับความนิยมจากประชาชนโดยยอมรับในฐานะเป็นผู้ปกครองท่ีมีความสามารถและมีความ
เช่ียวชาญอันเหมาะสมต่อการบริหารและปกครองประเทศ 

นโยบายสาธารณะท่ีน าไปปฏิบัตินั้นควรเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ และ
ประชาชน โดยต้องเปิดกว้างให้มีการแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะท าให้การน านโยบายสาธารณะนั้นไปใช้
สนองตอบตามความต้องการของมหาชนในส่วนรวมได้ นโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของการตัดสินใจ
ด าเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีมีความมุ่งหมายอันชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการให้แก่ผู้ท่ี
เกีย่วข้องในเรื่องดังกล่าว ซึ่งนโยบายสาธารณะนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
แต่เป็นเรื่องประโยชน์ส่วนรวมท่ีมีผลกระทบต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก โดยนโยบายสาธารณะ
จะผูกพันต่อคนจ านวนมากในสังคมท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ นโยบายสาธารณะจึงมีความ
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายมหาชน (droit public) ซึ่งกฎหมายมหาชนในสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสแบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ  

(๑) กฎหมายมหาชนระหว่างประเทศ (droit international public) เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ระหว่างรัฐต่าง ๆ ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งอาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกชนซึ่งเป็น
บุคคลฝ่ายเอกชน (personnes privées) หรือนิติบุคคล (personnes morales) กับองค์การระหว่าง
ประเทศ (organisations internationales) โดยกฎหมายมหาชนระหว่างประเทศนั้น ได้แก่ สนธิสัญญา
ระห ว่ างป ระ เทศ  (traités internationaux) ห ลัก เกณ ฑ์ ประชาคมแห่ งสหภาพ ยุ โรป  (règles 

                                                             
๕๔Jean Gicquel et Jean-Éric Gicquel, Droit constitutionnel et institutions politiques, Issy-

les-Moulineaux : LGDJ-Lextenso éditions, DL, Coll. « Domat droit public », 2015, p. 70. 
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communautaires européennes) อนุสัญญาสหภาพยุโรปแห่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพพื้นฐาน 
(convention européenne des droits de l’homme et des liberté fondamentales)๕๕ 

(๒) กฎหมายมหาชนภายในประเทศ  (droit interne public) เป็นกฎหมายท่ี เกี่ยวกับ
กระบวนการนิติบัญญัติ (processus législatif) ซึ่งมุ่งหมายท่ีจะใช้บังคับภายในประเทศ ได้แก่ กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ (droit constitutionnel) กฎหมายปกครอง (droit administratif) กฎหมายการคลัง (droit 
fiscal) 

๗. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายสาธารณะ 
นโยบายสาธารณะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ตามความเป็นจริง

และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในประเทศ หากนโยบายสาธารณะนั้นไม่อาจประสบผลส าเร็จลงได้ ย่อมถือ
ว่าเป็นนโยบายสาธารณะท่ีขาดคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
มากกว่าการท่ีไม่มีนโยบายสาธารณะ 

นโยบายสาธารณะท่ีดีนั้นมิใช่นโยบายสาธารณะท่ีเกิดจากการลงมติเสียงข้างมากหรือผ่าน 
การจัดท าจากผู้มีอ านาจเท่านั้น แต่ควรมีการพิเคราะห์และประเมินผลส าเร็จของนโยบายสาธารณะซึ่งมี
กระบวนการในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายสาธารณะ และต้องมีการพิเคราะห์ รวมทั้งการวิจัยเพื่อ
พัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม (savoir et innovation) โดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการ
จัดท านโยบายสาธารณะแนวใหม่และเกิดนโยบายสาธารณะในรูปแบบใหม่ท่ีมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็น
รากฐานของนโยบายสาธารณะต่อไปในอนาคต 

นโยบายสาธารณะท่ีดีนั้นนอกจากจะต้องถูกต้องตามหลักการจัดท านโยบายสาธารณะ  
มีความชอบธรรม และน าประโยชน์สุขมาสู่ประชาชนแล้ว ยังจะต้องเป็นนโยบายท่ีมีการด าเนินการ 
ทางปกครองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยเป็นไปตามหลักความชอบด้วยกฎหมาย (principe de 
l’égalité) หากพิจารณาในด้านความสัมพันธ์ระหว่างหลักท่ัวไปแห่งกฎหมาย (principes généraux du 
droit)๕๖ แล้วจะพบว่า หลักความชอบด้วยกฎหมายเป็นหลักกฎหมาย (principe de juridicité) ท่ีมี
พัฒนาการมาจากข้อความคิดของรัฐในทางกฎหมาย (État légal) ซึ่งแนวคิดนี้ได้พัฒนาต่อเนื่องมาเป็น 
นิติรัฐ (État de droit)๕๗  นอกจากนี้ หลักความชอบด้วยกฎหมายยังได้รับการพัฒนามาจากหลักเกณฑ์
ของอ านาจทางการเมือง โดยมีกระบวนการทางนิติบัญญัติท่ีก าหนดกฎหมายอันเป็นการประกันความ 
ชอบธรรม โดยผ่านการปรุงแต่งจากกระบวนการควบคุมทางตุลาการ (contrôle juridictionnel) ซึ่งได้
                                                             

๕๕Jean Rivero et Jean Waline, Droit administratif, pp. 74-84. 
๕๖หลักทั่วไปแห่งกฎหมายน้ัน แม้โดยทั่วไปแล้วจะเป็นหลักที่มิได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร (n’être inscrit 

dans aucun texte) ก็ตาม แต่สภาแห่งรัฐซึ่งมีอ านาจควบคุมการกระท าทางปกครองย่อมมีอ านาจที่จะน าหลักดังกล่าวมาใช้
ในการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายหรือการกระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายปกครองได้ เช่น ค าวินิจฉัยสภาแห่ง
รัฐ ลงวันที่ ๑๘ มิ ถุนายน ค.ศ. ๑๙๕๘ คดี Syndicat des grossistes de matériel électrique de la région de 
Provence (CE, 18 juin 1958, Syndicat des grossistes de matériel électrique de la région de Provence, 
D., pp. 656-659. หรือค าวินิจฉัยสภาแห่งรัฐ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ค.ศ. ๑๙๙๕ คดี Syndicat des casinos autorisés 
de France (CE, Sect., 17 mars 1995, Syndicat des casinos autorisés de France, Rec., p. 131.) 

๕๗Pierre-Laurent Frier et Jacques Petit, Droit administratif, p. 52.  
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๒๑ 

 

สร้างหลักดังกล่าวขึ้นโดยค าวินิจฉัยท่ีเป็นบรรทัดฐานแห่งคดีพิพาท ท้ังนี้ หลักความชอบด้วยกฎหมายมีข้ึน
เพื่อผลในการจ ากัดขอบเขตอ านาจของการกระท าและวิธีการซึ่งก าหนดบังคับไว้ต่อฝ่ายปกครอง๕๘ หน้าท่ี 
ทางกฎหมายของฝ่ายปกครอง (fonction normative de l’administration) คือ การด าเนินกิจการ 
ทางปกครองเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ (réussite) โดยการด าเนินการนโยบายสาธารณะนั้น ฝ่ายปกครองอาจ
ต้องใช้อ านาจทางปกครองเพื่อกระท าการทางปกครอง ซึ่งถือเป็นการกระท าทางปกครองของฝ่ายปกครอง 
(actions administratives de l’administration) ท่ีอยู่ในขอบเขตของกฎหมายปกครอง๕๙ อันถือเป็น
การกระท าทางปกครองท่ีจะต้องอยู่ภายใต้หลักความชอบด้วยกฎหมาย และอยู่ภายใต้การควบคุมทาง 
ตุลาการของระบบศาลปกครอง (ordre administratif) ซึ่งศาลปกครอง (juridictions administratives) 
ประกอบด้วยศาลปกครองช้ัน ต้น  (tribunaux administratifs) ศาลปกครองช้ันอุทธรณ์  (cours 
administratives d'appel) และสภาแห่งรัฐ (Conseil d’État) เป็นศาลสูงสุด๖๐ 

นอกจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายสาธารณะของภาครัฐโดยผู้มีอ านาจหน้าท่ีแล้ว  
การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลย่อมก่อให้เกิดผลดีเพิ่มขึ้น โดยหากไม่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแล้ว ประชาชนย่อมจะไม่ทราบได้ว่ากิจกรรม 
ทางนโยบายสาธารณะท่ีภาครัฐกระท าไปนั้นได้รับผลดีหรือก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ เพียงไร 

 

                                                             
๕๘Jacques Viguier, Le contentieux administratif, 2e édition, Paris : Dalloz, Coll. « Connaissance 

du droit », 2005, pp. 1-2. 
๕๙Marie-Christine Rouault, Droit administratif : sources et principes généraux, l’organisation 

administrative, l’activité administrative, le contrôle de l’administration, p. 141. 
๖๐Georges Dupuis, Marie-José Guédon et Patrice Chrétien, Droit administratif, pp. 598-599. 
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๒๒ 

 

บทสรุปและข้อเสนอแนะบางประการ 
นโยบายสาธารณะเป็นข้อความคิดของศาสตร์ทางการเมืองท่ีก าหนดให้มีการด าเนินการโดยเปิด

โอกาสให้สามารถตรวจสอบการใช้อ านาจสาธารณะ และตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายในการบริหารงาน
ตามกรอบท่ีก าหนดไว้ของสังคมและเขตพื้นท่ีท่ีจัดท านโยบายสาธารณะดังกล่าว 

แนวคิดเกี่ยวกบันโยบายสาธารณะนั้นเป็นการด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ รวมท้ังการศึกษาถึงท่ีมา
และผลกระทบของนโยบายสาธารณะ ซึ่งถือเป็นศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร โดยการศึกษาดังกล่าว 
มุ่งหมายท่ีจะวิเคราะห์และประเมินผลทางการปฏิบัติหน้าท่ีว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ซึ่งได้รับมอบหมายโดยมี
ประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่  

แต่เดิม การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (analyse des politiques publiques) ถือเป็นวิชาท่ี
เกี่ยวกับศาสตร์ทางนโยบาย โดยจัดท าขึ้นเพื่อให้ค าแนะน าให้แก่บรรดาผู้ปกครอง (gouvernants) เพื่อช่วย
ในด้านการตัดสินใจ (aide à la décision) ซึ่งเป็นเรื่องอันเกี่ยวกับการค้นหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาท่ี
เหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดแก่การบริหารงานแผ่นดิน การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ จึงถือ 
เป็นเหตุผลหลักของการท่ีจะต้องด าเนินการ ซึ่งจะท าให้เข้าใจขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา โดยให้แนวทาง 
ในการตัดสินใจสามารถปฏบิัติและด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ได้๖๑ 

ในยคุสมัยใหม่นี้ การบริหารงานแผ่นดินของรัฐ (gouvernement de l’Etat) จะมีข้อจ ากัดเพิ่มขึ้น
จากเดิมหลายประการ ซึ่งได้แก่ การด าเนินการท่ีต้องค านึงถึงการรวมกันเป็นประชาคม เช่น ข้อตกลงของ
สหภาพยุโรป (Union Europe) ปัญหาเรื่องตลาดการเงิน (marchés financiers) องค์กรระหว่างประเทศ 
(organismes internationaux) การรวมกลุ่มกันเป็นสมาคม (associations,) และสหภาพ (syndicats)  
เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีนั้น รัฐจะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ประสานงานในการด าเนินการต่าง ๆ ตาม
ข้อตกลงท่ีรัฐได้ท าไว้ โดยอาจท าหน้าท่ีเป็นคู่ค้าท่ีจะต้องด าเนินการเจรจาและประนีประนอมเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุผล  ดังนั้น การวิเคราะห์ท่ีเป็นการกระท าด้านสาธารณะ (action publique)  
จึงอาจแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการท้ังภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยการวิเคราะห์นี้จะช่วยแสดง
ข้อมูลอันหลากหลายท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการกระท า วัตถุประสงค์ ผู้ด าเนินการ และการตัดสินใจ 
ในการด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ 

การจัดท านโยบายสาธารณะนั้นเป็นอ านาจของรัฐ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการวางนโยบายและ
ด าเนินการตามกรอบนโยบายแห่งรัฐ การจัดท านโยบายสาธารณะของฝรั่งเศสนั้นเนื่องจากมาตรา ๒๐ ของ
รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ค.ศ. ๑๙๕๘ ก าหนดให้รัฐบาลเป็นผู้ใช้อ านาจบริหาร โดยเป็นผู้ก าหนดและด าเนินการ
ด้านนโยบายแห่งชาติ การด าเนินการของรัฐบาลจึงต้องมีการวางแผนนโยบายและด าเนินการขับเคล่ือน
ตามแผนงานนโยบายท่ีวางไว้ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลเป็นแผนงานท่ีด าเนินการเพื่อส่วนรวม จึงเรียกว่า 
นโยบายสาธารณะ  

 
                                                             

๖๑Brigitte Gaïti, « L’analyse de l’action publique », Document en cours de l’ÉNA pour le 
Programme ; Fabriquer les politiques publiques : de la conception à l’évaluation, Paris : Université 
Paris 1, CESSP, 2019, p. 1. 
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๒๓ 

 

องค์ประกอบพื้นฐานของนโยบายสาธารณะประกอบด้วย 
๑. การร่วมกันตัดสินใจหรือร่วมกันท ากิจกรรม 
๒. ต้องมีการท าให้เกิดความเห็นท่ีมีความสอดคล้องกันในเรื่องของเจตนารมณ์ของนโยบาย

สาธารณะ 
๓. ด าเนินการโดยผู้ท่ีได้รับมอบหมายอ านาจจากรัฐ  
๔. การตัดสินใจในด้านนโยบายสาธารณะนั้นต้องด าเนินการตามกฎหมาย เช่น ต้องค านึงถึง

หลักการด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
๕. ด าเนินการโดยมุ่งหมายท่ีจะให้มีผลต่อพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นสาเหตุของปัญหา

สาธารณะท่ีจะด าเนินการแก้ไข 
การวางแผนงานและการจัดท านโยบายสาธารณะมขีัน้ตอนส าคัญ ดังนี้ 
(๑) ก าหนดเป้าหมายและทิศทางของแผนงานนโยบายสาธารณะ 
(๒) ระดมความคิดและการออกแบบแผนงานนโยบายสาธารณะ 
(๓) ประเมินและพิเคราะห์ผลกระทบของแผนงานนโยบายสาธารณะ 
(๔) จัดท าร่างแผนนโยบายสาธารณะ 
(๕) น าเสนอแผนนโยบายสาธารณะแก่ผู้มีอ านาจในการอนุมัติ 
(๖) น านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
(๗) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายสาธารณะ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมบางประการเกี่ยวกับการจัดท านโยบายสาธารณะมีดังต่อไปนี้ 
๑. การจัดท านโยบายสาธารณะท่ีมีความเกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนั้น ต้องพิจารณา

ข้อตกลงระหว่างประเทศ และควรค านึงถึงแนวคิด ประวัติศาสตร์ และสังคมวิทยาของรัฐท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
๒. นโยบายสาธารณะจะต้องมีความสอดคล้อง โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายต่าง ๆ เช่น 

สนธิสัญญาระหว่างประเทศ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลัง ดังนั้น  
การพิเคราะห์แง่มุมของกฎหมายจึงมีความส าคัญต่อการจัดท านโยบายสาธารณะ 

๓. ควรศึกษาและพิเคราะห์ถึงผลกระทบด้านความสามารถในการใช้อ านาจสาธารณะใน 
การจัดการให้เป็นไปตามท่ีก าหนดและแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมต่อส่วนรวมและกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. ควรมีการวางแผนการปฏิบัติตามกลยุทธ์สาธารณะ ซึ่งอาจมีการวางแผนงานไว้ในระยะเวลา
ต่าง ๆ เช่น แผนระยะเวลาส้ัน แผนระยะเวลาปานกลาง หรือแผนระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน 

๕. การก าหนดเป้าหมายท่ีจะน ามาวางไว้ในนโยบายสาธารณะต้องสามารถด าเนินการได้จริง  
มีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ มีก าหนดกรอบเวลาในการด าเนินงาน โดยต้องพิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของ
นโยบายสาธารณะด้วย มีขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติโดยมีบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีในการด าเนินการแต่ละขั้นตอน 
โดยมีการประเมินและวัดผลของเป้าหมายท่ีวางไว้  

๖. ควรจัดให้มีการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับงานนโยบายสาธารณะโดยอาจเปิดรับฟังความ
คิดเห็นจากส่วนต่าง ๆ เช่น ส่ือสารมวลชน นักการเมือง นักวิชาการ และผู้สนใจ 
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๗. การจัดท านโยบายสาธารณะต้องค านึงถึงหลักความเสมอภาค มีการกระจายและการจัดสรร
ประโยชน์ใหแ้ก่ประชาชนโดยยึดหลักความเท่าเทียมกัน 

๘. มีการประเมินและพิเคราะห์ผลกระทบของงานนโยบายสาธารณะโดยค านึงถึงความคุ้มค่า
เปรียบเทียบกับรายจ่ายท่ีต้องใช้จ่ายไปในการจัดท าและด าเนินการนโยบายสาธารณะ 

๙. การจัดท านโยบายสาธารณะนั้น ควรมีการปรึกษา สอบถาม หรือขอความคิดเห็นบางประการ
จากเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยใหน้โยบายสาธารณะนั้นมีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้น 

๑๐. ก่อนการอนุมัติให้นโยบายสาธารณะมีผลสู่การปฏิบัตินั้น ควรพิจารณาความเป็นไปได้ของ
นโยบายสาธารณะ โดยพิจารณาว่านโยบายดังกล่าวมีความสอดคล้องต่อประโยชน์ส่วนรวม เปิดโอกาสให้
บุคคลท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดท าหรือไม่ มีความชัดเจน โปร่งใส และมีกลไกในการป้องกันการทุจริต
หรือไม่ ตลอดจนมีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและบริบทในสังคมหรือไม่ 

๑๑. ควรด าเนินการให้มีส่วนร่วมของผู้จัดท า ผู้ปฏิบัติ และประชาชน โดยเปิดกว้างให้มี 
การแสดงความคิดเห็น ซึ่งจะท าให้การน านโยบายสาธารณะนั้นไปใช้สนองตอบตามความต้องการของ
มหาชนในส่วนรวมได้ 

๑๒. ควรประเมินผลสัมฤทธิ์ของนโยบายสาธารณะ และมีการพิเคราะห์ รวมท้ังด าเนินการวิจัย
เพื่อพัฒนาและสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมโดยสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดท านโยบายสาธารณะ 
แนวใหม่เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะในรูปแบบใหม่ท่ีมีคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อเป็นรากฐานของนโยบาย
สาธารณะต่อไปในอนาคต 

๑๓. เนื่องจากนโยบายสาธารณะนั้นมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมาย ซึ่งจะต้องจัดท านโยบาย
สาธารณะใหส้อดคล้องและเป็นไปตามกฎหมาย  ดังนั้น ก่อนการอนุมัตินโยบายสาธารณะจึงควรปรึกษาหารือ
กับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีมีหน้าท่ีให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อให้นโยบายดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้ง 
ต่อกฎหมาย 

หากการจัดท านโยบายสาธารณะได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว อาจท าให้ 
การจัดท าและด าเนินงานตามนโยบายสาธารณะนั้นมีความสมบูรณ์ เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปโดยชอบ 
ด้วยกฎหมาย สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ และเป็นไปตามความมุ่งหมายแห่งรัฐ 
ท่ีจะจัดสรรทรัพยากรในประเทศให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนโดยส่วนรวม  
อันจะส่งผลให้การบริหารงานแผ่นดินของรัฐบรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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