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ส่วนที่ 1
ข้อมูลสรุป
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. จัด ตั้งขึ้น ตามมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวัน ที่ 20 มกราคม 2547 โดยได้รับการแปลงสภาพจากหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร. มาเป็น
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service
Delivery Unit: SDU) ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม
2548 โดยมี ห น้ า ที่ ในการให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการแก่ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ มการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มีผลประกอบการด้านการเงิน ดังนี้
รายได้จากการดําเนินงานของสถาบันฯ
ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
%

32.12

19,429,116.00

20.12

ลดลง 28.64

27.50

16,928,398.75

17.53

ลดลง 27.38

23.73

10,407,459.00

10.78

ลดลง 48.27

โครงการวิจัย ให้คําปรึกษา
13,389,500.00
และ PMQA

15.79

49,306,245.73

51.06

เพิ่มขึ้น 268.25

รายได้อื่น*

726,358.06

0.86

500,488.44

0.52

ลดลง 31.10

84,771,424.06

100.00

96,571,707.92

100.00

เพิ่มขึ้น 13.92

ประเภทบริการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554

โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง 27,226,370.00
รุ่นใหม่ (นปร.)
โครงการฝึกอบรม
23,311,597.00
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ที่
20,117,599.00
ปรึกษา

รวม

ตารางที่ 1 แสดงรายได้จากการดําเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555
จากตารางที่ 1 แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง รายได้ จ ากการดํ า เนิ น งานของสถาบั น ฯ เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า สถาบันฯ มีรายได้รวม 96.57 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 13.92 โดยรายได้ส่วนที่ลดลงมาจากโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) โครงการฝึกอบรม โครงการวิจัยและที่ปรึกษา และรายได้อื่น ซึ่ง
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 28.64 27.38 48.27 และ 31.10 ตามลําดับ สําหรับโครงการที่มีรายได้
เพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการ PMQA มีรายได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 268.25

*

รายได้อื่นมีที่มาจากดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าบํารุงสถานที่ และรายรับจากการจําหน่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย

๑
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถาบันฯ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2555

ร้อยละ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

9,933,541.86

11.09

8,066,008.69

7.91

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

65,555,710.68

73.21

81,919,766.25

80.35

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

371,508.00

0.41

254,476.00

0.25

2,587,363.29

2.89

1,168,333.06

1.15

806,594.57

0.90

596,720.32

0.59

9,139,147.26

10.21

7,039,779.06

6.91

1,146,304.46

1.28

1,190,238.69

1.17

-

-

1,712,428.20

1.68

เพิ่มขึ้น
3.83
-

89,540,170.12

100.00

101,947,750.27

100.00

เพิ่มขึ้น 13.86

หมวด

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้สอยอื่น
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จําหน่าย
และค่าจําหน่ายครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

เพิ่มขึ้น/ลดลง
%
ลดลง
18.80
เพิ่มขึ้น
24.96
ลดลง
31.50
ลดลง
54.84
ลดลง
26.02
ลดลง
22.97

ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555
จากตารางที่ 2 แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554–
2555 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมเป็นสัดส่วนสูงสุดรองลงมา
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอยอื่น ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามลําดับ แต่เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ค่าใช้จ่าย
ด้านการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.96 และค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าจําหน่ายครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 3.83 สําหรับค่าใช้จ่ายในหมวดอื่น ๆ ที่เหลือลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามลําดับดังนี้
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุลดลงร้อยละ 54.84 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงร้อยละ 31.50 ค่าสาธารณูปโภค
ลดลงร้อยละ 26.02 ค่าใช้สอยอื่นลดลงร้อยละ 22.97 ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงร้อยละ 18.80
เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร้อยละ 13.92 และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร้อยละ 13.86
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ
โครงการสําคัญที่สถาบันฯ ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แก่
๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
ที่
1
2
3
4

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3
สํานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4
สํานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5
สํานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
สํานักงาน ก.พ.ร.
รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

รายรับ (บาท)
671,000
6,845,480
6,300,000
3,709,090
17,525,570

๒. โครงการฝึกอบรม
ที่
โครงการ
1 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นํา
องค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด"
2 โครงการฝึ ก อบรม เรื่ อ ง “โครงการพั ฒ นาระบบ
บริ ห ารงานจั ง หวั ด และกลุ่ ม จั ง หวั ด แบบบู ร ณาการ:
กิจกรรมการจัดทําหลักสูตร/คู่มือการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและพัฒนากลุ่มจังหวัด และฝึกอบรมวิทยากรจาก
ทีมบูรณาการกลาง ประจําปีงบประมาณ 2555”
4 โครงการฝึกอบรม เรื่อง " โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริ ห ารระดั บ ต้ น และนั ก บริ ห ารระดั บ กลาง รุ่ น ที่ 2
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
5 โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ
และรับรองมาตราฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารใน
ภาคราชการ"
6 โครงการฝึก อบรม เรื่อง "หลั ก สูต รการส่ ง เสริ ม ให้ ภ าค
ประชาชนมีส่ วนร่วมในการดํ าเนิน งานของการประปา
นครหลวง"
7 โครงการฝึ ก อบรม เรื่ อง "โครงการสามั ค คี ส ร้ า งความ
ปลอดภัยสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ 2555"
8 โครงการฝึ ก อบรม เรื่ อ ง "โครงการอบรมนั ก ปกครอง
ระดับสูง นปส.รุ่นที่ 59"
รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 8 โครงการ

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี
สํานักงาน ก.พ.ร.

รายรับ (บาท)
9,440,000

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

9,350,000

สํานักงาน ก.พ.ร.

2,200,000

การประปานครหลวง

100,000

จังหวัดสุพรรณบุรี

10,350,000

สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

288,298

2,544,300

34,272,598

๓
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๓. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา

ที่
โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “โครงการนํ า ร่ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
บุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน”
สร้างเสริมสุขภาพ
2 โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “โครงการการจั ด ทํ า แผนแม่ บ ท
ธนาคารอิสลาม
ธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”
แห่งประเทศไทย
3 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สํานักงาน ก.พ.ร.
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน”
4 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
สํานักเลขาธิการ
ราชการของส่วนราชการทีส่ ังกัดรัฐสภา ประจําปี
สภาผู้แทนราษฏร
งบประมาณ พ.ศ. 2555”
5 โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการศึกษาจัดทําแผนพัฒนา สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี”
6 โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการการแปลงแผน
สํานักงานสถิติแห่งชาติ

รายรับ (บาท)
3,268,020
650,000
1,956,020
2,270,000
2,000,000
11,887,700

แม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ พ.ศ.
2555”
7 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การ
มหาชนและหน่ ว ยงานของรั ฐ รู ป แบบอื่ น ที่ มิ ใ ช่ ส่ ว น
ราชการ”
8 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ
9

10

11

12

13

สํานักงาน ก.พ.ร.

261,965

สํานักงาน ก.พ.ร.

576,840

องค์การมหาชน”
โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
สํานักงานจังหวัดลพบุรี
การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนปี 2558 ของจังหวัด”
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ.
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง
2557 - 2560) และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557”
จังหวัดนครราชสีมา
โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการเตรียมความพร้อม
จังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี
2558 : การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ปี 2557
- 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557”
โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงาน ก.พ.ร.
ขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556”
โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนพัฒนา
สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)”

3,545,000
2,400,000

2,000,000

2,359,500
2,000,000
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ที่
โครงการ
14 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตร์

15

16
17

18

19

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อเตรียมการเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ”
โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี หน่วยงาน
ภาครัฐ และประชาชน เพื่อจัดทําหลักเกณฑ์ในการ
ติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
โครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ”
โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อ
รองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555”
โครงการวิจัย เรื่อง “การถ่ายโอนภารกิจของ
ส่วนราชการสําหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและ
สังคม”
โครงการวิจัย เรื่อง “การเจรจาข้อตกลงและจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556”
รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 19 โครงการ

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง

รายรับ (บาท)

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

2,000,000

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

1,499,000

สํานักงาน ก.พ.ร.

15,409,160

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

2,210,000

สํานักงาน ก.พ.ร.

345,800

สํานักงาน ก.พ.ร.

12,100,000

68,739,005
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๔. โครงการ PMQA

ที่
โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สํานักงาน ก.พ.ร.
ภาครัฐ”
2 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สํานักงาน ก.พ.ร.
ภาครัฐ ระยะที่ 2”
3 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ผู้ตรวจประเมินภายในการพัฒนา
กรมควบคุมโรค
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” สําหรับกรมควบคุมโรค
4 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การนําองค์การสู่ความเป็นเลิศ
กองทัพเรือ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)” สําหรับกองทัพเรือ
5 โครงการฝึก อบรม เรื่อง “โครงการตรวจประเมิน ขั้นต้ น สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
ตามเกณฑ์ ก ารพั ฒนาคุ ณ ภาพการบริ หารจัด การภาครั ฐ
กิจการพลังงาน
(PMQA)” ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ กรรม
พลังงาน
รวมรายรับโครงการ PMQA 5 โครงการ

รายรับ (บาท)
2,937,000
2,062,060
494,000
570,000
95,000

6,158,060.00
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ส่วนที่ 2
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ชื่อหน่วยงาน
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
C/O สํานักงาน ก.พ.ร. เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ชั้น 9 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 10210
0-2141-9020
0-2143-9365
http://www.igpthai.org
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(๑) ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1.1 ความเป็นมา
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good
Governance Promotion) ได้จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยมี
การแปลงสภาพหน่วยงานในสํานักงาน ก.พ.ร.มาเป็นสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน
ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 ซึ่งสถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการตามนัยของ
มาตรา 16 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 โดยเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
(Service Delivery Unit: SDU) ในการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีบทบาทใน
การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน
ก.พ.ร. มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคการศึกษา
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อนํามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหม่
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
วัตถุประสงค์หลักของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ได้แก่
๑. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. เพื่อส่งเสริมและดําเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
วิสัยทัศน์
“เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการและทรัพยากรบุคคล
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
พันธกิจ
พันธกิจหลักของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ได้แก่
1. ศึ กษาวิ จั ย และให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า ทางวิ ช าการด้ า นนโยบายการพั ฒ นาระบบราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะให้แก่หน่วยงาน
3. พัฒนาความสามารถของหน่วยงานและเสนอกลไกเครื่องมือการนํานโยบายการพัฒนาระบบ
ราชการไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล
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4. รวบรวม เผยแพร่ และพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหม่
5. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการการส่งมอบบริการสาธารณะในลักษณะ
ของหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit)
1.2 โครงสร้างรายได้
แหล่งที่มาของรายได้ในการดําเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ มาจากการให้บริการทาง
วิชาการ ทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา การให้คําปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้น แหล่งที่มาของ
รายได้ในการดําเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ จึงมาจากการให้บริการวิชาการในลักษณะการ
ดําเนิน งานโครงการวิจัย และฝึ กอบรมแก่สํ านักงาน ก.พ.ร และส่ว นราชการ หน่ วยงานภาครั ฐอื่ น ๆ โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. จะกําหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได้รับจากสถาบันฯ และแจ้งให้สถาบัน
ทราบล่วงหน้าเป็นประจําทุกปีงบประมาณ โครงสร้างรายได้ของสถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
(เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2555) สามารถสรุปสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานดังปรากฏใน
ตารางที่ 3 และ แผนภาพที่ 1

๙
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หน่วย : บาท

ปี 2552
ประเภทบริการ

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

๑. โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลีย่ นแปลงรุ่นใหม่

20,178,112.27

20.74

54,984,660.00

51.82

27,226,370.00

32.12

19,429,116.00

20.12

๒. โครงการฝึกอบรม

37,455,221.50

38.50

12,282,330.00

11.58

23,311,597.00

27.50

16,928,398.75

17.53

๓. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา

21,191,224.38

21.78

20,017,419.00

18.86

20,117,599.00

23.73

10,407,459.00

10.78

๔. โครงการวิจัย ให้คาํ ปรึกษา
และ PMQA

18,099,081.80

18.60

18,424,750.00

17.36

13,389,500.00

15.79

49,306,245.73

51.06

359,319.96

0.37

402,673.96

0.38

726,358.06

0.86

500,488.44

0.52

97,282,959.91

100

106,111,832.96

100

84,771,424.06

100.00

96,571,707.92

100.00

๕. รายได้อื่นๆ

รวม

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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สัดส่วนรายได้สถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555
ร้อยละ
60.00

50.00

40.00

ปี 52
ปี 53
ปี 54

30.00

ปี 55
20.00

10.00

โครงการ นปร.

โครงการอบรม

โครงการวิจัยและที่ปรึกษา

โครงการ PMQA

รายได้อื่น

แผนภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ
เมื่อเปรี ยบเทีย บรายได้ ระหว่า งปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้ น
พบว่ารายได้รวมของสถาบันฯ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร้อยละ 13.92 โดยโครงการที่มีรายได้
ลดลง ได้แก่ โครงการพั ฒ นานั ก บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ลดลงร้อยละ 28.64 สําหรับประเภทอื่นๆ
ยังไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการจัดกลุ่มประเภท
โครงการตามความรับผิดชอบของฝ่ายงานใหม่
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาของรายได้จากการดําเนินงานของสถาบันฯ สามารถจําแนกได้เป็น
2 กลุ่มตามประเภทผู้รับบริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด คือ สํานักงาน ก.พ.ร. และ
รายได้จากการให้บริการหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 2
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หน่วย : บาท
ปี 2551

แหล่งที่มาของรายได้

รายได้

ปี 2552
ร้อยละ

รายได้

ปี 2553
ร้อยละ

รายได้

ปี 2555

ปี 2554
ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

หน่วยงานต้นสังกัด
(สํานักงาน ก.พ.ร)
โครงการ นปร.

45,088,678.42

20,178,112.27

54,984,660.00

27,226,370.00

19,429,116.00

โครงการฝึกอบรม

3,218,572.50

741,427.50

-

-

4,490,100.75

โครงการวิจัยและที่ปรึกษา

10,680,343.12

4,892,855.38

5,060,829.00

3,874,539.00

2,307,459.00

13,532,581.80

12,728,150.00

7,546,000.00

5,907,022.00

โครงการ PMQA
รวม

58,987,594.04

60.04

39,344,976.95

40.59

72,773,639.00

68.84

38,646,909.00

45.98

32,133,697.75

33.45

หน่วยงานอื่นๆ
โครงการฝึกอบรม

24,795,450.00

36,713,794.00

12,282,330.00

23,311,597.00

-

โครงการวิจัยและที่ปรึกษา

14,459,226.32

16,298,369.00

14,956,590.00

16,243,060.00

12,438,298.00

4,566,500.00

5,696,600.00

5,843,500.00

8,100,000.00

-

43,399,223.73

โครงการ PMQA
โครงการวิจับ ให้คําปรึกษา
และ PMQA
รวม
รวมทั้งสิ้น

-

-

-

39,254,676.32

39.96

57,578,663.00

59.41

32,935,520.00

31.16

45,398,157.00

54.02

63,937,521.73

66.55

98,242,270.36

100.00

96,923,639.95

100.00

105,709,159.00

100.00

84,045,066.00

100.00

96,071,219.48

100.00

ตารางที่ 4 สัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งที่มา
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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หน่วยงานต้นสังกัด
(สํานักงาน ก.พ.ร.),
32,133,697.75

66.55%
หน่วยงานอื่นๆ,
63,937,521.73

แผนภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งที่มา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
แหล่งที่มาของรายได้จากการดําเนินงานของสถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มาจาก
การให้บริการแก่สํานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร้อยละ 33.45 และรายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ๆ
คิดเป็นร้อยละ 66.55 จากสัดส่วนรายได้แบ่งตามแหล่งที่มา พบว่า รายได้จากการให้บริการแก่สํานักงาน
ก.พ.ร. ลดลงจากปีที่ผ่านมาในทุกประเภทโครงการ ซึ่งได้แก่ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่น
ใหม่ (นปร.) โครงการวิจัยและที่ปรึกษา และโครงการ PMQA ในขณะที่รายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงาน
อื่น ๆ มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสถาบันฯ ได้มีการขยายกลุ่มผู้รับบริการไปยังหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ มากขึ้น
เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และส่งเสริมให้เกิดการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
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1.3 เป้าหมายการดําเนินงาน
สถาบันฯ มีเป้าหมายการดําเนินงานที่มุ่งหวังไว้ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมและดําเนินการให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อ
เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมและดําเนินการให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับหน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชน เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
1.4 ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของสํานักงาน ก.พ.ร.
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและบทบาทของสํานักงาน ก.พ.ร.
การปฏิรูประบบราชการขนานใหญ่ในปี พ.ศ. 2545 เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ทําให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยเฉพาะการนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล
(Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาประยุกต์ใช้
ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมี ห ลั ก การสํา คั ญ คื อ การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน
การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึ ง ได้ มี ก ารประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให้ส่วนราชการ
และข้าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ในการขั บ เคลื่ อนและผลั ก ดั น ให้ ร ะบบราชการบรรลุ ต ามเจตนารมณ์ ของมาตรา 3/1 แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มี บ ทบาทสํา คั ญ ในการ
พั ฒ นาระบบราชการให้ ดํ า เนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและบั ง เกิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - 2555 อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ประการ
ได้แก่
๑) ยกระดับการให้บริการและการทํางาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
๒) ปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
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๓) มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุ ค ลากรมี ค วามพร้ อ มและความสามารถใน
การเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
๔) สร้ า งระบบการกํ า กั บ ดูแลตนเองที่ ดี เกิ ด ความโปร่ งใส มั่ น ใจ และสามารถตรวจสอบได้
รวมทั้งทําให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน
และต่อสังคมโดยรวม
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 4 ประการ
กล่าวคือ (1) ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ (2) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถปรับ
รูปแบบการทํางานและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (3) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนา
ขีดสมรรถนะและมีความพร้อมในการดําเนินงาน และ (4) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบ
ราชการ
• หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบทบาทของสถาบันฯ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดหลักเกณฑ์
การบริหารราชการให้มีเป้าหมายหลัก 7 ประการ ได้แก่ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป็น (5) ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับความสะดวก
ตอบสนองความต้องการ และ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
ในการผลั กดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลั กการบริ หารกิ จการบ้ านเมืองที่ดี สํานั กงาน
ก.พ.ร. มีความจําเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่ทําหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งในด้านองค์ความรู้ใน
การบริหารงานภาครัฐ การบริ หารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษในการเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การให้คําปรึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบ มาตรการ และ
เครื่องมือการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พร. ซึ่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สํานักงาน ก.พ.ร. มีบทบาทในการสนับสนุนต่อภารกิจของสํานักงาน ก.พ.ร. ดังกล่าวมาโดยตลอดระยะเวลา 4 ปี
ที่ผ่านมา
• แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานของสถาบั น ฯ เป็ น ไปโดยมี ทิ ศทางที่ ชั ด เจน โปร่ งใส สามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบวัดผลได้ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. สถาบันฯ ได้กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดดังนี้
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ศึกษา รวบรวม วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบ
ราชการ และการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ 1) ศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้และจัดตั้งศูนย์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) พัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารที่เป็นนวัตกรรมทางการบริหารงานตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และ
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ 1) ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
2) นําความรู้ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการทางวิชาการมาจัดระบบ และพัฒนาเพื่อการ
นําไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ 1) พัฒนาผู้บริหารระดับต้น กลาง และสูง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและ
การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เ พื่ อ ให้ มี ขี ด สมรรถนะในการเป็ น ผู้ นํ า การ
เปลี่ยนแปลง และเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการ และการส่ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งให้ เ ชื่ อ มโยงทั่ ว ถึ ง ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
กลยุทธ์ 1) พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ให้ เ ป็ น เครื อข่ า ยในการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ ส่ งเสริ มการบริ ห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี
2) พั ฒ นาชุ ม ชนผู้ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการและการส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และตัวอย่างประสบการณ์เกี่ ยวกับการจัดตั้งและ
บริหารงานหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit)
กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน โดยทําควบคู่ไปกับการศึกษา
บันทึกไว้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหน่วยงานให้บริการรูปแบบพิเศษ
สําหรับนําไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่
2) จัดให้มีการเผยแพร่ แลกเปลี่ ย นความรู้ และประสบการณ์เ กี่ ยวกั บ การบริ ห าร
หน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ
สามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของสํานักงาน ก.พ.ร. ได้
ดังแผนภาพที่ 3
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แผนภาพที่ 3 แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
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1.5 ข้อตกลงการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด
สํานักงาน ก.พ.ร ได้กําหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได้รับจากสถาบันฯ และแจ้งให้
สถาบันฯ ทราบล่วงหน้าเป็นประจําทุกปีงบประมาณ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554
ถึงเดือนกันยายน 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบั น ฯ ได้ ล งนามในข้ อ ตกลงการใช้ บ ริ ก ารและการ
ให้บริการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นปร.) จํานวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5
และรุ่นที่ 6 มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละรุ่น 22 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสําเร็จการศึกษา กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ และกลุ่ม
ข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง(Change Leader) โดยสามารถ
เป็นได้ทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer& Planner) และนัก
ปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมถึงพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถเป็นผู้นําในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการองค์การ การนํายุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นผู้นํานวัตกรรม (Innovation) ด้านการบริหารใหม่ ๆ มา
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
ไปสู่ระดับการแข่งขันในเวทีโลกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
2) โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" เป็นโครงการที่ได้รั บ
มอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการระดับ
จังหวัดยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของส่วน
ราชการและระดับกรม และเพื่อตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานของ
ส่วนราชการระดับกรมที่มีค่าเฉลี่ยผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 ที่มีผลการดําเนินงานระหว่าง 4.65005.0000 คะแนน หรื อส่ว นราชการที่ สํานั กงาน ก.พ.ร. เห็ นว่า มีความพร้อมในการรับการตรวจประเมิ ณ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 ตลอดจนส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐขอรับรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
3) โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชน" เป็น โครงการที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบัน ฯ ดําเนิน การ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.2542 มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และเพื่ อให้องค์การมหาชนมีการปฏิบัติงานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชน
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4) โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระยะที่ 2" เป็นโครงการที่
ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 ของส่วนราชการระดับจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา และเพื่อตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานของส่วนราชการระดับจังหวัด ตลอดจนเพื่อส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ
ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5) โครงการฝึกอบรม เรื่อง " โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ: กิจกรรมการจัดทําหลักสูตร/คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและพัฒนากลุ่มจังหวัด และฝึกอบรม
วิ ท ยากรจากที มบู ร ณาการกลาง ประจํ า ปี งบประมาณ 2555” เป็ น โครงการที่ ได้ รั บ มอบหมายจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์ โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ระหว่ างจังหวัด และกลุ่ มจังหวั ดกับ ส่ว นราชการ และเพื่ อเสริมสร้ างความรู้และทักษะใน
กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
6) โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตราฐานวิชาชีพที่ปรึกษา
ทางการบริหารในภาคราชการ" เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยกําหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย 3
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Fundamental) หลักสูตรระดับสูง (Advanced) และหลักสูตร
สําหรับข้าราชการสํานักงาน ก.พ.ร. และเพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี
ความรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ า นการพั ฒ นาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ ย นความรู้ แ ละ
ประสบการณ์ระหว่างกันตลอดจนเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติ ยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการ
ในหน่วยงานต่างๆ ที่ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ในพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทําหน้าที่เป็นที่
ปรึกษาแนะนําส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับในภาคราชการ
7) โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ" เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับองค์การมหาชนอันสอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การมหาชน
หน่วยงานกลางและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพขององค์การมหาชนและ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
8) โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับองค์การมหาชน" เป็นโครงการที่
ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และร่างพระราชบัญญติองค์การมหาชน (ฉบับที่......) พ.ศ. ........และทบทวนพระ
ราชกฤษฏีกาการจัดตั้งขององค์การมหาชน จํานวน 36 แห่ง เพื่อให้เกิดแนวทางในการวางระบบกฏหมายที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ตั้ ง องค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง โดยการตราเป็ น พระราชกฤษฏี ก า ซึ่ ง ออกตามความใน
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พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และเพื่อให้รัฐมีกลไกการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
9) โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง "การจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารมหาชน ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ.2542 ให้มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และเพื่อให้การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง แผนปฏิบัติ
งาน/แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อให้องค์การมหาชนมีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ประโยชน์สุขของประชาชน
10) โครงการวิจั ย เรื่ อง "การสร้ างความโปร่ งใสในการปฏิ บัติ ราชการ" เป็ น โครงการที่ได้ รั บ
มอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนิ น
มาตรการและกลไกการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา อันจะนําไปสู่การสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจในการทํางาน
ของภาคราชการ ตลอกจนยกระดับธรรมาธิบาลของประเทศ ตลอดจนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้บริหาร
ในหน่วยงานภาคราชการให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อริเริ่มสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และ
สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่ายั่งยืน
ต่อไป
11) โครงการวิจัย เรื่อง "การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการสําหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ
และสังคม" เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดทําแผนการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ สําหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดทํา
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ รวมทั้งแนวทางหลักเกณฑ์
การติดตามประเมิณผลการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการมีกลไกการดําเนินงาน
ถ่ า ยโอนภารกิ จ ที่ ภ าครั ฐ ไม่ จํ า เป็ น ต้ อ งดํ า เนิ น การเองและให้ ภ าคส่ ว นอื่ น ไปรั บ ไปดํ า เนิ น การแทนที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
12) โครงการวิ จัย เรื่อง "การเจรจาข้อตกลงและจัดทํา คํารั บรองการปฏิบัติ ราชการของส่วน
ราชการและจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556" เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร.
ให้ส ถาบัน ฯ ดํา เนิ นการโดยมี วัต ถุประสงค์ เพื่ อให้ส่ วนราชการสามารถจั ดทํ าคํ ารั บรองการปฏิบั ติร าชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรม
และเพื่ อให้จั งหวัด สามารถจั ดทํ าคํ ารั บรองการปฏิ บัติ ราชการ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2556 ได้อย่า ง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
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(2) การวิจัยและพัฒนา
การวิจัยและพัฒนา
หลังจากที่สถาบันฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาภูมิภาค (Regional Development Center (RDC)) ขึ้น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก็ได้มีการวิจัยและพัฒนางานบริการใหม่ ๆ กลุ่มลูกค้าในภูมิภาคมากขึ้น เช่น
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ของจังหวัด
ลพบุรี โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) และ
แผนปฏิ บั ติ ร าชการกลุ่ ม จั ง หวั ด ภาคกลางตอนกลาง ประจํ า ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาจังหวัดสพรรณบุรี เป็นต้น นอกจากนั้น สถาบันฯ ก็ได้เตรีย มความพร้ อมสําหรับ การเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเตรียมการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน การพัฒนางานบริการวิชาการ
ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งจะมีการพัฒนาหลักสูตรอบรม Public Course ให้มากขึ้น โดยจะมุ่งเน้นหลักสูตรที่
สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ เช่น ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น
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(3) โครงการในอนาคต
สถาบันฯ มีแผนการดําเนินโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้
โครงการ

หน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสํานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่
5-7
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของ
รัฐ
โครงการติ ด ตามและประเมิ น ผลตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการของส่วนราชการและจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2556
โครงการเจรจาข้อตกลงและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการและจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สํานักงาน ก.พ.ร

33,180,150

สํานักงาน ก.พ.ร

4,748,730

สํานักงาน ก.พ.ร

298,400

สํานักงาน ก.พ.ร

18,000,000

สํานักงาน ก.พ.ร

12,594,000

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

สํานักงาน ก.พ.ร

5,000,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อบริการประชาชน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

สํานักงาน ก.พ.ร

28,000,000

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามคําขอจากหน่วยงานราชการอื่น
โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ
เชิงพื้นที่
โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
โครงการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
โครงการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
โครงการทบทวนแผนจั ง หวั ด 58-61 (Rolling Plan)
(จังหวัดละ 2 ลบ. จํานวน 7 จังหวัด)
โครงการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของส่ ว นราชการสั ง กั ด
รัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สํานักงานสถิติ

4,000,000

จ.ฉะเชิงเทรา

2,000,000

จ.สุพรรณบุรี

3,600,000

จ.นครปฐม

2,000,000

จ.ฉะเชิงเทรา

2,000,000
14,000,000

สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

2,270,000
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โครงการ

หน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

โครงการที่ ปรึกษา “การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ
ภาครัฐ” สําหรับกรมพลศึกษา
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สําหรับนักบริหารระดับสูง

กรมพลศึกษา

1,270,000

Public Course

6,400,000
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(4) การจัดการ
4.1 โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ดังนี้
1) คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหารและอัตรากําลัง ดังนี้

แผนภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารและอัตรากําลังของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สํานักงาน ก.พ.ร.
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คณะกรรมการสถาบันฯ
สถาบันฯ มีการบริหารงานโดยยึดหลักการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ซึ่งสถาบันฯ อยู่ในความควบคุมดูแลของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมี
คณะกรรมการทํ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลสถาบั น ฯ และรายงานผลการดํ า เนิ น งานต่ อ สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ซึ่ ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
๓. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
1. คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
องค์ประกอบ
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ 29 กันยายน 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการ
สถาบันฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)

เลขาธิการ ก.พ.ร.
ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อํานาจหน้าที่
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ มีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ให้ดําเนินกิจการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ที่กําหนดไว้ ซึ่งรวมถึง
๑) กําหนดนโยบายและเป้าหมายการดําเนินการ การบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานของสถาบันฯ
๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบันฯ
๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ
๔) ตีความและวินิ จ ฉัย ปัญ หาเกี่ ยวกั บการปฏิ บัติ ต ามระเบี ยบสถาบัน ส่งเสริมการบริ หารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ทุกฉบับ
๕) พิจารณาอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.ทุกฉบับ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป
๖) กํากับดูแลการบริหารเงินทุน การงบประมาณ และทรัพย์สินของสถาบันฯ
๗) กระทําการอื่นใดที่จําเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
๘) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อํานวยการตามที่ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สํานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการดําเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2553 กําหนด
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๙) แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ มีอํานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ผ่านทางผู้อํานวยการให้
ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน กล่าวคือ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี ส่งเสริมและดําเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่ อเสริ มสร้ า งการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ ดี และในการบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ดั ง กล่ า ว สถาบั น ฯ
มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
๒) จัดให้มีแผนการดําเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการดําเนินงานของสถาบันฯ
๓) พัฒนาสถาบัน ให้มีความก้าวหน้าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
๔) ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและระบบบริ ห ารจั ด การสถาบั น ให้ มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
๕) วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการดําเนินการของสถาบันฯ ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึง
สถานภาพขององค์กรเป็นระยะ
๖) กําหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการ
๗) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอต่อ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

พ.ศ. 2555
1/55 2 ก.พ. 55
2/55 19 เม.ย. 55
3/55 1 มิ.ย.55
4/55 11 ก.ค. 55
5/55 30 ส.ค.55
6/55 26 ก.ย. 55
7/55 1 พ.ย.55
8/55 7 ธ.ค. 55

จํานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

จํานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

5
5
4
4
4
4
4
4

-

100
100
100
100
100
100
100
100
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ที่ประชุมมีมติให้
ยกเลิ ก คํ า สั่ ง สถาบั น ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ครั้ ง ที่ 2/2553 และให้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ท่าน ดัง
รายนามต่อไปนี้
๑) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
ประธานกรรมการ
๒) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการ
๓) นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
กรรมการ
๔) ผู้ปฏิบัติงานสถาบันตามที่ผู้อํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มอบหมาย
อํานาจหน้าที่
1. กํากับดูแลคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
2. สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของสถาบันฯ ที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการ การเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการ และ
การตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้ความเห็น ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะแก่สถาบันฯ ในกรณี
ที่มีสิ่งอันสมควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา
3. ให้ข้อเสนอแนะต่อสถาบันฯ และหรือผู้อํานวยการสถาบันฯ ในกรณีที่คณะกรรมการอํานวยการ
สถาบันฯ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลให้การปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
4. ส่ งเสริ ม ผลั กดั น ความเป็ น อิ ส ระและศั กยภาพสํ า หรั บ ผู้ ต รวจสอบภายในของสถาบั น ฯ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเที่ยงตรง เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
5. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจําปี
พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนต่าง ๆ
6. เสนอรายงานผลการตรวจสอบและสรุป ประเด็นสํ าคัญ จากการตรวจสอบให้ คณะกรรมการ
อํานวยการสถาบันฯ ทราบทุก 6 เดือน
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สํานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

พ.ศ. 2555
1/55 27 ก.พ.55
2/55 23 ส.ค.55
ครั้งที่

วันที่

3/55
4/55

13 ก.ย.55
24 ธ.ค.55

จํานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

จํานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

3
3
จํานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
3
4

1
จํานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม
-

75
100
ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
100
100

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ที่ประชุมมีมติให้
ยกเลิ ก คํ า สั่ ง สถาบั น ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ครั้ ง ที่ 2/2553 และให้ มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ท่าน ดัง
รายนามต่อไปนี้
1) นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
ประธานกรรมการ
2) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
กรรมการ
3) นางศิริลักษณ์ กาญจนโยธิน
กรรมการ
4) ผู้ปฏิบัติงานสถาบันตามที่ผู้อํานวยการ
กรรมการและเลขานุการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มอบหมาย
อํานาจหน้าที่
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันฯ และผู้อํานวยการสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ กําหนด
2. ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแก่สถาบันฯ เพื่ อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันฯ และของผู้อํานวยการ
สถาบันฯ
3. เสนอรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลและสรุ ป ประเด็ น สํ า คั ญ จากการตรวจสอบให้
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ทราบปีละ 2 ครั้ง
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ มอบหมาย
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
จํานวนกรรมการที่
จํานวนกรรมการที่
ครั้งที่
วันที่
เข้าร่วมการประชุม
ไม่เข้าร่วมการประชุม
พ.ศ. 2555
1/55 28 ก.พ.55
4
-

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
100

รายงานประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ
Gerald S. Maryanov Fellow, Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
เนติบัณฑิต สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กระทรวงการคลัง
วุฒิการศึกษา M.B.A., The University of Santa Clara สหรัฐอเมริกา
4. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา M.B.A., Master of Public Administration
University of Manila, Philippines
ผู้บริหารสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555
รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D, Public Administration Golden
Gate University)
ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ (M.A., Public Administration, The Ohio
State University)
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (B.A, Ohio Northern University)
ช่วงระยะเวลา 1 มิถุนายน 2555 – 30 กันยายน 2555
นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รักษาการผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สํานักงาน ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา M.B.A., Master of Public Administration
University of Manila, Philippines
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4.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในการสรรหากรรมการอํา นวยการสถาบั นเพื่อทดแทนกรรมการที่ ว่า งลงหรือแต่ งตั้ งเพิ่ม อาศั ย
อํานาจตามความข้อ 9 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
พ.ศ. 2550 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการผู้ดูแลสถาบันประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นไม่เกิน
5 คน ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร.มีอํานาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ มีอํานาจหน้าที่ในการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อํานวยการ
โดยในการสรรหาใช้วิธีการสรรหาจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ กําหนด
4.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
1. ค่าตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แก่
ค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 232,000 บาท
2. ตามระเบียบคณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน
ก.พ.ร. ว่าด้วยการดําเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2548 ข้อ 21 กําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ในการกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อํานวยการ
ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ ประกอบด้วย เงินเดือน รถประจํา
ตําแหน่ง สวัสดิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ค่าตอบแทนผู้อํานวยการสถาบันฯ (ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555) จํานวน 1,200,000
บาท ค่ า เช่ า รถประจํ า ตํ า แหน่ ง 394,830บาท ค่ า น้ํ า มั น รวม 120,000 บาท ค่ า ประกั นสุ ขภาพ
15,370.97 บาท
- ค่าตอบแทนรองผู้อํานวยการสถาบันฯ 1 คน (ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555) จํานวน
856,000บาท ค่าน้ํามัน รวม 120,000 บาท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 42,800 บาท และค่าประกันสุขภาพ
7,685.48 บาท
- ค่ า ตอบแทนหั ว หน้ า ฝ่ า ย 4 ฝ่ า ย รวม 1,644,317 บาท ค่ า เดิ น ทาง 27,000 บาท
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 80,018.75 บาท ค่าตรวจสุขภาพประจําปี 6,000 บาท และค่าประกันสุขภาพ
22,620.75 บาท
4.4 การกํากับดูแลกิจการ
สถาบันฯ ได้นํานโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการประยุกต์ใช้แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาเป็นแนวทางและกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้น
ปรับปรุง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันดําเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง
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ในการบริหารและกํากับดูแลงาน คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ร่วมดําเนินการกับผู้บริหารอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยการมอบหมายนโยบาย แนวทางการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ รวมทั้งกํากับดูแล
และติดตามงาน ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การบริหาร การบริการ บุคลากร และการพัสดุ
ด้า นยุ ทธศาสตร์ คณะกรรมการอํ า นวยการสถาบั น ฯ และผู้บ ริ ห ารร่ ว มกั น กํ า หนดวิสั ย ทั ศน์ และ
พันธกิจของสถาบันฯ มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ทุก 3 ปี และมีการกําหนดแผนการดําเนินงานเป็นประจํา
ทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย
ด้านการบริหาร มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการทุก 2 เดือน ในการประชุมแต่ละครั้งมีการ
พิจารณาวาระต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน การรายงานสถานะ
ทางการเงินของสถาบันฯ การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัด
ให้มีการประชุมระหว่า งผู้ บริห ารและหัวหน้า ฝ่ายเพื่ อติด ตามผลการดํา เนิน งานตามแผนยุ ทธศาสตร์อย่า ง
สม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบันฯ มีความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบราชการได้สูงสุด
ด้านการบริการ สถาบันฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ อีกทั้งการดําเนินงานของสถาบันอาศัยการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ
ได้ พิ จ ารณาและให้ ก ารสนั บ สนุ น หลายเรื่ อ ง เช่ น การปรั บ โครงสร้ า งสถาบั น ฯ ให้ มี ศู น ย์ พั ฒ นาภู มิ ภ าค
(Regional Development Center (RDC)) ขึ้นเพื่อให้สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการเชิงรุกไปใน
ส่วนภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนั้นเพื่อให้การดําเนินโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรมมีคุณภาพ ได้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและกํากับคุณภาพงานบริการวิชาการ เพื่อพิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง
เหมาะสม และเนื้ อ หาของข้ อเสนอโครงการก่ อ นนํ า เสนอคณะกรรมการอํ า นวยการสถาบั น ฯ พิ จ ารณา
ตรวจสอบคุณภาพและเนื้อหาของผลงานก่อนจัดส่งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ตลอดจนเสนอแนะการปรับปรุง และ
การพัฒนาเกี่ยวกับการดําเนินโครงการวิจัยและฝึกอบรมของสถาบันฯ
ด้านบุคลากร คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ และผู้บริหารให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้สถาบันไปสู่ความสําเร็จได้ตามเป้าหมาย นอกจากนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลเน้นหลั กคุณธรรม สมรรถนะ ความถูกต้ อง รอบคอบ โปร่งใส มีกระบวนการสรรหาและ
คั ด เลื อกบุ คลากรโดยคณะกรรมการคั ด เลื อกบุ ค คลเพื่ อบรรจุ เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งานประจํ า ผู้ ได้ รั บการแต่ งตั้ ง
จําเป็นต้องผ่านขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้น ๆ เป็นระยะเวลาไม่ต่ํากว่า 6 เดือน การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย การประเมินประจําปี ปีละ 1 ครั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อพิจารณาผ่านทดลองงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง การพิจารณา
ความดีความชอบประจําปีดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการทดลอง
ปฏิ บั ติ งาน ต่ อสั ญ ญาจ้ า ง และพิ จ ารณาความดี ความชอบประจํ า ปี ของผู้ ป ฏิ บั ติ งาน และนํ า เสนอผลการ
ประเมินสู่คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
ด้านพัสดุ คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการจัดหาให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุรับผิดชอบ
ดํ า เนิ น การจั ด หาโดยเปิ ด เผย โปร่ ง ใส และเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม และให้ อํ า นาจ
ผู้อํานวยการสถาบันฯ อนุมัติการจัดหาพัสดุ นั้น ทั้งนี้ในวงเงินไม่เกินสิบล้านบาทต่อครั้ง หากเกินให้เป็ น
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อํานาจของคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ในการอนุมัติ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทําหน้าที่ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่จัดซื้อให้ถูกต้อง
ในการควบคุมพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมพัสดุให้อยู่ในความถูกต้องเรียบร้อยและมี
เพียงพอกับความต้องการอยู่เสมอ อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้ทําหน้าที่ตรวจนับวัสดุ
คงคลังเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ
4.5 บุคลากรสถาบันฯ
สถาบันฯ แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) ฝ่ายวิจัย/ให้คําปรึกษา/PMQA ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาภูมิภาค (Regional Development
Center (RDC)) และฝ่ายสํานักงาน มีจํานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจํา จํานวน 23 อัตรา
สามารถจําแนกอัตรากําลังได้ ดังนี้
อัตรากําลังบุคลากรสถาบันฯ จําแนกตามระดับตําแหน่ง
ที่
1
2
3

ฝ่าย

ผู้อํานวยการ

รอง
ผู้อํานวยการ
2

หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่

ฝ่ายบริหาร
1
ฝ่ายโครงการ นปร.
1
2
ฝ่ายวิจัย/ให้คําปรึกษา/
1
4
PMQA/ฝ่ายฝึกอบรม
4 ศูนย์พัฒนาภูมิภาค
5 ฝ่ายสํานักงาน
1
9
รวม
* หมายเหตุ ผู้อํานวยการศูนย์ เป็นที่ปรึกษาภายนอก
ตารางที่ 7 แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จําแนกตามระดับตําแหน่ง

อื่นๆ

รวม
3
3
5

1*

1
10
23

ผลตอบแทนของผู้ ปฏิบั ติงานประจํา ปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้ วย เงินเดือน จํานวนรวม
7,132,193.66 บาท เงิ น ประกั น สุ ข ภาพ จํ า นวนรวม 118,544.85 บาท และเงิ น สมทบกองทุ น
ประกันสังคม จํานวนรวม 113,293 บาท และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จํานวนรวม 251,627.18
บาท ค่าเดินทาง จํานวนรวม 128,200บาท และค่าตรวจสุขภาพ จํานวนรวม 36,000 บาท
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(5) การควบคุมภายใน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบ ซึ่งเป็นการ
ควบคุมภายในของสถาบันฯ ในด้านการจัดการ สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างภายในหน่วยงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน มีการมอบหมายงานและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระบบบัญชี
พั ส ดุ และทรั พ ย์ สิ น แยกต่ า งหากจากหน่ ว ยงานแม่ แ ละใช้ ร ะบบบั ญ ชี เ กณฑ์ พึ ง รั บ พึ ง จ่ า ย (Accrual
Accounting) ตามหลักสากล มีการทํารายงานทางการเงินโดยจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลาดําเนินการให้ผู้สอบบัญชีภายนอกตรวจสอบ
ในการทําธุรกรรมใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ
บัญชีของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยในระหว่างที่สถาบันฯ รอรับการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ทางสถาบันฯ ได้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการเงินทุก
ประเภททุกรอบปี
ทั้งนี้ ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหาร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553 (ข้อ 32) กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการ
แต่ ง ตั้ ง ทํ า หน้ า ที่ ต รวจสอบภายในเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ ข องสถาบั น และรายงาน
คณะกรรมการ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงสร้างการบริหารมี
การกําหนดคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับ
คณะกรรมการอํานวยการ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร.ในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัด
ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.ได้มอบหมายให้นางสาวดวงเดือน สวัสดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.พ.ร.มาสอบทานการดําเนินงานด้านการบัญชีและ
การจัดทํารายงานการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยสถาบันฯ ได้ให้ความร่วมมือในการสอบทาน
กับเจ้าหน้าที่ ชี้แจงข้อมูลและเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ ตลอดจนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การสอบ
ทานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดไว้ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะที่สถาบันฯ ได้นํามาดําเนินการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุง เช่น การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น
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(6) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานด้านการเงิน
งบการเงิน
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก )
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
สถาบั นส่ งเสริ มการบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี สํ านั กงาน ก.พ.ร. เป็ นหน่ วยบริการรู ปแบบพิ เศษ
(Service Delivery Unit: SDU) ในการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2547 ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายได้ร้อยละ
33.45 เป็นรายได้จากการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด (สํานักงาน ก.พ.ร.) นอกนั้นเป็นรายได้จากบริการ
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร้อยละ 66.55
ในช่ ว งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบั น ฯ มี ร ายได้ ร วม 96.50 ล้ า นบาท ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 11.73 ล้านบาท โดยรายได้ที่มาจากการให้บริการหน่วยงานอื่นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 40.84 ในขณะที่รายได้จากการให้บริการหน่วยงาน ก.พ.ร. ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ร้อยละ 16.85 และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มี
ค่ าใช้ จ่ า ยรวม 101.45 ล้ า นบาท ซึ่ งเพิ่ ม ขึ้ น จากปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ร้ อยละ14.05 และเมื่ อ
เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มีรายได้ต่ํากว่าค่าใช้จ่ายจํานวน
4.94 ล้านบาท
จากรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อสังเกตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.10 เพื่อให้
เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคล่องตัว และให้ผลการดําเนินงานประจําปีสะท้อนต้นทุนที่ครบถ้วน
และเหมาะสมยิ่งขึ้น มติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ได้เห็นชอบให้มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายบางประเภทในงบการเงิน ตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2553 เป็นต้นไป (รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารภาคผนวก - 8)
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 58.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
10.76 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.42 มีสาเหตุส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้ลดลงจากปี
ที่ผ่านมา 8.03 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.25 ในขณะที่รายได้ค้างรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25 ทั้งนี้ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวม 1.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.88 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ
43.17 โดยสรุปแล้ว สถาบันฯ มีสินทรัพย์รวม 60.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.64 ล้านบาท หรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.02
หนี้สินและส่วนของทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 27.96 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา
5.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้ลดลงจากปีที่
ผ่านมา 11.95 ล้านบาท และ 1.22 ล้านบาท ตามลําดับ และสถาบันฯ มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 32.21 ล้าน
บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.10 ซึ่งสินทรัพย์สุทธิได้แสดงรายการ
ในส่วนของทุนที่มียอดลดลง 5.05 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสถาบันฯ มีรายได้ต่ํากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นเงิน 5.38 ล้านบาท ดังที่ปรากฏในงบแสดงผลการดําเนินงานทาง
การเงินตามภาคผนวก
ผลการดําเนินงานโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ ได้ ดํา เนิ น การส่ ง เสริ ม ให้ มีการพัฒนาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยการให้บริการวิชาการแก่สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในลักษณะของการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา การให้คําปรึกษา และการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแยกประเภทตามโครงสร้าง
ของสถาบันฯ ดังนี้
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๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
ที่
1
2
3
4

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3
สํานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4
สํานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5
สํานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6
สํานักงาน ก.พ.ร.
รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

รายรับ (บาท)
671,000
6,845,480
6,300,000
3,709,090
17,525,570

๒. โครงการฝึกอบรม
ที่
โครงการ
1 โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นํา
องค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด"
2 โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ: กิจกรรมการจัดทํา
หลักสูตร/คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและพัฒนากลุ่ม
จั ง หวั ด และฝึ ก อบรมวิ ทยากรจากที ม บู รณาการกลาง
ประจําปีงบประมาณ 2555"
4 โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริ ห ารระดั บ ต้ น และนั ก บริ ห ารระดั บ กลาง รุ่ น ที่ 2
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
5 โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ
และรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารใน
ภาคราชการ"
6 โครงการฝึก อบรม เรื่อง "หลั ก สูต รการส่ ง เสริ ม ให้ ภ าค
ประชาชนมีส่ วนร่วมในการดํ าเนิน งานของการประปา
นครหลวง"
7 โครงการฝึ ก อบรม เรื่ อง "โครงการสามั ค คี ส ร้ า งความ
ปลอดภัยสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ 2555"
8 โครงการฝึ ก อบรม เรื่ อ ง "โครงการอบรมนั ก ปกครอง
ระดับสูง นปส.รุ่นที่ 59"
รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 8 โครงการ

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี
สํานักงาน ก.พ.ร.

รายรับ (บาท)
9,440,000

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

9,350,000

สํานักงาน ก.พ.ร.

2,200,000

การประปานครหลวง

100,000

จังหวัดสุพรรณบุรี

10,350,000

สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย

288,298

2,544,300

34,272,598

๓๖

รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

๓. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา

ที่
โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “โครงการนํ า ร่ อ งพั ฒ นาศั ก ยภาพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
บุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน”
สร้างเสริมสุขภาพ
2 โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง "โครงการการจั ด ทํ า แผนแม่ บ ท
ธนาคารอิสลาม
ธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”
แห่งประเทศไทย
3 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
สํานักงาน ก.พ.ร.
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน”
4 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
สํานักเลขาธิการ
ราชการของส่วนราชการทีส่ ังกัดรัฐสภา ประจําปี
สภาผู้แทนราษฏร
งบประมาณ พ.ศ. 2555”
5 โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการศึกษาจัดทําแผนพัฒนา สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี”
6 โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการการแปลงแผน
สํานักงานสถิติแห่งชาติ

รายรับ (บาท)
3,268,020
650,000
1,956,020
2,270,000
2,000,000
11,887,700

แม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ พ.ศ.
2555”
7 โครงการวิ จั ย เรื่ อ ง “โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
องค์ก ารมหาชนและหน่ วยงานของรัฐรูป แบบอื่ นที่มิใ ช่
ส่วนราชการ”
8 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับ
9

10

11

12

13

สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.

องค์การมหาชน”
โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
สํานักงานจังหวัดลพบุรี
การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนปี 2558 ของจังหวัด”
สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ.
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง
2557 - 2560) และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557”
โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการเตรียมความพร้อม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี
2558 : การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ปี 2557
- 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557”
โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน
สํานักงาน ก.พ.ร.
ขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2556”
โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนพัฒนา
สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)”

261,965
576,840

3,545,000
2,400,000

2,000,000

2,359,500
2,000,000

๓๗

รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ที่
โครงการ
14 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตร์

15

16
17

18

19

สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อเตรียมการเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ”
โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี หน่วยงาน
ภาครัฐ และประชาชน เพื่อจัดทําหลักเกณฑ์ในการ
ติดตามและประเมิณผล และข้อเสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
โครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ”
โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อ
รองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555”
โครงการวิจัย เรื่อง “การถ่ายโอนภารกิจของ
ส่วนราชการสําหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและ
สังคม”
โครงการวิจัย เรื่อง “การเจรจาข้อตกลงและจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556”

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง

รายรับ (บาท)

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

2,000,000

สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

1,499,000

สํานักงาน ก.พ.ร.

15,409,160

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น

2,210,000

สํานักงาน ก.พ.ร.

345,800

สํานักงาน ก.พ.ร.

12,100,000

รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 19 โครงการ

๔. โครงการ PMQA

ที่
โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
1 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สํานักงาน ก.พ.ร.
ภาครัฐ”
2 โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
สํานักงาน ก.พ.ร.
ภาครัฐ ระยะที่ 2”
3 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “ผู้ตรวจประเมินภายในการพัฒนา
กรมควบคุมโรค
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” สําหรับกรมควบคุมโรค
4 โครงการฝึกอบรม เรื่อง “การนําองค์การสู่ความเป็นเลิศ
กองทัพเรือ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(PMQA)” สําหรับกองทัพเรือ
5 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการตรวจประเมินขั้นต้น ตาม สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

68,739,005

รายรับ (บาท)
2,937,000
2,062,060
494,000
570,000
95,000
๓๘

รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ที่

โครงการ
เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
(PMQA)” ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ กรรม
พลังงาน
รวมรายรับโครงการ PMQA 5 โครงการ

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
กิจการพลังงาน

รายรับ (บาท)

6,158,060.00

โครงการฝึกอบรม
ก. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสํานักงาน ก.พ.ร.
ดังนี้
1) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่(นปร.) จํานวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5
และรุ่นที่ 6 มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละรุ่น 22 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสําเร็จการศึกษา กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ และกลุ่ม
ข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง(Change Leader) โดยสามารถ
เป็นได้ทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer& Planner) และนัก
ปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมถึงพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถเป็นผู้นําในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการองค์การ การนํายุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นผู้นํานวัตกรรม (Innovation) ด้านการบริหารใหม่ ๆ มา
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
ไปสู่ระดับการแข่งขันในเวทีโลกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง
2) โครงการฝึกอบรม เรื่อง “โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ: กิจกรรมการจัดทําหลักสูตร/คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและพัฒนากลุ่มจังหวัด และฝึกอบรม
วิทยากรจากทีมบูรณาการกลาง ประจําปีงบประมาณ 2555” เป็นโครงการที่ได้รับการมอบหมายจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์ โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับส่วนราชการ และเสริมสร้างความรู้และทักษะในกระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3) โครงการฝึกอบรม เรื่อง “โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรั บรองมาตราฐานวิชาชีพที่ปรึกษา
ทางการบริ หารในภาคราชการ” เป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ การมอบหมายจากสํ า นั กงาน ก.พ.ร. ให้ ส ถาบั น ฯ
ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหาร
สําหรับหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยกําหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย
3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับพื้นฐาน (Fundamental) หลักสูตรระดับสูง (Advanced) และหลักสูตร
สําหรับข้าราชการสํานักงาน ก.พ.ร. ตลอดจนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
มีความรู้ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ด้ า นการพัฒ นาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ ยนความรู้ และ
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ประสบการณ์ระหว่างกันตลอดจนเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนําส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับในภาคราชการ และเพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการในหน่วยงานต่างๆ ที่ดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดไว้ในพระ
ราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ข. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามคําขอจากหน่วยงานราชการอื่น ดังนี้
1) โครงการฝึกอบรม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด"เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นําองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนโดยการ
สร้ า งอาชี พจากศักยภาพด้ า นการเกษตรที่ เ ป็ น การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ดอย่ า งยั่ งยื น ให้ผู้ นํ า องค์กร กลุ่ ม
อาสาสมัคร เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเกษตรอย่างมีมาตราฐานเพื่อการ
พัฒนาสังคมและรายได้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน และมีจิตสํานึกตระหนักถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การพัฒนาตนเองและท้องถิ่น
2) โครงการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นและนักบริหารระดับกลาง
รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้พร้อมรับหน้าที่ ความรับผิดชอบและ
ภารกิจในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของภาครัฐและนําไปประยุกต์กับกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
การบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรมีสมรรถนะสูง สามารถนําความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดรับกับภารกิจของ
องค์กรเสริมสร้า งความรู้ในบริบ ทที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ โลกในปัจจุบันและเป็น การเตรี ยมพร้อม
สํา หรั บ การแข่งขั น ในเวที การค้ าโลกในอนาคต รวมทั้ งให้ บุ คลากรได้ แลกเปลี่ย นความรู้ ร ะหว่ า งวิ ทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิและระหว่างผู้เข้ารับการอบรม
3) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของการ
ประปานครหลวง” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากการประปานครหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่เกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริห ารภาครัฐ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายในหน่วยงานของรัฐและการเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
4) โครงการฝึก อบรม “โครงการสามัคคีสร้างความปลอดภัยสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ
2555” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรีมีความสามัคคีร่วมกันสร้างความสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนให้ประชาชนในพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมใจกันดําเนินการสร้างความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และมีจุดยืนของความรู้สึกการ
สร้างความสมานฉันท์และความรู้สึกที่ต้องการกระทําความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพมี
รายได้ปกติสุข
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5) โครงการฝึกอบรม “โครงการอบรมนักปกครองระดับสูง นปส.รุ่นที่ 59” เป็นโครงการที่ได้รับ
การว่ า จ้ า งจากสถาบั น ดํ า รงราชานุ ภ าพ สํ า นั กงานปลั ด กระทรวงมหาดไทย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อสร้ า ง
ผู้บริหารให้มีภาวะผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และขีดสมรรถนะสูง เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่มีขีดความสามารถ มีความ
พร้อมด้านการบริหารจัดการ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและเพื่อสร้างเครือข่าย
ผู้บริหารระดับสูงให้เกิดพลังสามัคคีร่วมกัน
โครงการวิจัยและที่ปรึกษา
ก. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสํานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
1) โครงการวิจัย “โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.
2542 มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และเพื่อให้องค์การมหาชนมีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
สุขของประชาชน
2) โครงการวิจัย “โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
ที่มิใช่ส่วนราชการ” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับองค์การมหาชนอันสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การมหาชน
หน่วยงานกลางและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างศักยภาพขององค์การมหาชนและ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
3) โครงการวิ จั ย “โครงการทบทวนกฏหมายเกี่ ยวกั บองค์ ก ารมหาชน” เป็ น โครงการที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากสํ านั กงาน ก.พ.ร. ให้ส ถาบัน ฯ ดํา เนิ นการ โดยมีวั ตถุป ระสงค์เ พื่อทบทวนพระราชบั ญญั ติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และร่างพระราชบัญญติองค์การมหาชน (ฉบับที่.........) พ.ศ. ..............ทบทวน
พระราชกฤษฏีกาการจัดตั้งขององค์การมหาชน จํานวน 36 แห่ง เพื่อให้เกิดแนวทางในการวางระบบกฏหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ตั้ งองค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ งโดยการตราเป็ น พระราชกฤษฏี ก า ซึ่ ง ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ อ งค์ ก ารมหาชน พ.ศ.2542 ทั้ ง นี้ เ พื่ อให้ รั ฐ มี กลไกการดํ า เนิ น งานที่ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
4) โครงการวิจัย “การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556” เป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ให้ ส ถาบั น ฯ ดํ า เนิ น การ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.2542 มีคุณภาพได้รับการยอมรับ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง แผนปฏิบัติ
งาน/แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล และเพื่อให้องค์การมหาชนมีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ประโยชน์สุขของประชาชน
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5) โครงการวิจัย “การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมาย
จากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการดําเนินมาตรการและ
กลไกการป้องกันการทุจ ริตคอร์รัป ชั่นในภาคราชการ ส่งเสริมให้ส่ว นราชการมีการพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา อันจะนําไปสู่การสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจในการทํางานของภาค
ราชการ ตลอกจนยกระดับธรรมาธิบาลของประเทศต่อไป ตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้บริหาร
ในหน่วยงานภาคราชการให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อริเริ่มสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และ
สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏําบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่ายั่งยืน
ต่อไป
6) โครงการวิจัย “การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการสําหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและ
สังคม” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
จัด ทํ า แผนการถ่า ยโอนภารกิ จ ของส่ ว นราชการ สํ า หรั บกลุ่ มกระทรวงด้า นเศรษฐกิ จ และสั งคม จั ด ทํ า
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ และจัดทําแนวทาง
หลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
7) โครงการวิจัย “การเจรจาข้อตกลงและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ
ดํ า เนิ น การโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ส่ ว นราชการสามารถจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรม ตลอดจน
ให้จังหวัดสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด

ข. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามคําขอจากหน่วยงานราชการอื่น ดังนี้
1) โครงการวิจัย “โครงการนําร่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน” เป็น
โครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ต้นแบบองค์ความรู้ให้กับผู้ บริหารด้านความปลอดภัย ทางถนนโดยการสร้างรูป แบบการเรียนรู้การบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนนแบบสหสาขาวิชา พัฒนานักบริหารด้านความปลอดภัยทางถนน ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคจํานวนทั้งสิ้น 4 จังหวัดด้วยต้นแบบองค์ความรู้ที่จัดทําขึ้น และเพื่อสรุปรวบรวมประเด็น
ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในระดับต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
ผู้บริหารความปลอดภัยทางถนน
2) โครงการวิจัย “โครงการการจัดทําแผนแม่บทธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”
เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความ
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เชื่อมโยงระหว่างแผนงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี กับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และเพื่ อปรับ ปรุงแผนการดํ า เนิ น งานด้ านการกํ า กับ ดู แลกิ จ การที่ดี ของธนาคารอิส ลามแห่ ง
ประเทศไทย ตลอดจนกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการด้านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดทําเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในอนาคต
3) โครงการวิ จั ย “โครงการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการของส่ ว นราชการที่ สั ง กั ด รั ฐ สภา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
โดยมีวั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ส่ วนราชการที่สั งกั ดรั ฐสภามี ระบบการประเมิ นผลการปฏิ บัติ ราชการด้ว ยความ
โปร่งใส เป็นธรรมเที่ยงตรง น่าเชื่อถืออย่างเป็นมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้อย่าง
เหมาะสม และให้ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภามีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมขององค์กร
เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสุ
งสุดแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภานําผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดสรรสิ่งแรงจูงใจแก่ส่วนราชการได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม
4) โครงการที่ปรึกษา “โครงการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี” เป็นโครงการที่
ได้ รั บ การว่ า จ้ า งจากจั งหวั ด สุ พ รรณบุ รี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษากํ า หนดตํ า แหน่ งทิ ศทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มุ่งเน้นถึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัด สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยผ่านทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รวมถึง นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่ลงในพื้นที่ ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เฉพาะด้านที่สําคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา นโยบายการรวมกลุ่มของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และเพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 4 ปี ระยะต่อเนื่อง พ.ศ.2557 - 2560 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 ของกลุ่มจังหวัด
ที่มีการคํานึงถึงนโยบาย และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนของ ก.น.จ.อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ
5) โครงการวิจัย “โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่ พ.ศ.
2555” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูล
สถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดฯ จัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด และ
รายงานสถานการณ์ประจําปีเสนอคณะรัฐมนตรี จํานวน 10 จังหวัด และมีรูปแบบ แนวคิด และกระบวนการ
ทํ า งานอย่ า งมี ส่ ว นร่ ว มจากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ส่ ว น สํ า หรั บใช้ ข ยายผลการทํ า งานในอี ก 66 จั งหวั ด ต่ อ ไป
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสถิติขององศ์กรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศ เพื่อสร้างวัฒนธรรมในการผลิตและใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่
6) โครงการที่ ป รึ ก ษา “โครงการจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเตรี ย มความพร้ อ มรองรั บ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ของจังหวัด” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากสํานักงานจังหวัดลพบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษากําหนดตําแหน่ง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัดลพบุรี ที่มุ่งเน้นถึงศักยภาพ
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ของจั งหวั ด และความเชื่ อมโยงของยุ ทธศาสตร์ ใ นระดั บ ประเทศและระดั บ ภู มิภ าค ระดั บ กลุ่ ม จั ง หวั ด สู่
ยุทธศาสตร์จั งหวั ด โดยผ่า นทางแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาภาคของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงที่ลงในพื้นที่ ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้ง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เฉพาะด้านที่สําคัญ
อาทิ ยุ ทธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การน้ํ า นโยบายการรวมกลุ่ ม ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community: AEC) และเพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระยะต่อเนื่อง พ.ศ. 2557 2560 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 ของจังหวัด ที่มีการคํานึงถึงนโยบาย และหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทําแผนของ ก.น.จ. อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ
7) โครงการที่ปรึกษา “โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี
(พ.ศ. 2557 - 2560) และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากําหนดตําแหน่ง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดที่มุ่งเน้นถึงศักยภาพ
ของกลุ่มจังหวัด และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัดสู่
ยุทธศาสตร์จั งหวั ด โดยผ่า นทางแผนพั ฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาภาคของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงที่ลงในพื้นที่ ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้ง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เฉพาะด้านที่สําคัญ
อาทิ ยุ ทธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การน้ํ า นโยบายการรวมกลุ่ ม ของประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN
Economic Community: AEC) ตลอดจนเพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระยะต่อเนื่อง พ.ศ. 2557 2560 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 ของจังหวัด ที่มีการคํานึงถึงนโยบาย และหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทําแผนของ ก.น.จ. อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ
8) โครงการที่ปรึกษา “โครงการเตรียมความพร้อมจังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(AEC) ในปี 2558 : การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ปี 2557 - 2560) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจํ าปี 2557” เป็น โครงการที่ได้รั บ การว่ าจ้ างจากจังหวั ดนครราชสีมา โดยมีวั ตถุ ประสงค์เ พื่อศึกษา
กําหนดตําแหน่ง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัดนครราชสีมา ที่มุ่งเน้นถึงศักยภาพของจังหวัด และ
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัดสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด โดย
ผ่านทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่ลงในพื้นที่
ตลอดจนความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้ง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เฉพาะด้านที่สําคัญอาทิ ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการน้ํา นโยบายการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) และเพื่อจัดทําร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระยะต่อเนื่อง พ.ศ. 2557 - 2560 และร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2557 ของจังหวัด ที่มีการคํานึงถึงนโยบาย และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนของ ก.
น.จ. อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ
9) โครงการที่ ปรึ ก ษา “"โครงการจั ด ทํ า แผนพั ฒนาจั งหวั ด ฉะเชิ งเทรา 4 ปี (พ.ศ. 2557 2560)” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากําหนด
ตําแหน่ ง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิ จ ของจังหวัด ฉะเชิงเทรา ที่มุ่งเน้ นถึงศักยภาพของจังหวัด และความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัดสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยผ่าน
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ทางแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาคของสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
พั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ งชาติ รวมถึ งนโยบายของรั ฐ บาล ยุ ท ธศาสตร์ ของกระทรวงที่ ล งพื้ น ที่
ตลอดจนความต้องการท้องถิ่น รวมทั้ง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เฉพาะด้านที่สําคัญอาทิ ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน้ํา นโยบายการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และเพื่อ
จัดทําร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระยะต่อเนื่อง พ.ศ.2557 - 2560 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี
2557 ของจั งหวัด ที่ มีการคํ า นึ งถึงนโยบาย และหลั กเกณฑ์ และวิธี การจั ดทํ า แผนของ ก.น.จ. อย่ า งเป็ น
รูปธรรมและมีคุณภาพ
10) โครงการวิจัย “โครงการศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตร์สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเพื่อเตรียมการเป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ” เป็นโครงการที่ได้รับการ
ว่าจ้างจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) ตามกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์
เพื่ อ รองรั บ การเป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารบริ ห ารงานเป็ น อิ ส ระและให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและเชื่ อ มโยงกั บ แผน
ยุทธศาสตร์ของสภาที่ปรึกษาฯ รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จขององค์กร และเพื่อแปลงแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของ
สํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ ตลอดจนเพื่อวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรของสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯ
ตามโครงสร้างการบริหารงานปัจจุบัน ในการรองรับภารกิจของสภาที่ปรึกษาฯให้มีการถ่ายทอดและสื่อสาร
เพื่ อสร้ า งความรู้ ความเข้ าใจให้ แ ก่ บุ คลากรของสํ า นั ก งานสภาที่ ป รึ ก ษาฯเกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทางการทํ า งานของ
สํานักงานของสํานักงานสภาที่ปรึกษาฯที่ชัดเจน
11) โครงการวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสั ง คมแห่ งชาติ ใ นความคาดหวั งของคณะรั ฐ มนตรี หน่ ว ยงานภาครั ฐ และประชาชน เพื่ อจั ด ทํ า
หลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจ
ความต้องการและความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ที่มีต่อความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาที่ป รึกษาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ สํา รวจความคิ ดเห็น และข้ อเสนอแนะของ
คณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ที่มีต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในช่วง พ.ศ.2543 ถึงสมัย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเพื่อจัดทําเกณฑ์ ตัวชี้วัด และ
วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (result) ของการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมถึงคู่มือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
12) โครงการวิจัย “โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.2555” เป็ น โครงการที่ ไ ด้ รั บ การว่ า จ้ า งจากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบถึงประสิทธิภาพของสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ และด้านการพัฒนาองค์การ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเป็นส่วนราชการระดับจังหวัดในราชการ
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บริหารส่วนภูมิภาคตามที่ได้มีการประกาศใช้กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
พ.ศ.2551 เพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และเพื่อให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นมีฐานข้อมูลแนวทางที่เหมาะสมของการจัดตั้งสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอําเภอเป็นส่วน
ราชการระดับอําเภอ
โครงการ PMQA
ก. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสํานักงาน ก.พ.ร.
ดังนี้
1) โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมาย
จากสํา นักงาน ก.พ.ร. โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อส่งเสริมให้ส่ วนราชการระดั บจังหวั ดยกระดับ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของส่วนราชการระดับกรม และเพื่อตรวจ
รับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานของส่วนราชการระดับกรมที่มีค่าเฉลี่ยผล
การดํ า เนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 ที่มีผลการดําเนินงานระหว่าง 4.6500-5.0000 คะแนน หรือส่วน
ราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. เห็นว่ามีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 กุมภาพันธ์ 2555 รวมทั้งส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2) โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระยะที่ 2” เป็นโครงการที่ได้รับ
มอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของส่ว น
ราชการระดับจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐานของส่วนราชการระดับจังหวัด และเพื่อส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้ขอรับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
ข. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามคําขอจากหน่วยงานราชการอื่น ดังนี้
1) โครงการฝึ ก อบรม “ผู้ ต รวจประเมิ น ภายในการพั ฒนาคุ ณ ภาพการบริ หารจั ด การภาครั ฐ "
สําหรับกรมควบคุมโรค” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากกรมควบคุมโรคโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่แบบบูรณาการ โดยสามารถนําแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาองค์การได้อย่างถูกต้อง เพมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับประเด็นความท้าทาย เพื่อให้
ทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทาง ขั้นตอนของการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
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2) ภาครั ฐ ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพิ่ ม พู น ประสิ ท ธิ ภ าพและขี ด สมรรถนะเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค และ
เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เทคนิควิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในองค์กรให้มีความพร้อมและความสามารถเรียนรู้ตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทาย
ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3) โครงการฝึกอบรม “การนําองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จั ด การภาครั ฐ (PMQA) สํ า หรั บกองทั พเรื อ” เป็ น โครงการที่ ได้ รั บ การว่ า จ้ า งจากกองทั พเรื อ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเพิ่มพูน
ศักยภาพและขีดสมรรถนะของคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีทักษะด้าน
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งสามารถนําแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาองค์การได้อย่างเหมาะสม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการต่างๆ ที่
จะสามารถนํามาใช้ในการช่วยวิเคราะห์การบูรณาการและความเชื่อมโยงระบบงานสู่ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของส่วนราชการ และเพื่อส่งเสริมให้คณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีการ
ปรับตัว สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ทันต่อสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ วทั้ งในปัจ จุบั นและอนาคต ตลอดจนเสริมสร้า งความสัมพัน ธ์ เครื อข่ ายความร่ วมมือ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติราชการต่อไป
4) โครงการฝึกอบรม "โครงการตรวจประเมินขั้นต้น ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจกรรมพลังงาน” เป็นโครงการที่ได้รับการ
ว่าจ้างจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจกรรมพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กระบวนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน กกพ. เป็นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจ ตระหนักและมีแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สํานักงาน กกพ. มี
ความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกและมีแผนพัฒนาองค์กรที่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิ จการที่ ดี สํานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การ
ตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๓ กําหนดว่า “ให้สถาบันจัดส่งงบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ
ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพื่อทําการสอบบัญชีตามกฎหมาย”
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยรับตรวจของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔
ซึ่งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้องตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ (๒) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 ได้มีการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภายนอก คือ นาวาอากาศเอกธัชชัย จิตต์แสวง
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ ๘๙๔๑
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ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
อัตราค่าบริการในการใช้บริการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
มีการจัดเก็บ ๒ อัตรา คือ
ก. อัตราสําหรับหน่วยงานทั่วไป
คณะกรรมการอํานวยการสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ มีมติให้กํา หนดเกณฑ์การ
จั ด เก็ บ ค่ า บริ การวิ ช าการและเงิ น บํ า รุ งการจ่ า ยค่ า ตอบแทน และค่ าใช้ จ่ า ยในการดํ า เนิ น งานวิ จั ย สํ า หรั บ
หน่วยงานภายนอก ดังนี้
๑. การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ และเงินบํารุงสถาบันฯ
๑.๑ โครงการศึกษาวิจัย และที่ปรึกษา
งบประมาณ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน)
๑๒ - ๑๘%
๑๐ - ๑๕%
๗ - ๑๐ %
แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละโครงการ

๑.๒ โครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าบริการวิชาการ ๑๐ - ๑๕% ของงบประมาณที่จัดเก็บ
2. การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวิจัย/อบรม
2.1 การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัย หรือที่ปรึกษาโครงการ/วิทยากร ให้จ่ายได้ดังต่อไปนี้
2.1.1 นักวิจัยหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ (ปี)
ไม่เกิน 10 ปี
10 - 15 ปี
15 - 20 ปี
มากกว่า 20 ปี

ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)
ไม่เกิน 80,000 บาท
ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 150,000 บาท
ไม่เกิน 200,000 บาท

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
ค่าจ้าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
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2.1.2 วิทยากร อบรม/สัมมนา
ผู้อํานวยการหลักสูตร
วิทยากรบรรยาย
วิทยากรภาคปฏิบัติ
ผู้ช่วยวิทยากร
ค่าเขียนกรณีศึกษา

อัตราค่าตอบแทน
300 - 500
บาท/ชั่วโมง
1,000 - 5,000 บาท/คน/ชั่วโมง
500 - 1,500 บาท/วัน
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการหลักสูตร
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการหลักสูตร

2.2 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา
2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
วันละ 500 - 2,000 บาท
ค่าที่พัก
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
ค่าพาหนะ
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงและตามความเหมาะสม
2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศ
ให้ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
เรื่องอัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
พ.ศ. 2548 และที่อาจจะมีแก้ไขเพิ่มเติม
2.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่
ค่าเลี้ยงรับรอง
ค่าจัดทํารายงาน
วัสดุใช้ในงานวิจัย
อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์
ค่าใช้รถสถาบัน
ค่าบํารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา
ห้องประชุมเล็ก
ห้องประชุมขนาดกลาง
ห้องประชุมขนาดใหญ่

เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 20,000
บาท
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศให้
ชัดเจนว่าเมื่อเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ
ใน กทม. และปริมณฑล วันละ 2,000 บาท
อัตรานี้รวมค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน และค่าเบี้ยเลี้ยง
คนขับ ยกเว้น กรณีไปต่างจังหวัดจะไม่รวมค่าน้ํามัน
15 - 20 ที่นั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 1,500 บาท
40 ที่นั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 2,000 บาท
80 ที่นั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 4,000 บาท
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ในกรณีที่กําหนดว่าให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่กําหนด ให้ผู้อํานวยการสถาบันฯ โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการอํานวยการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้กําหนด
การเบิ ก จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ นอกเหนื อจากประกาศนี้ ใ ห้ ผู้ อํา นวยการสถาบั น ฯ เป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ต าม
คําเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
ข. อัตราสําหรับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 มีมติให้กําหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าบริการวิชาการและการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรมสําหรับ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไว้ดังนี้
1. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา
1.1 การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ
ในการรับงานวิจัยและที่ปรึกษา สถาบัน จะจัดเก็บเงินค่าบริการวิชาการ ดังนี้
งบประมาณ
ไม่เกิน 1,000,000 บาท
มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
มากกว่า 10,000,000 บาท
1.2 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง
- นักวิจัยหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ (ปี)
ไม่เกิน 10 ปี
10 - 15 ปี
15 - 20 ปี
มากกว่า 20 ปี
- ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
- ค่าจ้าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน)
10 - 15%
8 - 12%
6 - 10%
แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละโครงการ

ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)
ไม่เกิน 80,000 บาท
ไม่เกิน 100,000 บาท
ไม่เกิน 150,000 บาท
ไม่เกิน 200,000 บาท
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ

1.3 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวิจัยและที่ปรึกษา
1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก
ค่าพาหนะ

วันละ 500 – 2,000 บาท
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงและตามความเหมาะสม
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1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้
ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สํานักงาน ก.พ.ร.
เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
พ.ศ.2548 และที่อาจจะมีแก้ไขเพิ่มเติม
1.3.3 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่
ค่าเลี้ยงรับรอง
ค่าจัดทํารายงาน
วัสดุใช้ในงานวิจัย
อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์
ค่าใช้รถสถาบัน

ค่าบํารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา
 ห้องประชุมเล็ก
 ห้องประชุมขนาดกลาง
 ห้องประชุมขนาดใหญ่

เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
ที่จําเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศ
การเงินให้ชัดเจนว่าเมื่อเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อไป
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันละ 2,000 บาท
อัตรานี้รวมค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน และค่าเบี้ยเลี้ยง
คนขับ ยกเว้นกรณีไปต่างจังหวัดจะไม่รวมค่าน้ํามันและ
ค่าทางด่วน




15 - 20 ที่นั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 1,500 บาท
40 ที่นั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 2,000 บาท
80 ที่นั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 4,000 บาท

2. โครงการฝึกอบรม
2.1 การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ
ที่
1

รายการ
ค่าบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ระดับต้น
ระดับกลาง
ระดับสูง
10% ของมูลค่าโครงการ

2.2 การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง
ที่
1
2
3
4

รายการ
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/
ผู้อํานวยการหลักสูตร
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
ค่าจ้างผู้ประสานงาน

ผู้บริหาร
ระดับต้น
500/ช.ม.

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
500/ช.ม.

ผู้บริหาร
ระดับสูง
500/ช.ม.

2,000/ช.ม. 2,500/ช.ม. 3,000/ช.ม.
500/ช.ม.
1,000/ช.ม. 1,000/ช.ม.
800/คน/วัน 800/คน/วัน 800/คน/วัน
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2.3 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรม
ที่

รายการ

1
2
3
4
5
6
7
8

ค่าจัดทําเอกสาร
ค่าแฟ้มเอกสาร
ค่ากระเป๋าเอกสาร
ค่าเดินทางวิทยากร
ค่าวัสดุการศึกษา
ค่าเช่ารถ ใช้ระหว่างการฝึกอบรม/สัมมนา
ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
(กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด)
ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
เล็ก) 15 - 20 ที่นั่ง
ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
ขนาดกลาง) 40 ที่นั่ง
ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
ขนาดกลาง) 80 ที่นั่ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ต่อวัน)
(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
ค่าอาหาร-อาหารว่าง (อาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 2 ครั้ง)
ค่าอาหาร (กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด)
รวมอาหารเย็น
ค่าที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด)
ค่าเช่ารถบัสรับ-ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(40 - 45 ที่นั่ง)

9
10
11
12
13
14
15
16

ผู้บริหาร
ระดับต้น
120/คน/วัน
120/แฟ้ม
250/ใบ
500/คน/วัน
2,000/วัน
2,000/วัน
70/วัน
400/วัน

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
150/คน/วัน
120/แฟ้ม
300/ใบ
500/คน/วัน
2,000/วัน
2,000/วัน
70/วัน
400/วัน

ผู้บริหาร
ระดับสูง
150/คน/วัน
120/แฟ้ม
350/ใบ
500/คน/วัน
3,000/วัน
2,000/วัน
70/วัน
400/วัน

1,500/วัน

1,500/วัน

1,500/วัน

2,000/วัน

2,000/วัน

2,000/วัน

4,000/วัน

4,000/วัน

4,000/วัน

2,000/4,000 2,000/4,000 2,000/4,000
380-480/วัน 500-680/วัน 700-750/วัน
650-800/วัน 850-1,100/วัน 1,200-1,500/วัน
800-1,200/คน 1,600-1,800/คน 1,800-2,500/คน

10,000/วัน

10,000/วัน

15,000/วัน

3. โครงการลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการ
สถาบันฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอํานวยการของสถาบันฯ เพื่อทราบ
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ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของรายงาน
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจําปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะคณะกรรมการอํานวยการหรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้ วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อื่นสําคัญผิดหรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้ องแจ้งในสาระสําคั ญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงานแล้ว
(๒) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า
หน่ ว ยงานได้ เ ปิ ด เผยข้ อมู ล ในส่ ว นที่ เ ป็ น สาระสํ า คั ญ ทั้ งของหน่ ว ยงานอย่ า งถู ก ต้ องครบถ้ ว นแล้ ว รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(๓) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้
มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
ในการนี้ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานว่ า เอกสารทั้ ง หมดเป็ น เอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ รอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ......................................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.......................................................................... กํากับไว้ ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
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