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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลสรุป
สถาบัน สํง เสริม การบริห ารกิจ การบ๎า นเมือ งที ่ด ี ส านัก งาน ก.พ.ร. จัด ตั ้ง ขึ ้น ตามมติ
คณะรัฐ มนตรี เมื่อวัน ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ โดยได๎รับการแปลงสภาพจากหนํวยงานในสังกัดสานักงาน
ก.พ.ร. มาเป็นสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหนํวยบริการรูปแบบ
พิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในกากับของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
เมือ่ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยมีหน๎าที่ในการให๎บริการทางวิชาการแกํสํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ เพื่อ
สํงเสริมการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สถาบันสํ งเสริมการบริ หารกิจ การบ๎านเมืองที่ดี เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ไมํมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลอยูํภายใต๎การกากับของสานักงาน ก.พ.ร. มีชื่อภาษาอังกฤษวํา Institute for Good Governance
Promotion เรียกโดยยํอวํา IGP โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ดังนี้
1. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
2. สํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
3. สํ ง เสริ ม ความรํ ว มมื อระหวํา งหนํว ยงานภาครัฐ กับ หนํ ว ยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่ อ
เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ทั้งนี้ เพื่อให๎การดาเนินงานของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถาบันจึงได๎นาหลัก การ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นหลักการที่สาคัญ
ของทุกองค์กร ไมํวําจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาชน เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็นเรื่องที่เกี่ยวข๎อง
กับการปฏิบัติตํอกัน และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให๎ทุก ภาคสํวนสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางสงบสุข
ตั้งอยูํในความถูกต๎อง เป็นธรรม ซึ่งทาให๎การบริหารจัดการองค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี
มีระบบ มีความโปรํงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความคลํองตัว ทันตํอสถานการณ์ ทาให๎การดาเนินงาน
ในภาพรวมขององค์กรมีประสิ ทธิภาพ โดยสถาบันฯ ได๎ให๎บริการทางวิชาการแกํสํวนราชการและหนํวยงาน
ตํางๆ ในภาพรวม แบํงตามประเภทบริการ ดังนี้
1. โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (น.ป.ร.)
โครงการนั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุํน ใหมํ เป็ น โครงการส าคั ญที่ ส ถาบั น ได๎ รั บ มอบหมายจาก
สานักงาน ก.พ.ร. ให๎ดาเนินการมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปจจจุบัน ได๎แกํ โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 มีมติเห็นชอบในหลักการที่สานักงาน
ก.พ.ร. เสนอให๎มีการดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มี
ความรู ๎ค วามสามารถ และสมรรถนะสูง เข๎า รับ ราชการและพัฒ นาให๎ เป็นนักบริหารการเปลี่ ยนแปลงใน
หนํวยงานภาครัฐ มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนา/วางแผน
(Developer) และนักปฏิบัติ (Operator) ได๎อยํางสมดุล มีความสามารถเป็นผู๎นาการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการและการบริหารจัดการองค์การ
เมื่อดาเนินการไปได๎ 2 รุํนแล๎วได๎ทาการประเมินและเสนอคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 8
เมษายน 2551 มีมติอนุมัติในหลักการให๎สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎รับผิดชอบดาเนินการโครงการพัฒ นานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํตํอไปให๎เกิดความตํอเนื่อง และบังเกิดผลตํอการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ
๑
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ปีละ 1 รุํน รุํนละประมาณ 60 คน เริ่มตัง้ แตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต๎นไป และให๎เริ่มดาเนินการทันที
เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โดยให๎สานักงาน ก.พ.ร. ทาความตกลงกับสานักงบประมาณในเรื่องงบประมาณ
ดาเนินการโครงการฯ
โครงการพัฒ นานั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุํ นใหมํ เรี ยกชื่อ ยํอ วํา โครงการ นปร. ย่อ มาจาก
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (Public Service Executive Development
Program: PSED) โดยผู๎ที่ผํานโครงการจะเป็น นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีความรู๎ ความสามารถ
และมี ส มรรถนะสู ง ซึ่ ง ผํ า นการพั ฒ นาอยํ า งเป็ น ระบบทั้ ง การถํ า ยทอดความรู๎ จ ากวิ ท ยากรที่ มากด๎ ว ย
ประสบการณ์ รวมถึงการปฏิบัติร าชการในหนํวยงานตํางๆ โดยการสอนงานของผู๎บริหารระดับสูงทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาให๎ นปร. เป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐที่มีความสามารถ เป็นทั้ง
นักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ
(Operator) ได๎อยํางสมดุล มีความสามารถเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ และ
การบริหารจัดการองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชํองทางใหมํในการดึงดูดบุคคล ที่มีความรู๎ ความสามารถสูง
เข๎าสูํระบบราชการ เพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่เกํงและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครัน รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการ
บริหารภาครัฐตํอไป ในโครงการนี้จัดให๎มีเวทีในการรวบรวม ถํายทอดองค์ความรู๎ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
ภาครัฐระหวํางผู๎บริหาร วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อให๎มีการบริหารองค์ความรู๎
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้งความรู๎ที่สั่งสมไว๎ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู๎ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge)
เพื่อเสริมสร๎างขีดสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทย
กลุํ ม เป้ า หมายของผู๎ เ ข๎า รํ ว มโครงการ ได๎ แ กํ บุ คคลที่มี คุ ณสมบั ติเหมาะสมในการพั ฒนาเพื่อเป็ น
ข๎าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่สามารถเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงาน
ภาครัฐ จึงได๎แบํงและกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ เป็น 3 กลุํม ได๎แกํ กลุํมบุคคลผู๎เพิ่งสาเร็จ
การศึกษา กลุํมบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หนํวยงาน หรือองค์การระหวํางประเทศ และกลุํมข๎าราชการ
หรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐประเภทตํางๆ ซึ่งต๎องเป็นผู๎สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตํางประเทศที่ได๎รับการรับรอง อายุไมํเกิน 30 ปี บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
และหากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต๎องมีอายุไมํเกิน 35 ปี บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ จะได๎รับการบรรจุเป็นข๎าราชการ สังกัดสานักงาน ก.พ.ร. และพัฒนาเป็นระยะเวลา 22
เดือน โดยจะได๎รับการพัฒนาความรู๎ ความสามารถ และศักยภาพ จากการเรียนรู๎ภาควิชาการสลับกับการฝึกปฏิบัติ
ราชการภายใต๎การดูแลของครูฝึกสอนงานที่เป็นหัวหน๎าหนํวยงานภาครัฐทั้งในสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และตํางประเทศ
ซึ่งได๎แกํ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู๎วําราชการจั งหวัด และเอกอัครราชทูต และฝึ กปฏิบัติราชการกับผู๎ บริหารของ
หนํวยงานภาคเอกชน ซึ่งโครงการนี้จะเน๎นการฝึกปฏิบัติราชการมากกวําการเรียนรู๎ทางวิชาการ จึงเป็นหลักสูตรที่เปิด
โอกาสให๎ได๎รับประสบการณ์ตรง ตั้งแตํระดับพื้นที่จนกระทั่งระดับนานาชาติ และยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด และ
ประสบการณ์ระหวํางผู๎เข๎ารํวมโครงการด๎วยกัน และกับวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เมื่อผํานโครงการแล๎วจะได๎รับการ
จัดสรรไปปฏิบัติราชการในหนํวยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ตํอไป
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แผนภาพที่ ๑ แสดงภาพรวมการดาเนินโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ราชการข๎าราชการในโครงการฯ ที่ผํ านการประเมินเป็นผู๎ผํ าน
โครงการฯ และได๎รับการจัดสรรไปปฏิบัติงานในหนํวยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ จะดาเนินการ 2 ครั้ง โดยครั้ง
ที่ 1 ดาเนินการเมื่อข๎าราชการในโครงการฯ ไปปฏิบัติงานในหนํวยงานแล๎ว 6 เดือน และครั้งที่ 2 ดาเนินการเมื่อ
ข๎าราชการในโครงการฯ ไปปฏิบัติงานในหนํวยงานแล๎ว 12 เดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของข๎าราชการในโครงการฯ ตลอดจนติดตามการสนับสนุนของผู๎บริหารสํวนราชการในการเปิด
โอกาสให๎ข๎าราชการในโครงการได๎แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎ดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ ยนแปลงรุํ นใหมํ มาทั้ งสิ้ น 8 รุํ น มี นปร. ผํ านโครงการแล๎ วปฏิ บัติ ราชการในหนํ วยงานที่ มีความส าคั ญ
เชิงยุทธศาสตร์ จานวน 6 รุํน รวม 217 คน และอยูํระหวํางเข๎ารํวมโครงการอีก 2 รุํน จานวน 78 คน
๒. โครงการฝึกอบรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ได๎ให๎บริการโครงการฝึกอบรมจานวนหลายโครงการ ดังนี้
- โครงการอบรมหลั กสู ตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการบริห ารจัดการองค์กร” บริษัท บริห าร
สิ น ทรั พ ย์ สุ ขุ มวิ ท จ ากั ด ระหวํ า งเดื อ นตุ ล าคม – พฤศจิ ก ายน 2556 จ านวน 6 รุํ น ๆ ละ 100 คน มี
กลุํมเป้าหมายคือ เจ๎าหน๎าที่ของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด โดยผลการดาเนินการจัดอบรมดังกลําว
ได๎ทาให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถนาไป
ปรับใช๎ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์การได๎อยํางเหมาะสม และมีความตื่นตัว พร๎อมรับนโยบาย
และดาเนินการได๎อยํางเหมาะสมกับการเป็นองค์กรที่มีการกากับดูแลตนเองที่ดี/บรรษัทภิบาล (Corporate
Governance)
- โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยํอม” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ได๎รับความรู๎พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให๎ ผู๎ ป ระกอบการมี ม าตรฐานการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี และเพื่ อ ให๎
๓
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ผู๎ประกอบการสามารถนาองค์ความรู๎พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจในการ
สร๎างขีดความสามารถทางการแขํงขันเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นการรับรองวําผู๎ประกอบการที่ได๎
ผํานการอบรมนั้นสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต๎องการใช๎บริการค้า
ประกันโครงการผู๎ประกอบการรายใหมํของ บสย. ได๎
- โครงการจัดทาหลักสูตรและฝึกอบรมผู๎บริหารระดับสูง “หลักสูตร นักบริหารขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวระดับสูง (Tourism Expert:T-Expert)” เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับมอบหมาย
จากสานักงานปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาให๎ดาเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
และศักยภาพบุคลากรการทํองเที่ยวให๎เป็นนักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวไทยมืออาชีพ ให๎
สามารถพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวไทยเทําเทียมระดับโลกได๎ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สูํแผนปฏิบัติการที่ปฏิบัติได๎จริง ผํานกระบวนการเรียนรู๎แบบจาลองการปฏิบัติจริงที่สอดรับการ
ลักษณะการทํองเที่ยวไทย มีการบูรณการการทางานขององค์กร หนํวยงาน และภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง และเพื่อ
สร๎างเครือขํายการพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวไทยผํานกระบวนการศึกษาเรียนรู๎เชิงปฏิบัติการรํวมกัน
- โครงการจัดทาหลักสูตรและฝึกอบรมผู๎บริหารระดับกลาง “หลักสูตร นักบริหารขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวระดับกลาง (Tourism Professional: T-PRO)” เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับ
มอบหมายจากสานักงานปลัดกระทรวงทํองเที่ยวและกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาหลักสูตรการบริหาร
จัดการด๎านการทํองเที่ยวเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเปิดเสรีอาเซียนการบริการในประชาชมอาเซียนสาหรับ
ผู๎บริหารระดับกลาง เพื่อสร๎างผู๎บริหารระดับกลางด๎านการทํองเที่ยวที่มีความรู๎ความสามารถและสมรรถนะ
และขีดความสามารถสูง พร๎อมที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสูํเป้าหมายได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
- โครงการการเสริ ม สร๎ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพในการเป็ น ที่ ป รึ ก ษาแบบมื อ อาชี พ ให๎ กั บ
ข๎าราชการสานักงาน ก.พ.ร. เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาหลักสูตรอบรมการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาแบบมืออาชีพ
ให๎กับข๎าราชการในสานักงาน ก.พ.ร. กาหนด และจัดการอบรมเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพในการเป็น ที่
ปรึกษาแบบมืออาชีพให๎กับข๎าราชการสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให๎ข๎าราชการมีความรู๎ ความสามารถ สาหรับการ
ปฏิบัติหน๎าที่ในการเป็นที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาระบบข๎าราชการโดยมีการอบรมให๎ความรู๎ การแลกเปลี่ยน
เปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ และการฝึกทดลองปฏิบัติ
- โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาค
ราชการ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเสริ ม สร๎ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพที่ป รึ กษาด๎ า นการบริห ารส าหรับ หนํว ยงานภาครั ฐ
ระดับพื้นฐานบนหลักการของการบริหารบ๎านเมืองที่ดีเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทยให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศอยํางเหมาะสม ทันสมัยและสอดคล๎องกับสถานการณ์ปจจจุบัน และ
เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติหน๎า ที่
ด๎านการพัฒนาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ระหวํางกัน ตลอดจนการเรียนรู๎จาก
กรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ เพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและ
เจ๎ าหน๎าที่ของรั ฐ ที่ทาหน๎ าที่เป็ น ที่ป รึกษาแนะนาด๎านการพัฒ นาระบบราชการของสํว นราชการตํางๆเป็น
นักพัฒนาระบบราชการอยํ างมืออาชีพ และเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการพัฒ นาระบบราชการของสํ ว น
ราชการให๎ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.๒๕๕๖-พ.ศ.
๔
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๒๕๖๑) ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศอยํางเหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎องกับสถานการณ์ปจจจุบัน และ
การเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
๓. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา
สถาบั นได๎ รั บมอบหมายให๎ ด าเนิ นโครงการวิ จั ยและที่ ปรึ กษาจากส านั กงาน ก.พ.ร. เป็ นประจ าทุ ก
ปีงบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมเผยแพรํการพัฒนาระบบราชการตามนโยบายมาตรการยุทธศาสตร์อยํางมี
ประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ทั้ง
ในด๎านองค์ความรู๎ในการบริหารงานภาครัฐ การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษในการ
เป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงได๎ให๎คาปรึกษาและบริการทางวิชาการแกํ
หนํวยงานภายนอกอื่นๆ ที่นาไปสูํการพัฒนาการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตลอดจนสร๎างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และ
พัฒนาองค์การความรู๎ ให๎เกิดเครือขํายการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่งสํวนใหญํเป็น
โครงการสาคัญในการชํวยผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานบริการประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร๎างความตระหนักให๎หนํวยงานราชการในการพัฒนาการให๎บริการสูํความเป็นเลิศ โดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centered Service) และเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
ตลอดจนสํ งเสริ มให๎ ห นํ ว ยงานราชการสามารถพัฒ นาการให๎ บริก ารสูํ ความเป็ นเลิ ศ โดยยึ ดประชานเป็ น
ศูนย์กลาง (Citizen-Centered Service) และมุํงเน๎นให๎เกิดการจัดบริการในเชิงรุก (Proactive Sevice
Delivery) ตลอดจน พัฒนาไปสูํการให๎บริการในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลาย (Customize Service
Approach) ตรงตามความต๎องการของประชาชนที่แตกตํา งและมีความเป็นปจจเจกบุคคลมากขึ้น เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันและเป็นการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน และเพื่อติดตามประเมินผล
การพัฒนาคุณภาพการให๎บริการสูํความเป็นเลิศของหนํวยงานราชการ
- โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํวนราชการและจังหวัดให๎มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรั บ ติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ของสํวนราชการและจังหวัด ที่มีการปฏิบัติราชการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ และประโยชน์
สุขของประชาชน โครงการเจรจาข๎อตกลงและจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎สํวนราชการและจังหวัดสามารถจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ รวมทั้ง
ให๎ได๎หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นแนวทางสาหรับปีตํอไปที่
เหมาะสมสาหรับหนํวยงานที่จัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการฯ
- โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูํองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตรวจรั บ รองคุ ณภาพการบริ ห ารจั ด การภาครัฐ ระดับ พื้น ฐานของสํ ว นราชการ และจั งหวัด และสํ ง เสริ ม
หนํวยงานของรัฐสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- โครงการเจรจาข๎อตกลงและจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อ ให๎ สํ ว นราชการสามารถจัดท าคารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรม
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เพื่อให๎จังหวัดสามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได๎อยํางเหมาะสม
สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของกลุํมจังหวัดและจังหวัด
- โครงการติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลความก๎าวหน๎าของการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน) และเตรียมความพร๎อมสาหรับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- โครงการเจรจาความเหมาะสมของตัว ชี้วัด น้าหนัก และคําเป้าหมาย และจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎องค์การมหาชนที่
จัดตั้งตามพระราชบั ญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 สามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ได๎อยํางเหมาะสม และเพื่อให๎การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนํวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคุณภาพ ได๎รับการ
ยอมรับ
- โครงการประเมินผลการปฏิบั ติงานตามคารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎องค์การมหาชนสามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติงาน/แผนยุทธศาสตร์ของหนํวยงาน และ
เพื่อให๎การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และหนํวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะมีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ
นอกจากนั้น ยั งมีหนํ วยงานอื่นๆ ที่ได๎วําจ๎างให๎สถาบันดาเนินโครงการ เชํน โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด๎านการทํองเที่ยวของกรมการทํองเที่ยว โครงการศึกษารูปแบบองค์กรสานักงานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์ โครงการ
ศึกษารู ปแบบองค์กรของสถาบันวิ ทยาการทํองเที่ยว ของกระทรวงการทํองเที่ ยวและกีฬา โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ของสถาบันระหวํางประเทศเพื่อ
การค๎าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โครงการพัฒนาข๎อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด / ๑๘ กลุํม
จังหวัด ของสานักงานสถิติแหํงชาติ เป็นต๎น
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550
กาหนดวําสํวนราชการเจ๎าสังกัดจะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหนํวยบริการรูปแบบพิเศษไมํได๎ เว๎นแตํเป็น
งบประมาณสาหรับคําตอบแทนหรือคําบริการในการใช๎บริการของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ หรือคําใช๎จํายใน
การลงทุนเริ่มแรก ซึ่งวิธีการคิดคําตอบแทนหรือคําบริการ ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังให๎
ความเห็นชอบ และเพื่อประโยชน์ในการสํงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
ให๎ ก.พ.ร. รํวมมือกับสํวนราชการเจ๎าสังกัดในการประเมิ นผลการปฏิบัติงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
โดยกาหนดให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษจัดทารายงานประจาปีตามแบบแสดงรายงานประจาปีหนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษ ที่ ก.พ.ร. กาหนดเสนอตํอสํวนราชการเจ๎าสังกัด และให๎สํวนราชการเจ๎าสังกัดจัดทาความเห็น
ประกอบรายงาน แล๎วรายงานตํอ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งร๎อยยี่สิบวันนับจากนับแตํวันสิ้นปีบัญชีทุกปี โดยกาหนด
เป็นตัวชี้วัดบังคับสาหรับ สํวนราชการที่มีการจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ดังนั้น สถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. จึงได๎จัดทารายงานประจาปี 2557 ฉบับนี้ ขึ้นตามที่ระเบียบ
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สานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ได๎กาหนดไว๎ โดยมี
ภาพรวมผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบันฯ สรุปได๎ ดังนี้
1. สถาบั น ฯ มี ร ายได๎ จ ากผลการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 จ านวน
148,896,643.86 บาท เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ที่ แ ล๎ ว ร๎ อ ยละ 31.83 โดยแหลํ ง ที่ ม าของรายได๎
ประกอบด๎วยโครงการพัฒ นานั กบริห ารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) โครงการฝึ กอบรม และ
โครงการวิจัยและที่ปรึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา และโครงการที่ได๎ลง
นามข๎ อ ตกลงการใช๎ บ ริ ก ารและการให๎ บ ริ ก ารหรื อ สั ญ ญาและมี ร ายรั บ จากการด าเนิ น งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. สถาบันฯ มีคําใช๎จํายในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน 147,969,847
บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล๎ว ร๎อยละ 53.13 โดยสาเหตุที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีคําใช๎จํายใน
การดาเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีที่แล๎ว มีดังนี้
1) สถาบันฯ มีสัดสํวนการเบิกจํายคําใช๎จํายโครงการที่ดาเนินงานตํอเนื่องจากปีงบประมาณกํอน
สูงกวําปีที่แล๎ว
2) สถาบันฯ มีสัดสํวนการเบิกจํายคําใช๎จํายในการดาเนินงานโครงการ กํอนการตรวจรับงาน สูงกวํา
ปีที่แล๎ว
3) สถาบันฯ มีสัดสํวนการเบิกคํา ใช๎จํายในการดาเนินกิจกรรมที่สถาบันฯ ใช๎เงินจากบัญชีเงินทุน
สะสมของ ส านั ก งาน ก.พ.ร. (รายได๎ สู ง กวํ า คํ า ใช๎ จํ า ยสะสมยกมา) สู ง กวํ า ปี ที่ แ ล๎ ว โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได๎เบิกจํายคําใช๎จํายดังกลําว เป็นจานวนเงิน 6,578,628.72 บาท
3. สถาบันฯ มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายจากการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จานวน
926,796.86 บาท
อยํางไรก็ดี ถ๎าวิเคราะห์กิจกรรมเป็นรายโครงการที่เกิดขึ้น ไมํวําจะเป็นโครงการที่ดาเนินงานตํอเนื่อง
จากปีงบประมาณเกํา หรือโครงการที่เริ่มดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล๎ว สถาบันฯ สามารถ
ดาเนินงานโครงการให๎มีรายได๎มากกวําคําใช๎จํายได๎อยํางน๎อย อัตราร๎อยละ 8 ของแตํละโครงการ
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ส่วนที่ ๒
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ชื่อหน่วยงาน
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
เลขที่ ๑๒๐ หมูํ ๓ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษาฯ ถนนแจ๎งวัฒนะ แขวงทุํงสองห๎อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
๐-๒๑๔๓-๗๙๐๘
๐-๒๑๔๓-๗๙๐๙
http://www.igpthai.org
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(๑) ลักษณะการประกอบการ
๑.๑ ความเป็นมา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหนํวยงานกลางซึ่งมี
บทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ จึงได๎จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion) ขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการแปลงสภาพหนํวยงานในสานักงาน ก.พ.ร.มาเป็น
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสถาบันฯ มี
สถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการตามนัยของมาตรา ๑๖ แหํงกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผํนดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการกากับดูแล
ของสานักงาน ก.พ.ร. โดยมีหน๎าที่ในการให๎บริการทางวิชาการแกํสํวนราชการและหนํวยงานตํางๆ เพื่อสํงเสริม
การพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยอาศัยการสร๎างเครือขํายความรํวมมือ
ของภาคการศึกษา หนํวยงานของรัฐและหนํวยงานเอกชนทั้งในและตํางประเทศเพื่อนามาพัฒนาเป็นองค์
ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหมํ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
วัตถุประสงค์หลักของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎แกํ
๑. เพื่อสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๒. เพื่อสํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อ
เสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๓. เพื่อสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํว ยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
เสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นในการเป็น หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ที่มีความเป็นเลิศในการริเริ่มและสนับสนุนทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน”
พันธกิจ
พันธกิจหลักของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎แกํ
๑. ศึกษาวิ จั ย และให๎ ค าปรึ ก ษาแนะนาทางวิ ช าการด๎ านนโยบายการพัฒ นาระบบราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๒. พั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อเสริมสร๎างขีดสมรรถนะให๎แกํหนํวยงาน
๓. พัฒนาความสามารถของหนํวยงานและเสนอกลไกเครื่องมือการนานโยบายการพัฒนาระบบ
ราชการไปสูํการปฏิบัติให๎สัมฤทธิ์ผล

๙
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๔. รวบรวม เผยแพรํ และพัฒนาเครือขํายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู๎เกี่ยวกับหลักการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหมํ
๕. เป็นแหลํงเรียนรู๎เกี่ยวกับรูปแบบใหมํในการบริหารจัดการการสํงมอบบริการสาธารณะในลักษณะ
ของหนํวยให๎บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit)
๑.๒ โครงสร้างรายได้
แหลํงที่มาของรายได๎ในการดาเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบัน ฯ มาจากการให๎บริการทาง
วิชาการ ทั้งด๎านงานวิจัยและพัฒนา การให๎คาปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี แกํสานักงาน ก.พ.ร และสํวน
ราชการ หนํวยงานภาครัฐอื่นๆ โดยสานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัดจะกาหนดเป้าหมายปริมาณงาน
บริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎งให๎สถาบันทราบลํวงหน๎าเป็นประจาทุกปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสถาบันฯ มีผลประกอบการด๎านการเงิน ดังนี้
รายได้จากการดาเนินงานของสถาบันฯ
ปีงบประมาณ
ประเภทบริการ
ร้อยละ
พ.ศ. ๒๕๕๖
โครงการพัฒนานัก
บริหารการ
๓๗,๐๐๗,๖๐๙.๐๐ ๓๒.๗๖
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
(นปร.)
โครงการฝึกอบรม
๘,๗๙๓,๖๐๐.๐๐ ๗.๗๙
โครงการวิ จั ย และที่
๖๖,๗๖๖,๐๗๓.๒๕ ๕๙.๑๑
ปรึกษา
รายได๎อื่น*
๓๘๒,๒๖๗.๘๗ ๐.๓๔

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
%

๔๒,๐๐๒,๕๕๕

๒๘.๒๑

เพิ่มขึ้น 1๓.50

13,989,600

๙.40

เพิ่มขึ้น 59.09

92,425,868

๖๒.๐7

เพิ่มขึ้น 38.43

๔๗๘,๖๒๐.๘๖

๐.๓๒

เพิ่มขึ้น 25.21

รวม
๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ ๑๐๐ เพิ่มขึ้น 31.83
ตารางที่ ๑ แสดงรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
จากตารางที่ ๑ แสดงให๎ เ ห็ น ถึ ง รายได๎ จ ากการด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ เปรี ย บเที ย บระหวํ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พบวําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 สถาบันฯ มี
รายได๎เพิ่มขึ้น 35.94 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คิดเป็นร๎อยละ 31.83 โดยมี
รายได๎เพิ่มขึ้นในทุกประเภทบริการจากปีที่ผํานมา ประกอบด๎วยรายได๎จากโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) คิดเป็นร๎อยละ 13.50 โครงการฝึกอบรม คิดเป็นร๎อยละ 59.09 โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา คิดเป็นร๎อยละ 38.43 และรายได๎อื่น คิดเป็นร๎อยละ 25.21

*

รายได้อื่นมีที่มาจากดอกเบี้ยเงินฝาก

๑๐

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสถาบันฯ
ปีงบประมาณ
หมวด
พ.ศ. ๒๕๕๖

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
%

คําใช๎จํายบุคลากร

๖,๔๘๔,๘๐๖.๕๒

๖.๗๑

๖,๓๙๘,๕๒๙.๑๔

๔.๓๒

ลดลง ๑.๓๓

คําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรม

๘๗,๒๑๑,๘๒๐.๗๒

๙๐.๒๖

๑๓๓,๕๑๑,๐๔๐.๗๔

๙๐.๒๒

เพิ่มขึ้น ๕๓.๐๙

คําใช๎จํายในการเดินทาง

๙,๓๗๙.๐๐

๐.๐๑

๕๐๖,๘๔๖.๐๐

๐.๓๔

เพิ่มขึ้น ๙๘.๑๕

คําใช๎สอยและคําวัสดุ

๘๐๗,๙๙๖.๔๕

๐.๘๔

๔,๙๒๑,๐๗๙.๖๒

๓.๓๓

เพิม่ ขึ้น ๘๓.๕๘

คําสาธารณูปโภค

๑๔๙,๖๖๘.๓๙

๐.๑๕

๑๒๙,๘๕๔.๙๘

๐.๐๙

ลดลง ๑๓.๒๔

๑,๕๐๐,๙๔๓.๐๑

๑.๕๕

๒,๑๒๔,๘๐๔.๔๔

๑.๔๔

เพิ่มขึ้น ๔๑.๕๖

๔๖๒,๖๓๒.๙๐

๐.๔๘

๓77,692.๐8

๐.๒๖

ลดลง ๑8.36

-

-

-

-

ลดลง ๑๐๐.๐๐

คําใช๎สอยอื่น
คําเสื่อมราคา คําตัด
จาหนําย
และคําจาหนํายครุภัณฑ์
คําใช๎จํายอื่น
รวม

๙๖,๖๒๗,๒๔๖.๙๙ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๗,๙69,847.00 ๑๐๐.๐๐

เพิ่มขึ้น ๕๓.๑3

ตารางที่ ๒ แสดงคําใช๎จํายในการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
จากตารางที่ ๒ แสดงถึงคําใช๎จํายในการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
– ๒๕๕๗ พบวํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรมยังคงมีสัดสํวนสูงสุด คือ มีสัดสํวน
ร๎อยละ ๙๐.๒๒ รองลงมาได๎แกํ คําใช๎จํายบุคลากร คําใช๎สอยและคําวัสดุ คําใช๎สอยอื่นๆ คําใช๎จํายในการ
เดินทาง คําเสื่อมราคา คําตัดจาหนํายและคําจาหนํายครุภัณฑ์ และคําสาธารณูปโภค ตามลาดับ
เมื่อพิจ ารณาเปรี ย บเทีย บกับ ปี ที่ผํ านมาพบวํา สถาบันฯ มีคําใช๎จํายในการเดินทางเพิ่มขึ้นสู งสุ ด
ร๎อยละ ๙๘.๑๕ รองลงมาได๎แกํ คําใช๎สอยและคําวัสดุ คําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรม และคําใช๎สอยอื่นๆ ตามลาดับ
สาหรับคําใช๎จํายในหมวดอื่นๆ ที่เหลือลดลงจากงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามลาดับ ได๎แกํ คําเสื่อมราคา
คําตัดจาหนําย และคําจาหนํายครุภัณฑ์ ร๎อยละ ๑8.36 คําสาธารณูปโภค ร๎อยละ ๑๓.๒๔ และคําใช๎จําย
บุคลากร ร๎อยละ ๑.๓๓
เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร๎อยละ 31.83 ในขณะที่สัดสํวนคําใช๎จํายทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร๎อยละ ๕๓.๑3
นอกจากนี้ สัดสํวนรายได๎ของสถาบันฯ แตํละบริการ ระหวํางเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง เดือนกันยายน
๒๕๕๗ สามารถสรุปสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานดังปรากฏในตารางที่ ๓ และ แผนภาพที่ ๑

๑๑

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

หนํวย : บาท
ปี ๒๕๕๓
ประเภทบริการ
๑. โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ

ปี ๒๕๕๔

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

๕๔,๙๘๔,๖๖๐

๕๑.๘๒

๒๗,๒๒๖,๓๗๐

๓๒.๑๒

๑๙,๔๒๙,๑๑๖

๒๐.๑๒

๓๗,๐๐๗,๖๐๙

๓๒.๗๖

42,002,555

๒๘.๒๑

๑๒,๒๘๒,๓๓๐

๑๑.๕๘

๒๓,๓๑๑,๕๙๗.๐๐

๒๗.๕๐

๑๖,๙๒๘,๓๙๘.๗๕

๑๗.๕๓

๘,๗๙๓,๖๐๐.๐๐

๗,๗๙

13,989,6๐๐

๙.40

๓๘,๔๔๒,๑๖๙

๓๖.๒๒

๓๓,๕๐๗,๐๙๙.๐๐

๓๙.๕๒

๕๙,๗๑๓,๗๐๔.๗๓

๖๑.๘๓

๖๖,๗๖๖,๐๗๓.๒๕

๕๙.๑๑

92,425,868

๖๒.๐7

๔๐๒,๖๗๓.๙๖

๐.๓๘

๗๒๖,๓๕๘.๐๖

๐.๘๖

๕๐๐,๔๘๘.๔๔

๐.๕๒

๓๘๒,๒๖๗.๘๗

๐.๓๔

๔๗๘,๖๒๐.๘๖

๐.๓๒

๘๔,๗๗๑,๔๒๔.๐๖

๑๐๐.๐๐

๙๖,๕๗๑,๗๐๗.๙๒

๑๐๐.๐๐

๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒

๑๐๐.๐๐

๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖

๑๐๐.๐๐

๒. โครงการฝึกอบรม
๓. โครงการวิจัยและที่
ปรึกษา
๔. รายได๎อื่นๆ
รวม

๑๐๖,๑๑๑,๘๓๒.๙๖ ๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทบริการ
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แผนภาพที่ ๒ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทบริการ
เมื่อเปรียบเทียบรายได๎ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ นั้น
พบวํารายได๎รวมของสถาบัน ฯ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ร๎อยละ คิดเป็นร๎อยละ 31.83 โดย
ประเภทรายได๎ที่เพิ่มจากปีที่ผํานมา ได๎แกํ รายได๎จากโครงการพัฒ นานักบริหารการเปลี่ยนแปลง (นปร.)
โครงการฝึกอบรม โครงการวิจัย และที่ปรึกษา และรายได๎อื่นๆ ซึ่งมีรายได๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ 13.50 59.09
38.43 และ 25.21 ตามลาดับ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแหลํงที่มาของรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบัน ฯ สามารถจาแนกได๎เป็น
๒ กลุํมตามประเภทผู๎รับบริการ ได๎แกํ รายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานต๎นสังกัด คือ สานักงาน ก.พ.ร. และ
รายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 4 และแผนภาพที่ ๒

๑๓
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หนํวย : บาท
แหล่งที่มาของ
รายได้

ปี ๒๕๕๒
รายได้

ปี ๒๕๕๓
ร้อยละ

หน่วยงานต้นสังกัด (สานักงาน ก.พ.ร)
โครงการ นปร.
๒๐,๑๗๘,๑๑๒.๒๗
โครงการ
ฝึกอบรม
โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา
รวม

รายได้

ปี ๒๕๕๔
ร้อยละ

รายได้

ปี ๒๕๕๕
รายได้

ร้อยละ

ปี ๒๕๕๖
ร้อยละ

รายได้

ปี ๒๕๕๗
ร้อยละ

รายได้

๕๔,๙๘๔,๖๖๐.๐๐

๒๗,๒๒๖,๓๗๐.๐๐

๑๙,๔๒๙,๑๑๖.๐๐

๓๗.๐๐๗,๖๐๙.๐๐

๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐

๗๔๑,๔๒๗.๕๐

-

-

๔,๔๙๐,๑๐๐.๗๕

๑,๐๙๔,๗๒๔.๒๕

2,390,000.00

๑๘,๔๒๕,๔๓๗.๑๘

๑๗,๗๘๘,๙๗๙.๐๐

๑๑,๔๒๐,๕๓๙.๐๐

๘,๒๑๔,๔๑๘.๐๐

๔๕,๑๐๒,๕๕๙.๐๐

44,439,068.00

๓๙,๓๔๔,๙๗๖.๙๕

๔๐.๕๙

๗๒,๗๗๓,๖๓๙.๐๐

๖๘.๘๔

๓๘,๖๔๖,๙๐๙.๐๐

๔๕.๙๘

๓๒,๑๓๓,๖๙๗.๗๕

๓๓.๔๕

๘๓,๒๐๔,๘๙๒.๒๕

๗๓.๙๒

88,831,623

ร้อยละ

๕9.85

หน่วยงานอื่นๆ
โครงการ
ฝึกอบรม
โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา
รวม

๕๗,๕๗๘,๖๖๓.๐๐

๕๙.๔๑

๓๒,๙๓๕,๕๒๐.๐๐

๓๑.๑๖

๔๕,๓๙๘,๑๕๗.๐๐

๕๔.๐๒

๖๓,๙๓๗,๕๒๑.๗๓

๒๙,๓๖๒,๓๙๐.๐๐

๒๖.๐๘

59,586,400.๐๐

40.15

รวมทั้งสิ้น

๙๖,๙๒๓,๖๓๙.๙๕

๑๐๐.๐๐

๑๐๕,๗๐๙,๑๕๙.๐๐

๑๐๐.๐๐

๘๔,๐๔๕,๐๖๖.๐๐

๑๐๐.๐๐

๙๖,๐๗๑,๒๑๙.๔๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๒,๕๖๗,๒๘๒.๒๕

๑๐๐.๐๐

๑๔๘,418,023.00

๑๐๐.๐๐

๓๖,๗๑๓,๗๙๔.๐๐

๑๒,๒๘๒,๓๓๐.๐๐

๒๓,๓๑๑,๕๙๗.๐๐

๑๒,๔๓๘,๒๙๘.๐๐

๗,๖๙๘,๘๗๕.๗๕

11,599,600.๐๐

๒๐,๘๖๔,๘๖๙.๐๐

๒๐,๖๕๓,๑๙๐.๐๐

๒๒,๐๘๖,๕๖๐.๐๐

๕๑,๔๙๙,๒๒๓.๗๓

๒๑,๖๖๓,๕๑๔.๒๕

47,986,800.๐๐

๖๖.๕๕

ตารางที่ ๔ สัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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หน่วยงานอื่นๆ
59,586,400
หน่วยงานต้นสังกัด
(สานักงาน ก.พ.ร.)
88,831,623

40.15%

59.85%

แผนภาพที่ ๓ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
แหลํงที่มาของรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบัน ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได๎มาจาก
การให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อยละ 59.85 และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่น ๆ
คิดเป็นร๎อยละ 40.15 โดยเมื่อพิจารณาพบวํา สัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. เพิ่มขึ้น
จากปี ที่ผํ านมาจากทั้งประเภทโครงการพั ฒ นานัก บริห ารการเปลี่ ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) และโครงการ
ฝึกอบรม ในขณะที่รายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่นๆ มีสัดสํวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผํานมาเชํนกัน ทั้งจาก
โครงการฝึกอบรม และโครงการวิจัยและที่ปรึกษา เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ หนํวยงานอื่นๆ ได๎
วําจ๎างให๎สถาบันฯ ดาเนินโครงการเพิ่ม มากขึ้นจากปีที่แล๎ว แตํด๎วยบุคลากรที่มีจากัดและต๎องให๎บริการแกํ
หนํวยงานต๎นสังกัด (สานักงาน ก.พ.ร.) และหนํวยงานภายนอกที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอนาคตสถาบันฯ จะมีความ
จาเป็นต๎องมีการปรับโครงสร๎างเหมาะสม มีอัตรากาลังเพียงพอ และมีศักยภาพสามารถรองรับปริมาณงานที่
ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ตลอดจนสามารถขยายการบริการไปยังหนํวยงานภายนอกมากขึ้น
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๑.๓ เป้าหมายการดาเนินงาน
สถาบันฯ มีเป้าหมายการดาเนินงานที่มุํงหวัง ใน 3-5 ปีข๎างหน๎า ที่จะปรับตัวไปสูํการเป็น Excellent
Center เพื่อสํงเสริมให๎ประเทศไทยมีหนํวยงานที่มีลักษณะเป็น Good Governance Excellent Center ที่
จะสํงเสริมให๎การพัฒนาระบบราชการไทยมีการนาหลักการหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นหลักการที่สาคัญของทุกองค์กร ที่จะทาให๎การบริหาร
จั ดการองค์ กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ใ นการบริห ารจั ดการที่ ดี มี ระบบ มี ค วามโปรํงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน มีความคลํองตัว ทันตํอสถานการณ์ ทาให๎การดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ จึง
ได๎วางเป้าหมายการดาเนินงาน ดังนี้
๑) สถาบั นสํงเสริมการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีคุณสมบัติที่จะเป็น Good
Governance Excellent Center ของประเทศไทยได๎ และต๎องพัฒนาการหารายได๎ให๎ครอบคลุมคําใช๎จํายใน
การบริหารจัดการเพื่อเป็น Center of Excellence ด๎าน Good Governance ของประเทศไทย และเป็น
SDU ต๎นแบบในการให๎บริการด๎าน Good Governance ที่จะชํวยสํงเสริมและดาเนินการให๎เกิดความรํวมมื อ
ระหวํางหนํวยงานภาครัฐ กับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อพัฒนาเรื่อง Good Governance ในแตํ
ละภาคสํวนให๎ดีขึ้น
๒) สถาบันฯ ได๎วางเป้าหมายที่จะต๎องมีการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ และรูปแบบการ
บริการให๎เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีข องประเทศและอาเซียน เพื่อให๎ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร๎าง และบุคลากร ให๎พร๎อมรองรับการ
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นนาของประเทศไทย
๓) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อ
นาเสนอตํอสานักงาน ก.พ.ร. และหนํวยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อจัดตั้งเป็นโครงการในอนาคต พัฒนาบุคลากรด๎าน
วิชาการให๎เป็นผู๎เชี่ยวชาญ สหสาขาวิชา จัดทาฐานข๎อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด๎านการพัฒนา
ระบบราชการ สร๎างเครือขํา ยกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี เพื่อถํายทอดให๎กับหนํวยงานวิจัยพัฒนาจากกลุํมนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต๎น
๔) การพั ฒ นาด๎า นประชาสั ม พั นธ์ ข องสถาบั น ฯ เพื่ อสํ ง เสริ ม ให๎ เ ป็ นที่ รู๎ จัก ในทุก ภาคสํ ว น เพื่ อ
สนับสนุนการเป็ นผู๎รั บผิดชอบหลักด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศ โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูล E-library และเวปไซต์ Best Practices เผยแพรํผลงานด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของ
สถาบันฯ ให๎เป็นที่รู๎จัก สร๎างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให๎กลุํมลูกค๎าเป้าหมายและหนํวยงานภายนอกได๎รับรู๎
วําเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นนาของประเทศไทย และเพิ่มชํองทางการ
ประชาสัมพันธ์หนํวยงาน
๕) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ให๎เกิดการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตํอการ
ให๎บริการเพื่อรักษาผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํและดึงดูดกลุํมนักวิจัยที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให๎นางานโครงการมา
ผํานสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น ด๎วยการปรับปรุงระเบียบและข๎อปฏิบัติในการทางาน พัฒนาโครงสร๎างองค์กร
คําตอบแทน และเตรียมพร๎อมบุคลากรให๎มีความคลํองตัวในการทางานเพื่อรองรับศูนย์ความเป็ นเลิศ พัฒนา
ความคลํองตัวในการทางานให๎มากขึ้น แก๎ปจญหาระเบียบด๎านการเงินและการพัสดุ จัดหาแหลํงเงินทุนในการ
วิจัยพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด๎านการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีใหมํๆ ในอนาคตตํอไป
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๑.๔ ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของสานักงาน ก.พ.ร.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและบทบาทของสานักงาน ก.พ.ร.
การปฏิรูประบบราชการขนานใหญํในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เริ่มต๎นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการ ทาให๎มีการปรับปรุงแก๎ ไขกฎหมายวําด๎วยระเบียบ
บริหารราชการแผํนดินและกฎหมายวําด๎วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีผลบังคับใช๎มาตั้งแตํวันที่ ๓
ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ น ต๎น มา โดยเฉพาะการนาหลักการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดีห รือธรรมาภิบาล
(Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหมํ (New Public Management) เข๎ามาประยุกต์ใช๎
ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏใน มาตรา ๓/๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผํนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมี ห ลั ก การสาคั ญ คื อ การ บริหารราชการแผํนดินต๎องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยํางยิ่งให๎คานึงถึงความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน การเปิดเผยข๎อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกลําว จึ ง ได๎ มี ก ารประกาศใช๎
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให๎สํวนราชการ
และข๎าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 40/1 ในการ
ปฏิบัติราชการของสํวนราชการภายในกรม ถ๎าการปฏิบัติราชการใดของสํวนราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการ
ให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วยและหากแยกการบริหารออกเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษจะ
บรรลุเป้าหมายตามมาตรา 3/1 ยิ่งขึ้น สํวนราชการดังกลําว โดยความเห็นชอบของคณะรัฐ มนตรีจะแยกการ
ปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใชํเป็นสํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตํ
อยูํในกากับของสํวนราชการดังกลําวก็ได๎ ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ให๎หนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษ มีหน๎าที่ปฏิบัติงานให๎กับสํวนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก
และสนับสนุนภารกิจอื่นของสํวนราชการดังกลําวตามที่ได๎รับมอบหมาย และอาจให๎บริการแกํสํวนราชการอื่น
หนํวยงานของรัฐหรือเอกชน แตํต๎องไมํกระทบกระเทือนตํอภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์แหํงการจัดตั้ง
การจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ แตํเดิมอาศัยอานาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 11 (8)
แหํง พ.ร.บ.ระเบี ยบราชการแผํน ดิน พ.ศ. 2534 โดยการวางระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ
บริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 ตํอมาเพื่อให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษเป็นหนํวยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 จึงได๎บัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษไว๎ในมาตรา 40/1 โดยให๎สํวนราชการภายในกรมที่มีลักษณะเป็นงาน
ให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วย และหากแยกงานบริห ารออกเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
แล๎ ว จะชํว ยให๎ บ รรลุ เป้ าหมายตามหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดียิ่งขึ้น สํ ว นราชการ
ดังกลําวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษซึ่งมิใชํเป็นสํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตํอยูํในกากับของสํวนราชการก็ได๎
ประกาศ ก.พ.ร. เรื่ อ งการแปลงสภาพของสถาบั น สํ งเสริ ม การบริ ห ารกิจ การบ๎ านเมื อ งที่ ดี
สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2547 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
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ประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 ได๎มีการพิ จารณามีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดโครงสร๎าง
องค์กรรูปแบบที่ไมํใชํสํวนราชการ : หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ โดยการดาเนินงานของสถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีภารกิจเกี่ยวกับการให๎บริการสานักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แกํการให๎บริการสาธารณะได๎อยํางกว๎างขวาง กํอให๎เกิดความคลํองตัว คุ๎มคํา และสามารถลด
คําใช๎จํายภาครัฐลงได๎ ตลอดจนสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ พัฒนาความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ในการขั บ เคลื่ อนและผลั ก ดัน ให๎ ระบบราชการบรรลุ ต ามเจตนารมณ์ ของมาตรา ๓/๑ แหํ ง
พระราชบัญญัติดังกลําว สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มี บ ทบาทสาคั ญ ในการ
พั ฒ นาระบบราชการให๎ ด าเนิ น ไปอยํ า งตํ อ เนื่ อ งและบั ง เกิ ด ผลอยํ า งเป็ น รู ป ธรรม ดั ง จะเห็ น ได๎ จ ากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ อันประกอบด๎วย ยุทธศาสตร์ ๗ ประการ
ได๎แกํ
๑) การสร๎างความเป็นเลิศในการให๎บริการประชาชน
๒) การพัฒนาองค์การให๎มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
๔) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
๕) การสํงเสริมระบบการบริหารกิจการบ๎านเมืองแบบรํวมกัน ระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
๖) การยกระดับความโปรํงใสและสร๎างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผํนดิน
๗) การสร๎างความพร๎อมของระบบราชการไทยเพื่อเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ เพื่อให๎สามารถบรรลุ เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย ๓ ประการ
กลําวคือ (๑) สร๎างความเชื่อถือไว๎วางใจ (Trustworthy) (๒) พัฒนาสุขภาวะ (Healthy) (๓) มุํงสูํความยั่งยืน
(Sustainable)
 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบทบาทของสถาบันฯ
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์ และวิธี การบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนด
หลักเกณฑ์การบริหารราชการให๎มีเป้าหมายหลัก ๗ ประการ ได๎แกํ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒)
เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไมํมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจาเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสํวนราชการให๎ทันตํอสถานการณ์ (๖) ประชาชน
ได๎รับความสะดวก ตอบสนองความต๎องการ และ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยํางสม่าเสมอ
ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมื องที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. มีความจาเป็นที่จะต๎องมีหนํวยงานที่ทาหน๎าที่สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให๎สํวนราชการตํางๆ มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ทั้ ง ในด๎ า น
องค์ ค วามรู๎ ใ นการบริ ห ารงานภาครั ฐ การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษ
ในการเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การให๎คาปรึกษา วิจัยและพัฒนา
รูปแบบ มาตรการ และเครื่องมือการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี รวมถึ ง การพั ฒ นา
เครื อ ขํ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ในการเสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่ง สถาบั น สํ ง เสริ ม
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การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี มีบทบาทในการสนับสนุนตํอภารกิจของสานักงาน ก.พ.ร. ดังกลําวมาโดย
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผํานมา
 แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
เพื่อ ให๎ ก ารดาเนิ น งานของสถาบัน ฯ เป็น ไปโดยมีทิ ศทางที่ ชัดเจน โปรํงใส สามารถติด ตาม
ตรวจสอบวัดผลได๎ และมีความสอดคล๎องกับทิศทางการดาเนินงานของสานักงาน ก.พ.ร. สถาบันฯ ได๎กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 255๗ มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ศึกษา รวบรวม วิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎และนวัตกรรมด๎านการพัฒนาระบบ
ราชการ และการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ 1) ศึกษารวบรวมข๎อมูลความรู๎และจัดตั้งศูนย์ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
2) พัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารที่เป็นนวัตกรรมทางการบริหารงานตามหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ให๎บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และ
การสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ 1) ให๎บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีแกํหนํวยงานภาครัฐและเอกชน
2) นาความรู๎ที่เกิดขึ้นจากการให๎บริการทางวิชาการมาจัดระบบ และพัฒนาเพื่อการ
นาไปประยุกต์ใช๎ตํอไปในอนาคต
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาผู๎นาการเปลี่ยนแปลงในระดับตํางๆ เพื่อขับเคลื่ อนและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบราชการและการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ 1) พัฒนาผู๎บริหารระดับต๎น กลาง และสูง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อให๎มีขีดสมรรถนะในการเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลง
และเป็นเครือขํายในการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
2) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด๎านการบริหารที่ได๎มาตรฐานระดับนานาชาติ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเครือขํายความรํวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการ และการสํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งให๎ เ ชื่ อ มโยงทั่ ว ถึ ง ใน
ระดับประเทศและนานาชาติ
กลยุทธ์ 1) พัฒนาความรํวมมือกับหนํวยงานและสถาบันทางวิชาการทั้งในและตํางประเทศ
ให๎ เป็ น เครื อขํายในการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู๎เกี่ยวกับสํ งเสริมการบริห ารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี
2) พั ฒ นาชุ ม ชนผู๎ ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบราชการและการสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี

19

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาและเผยแพรํองค์ความรู๎และตัวอยํางประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและ
บริหารงานหนํวยให๎บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit)
กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบบริหารงานด๎านตําง ๆ ของสถาบัน โดยทาควบคูํไปกับการศึกษา
บันทึกไว๎เป็นองค์ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารหนํวยงานให๎บริการรูปแบบพิเศษ
สาหรับนาไปใช๎ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเผยแพรํ
2) จัดให๎มีการเผยแพรํแลกเปลี่ ยนความรู๎และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริห าร
หนํวยให๎บริการรูปแบบพิเศษ
สถาบันได๎ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว๎ เพื่อให๎สอดคล๎องกับทิศทางการดาเนินงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. ภายใต๎ความเชื่อมโยงกับทุกมิติทั้ง ๔ มิติ เพื่อนาไปสูํผลลัพธ์ที่ต๎องการที่จะแสดงทิศทางและ
การเชื่อมโยงเป้าหมายตํางๆ ของสถาบันในแตํละด๎านได๎อยํางเป็ นรูปธรรม และถํายทอดกลยุทธ์ไปสูํบุคลากร
ของสถาบันให๎มีความเข๎าใจได๎อยํางชัดเจน ที่จะทาให๎ทั้งผู๎บริหารและบุคลากรสามารถนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ให๎เกิดผลได๎อยํางแท๎จริง (แผนภาพที่ 4) ดังนี้
๑) มิตดิ า๎ นการพัฒนาองค์กร ประกอบด๎วยการพัฒนาระบบบริหาร โดยการจัดหาเครือขําย
พันธมิตรที่ปรึกษาและพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะของคณะที่ปรึกษาและผู๎ปฏิบัติงาน
ประจา การพัฒนากระบวนการ โดยการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ติดตามผลการดาเนินงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศูนย์การจัดการความรู๎สนับสนุ น
การสํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ๎ านเมื องที่ดี การพั ฒ นาความเป็ นอิส ระ โดยการระดมทุน จัดตั้งองค์กรที่
สนับสนุนสํงเสริมการพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๒) มิติ ด๎ า นกระบวนการภายใน ประกอบด๎ ว ยการพั ฒ นาระบบราชการ โดยสนั บ สนุ น
สานักงาน ก.พ.ร. ในการให๎บริการทางวิชาการ การทดลองนวัตกรรมทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การให๎คาปรึกษาการพัฒนาองค์การ โดยรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนในการ
วิ จั ย และพั ฒ นาให๎ ค าปรึ ก ษาและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล การวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู๎ ด๎ า น Good
Governance โดยการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ แบบมาตรการและเครื่องมือการบริหารที่เป็นนวัตกรรมใน
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี การสร๎างประชาคมเครือขํายด๎าน Good Governance โดยการพัฒนา
เครือขํายความรํวมมือในการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองให๎เป็นสถาบันทางสังคม การพัฒนารูปแบบ
การบริหารหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ โดยพัฒนาและเผยแพรํความรู๎และตัวอยํางประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดตั้งและบริหารงานหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
๓) มิติด๎านคุณภาพ ประกอบด๎วยการให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. โดยริเริ่มนวัตกรรม
ทางการบริ ห ารและสํ ง เสริ มเผยแพรํ การพัฒ นาระบบราชการตามนโยบายมาตรการยุ ท ธศาสตร์อ ยํา งมี
ประสิทธิผล สํวนราชการที่รับบริการ ได๎รับคาปรึกษาและบริการทางวิชาการที่นาไปสูํการพัฒนาการบริหาร
กิจการบ๎ านเมืองที่ดี รัฐ บาล/คณะรั ฐมนตรี มีนวัตกรรมในการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ได๎
เผยแพรํและนาไปสูํการยกระดับการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ก.พ.ร.ของสํวน
ราชการ มีเวทีสาหรับประชาคมผู๎ปฏิบัติและเครือขํายการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี หนํ วยให๎บริการรู ปแบบพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และพัฒ นาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารหนํว ย
บริการรูปแบบพิเศษ
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ยุทธศาสตร์
สถาบันฯ

ยุทธศาสตร์
สานักงาน ก.พ.ร.

๔) มิติด๎านประสิทธิผลที่ทาให๎การพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในสํวนราชการ
ดาเนินการได๎สาเร็จลุํลํวงตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว๎ ตลอดจนทาให๎ระบบบริหารราชการแผํนดินของ
ประเทศไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและสร๎างประโยชน์สุขให๎เกิดกับประชาชน
การสร๎างความ
เป็นเลิศในการ
ให๎บริการ
ประชาชน

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ราชการ/GG

ศึกษารวบรวมวิจัยและ
พัฒ นาองค์ความรู๎และ
นวัตกรรมด๎านการ
พัฒ นาระบบ
ราชการ/GG

การยกระดับ
ความโปรํงใส
และสร๎างความ
เชื่อมั่นศรัทธาใน
การบริหาร
ราชการแผํนดิน

การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
สินทรัพย์ของ
ภาครัฐให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด

ให๎บริการทางวิชาการ
เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการพัฒ นา
ระบบราชการ/GG

ผู๎นาการเปลี่ยนแปลง
ในระดับตํางๆเพื่อ
ขับเคลื่อน/สนับสนุน
การพัฒ นาระบบ
ราชการ/GG

การสร๎างความ
พร๎อมของระบบ
ราชการไทยเพื่อ
เข๎าสูํการเป็น
ประชาคม
อาเซียน

การวางระบบ
การบริหารงาน
ราชการแบบ
บูรณาการ

พัฒนาเครือขํายความ
รํวมมือและการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบราชการ
การสํงเสริม การบริหาร
กิจการบ๎านเมืองให๎
เชื่อมโยงทั่วถึงใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ

การสํงเสริมระบบ
การบริหารกิจ การ
บ๎านเมืองแบบ
รํวมกัน ระหวําง
ภาครัฐ
ภาคเอกชนและ
ประชาชน

พัฒ นาและเผยแพรํ
องค์ความรู๎และ
ตัวอยํางประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดตั้งและ
บริหารงาน SDU

การพัฒนาองค์กร

กระบวนการภายใน

คุณภาพ

ประสิทธิผล

ระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีแ ละสร้างประโยชน์สุขให้ เกิด ขึ้นกับประชาชน

การพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในส่วนราชการสามารถดาเนินการได้สาเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้

สานักงาน ก.พ.ร.

ส่วนราชการที่รับบริการ

รัฐ บาล/คณะรัฐ มนตรี

ก.พ.ร.ของส่วนราชการ

หน่วยให้บริการรูปแบบ
พิเศษ

• สามารถริเริ่มนวัตกรรม
ทางการบริหารและ
สํงเสริมเผยแพรํการ
พัฒนาระบบราชการตาม
นโยบายมาตรการ
ยุทธศาสตร์อยํางมี
ประสิทธิผล

• ได๎รับคาปรึกษาและ
บริการทางวิชาการที่
นาไปสูํการพัฒนาการ
บริหารกิจ การบ๎านเมืองที่
ดี

• มีนวัตกรรมในการสํงเสริม
การบริหารกิจ การ
บ๎านเมืองที่ดีที่ได๎เผยแพรํ
และนาไปสูํการนกระดับ
การบริหารจัดการตาม
หลักการบริหารกิจ การ
บ๎านเมืองที่ดี

• มีเวทีสาหรับประชาคมผู๎
ปฏิบัติและเครือขํายการ
จัดการตามความรู๎
เกี่ยวกับการบริหาร
กิจ การบ๎านเมืองที่ดี

• มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
และพัฒนาองค์ความรู๎
เกี่ยวกับการบริหารหนํวย
ให๎บริการรูปแบบพิเศษ

สนับสนุน การพัฒนาระบบ
ราชการ

ให้คาปรึกษาการพัฒนา
องค์การ

วิจัยและพัฒ นาองค์
ความรู้ด้าน GG

สร้างประชาคมเครือข่าย
GG

พัฒ นารูปแบบการบริห าร
SDU

• สนับสนุนสานักงาน
ก.พ.ร.ในการให๎บริการ
ทางวิชาการ การทดลอง
นวัตกรรมทางการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษ ย์

• รํวมมือกับสํวนราชการ
หนํวยงานภาครัฐและ
เอกชนในการวิจ ัยและ
พัฒนาให๎คาปรึกษาและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล

• วิจ ัยและพัฒนาองค์
ความรู๎แบบมาตรการและ
เครื่องมือการบริหารที่
เป็นนวัตกรรามในการ
บริหารกิจ การบ๎านเมือง
ที่ดี

• พัฒนาเครือขํายความ
รํวมมือในการสํงเสริมการ
บริหารกิจ การบ๎านเมือง
ให๎เป็นสถาบันทางสังคม

• พัฒนาและเผยแพรํองค์
ความรู๎และตัวอยําง
ประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดตั้งและบริหารงาน
หนํวยให๎บริการรูปแบบ
พิเศษ

พัฒ นาระบบบริหาร

พัฒ นากระบวนการ

พัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

พัฒ นาความเป็นอิสระ

• จัดหาเครือขํายพันธมิตรที่ปรึกษา
และพัฒนาระบบประเมิน
สมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะ
ของคณะที่ปรึกษาและ
ผู๎ปฏิบัติงานประจ า

• พัฒนาระบบบัญชีการเงิน ระบบ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ติดตามผลการดาเนินงาน

• พัฒนาระบบ ICT และพัฒนาศูนย์
จัดการความรู๎สนับสนุนการ
สํงเสริมการบริหารกิจ การ
บ๎านเมืองที่ดี

• ระดมทุนจัดตั้งองค์กรที่สนับสนุน
สํงเสริมการพัฒนาระบบบริหาร
กิจ การบ๎านเมืองที่ดี

แผนภาพที่ 4 แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
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ตารางที่ ๕ แสดงโครงการที่ได๎ดาเนินการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของสานักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักงาน ก.พ.ร. ด๎านตํางๆ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.
แผนงานโครงการ
ประเด็ นยุท ธศาสตร์ที่ 1 การสร๎างความเป็น เลิ ศในการให๎บริการ
(1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานบริการประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
ประชาชน
แข่ ง ขั นของประเทศ เป็ น โครงการที่ ไ ด๎ รับ มอบหมายจากส านั กงาน ก.พ.ร. ให๎ส ถาบั น ฯ ด าเนิ น การโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให๎หนํวยงานภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการให๎บริการโดยยึดความต๎องการ
ของผู๎ รับ บริการทั้ งภาคประชาชนและภาคธุ รกิจเป็น ศูน ย์กลาง เพื่ อเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแขํง ขัน ของ
ประเทศ เพื่อสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐสามารถพัฒนาการให๎บริการที่มุํงเน๎นให๎เกิดการจัดการบริการเชิงรุก และ
พัฒนาไปสูํการให๎บริการที่มีรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายตรงกับความต๎องการของประชาชนและภาคธุรกิจ
เพื่อให๎มีระบบติดตามประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ
(2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว” เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับ
มอบหมายจากกรมการทํองเที่ยวในการดาเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท ภารกิจ และการจัด
โครงสร๎างองค์กรของกรมการทํองเที่ยวให๎มีความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนา
ของประเทศ และเพื่อศึกษาบทบาท ภารกิจ และความสัมพันธ์ในการทางานรํวมกันระหวํางกรมการทํองเที่ยวกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อพัฒนาระบบการบริหารและการบูรณการการดาเนินงานด๎านการทํองเที่ยวของประเทศ
ให๎มีประสิทธิภาพที่ยั่งยืนและสอดคล๎องกับการพัฒนาของประเทศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาองค์การให๎มีขีดสมรรถนะสูงและ
(1) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง เป็นโครงการที่
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจรับรองคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานของสํวนราชการ และจังหวัด และสํงเสริมหนํวยงานของรัฐสมัครขอรับรางวัล
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(2) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ
เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนิน การโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด๎านการบริหารสาหรับหนํวยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
(Fundamental) บนหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทยให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศ อยํางเหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎องกับสถานการณ์ในปจจจุบัน โดยได๎

22

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.

แผนงานโครงการ
เพิ่มเนื้อหาในสํวนของการจัดทาข๎อตกลงระดับการให๎บริการ (Service Level Agreement) การมีขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให๎บริการการอานวยความสะดวก ต๎นทุนคําใช๎จํายและกฎระเบียบของภาครัฐที่สนับสนุนการ
ดาเนินธุรกิจ เพื่อการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานข๎าราชการ
และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎านการพัฒนาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยน
ความรู๎และประสบการณ์ระหวํางกัน ตลอดจนเรียนรู๎จากกรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน
เปรียบเทียบ เป็นการสํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทาหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนาด๎านการ
พัฒนาระบบราชการของสํว นราชการตํา ง ๆ เป็น นักพัฒ นาระบบราชการอยํา งมืออาชี พ เพื่ อยกระดั บ
ประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการ ให๎ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกา
วําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศอยํางเหมาะสม ทันสมัย
สอดคล๎องกับสถานการณ์ในปจจจุบัน และการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
(3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จานวน ๓ รุํน ได๎แกํ รุํนที่ ๖ รุํนที่ ๗
และรุํนที่ ๘ มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแตํละรุํน ๒๒ เดือน ผู๎เข๎ารับการอบรมประกอบด๎วย ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํม
บุคคลผู๎ เพิ่ ง ส าเร็จ การศึกษา กลุํม บุ คคลจากภาคเอกชน หนํ ว ยงานหรือองค์ การระหวํ า งประเทศ และกลุํ ม
ข๎าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลง(Change Leader) โดยสามารถเป็นได๎
ทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer& Planner) และนักปฏิบัติ
(Operator) อยํางสมดุล รวมถึงพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎สามารถเป็นผู๎นาในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้ง
ในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการองค์การ การนายุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสูํการปฏิบัติ
ให๎บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นผู๎นานวัตกรรม (Innovation) ด๎านการบริหารใหมํ ๆ มาพัฒนาหนํวยงานภาครัฐที่
มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให๎มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยไปสูํระดับการแขํงขันในเวทีโลก
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอยํางแท๎จริง
(4) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม”
สถาบันฯได๎ดาเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ได๎รับความรู๎พื้นฐานในหลัก
บรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจเพื่อให๎ผู๎ประกอบการมีมาตรฐานการดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และ
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แผนงานโครงการ
เพื่อให๎ผู๎ประกอบการสามารถนาองค์ความรู๎พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจในการ
สร๎างขีดความสามารถทางการแขํงขันเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นการรับรองวําผู๎ประกอบการที่ได๎
ผํานการอบรมนั้นสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต๎องการใช๎บริการค้า
ประกันโครงการผู๎ประกอบการรายใหมํของ บสย. ได๎
(5) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรแนวทางการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต” เป็นโครงการที่
สถาบันฯดาเนินการฝึกอบรมสาหรับกรมการจัดหางาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารความพร๎อมตํอสภาวะวิกฤต และเพื่อให๎สามารถจัดทาแผนงานเพื่อเตรียมความพร๎อม
ให๎หนํวยงานสามารถตอบสนองตํอสภาวะฉุกเฉินที่สํงผลให๎การปฏิบัติงานของหนํวยงานต๎องหยุดชะงักหรือไมํ
สามารถให๎บริการได๎อยํางตํอเนื่อง
(6) โครงการจั ด ท าหลั ก สู ต รและฝึ ก อบรมผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง “หลั ก สู ต ร นั ก บริ ห ารขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับสูง (Tourism Expert:T-Expert)” เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับมอบหมาย
จากสานักงานปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬาให๎ดาเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะและ
ศักยภาพบุคลากรการทํองเที่ยวให๎เป็นนักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทํองเที่ยวไทยมืออาชีพ ให๎สามารถ
พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวไทยเทําเทียมระดับโลกได๎ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงแผนยุทธศาสตร์สูํ
แผนปฏิบัติ การที่ป ฏิบั ติได๎ จริง ผํานกระบวนการเรียนรู๎แบบจ าลองการปฏิบั ติจ ริง ที่สอดรับการลั กษณะการ
ทํองเที่ยวไทย มีการบูรณาการการทางานขององค์กร หนํวยงาน และภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง และเพื่อสร๎างเครือขําย
การพัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวไทยผํานกระบวนการศึกษาเรียนรู๎เชิงปฏิบัติการรํวมกัน
(7) โครงการจั ดทาหลัก สูตรและฝึก อบรมผู้บ ริหารระดับกลาง “หลัก สูตร นัก บริห ารขั บเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระดับกลาง (Tourism Professional: T-PRO)” เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับ
มอบหมายจากสานักงานปลัดกระทรวงทํองเที่ยวและกีฬาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาหลักสู ตรการบริหารจัดการ
ด๎านการทํองเที่ยวเพื่อเตรียมความพร๎อมในการเปิดเสรีอาเซียนการบริการในประชาชมอาเซียนสาหรับผู๎บริหาร
ระดับ กลาง เพื่ อสร๎างผู๎ บริหารระดับ กลางด๎ า นการทํ องเที่ ยวที่ มีค วามรู๎ค วามสามารถและสมรรถนะและขีด
ความสามารถสูง พร๎อมที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรไปสูํเป้าหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
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แผนงานโครงการ
และเกิดประสิทธิผล
(8) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร” เป็นโครงการที่สถาบันฯ
ได๎ดาเนินโครงการสาหรับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกั บการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สามารถนาไปปรับใช๎ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กรได๎อยําง
เหมาะสมและเพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่ขององค์กรมีความตื่นตัว พร๎อมรับตํอนโยบายและดาเนินการได๎อยํางเหมาะสมกับ
การเป็นองค์กรที่มีการกากับดูแลตนเอง/บรรษัทภิบาล
(9) โครงการที่ปรึกษา เรื่อง “บทบาทสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และองค์กรนโยบาย
และแผนภาครัฐและเอกชนกับการพัฒนาประเทศ” เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับมอบหมายจากสานักงานสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจ และสั ง คมแหํง ชาติ ใ ห๎ด าเนิ น โครงการโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ปรับ ปรุง โครงสร๎า งและการ
ดาเนินการให๎เป็น องค์กรหรือสถาบัน วิชาการเชิ งประยุ กต์ เพื่ อเสนอแนวทางการสร๎างระบบและฐานข๎อมู ล
นโยบายสาธารณะของประเทศ และเพื่อศึกษาและวิเคราะห์การจัดทาความเห็นและข๎อเสนอแนะของสภาที่
ปรึกษาฯที่ดี มีลักษณะโดดเดํนและมีความสอดคล๎องกับการสะท๎อนประเด็นปจญหาและทางออกของนโยบาย
สาธารณะของประเทศ รวมทั้งเพื่อเสริมสร๎างและพัฒนาองค์ความรู๎ของบุคลากรสานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบ
(1) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
บูรณาการ
ราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน
ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํวนราชการและจังหวัดให๎มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ เพื่อติดตาม
ความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํวนราชการ
และจังหวัด ที่มีการปฏิบัติราชการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุขของประชาชน
(2) โครงการเจรจาข้อตกลงและจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด
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แผนงานโครงการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎สํวนราชการสามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรม เพื่อให๎จังหวัดสามารถจัดทาคา
รับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการ
ของกลุํมจังหวัดและจังหวัด
(3) โครงการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎
สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน) และ
เตรียมความพร๎อมสาหรับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(4) โครงการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้าหนัก และค่าเป้ าหมาย และจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก
สานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 สามารถจัดทาคารับรองการปฏิบั ติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได๎อยําง
เหมาะสม และเพื่ อ ให๎ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของหนํ ว ยงานของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ
(5) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให๎องค์การมหาชนสามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได๎
อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติง าน/แผนยุทธศาสตร์ของหนํวยงาน และเพื่อให๎การติด ตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และหนํวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะมีคุณภาพ ได๎รับการ
ยอมรับ
(6) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗”
เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎ รับมอบหมายจากส านักงานเลขาธิการสภาผู๎ แทนราษฎรให๎ดาเนินโครงการโดยมี
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แผนงานโครงการ
วัตถุประสงค์เพื่อให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด๎วยความโปรํงใส เป็น
ธรรม เที่ยงตรง นําเชื่อถื ออยํางเป็นมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ และสามารถดาเนิ้นการตามกรอบการ
ประเมินผล การปฏิบัติราชการของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ได๎อยํางเหมาะสม
รวมทั้งเพื่อให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภามีการสารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการในภาพรวมขององค์กรและนาผล
ของการประเมินงานมาเพื่อใช๎ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานได๎อยํางเหมาะสมและสร๎างความพึงพอใจให๎กับ
ผู๎รับบริการ และเพื่อให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถใช๎แนวทางการดาเนินงานตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสํวนราชการสังกั ดรัฐสภาและยุทธศาสตร์การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของสํวนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐)
(7) โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด/๑๘ กลุ่มจังหวัด” เป็น
โครงการที่สถาบันฯได๎รับมอบหมายจากสานักงานสถิติแหํงชาติให๎ดาเนินโครงการโดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อบูรณการ
ข๎อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ให๎ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุํมจังหวัด และจัดทาแผนพัฒนาสถิติ
จังหวัดและกลุํมจังหวัด และรายงานสถานการณ์ประจาปี รวมทั้งพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎านสถิติขององค์กร
ภาครัฐให๎มีความเป็นมืออาชีพด๎านข๎อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อสร๎างวัฒนธรรมในการผลิตและใช๎ข๎อมูลสถิติและ
สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 การสํ ง เสริ ม ระบบการบริ ห ารกิ จ การ
(1) โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศู นย์กลาง เป็นโครงการที่ได๎รับ
บ๎านเมืองแบบรํวมกัน ระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
มอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างกลไกในการกระตุ๎นให๎เกิด
แรงจูง ใจในการสํง เสริมการมีสํว นรํวมของประชาชน ในการบริหารราชการส าหรับ สํวนราชการระดั บกรม/
เทียบเทํา และจังหวัด เพื่อสํงเสริมให๎เกิด วัฒนธรรมการทางานที่ให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชนใน
การบริหารราชการที่เ ป็น การมีสํว นรํว มอยํา งมีค วามหมาย (Meaningful Participation) และสนับ สนุน
กรณีศึกษาที่ดีสาหรับการขยายผลตํอไป
(2) โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับองค์การมหาชน และหนํวยงานของ
รัฐรูปแบบอื่น อันสอดคล๎องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎ านเมืองที่ดี และเสริมสร๎างความรํวมมือ
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แผนงานโครงการ
ระหวํางองค์การมหาชน หนํวยงานกลาง และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข๎อง
(3) โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘๒๕๖๑)” เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับมอบหมายจากสถาบันระหวํางประเทศเพื่อการค๎าให๎ดาเนินโครงการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจาปี ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๑) ของ
สถาบันระหวํางประเทศเพื่อการค๎าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ มีเหตุผล
เนื่องมาจากในปีงบประมาณ 2557 เป็นปีที่สถาบันระหวํางประเทศเพื่อการค๎าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จะครบกาหนดการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันระหวํางประเทศเพื่อการค๎าและการพัฒนา (องค์การ
มหาชน) ปีงบประมาณ 2554–2557 ทางสถาบันระหวํางประเทศเพื่อการค๎าและพัฒนาจึงมีความจาเป็นต๎อง
ทบทวนผลสาเร็จของการดาเนินการตามเป้าหมายที่ระบุตามแผนยุทธศาสตร์ และจาเป็นต๎องพิจารณาบทบาท
และความท๎าทายตํอความสาเร็จขององค์กรในอนาคต ทั้งในสํวนที่เป็นวัตถุประสงค์ตามกรอบข๎อตกลงความ
รํวมมือระหวํางรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติ และตามภารกิจหลักตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ระหวํางประเทศเพื่อการค๎าและการพัฒนา พ.ศ. 2544 ให๎มีความสอดคล๎องกับสภาวการณ์ด๎านการค๎าการลงทุน
ในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอยํางยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่มีการขยายตัวอยํางชัดเจนตามกรอบ
ความรํวมมือของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่จะเริ่มดาเนินการอยํางเป็นรูปธรรม ในปี พ.ศ.
2558 และนอกจากนี้ยังจาเป็นต๎องพิจารณาในกรอบความรํวมมือแบบหุ๎นสํวนกับองค์กรระหวํางประเทศอื่นๆ
เชํน องค์การการค๎าโลก (WTO) ที่ประชุมสหประชาชาติวําด๎วยการค๎าและการพัฒนา (UNCTAD) องค์การ
ทรัพย์สินทางปจญญาโลก (WIPO) และธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (ADB) รวมทั้งหนํวยงานภายใน ประเทศอื่นๆ
(4) โครงการจัดทายุทธศาสตร์ แนวทางและแผนงานการพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖” เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับมอบหมาย
จากสานักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม ให๎ดาเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนด
แนวทางและแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทผ๎าและเครื่องแตํงกาย
และเพื่อสนับสนุนให๎มีกลไกการระดมความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดทาแผนงาน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ๎าและเครื่องแตํงกายอยํางมีประสิทธิภาพ
(5) โครงการจัดทายุทธศาสตร์ แนวทางและแผนงานการพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ประเภทของใช้ตกแต่ง ของที่ระลึก ” เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับมอบหมายจากสานักพัฒนา
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.

แผนงานโครงการ
อุตสาหกรรมชุมชน กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม ให๎ดาเนิน โครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางและ
แผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทของใช๎ตกแตํง ของที่ระลึก และเพื่อ
สนับสนุนให๎มีกลไกการระดมความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดทาแผนงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของใช๎ตกแตํง ของที่ระลึกอยํางมีประสิทธิภาพ
(6) โครงการจัดทายุทธศาสตร์ แนวทางและแผนงานการพัฒนาสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม” เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับมอบหมายจากสานักพัฒนาอุตสาหกรรม
ชุมชน กรมสํงเสริมการเกษตร ให๎ดาเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางและแผนงานยุทธศาสตร์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม และเพื่อสนับสนุนให๎มีกลไกการระดม
ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในการจัดทาแผนงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่มอยํางมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปรํงใสและสร๎างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผํนดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร๎างความพร๎อมของระบบราชการไทย
เพื่อเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน
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๑.๕ ข้อตกลงการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด
สานักงาน ก.พ.ร ได๎กาหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎งให๎
สถาบันฯ ทราบลํวงหน๎าเป็นประจาทุกปีงบประมาณ ซึ่งในชํวงเวลาที่ผํานมาตั้งแตํเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบั น ฯ ได๎ ล งนามในข๎ อ ตกลงการใช๎ บ ริ ก าร และการ
ให๎บริการ จานวน 11 โครงการ ดังนี้
๑) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จานวน ๓ รุํน ได๎แกํ รุํนที่ ๖ รุํนที่ ๗
และรุํนที่ ๘ มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแตํละรุํน ๒๒ เดือน ผู๎เข๎ารับการอบรมประกอบด๎วย ๓ กลุํม ได๎แกํ
กลุํมบุคคลผู๎เพิ่งสาเร็จการศึกษา กลุํมบุคคลจากภาคเอกชน หนํวยงานหรือองค์การระหวํางประเทศ และกลุํม
ข๎าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู๎ นาการเปลี่ยนแปลง(Change Leader) โดยสามารถ
เป็นได๎ทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer& Planner) และนัก
ปฏิบัติ (Operator) อยํางสมดุล รวมถึงพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎สามารถเป็นผู๎นาในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการองค์การ การนายุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลไปสูํการปฏิบัติให๎บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นผู๎นานวัตกรรม (Innovation) ด๎านการบริหารใหมํ ๆ มา
พัฒนาหนํวยงานภาครัฐที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให๎มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
ไปสูํระดับการแขํงขันในเวทีโลกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอยํางแท๎จริง
2) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก
สานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํวนราชการและจังหวัดให๎มีคุณภาพและเป็นที่
ยอมรับ เพื่อติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ของสํวนราชการและจังหวัด ที่มีการปฏิบัติราชการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ และประโยชน์
สุขของประชาชน
3) โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง เป็นโครงการที่
ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจรับรองคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานของสํวนราชการ และจังหวัด และสํงเสริมหนํวยงานของรัฐสมัครขอรับ
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
4) โครงการพั ฒนาศักยภาพขององค์ก ารมหาชนและหน่ว ยงานของรั ฐ รู ปแบบอื่น ที่มิใ ช่ส่ว น
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ
ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับองค์การมหาชน และ
หนํ ว ยงานของรั ฐรู ป แบบอื่น อัน สอดคล๎ องกับหลั กธรรมาภิบาลของการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และ
เสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางองค์การมหาชน หนํวยงานกลาง และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข๎อง
5) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฎิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร.
ให๎ ส ถาบั น ฯ ดาเนิ น การโดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อให๎ องค์การมหาชนสามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติงาน/แผนยุทธศาสตร์ของ
๓๐
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หนํ ว ยงาน และเพื่ อ ให๎ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และหนํวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะมีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ
6) โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นโครงการที่ได๎รับ
มอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างกลไกในการกระตุ๎นให๎เกิด
แรงจูงใจในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน ในการบริหารราชการสาหรับสํวนราชการระดับกรม/
เทียบเทํา และจังหวัด เพื่อสํงเสริมให๎เกิด วัฒนธรรมการทางานที่ให๎ความสาคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน
ในการบริหารราชการที่เป็นการมีสํวนรํวมอยํางมีความหมาย (Meaningful Participation) และสนับสนุน
กรณีศึกษาที่ดีสาหรับการขยายผลตํอไป
7) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรั บรองมาตรฐานวิ ชาชีพที่ปรึ กษาทางการบริ หารในภาค
ราชการ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รการเสริ ม สร๎ า งและพัฒ นาศัก ยภาพที่ ป รึก ษาด๎า นการบริห ารส าหรั บหนํ ว ยงานภาครั ฐ
ระดับพื้นฐาน (Fundamental) บนหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
การพัฒ นาระบบราชการไทยให๎ ส อดคล๎ อ งกั บ ยุ ทธศาสตร์ ประเทศ อยํ างเหมาะสม ทั นสมัย สอดคล๎ องกั บ
สถานการณ์ในปจจจุบัน โดยได๎เพิ่มเนื้อหาในสํวนของการจัดทาข๎อตกลงระดับการให๎บริการ (Service Level
Agreement) การมีขั้นตอนและระยะเวลาการให๎ บริการการอานวยความสะดวก ต๎นทุนคําใช๎จํายและ
กฎระเบียบของภาครัฐที่สนับสนุนการดาเนินธุรกิจ เพื่อการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎าน
การพัฒ นาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ ย นความรู๎และประสบการณ์ ระหวํา งกั น ตลอดจนเรี ยนรู๎ จาก
กรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ เป็นการสํ งเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและ
เจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทาหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนาด๎านการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการตําง ๆ เป็น
นักพัฒนาระบบราชการอยํางมืออาชีพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการ ให๎
ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) ให๎
สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศอยํางเหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎องกับสถานการณ์ในปจจจุบัน และการเตรียม
ความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
8) โครงการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎
สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 6 เดือน) และ
เตรียมความพร๎อมสาหรับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
9) โครงการเจรจาความเหมาะสมของตัว ชี้วัด น้าหนัก และค่าเป้าหมาย และจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก
สานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 สามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได๎
อยํางเหมาะสม และเพื่อให๎การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ
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10) โครงการเจรจาข้อตกลงและจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2558 เป็ น โครงการที่ ได๎ รั บ มอบหมายจากส านั ก งาน ก.พ.ร. ให๎ ส ถาบั น ฯ
ด าเนิ น การโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให๎ สํ ว นราชการสามารถจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรม เพื่อให๎
จังหวัดสามารถจั ดทาคารั บ รองการปฏิบั ติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ได๎อยํางเหมาะสม
สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของกลุํมจังหวัดและจังหวัด
11) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานบริการประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ของประเทศ เป็นโครงการที่ได๎รับ มอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎ สถาบันฯ ดาเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อผลักดัน และสนับสนุนให๎หนํวยงานภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการให๎บริการโดยยึดความ
ต๎องการของผู๎รับบริการทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจเป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
ของประเทศ เพื่อสํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐสามารถพัฒนาการให๎บริการที่มุํงเน๎นให๎เกิดการจัดการบริการเชิง
รุก และพัฒนาไปสูํการให๎บริการที่มีรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายตรงกับความต๎องการของประชาชนและภาค
ธุรกิจ เพื่อให๎มีระบบติดตามประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ
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(๒) การวิจัยและพัฒนา
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
การวิจัยและพัฒนา
สถาบันฯ ได๎เตรียมความพร๎อมสาหรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได๎จัดตั้งศูนย์
ขับเคลื่อนความพร๎อมสูํประชาคมอาเซี ยน การพัฒนางานบริการวิชาการใหมํๆ เพื่อให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของลูกค๎าที่อยูํในชํวงระหวํางการเตรียมความพร๎อมขององค์กรเพื่อเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่ง ในขณะนี้ ยั งไมํเ กิด คํ าใช๎จํ ายๆ ใด เนื่ อ งด๎ ว ยสถาบัน ฯ ได๎ มีน โยบายในการประหยั ดคํ าใช๎จํ า ย จึง ได๎ ใ ช๎
ทรัพยากรเดิมที่มีอยูํแล๎ว สถาบันฯ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรอบรม Public Course ที่มุํงเน๎นหลักสูตรที่สถาบัน
ฯ มีความเชี่ยวชาญ เชํน ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร โดยสถาบันฯ ได๎พัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่อง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เกิดความตื่นตัวในการนาหลักธรรมาภิบาลใน
การกากับดูแลองค์การให๎เกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรมในทุกภาคสํวน รวมถึงการเน๎นถึงความสาคัญของการบริหาร
จัดการองค์กรอยํางมีธรรมาภิบาลเพื่อให๎องค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนเป็นองค์กรที่ โปรํงใส
สามารถตรวจสอบได๎
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ได๎จัดอบรมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหาร
จัดการองค์กร” ให๎กับบริ ษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด ระหวํางเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2556
จานวน 6 รุํนๆ ละ 100 คน มีกลุํมเป้าหมายคือ เจ๎าหน๎าที่ของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด โดยผล
การดาเนินการจัดอบรมดังกลําว ได๎ทาให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล สามารถนาไปปรับใช๎ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์การได๎อยํางเหมาะสม และ
มีความตื่นตัว พร๎อมรับนโยบายและดาเนินการได๎อยํางเหมาะสมกับการเป็นองค์กรที่มีการกากับดูแลตนเองที่
ดี/บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ทั้งนี้ สถาบันฯ มีรายได๎จากจัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อ
การบริ ห ารจั ดการองค์กร เป็ น จ านวนเงิน รวมทั้งสิ้ น 330,000 บาท และมีคําใช๎จํายจากการจัดอบรม
ดังกลําว รวมจานวนเงินทั้งสิ้น 149,530 บาท
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎มอบหมายให๎สถาบันฯ ได๎ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุํงเน๎นและสํงเสริมให๎ผู๎บริหารของ
หนํวยงาน ได๎แกํ สํวนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และอื่นๆ
ตลอดจนผู๎บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน และการกากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี อัน
จะนาไปสูํการพัฒนางานและพัฒนาตนให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องเหมาะสมตํอไป รูปแบบของการอบรม มี 3 สํวน
ได๎แกํ การเรียนรู๎ในห๎องเรียน การจัดทาเอกสารวิชาการสํวนบุคคล และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยการ
เรียนรู๎ในห๎องเรียน ประกอบด๎วย 7 หมวด ได๎แกํ
หมวดที่ 1 ภาพรวมของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หมวดที่ 2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หมวดที่ 3 แนวโน๎มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 4 นโยบายสาธารณะ
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หมวดที่ 5 การบริหารภายใต๎โลกแหํงการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 6 ภาวะผู๎นา
หมวดที่ 7 สรุปรวมยอด
สถาบันฯ ได๎ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับ
นักบริหารระดับสูง รุํนที่ ๑ ไปเรียบร๎อยแล๎ว ระหวํางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2556 ณ อาคารไทยซัมมิท
ทาวเวอร์ ชั้น 8 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 80,000 บาท
ตํอ คน ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุํนที่ 1 จานวน ทั้งสิ้น 74 คน แบํงตามลักษณะของหนํวยงาน ได๎แกํ สํวนราชการและจังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เอกชน องค์กรอิสระและอื่นๆ ซึ่ง
มีผู๎เข๎ารับการอบรมที่เป็นผู๎ผํานการอบรมทั้งหมด 73 คน และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรโดย ฯพณฯ พลากร
สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง
ทั้งนี้ สถาบันฯ มีรายได๎จากการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยําง
ยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 1 ที่ผํานมา เป็นจานวนเงิน รวมทั้งสิ้น 13,824,570 บาท และมี
คําใช๎จํายจากการจัดอบรมดังกลําว รวมจานวนเงินทั้งสิ้น 13,700,211.84 บาท ทาให๎สถาบันฯ มีรายได๎
จากการดาเนินการอบรมหลักสูตรฯ ดังกลําว จานวน 124,358.16 บาท
ผลการดาเนินงานจัดการอบรมที่ผํานมา ทาให๎ผู๎เข๎าอบรมได๎พัฒนาขีดความสามารถ มีมุมมองใน
การวิเคราะห์ส ภาพแวดล๎อมที่เปลี่ย นแปลงไปและผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอการบริห ารประเทศและองค์กร
รวมทั้งเกิดความเข๎าใจและเข๎าถึง วิธีการในการปรับปรุงและนาไปสูํการพัฒนาองค์การของตนเองได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม มีการรํว มพัฒ นาแนวคิด เสริมสร๎างทัศนคติอันเป็นการสร๎างองค์ความรู๎สาหรับการ
นาไปพัฒ นาตํอ ยอด มีการพัฒ นาภาวะผู๎นาของตนเองและสร๎า งเครือ ขํา ยผู๎นาในด๎านการบริห ารกิจ การ
บ๎านเมืองที่ดีอยํางยั่งยืน โดยผํานกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันในระหวํางผู๎เข๎ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร
จึงสํงผลให๎ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ได๎มีการทบทวนเพื่อปรับ ปรุงหลักสูตรฯ ให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมในปจจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยื น สาหรับนักบริหาร
ระดับ สูง เพื่อ ให๎ก ารดาเนิน โครงการมีค วามเหมาะสมสอดคล๎อ งกับ สถานการณ์ที่เ ป็น อยูํเ ป็น ไปอยํา งมี
ประสิท ธิภ าพและบรรลุต ามวัต ถุป ระสงค์ และได๎เ ปิด รับ สมัค ร ระหวํา งวัน ที่ 3 พฤศจิก ายน 2557 –
9 มกราคม 2558 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 100,000 บาท
ตํอคน และกาหนดให๎มีการศึกษาดูงานในประเทศ และศึกษาดูงานตํางประเทศ (โดยสมัครใจ) กาหนดให๎มี
คํา ใช๎จ ํา ยส าหรับ การศึก ษาดูง านตํา งประเทศ จ านวน 120,000 บาท ทั้ง นี ้จ ะเปิด ให๎เ ริ ่ม อบรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระหวํางวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2558 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที
ถนนงามวงศ์วาน
การสารวจความพึงพอใจ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีหน๎าที่ในการให๎บริการทางวิชาการ
สนับสนุนงานด๎านการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการ
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บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยการให๎คาปรึกษา ให๎บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาแกํหนํวยงานของรัฐ
และหนํวยงานภาคเอกชน ในด๎านการบริหารและการจัดการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานของหนํวยงานให๎
สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรให๎
สอดรับกับแนวทางการบริหารราชการแผํนดิน และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
โดยในปีที่ผํานมาสถาบัน ฯ ได๎ให๎บริการแกํ สานักงาน ก.พ.ร. สํว นราชการ องค์การมหาชน และ
หนํว ยงานเอกชน มีก ลุ ํม เป้า หมายที่เ ป็น งานหลัก ได๎แ กํ โครงการนัก บริ ห ารการเปลี ่ย นแปลงรุํน ใหมํ
โครงการของสานักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม เป็นต๎น จึงได๎มีการจัดทาการสารวจความ
พึง พอใจของผู๎รับ บริการและผู๎มีสํว นได๎สํว นเสีย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขึ้น เพื่อสารวจความ
คิดเห็น ความพึงพอใจ และความไมํพึงพอใจของผู๎รับ บริการ และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียที่มีตํอการปฏิบัติงานของ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนาข๎อมูลที่ได๎รับนาไปพัฒนาคุณภาพการ
ให๎ บริ การที่ดีขึ้น เพื่อให๎ เกิดประโยชน์สู งสุ ดจากการให๎ บริการ โดยผลจากการส ารวจความพึง พอใจของ
ผู ๎ร ับ บริก ารและผู ๎มีส ํว นได๎ส ํว นเสีย ของสถาบัน ฯ ครั้ง ที่ 2/2557 ระหวํา งวัน ที่ 26 กัน ยายน – 15
พฤศจิกายน 2557 พบวํา จานวนผู๎ตอบแบบสารวจความพึงพอใจตํอการให๎บริการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ทั้งสิ้น 100 คน แบํงเป็น ชาย 35 คน หญิง 65 คน สํว นใหญํ อายุ
ระหวําง 20 -30 ปี รองลงมา อายุระหวําง 41 - 50 ปี และมากกวํา 50 ปี การศึกษาระดับสูงกวําปริญญา
ตรี ผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ที่ตอบแบบสารวจเป็น กลุํมข๎าราชการทั้งหมด ซึ่งได๎แกํ นักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 6-8 ข๎าราชการสังกัดสานัก งาน ก.พ.ร. และสานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ โดยภาพรวมความพึงพอใจการให๎บริการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. คิดคําเฉลี่ยเป็น 71.771 ความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 3 คือ พึงพอใจปานกลาง โดยมีผลความพึง
พอใจในด้านต่างๆ ดังนี้
ความพึง พอใจตํอ กระบวนการด๎า นเจ๎า หน๎า ที ่ข องสถาบัน ฯ ในการให๎ค วามรู ๎ มี
ความสามารถในการให๎บริการ เชํน การชี้แจง ให๎คาแนะนา คอยอานวยความสะดวก มีความสุภาพ เอาใจ
ใสํ และเต็มใจให๎บริการ มีความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงใจตํอกระบวนการด๎านที่ปรึกษา/นักวิจัยของสถาบันฯ มีความรู๎ความเชี่ยวชาญใน
งานที่ใ ห๎ก ารปรึก ษา มีค วามนําเชื่อถือรับ ผิดชอบตํองาน มีค วามเป็นมิต รพร๎อมให๎คาปรึก ษา คอยรับฟจง
ความคิดเห็นของผู๎อื่น มีความยืดหยุํน และประนีประนอม มีความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจตํอกระบวนการด๎านการรับรู๎ข๎อมูล/ติดตํอสื่อสาร/รับบริการของส ถาบันฯ
เกี่ย วกับ ชํอ งทางการรับ รู๎ข๎อ มูล ติด ตํอ สื่อ สาร รับ บริก ารมีค วามหลากหลาย คอยประชาสัม พัน ธ์ข๎อ มูล
กิจ กรรมตํา งๆ มีค วามทัน การณ์ ชัดเจน และทั่ว ถึง มีชํอ งทางในการรับ ข๎อ เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นที่เข๎าถึงข๎อมูลได๎งําย/ เอกสารมีความทันสมัย นําเชื่อถือ พบวํ า มีความพึงพอใจมาก
ความพึง พอใจตํอ กระบวนการ/ขั ้น ตอนการปฏิบ ัต ิง าน มีค วาม ชัด เจน และแจ๎ง ให๎
ผู๎รับบริการทราบในการให๎บริการ มีความคลํองตัวในการให๎บริการมีความเหมาะสมและรวดเร็ว มีความพึง
พอใจปานกลาง
ความพึงพอใจตํอกระบวนการด๎านอาคาร สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก มี ป้ายบอก
ข๎อความจุดบริการ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ชัดเจน เข๎าใจงําย มีการจัดเตรียมสื่อ/อุปกรณ์ที่ใช๎ในการจัดกิจกรรม
ตํางๆ อยํางเหมาะสม มีความพึงพอใจมาก
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ความพึงพอใจตํอกระบวนการด๎านความพอใจในภาพรวมที่ได๎รับบริการจากสถาบันฯ เรื่อง
การยิ้ มแย๎ม แจํมใส พูดจาด๎วยถ๎อยคาและน้าเสียงสุภาพ การต๎อนรับ และการอานวยความ สะดวกของ
เจ๎าหน๎าที่รวมทั้งความกระตือรือร๎ น เอาใจใสํ และความรวดเร็วเต็มใจในการให๎บริการ มีสภาพแวดล๎อมหรือ
สถานที่อานวยความสะดวกที่เหมาะสม มีความพึงพอใจมาก
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ควรเพิ่มชํองทางในการบริการที่หลากหลายขึ้น ให๎มีความเหมาะสมกับกลุํมคนที่หลากหลาย เชํน เด็ก
คนสูงวัย วัยรุํน วัยทางาน คนพิการ เป็นต๎น
2. อยากให๎ สถาบั น จั ดสรรห๎ องสมุด เพื่อให๎ ผู๎ ส นใจ นปร. และผู๎ ที่มาใช๎บริการสามารถค๎นคว๎าข๎อมูล
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการได๎ และอาจมีการรวบรวมรายงานข๎อเสนอแนะรายงานสํวนบุคคล
ของ นปร. รุํนกํอนๆ มาตีพิมพ์เผยแพรํตํอไป
3. ควรมี ก ารพั ฒ นาด๎ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ข๎ อ มู ล โดยเพิ่ ม ชํ อ งทางโดยเน๎ น ชํ อ งทางที่ เ ข๎ า ถึ ง กลุํ ม
ผู๎รับบริการมากยิ่งขึ้น
4. ควรพัฒนาฐานข๎อมูลที่มีความทัน สมัย นําเชื่อถือ และมีการจัดการให๎เหมาะสมโดยคานึงถึงความ
ปลอดภัยของข๎อมูล
5. สถาบันนําจะมีศูนย์ติดตํอประสานงานตั้งอยูํที่ สานักงาน ก.พ.ร. ถนนพิษณุโลกด๎ว ย เพื่อใช๎เป็นศูนย์
ประสานงานตํางๆ ที่เรํงดํวนเพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพและคลํองตัวมากขึ้น
ทั้งนี้ ผลการสารวจความพึงพอใจดังกลําว รวมถึงข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อพั ฒนา
องค์กรในการให๎บริการในด๎านตํางๆ ที่ผู๎ตอบแบบสารวจความพึงใจได๎ให๎มานั้น ทางสถาบันฯ จะได๎รวบรวม
และหาแนวทางพัฒนาการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานด๎านการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ
และสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ให๎มีประสิทธิภาพ และนาข๎อมูล
ที่ได๎รับนาไปพัฒนาคุณภาพการให๎บริการที่ดีขึ้น เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดจากการให๎บริการ
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(๓) โครงการในอนาคต
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีลักษณะเป็นหนํวยงานให๎บริการ
ภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระ แตํไมํมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีเป้าหมายให๎บริการสานักงาน
ก.พ.ร. เป็นหลัก ในการดาเนินงานของสถาบันฯ สามารถเรียกเป็นคําบริการจากสานักงาน ก.พ.ร. หรือลูกค๎า
ผู๎รับบริการอื่นๆ ได๎ แตํไมํมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไร และไมํนาสํงรายได๎เข๎ารัฐ โดยตรง หรือจาเป็นต๎อง
เลี้ยงตัวเองได๎ และสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ของจัดตั้ งเพื่อสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
สํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมื อระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ดังนั้น เพื่อให๎การดาเนินงานของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง สถาบันฯ จึงได๎มีการวางแผนการดาเนินงานโครงการในอนาคต ที่มีลักษณะสอดคล๎องและตอบสนองกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ในการสนับสนุนการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ทั้งนี้ อาจมี
ปจจ จัย บางประการที่ทาให๎ โครงการไมํส ามารถดาเนินไปตามแผนได๎ ได๎แกํ สถานการณ์ทางการเมือง การ
สนับสนุนงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต๎น โดยสถาบันฯ มีแผนการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และคาดวําจะมีรายได๎ รวมทั้งสิ้น 161,800,000 บาท ดังนี้
โครงการ

หน่วยงาน

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ ๗ – ๙
สานักงาน ก.พ.ร
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหนํวยงานของรัฐ

งบประมาณ
(บาท)
๔๔,๙๐๐,๐๐๐

สานักงาน ก.พ.ร

๔,๕๐๐,๐๐๐

สานักงาน ก.พ.ร
สานักงาน ก.พ.ร
สานักงาน ก.พ.ร
สานักงาน ก.พ.ร

๑๒,๐๐๐,๐๐๐
๑๑,๐๐๐,๐๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามคาขอจากหน่วยงานอื่น
โครงการยกระดับมาตรฐานการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการบนรถ
โดยสารสาธารณะในสังกัดกระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคม

๗,๘๐๐,๐๐๐

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการ

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู๎แทนราษฎร

๒,๓๐๐,๐๐๐

โครงการอบรมทางไกลหลักสูตร "บรรษัทภิบาล
สาหรับผูป๎ ระกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม"

บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยํอม
(บสย.)

๑,๖๐๐,๐๐๐
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โครงการ
โครงการจัดทายุทธศาสตร์กองทุนสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวไทย
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรของสานักงานสภาความ
มั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
โครงการพัฒนาข๎อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นทีย่ ํอย
โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด

หน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

กระทรวงการทํองเที่ยว

๑,๙๐๐,๐๐๐

สานักงานสภาความ
มั่นคงแหํงชาติ

๑,๐๐๐,๐๐๐

สานักงานสถิติแหํงชาติ

๒๔,๐๐๐,๐๐๐

กระทรวงมหาดไทย

๓๖,๐๐๐,๐๐๐

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการสานักงานสถิตแิ หํงชาติ
สานักงานสถิติแหํงชาติ
โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสถาบันฯ
โครงการหลั กสู ตรการบริ หารกิจการบ๎ านเมื องที่ ดี เพื่ อการพั ฒนาอยํ างยั่ งยื น
สถาบันฯ
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุนํ ที่ ๒

๒,๐๐๐,๐๐๐
๘,๐๐๐,๐๐๐
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(๔) การจัดการ
๔.๑ โครงสร้างการจัดการ
สถาบันฯ กากับดูแลโดยคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ภายใต๎โครงสร๎างประกอบด๎วยคณะกรรมการ
จานวน 5 ชุด ประกอบด๎วย
๑) คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๒) คณะกรรมการตรวจสอบ
๓) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
๔) คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
๕) คณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการอุทธรณ์
สถาบันฯ มีการจัดโครงสร๎างการบริหารแบํงออกเป็น ๓ สํวน ได๎แกํ งานหลักโครงการของสานักงาน
ก.พ.ร. งานสนับสนุน และศูนย์บริการวิชาการ
 งานหลักโครงการของสานักงาน ก.พ.ร. แบํงออกเป็น ๓ ฝ่าย ได๎แกํ ฝ่ายโครงการนักบริหารการ
เปลี่ ย นแปลงรุํ น ใหมํ ฝ่ า ยโครงการของส านั ก งาน ก.พ.ร. และฝ่ า ยติ ด ตามและประเมิ น ผล
หนํวยงานของรัฐ
 งานสนับสนุน มีโครงสร๎างแบํงเป็น ๒ สํวน ได๎แกํ ฝ่ายสานักงาน และงานเลขานุการผู๎บริหาร
โดยฝ่ายสานักงาน จะประกอบด๎วย สํวนงานบุคคล สํวนงานการเงิน สํวนงานการบัญชี สํวนงาน
สารสนเทศ และสํวนงานพัสดุ
 ศูนย์บริการวิชาการ โครงสร๎างเป็น ๓ ศูนย์ยํอย ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาภูมิภาค ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัย
และฝึกอบรม และศูนย์ขับเคลื่อนความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
มีรูปแบบโครงสร๎าง และอัตรากาลังเป็นไปตามแผนภาพที่ ๔
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แผนภาพที่ 5 โครงสร๎างการบริหารและอัตรากาลังของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุ ปัจจุบันยังใช้โครงสร้างการบริหารและอัตรากาลัง ณ วันที่ 30 มกราคม 2556

คณะกรรมการสถาบันฯ
สถาบันฯ มีการบริหารงานโดยยึดหลักการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงาน
ของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสถาบันฯ อยูํในความควบคุมดูแลของสานักงาน ก.พ.ร. โดยมี
คณะกรรมการท าหน๎ า ที่ ค วบคุ ม ดู แ ลสถาบั น ฯ และรายงานผลการด าเนิ น งานตํ อ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ซึ่ ง
ประกอบด๎วยคณะกรรมการดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
๓. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
๔. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
๕. คณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการอุทธรณ์
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๑. คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
องค์ประกอบ
ตามประกาศสานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการอานวยการ
สถาบันฯ ประกอบด๎วยเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกรรมการ และกรรมการจากผู๎ทรงคุณวุฒิ จานวน 3 ทําน
โดยมีผู๎อานวยการสถาบันฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังตํอไปนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

เลขาธิการ ก.พ.ร.
ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
นายกุลิศ สมบัติศิริ
ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
(นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อานาจหน้าที่
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ มีอานาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ให๎ดาเนินกิจการให๎เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ที่กาหนดไว๎ ซึ่งรวมถึง
๑) กาหนดนโยบายและเป้าหมายการดาเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบแผนการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ
๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบันฯ
๓) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ
หรือข๎อกาหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ
๔) ตีความและวินิ จฉัย ปจญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ทุกฉบับ
๕) พิจารณาอนุมัติยกเว๎น หรือผํอนผันการไมํปฏิบัติตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.ทุกฉบับ เทําที่ไมํขัดหรือแย๎งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ใช๎บังคับ
เป็นการทั่วไป
๖) กากับดูแลการบริหารเงินทุน การงบประมาณ และทรัพย์สินของสถาบันฯ
๗) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือตํอเนื่องเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
๘) แตํงตั้งและถอดถอนผู๎อานวยการตามที่ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2553 กาหนด
๙) แตํงตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
๑๐) แตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่ อปฏิบัติหน๎าที่ตําง ๆ ตามที่ได๎รับ
มอบหมาย
บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร
คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ มีอานาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบัน ฯ ผํานทางผู๎อานวยการให๎
ดาเนินกิจการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ฯ กลําวคือ เพื่อสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี สํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎าง

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อเสริมสร๎างการบริห ารจั ดการภาครัฐที่ดี และในการบรรลุ วัตถุประสงค์ ดังกลํ าว สถาบันฯ มี
อานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้
๑) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อให๎การดาเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
๒) จัดให๎มีแผนการดาเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการดาเนินงานของสถาบันฯ
๓) พัฒนาสถาบัน ให๎มีความก๎าวหน๎าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
๔) ปรั บ ปรุ ง โครงสร๎ า งและระบบบริ ห ารจั ด การสถาบั น ให๎ มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล๎ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
๕) วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการดาเนินการของสถาบัน ฯ ในมิติตําง ๆ เพื่อให๎ทราบถึง
สถานภาพขององค์กรเป็นระยะ
๖) กาหนดอัตราการเรียกเก็บคําธรรมเนียม คําบารุง คําตอบแทน หรือคําบริการในการดาเนินกิจการ
๗) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี รวมทั้งปจญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอตํอ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

๑/๕๗
๒/๕๗
๓/๕๗
๔/๕๗
๕/๕๗
๖/๕๗
๗/๕๗
๘/๕๗
๙/๕๗

๑๖ ม.ค. ๕๗
๒๔ ก.พ.๕๗
๒๔ เม.ย. ๕๗
๒ มิ.ย. ๕๗
๑๕ ส.ค. ๕๗
๙ ก.ย. ๕๗
๑๙ ก.ย. ๕๗
๙ ต.ค. ๕๗
๑๖ ต.ค. ๕๗

จานวนกรรมการที่ จานวนกรรมการที่ ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการประชุม
๔
๑
๘๐
๓
๒
๗๕
๔
๑
๘๐
๕
๑๐๐
๔
๑
๘๐
๓
๒
๗๕
๔
๑
๘๐
๔
๑
๘๐
๔
๑
๘๐

ตารางที่ 6 แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอานวยการสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ที่
ประชุมมีมติให๎ยกเลิกคาสั่งสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. คาสั่งที่ 6/2553

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 และให๎มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 6
มกราคม 2557 ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) นายกุลิศ สมบัติศิริ
ประธานกรรมการ
๒) นายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
๓) นายพชร อนันตศิลป์
กรรมการ
๔) นางยุพดี ควน
กรรมการ
๕) ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันตามที่ผู๎อานวยการ
เลขานุการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย
อานาจหน้าที่
๑) กากับดูแลคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
๒) สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของสถาบันฯ ที่มีผลตํอการบริหาร
จัดการ การเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลกิจการ และ
การตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให๎ความเห็น ให๎ข๎อสังเกต และข๎อเสนอแนะแกํสถาบันฯ ในกรณี
ที่มีสิ่งอันสมควรได๎รับการแก๎ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา
๓) ให๎ข๎อเสนอแนะตํอสถาบันฯ และหรือผู๎อานวยการสถาบันฯ ในกรณีที่คณะกรรมการอานวยการ
สถาบันฯ เห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอการกากับดูแลให๎การปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
๔) สํ ง เสริ ม ผลั ก ดัน ความเป็ น อิส ระและศัก ยภาพส าหรั บ ผู๎ ต รวจสอบภายในของสถาบัน ฯ ให๎
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางเที่ยงตรง เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
๕) ให๎ความเห็นและข๎อเสนอแนะในการจัดทาแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
พร๎อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนตําง ๆ
๖) เสนอรายงานผลการตรวจสอบและสรุปประเด็นสาคัญจากการตรวจสอบให๎คณะกรรมการ
อานวยการสถาบันฯ ทราบทุก 6 เดือน
๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
จานวนกรรมการที่
จานวนกรรมการที่
ครั้งที่
วันที่
เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
๑/๕๗ ๙ ม.ค. ๕๗
๔
๑
๒/๕๗ 6 พ.ค.๕๗
๓
๒

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
๘๐
๗๕

ตารางที่ 7 แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 ที่
ประชุมมีมติให๎ยกเลิกคาสั่ งสถาบัน สํงเสริ ม การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ 17
พฤศจิกายน 2553 และให๎มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล คาสั่งที่ 2/2557 ลงวันที่ 6
มกราคม 2557 ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
ประธานกรรมการ
๒) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
กรรมการ
๓) นางประภาศรี บุญวิเศษ
กรรมการ
๔) นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
กรรมการ
๕) ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันตามที่ผู๎อานวยการ
เลขานุการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย
อานาจหน้าที่
๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันฯ และผู๎อานวยการสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ กาหนด
๒) ให๎ข๎อมูลและข๎อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแกํสถาบันฯ เพื่อ
สํงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันฯ และของผู๎อานวยการ
สถาบันฯ
๓) เสนอรายงานผลการติด ตามและประเมิ นผลและสรุ ป ประเด็น ส าคัญ จากการตรวจสอบให๎
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ทราบปีละ ๒ ครั้ง
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

๑/๕๗ ๙ ม.ค. ๕๗
๒/๕๗ ๑๘ ก.พ.๕๗
๓/๕๗ ๓ เม.ย. ๕๗

จานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
๔
๔
๕

จานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม
๑
๑
-

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
๘๐
๘๐
๑๐๐

ตารางที่ 8 แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

๔. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ 4 มกราคม 2555 และแก๎ไขเพิ่มเติมคาสั่ง
แตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมาย ลงวั น ที่ 20 กรกฎาคม 2555 โดยแก๎ ไ ของค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการและองค์ประกอบที่แก๎ไข เป็นดังนี้
๑) นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานกรรมการ
๒) นายวรัชญ์ เพชรรํวง
กรรมการ
๓) นางดารุณีย์ เผําสุวรรณ
กรรมการ
๔) นางศศิธร สีมาวงศ์
กรรมการ
๕) นายวัชรพงษ์ จาวรุํงวณิชสกุล
กรรมการ
๖) นางสาวศิรินันท์ โต๏ะนาค
กรรมการและเลขานุการ
๗) นางสาวพนรัตน์ สุวรรณสายะ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
๘) นางสาวอิสราภรณ์ แซํลิ้ม
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
๑) จัดทารํางระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ หรือข๎อกาหนดเกี่ยวกับสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.กาหนด เพื่อนาเสนอตํอคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาให๎ความเห็นชอบ
๒) เสนอแนะและให๎คาปรึกษาเกี่ยวกับปจญหาข๎อกฎหมายตํอคณะกรรมการอานวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๓) แตํ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การใดๆ อั น อยูํ ใ นอ านาจหน๎ า ที่ ข อง
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร.
๔) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบัน สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร. - ไมํมีการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๕. คณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอานวยการสถาบั น ฯ มีคาสั่ งแตํ งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการ
อุทธรณ์ ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ซึ่งประกอบด๎วยรายนามตํอไปนี้
๑) นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานกรรมการ
๒) นางศศิธร สีมาวงศ์
กรรมการ
๓) นายวัชรพงษ์ จาวรุํงวณิชสกุล
กรรมการ
๔) นางสาวศิรินันท์ โต๏ะนาค
เลขานุการ
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อานาจหน้าที่
๑) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร๎องทุกข์ตามข๎อ 24 วรรคสอง และการอุทธรณ์ตามข๎อ 25 แหํงระเบียบ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2553 และน าเสนอตํอคณะกรรมการอานวยการสถาบัน สํ งเสริม การบริห ารกิ จการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๒) เรียกบุคคลที่เกี่ยวข๎องมาชี้แจงตํอคณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการอุทธรณ์
๓) แตํงตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการใดๆ อันอยูํในอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาร๎อง
ทุกข์และการอุทธรณ์
๔) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์ - ไมํมีการประชุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รายนามประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
1) เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
โดยตาแหนํง โดยในรายนามนั้น มีผู๎ปฏิบัติ ดังนี้
ก. ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2548 – 30 กันยายน 2556
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ
Gerald S. Maryanov Fellow, Northern Illinois University
สหรัฐอเมริกา
ข. ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 27 มิถุนายน 2557
ดร.อารีพงศ์ ภูํชอุํม
เลขาธิการ ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา ปริญญาเอกด๎านการเงิน จาก University of Mississippi สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโทด๎านการเงิน จาก Marshall University สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรีด๎านการจัดการระหวํางประเทศ จาก Boston University สหรัฐอเมริกา
ค. ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน (รักษาราชการแทนนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ที่ได้พ้นวาระตามคาสั่ง คสช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557)
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉันปจญหากฎหมายในการบริหารราชการ
2) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการกาหนดหลักการจัดการและพัฒนาโครงสร๎างระบบราชการ
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3) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อมในการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บการบริ ห ารราชการแผํ น ดิ น (ฉบั บ ที่ 7 ) พ.ศ. 2550 และรั ฐ ธรรมนู ญ แหํ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไปสูํการปฏิบัติ
4) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
5) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
6) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและสํงเสริมการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวม
7) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และคํานิยมของระบบ
ราชการ
8) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในสํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น
9) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพื่ออานวยคววามสะดวกและตอบสนองความต๎องการของประชาชน
10) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
11) คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของ
สานักงาน ก.พ.ร.
12) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
13) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
14) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การบูรณาการระบบการ
ตรวจสอบและการประเมินผลของหนํวยงานกลางที่อยูํในกากับของราชการฝ่ายบริหาร
15) คณะกรรมากรนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
16) อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ
17) คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
18) คณะอนุกรรมการจัดทาข๎อบังคับ ระเบียบ และประกาศของดนตรีสถาบันกัลยาณิวัฒนา
19) อ.ก.ร. กฎหมายและระเบียบของรัฐสภา
20) อ.ก.ร. สรรหาพัฒนาสํงเสริมสมรรถภาพข๎าราชการรัฐสภา
21) อ.ก.ร. เฉพาะกิจเพื่อเตรียมความพร๎อมในการจัดตั้งสานักงบประมาณของรัฐสภา
22) คณะอนุกรรมการอาชีวด๎านกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับของสานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
23) คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
24) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
25) คณะอนุกรรมการข๎าราชการศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาวางแผนอัตรากาลังและพัฒนา
ระบบการบริหารงานบุคคลของสานักงานศาลยุติธรรม
26) คณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท๎องที่พุทธศักราช
2475
27) คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ของสถาบันพระปกเกล๎า
28) คณะกรรมการร๎องทุกข์ ของกรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ
29) คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติ เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 2)
30) คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติ เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 3)
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31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติ เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 5)
คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.)
อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน๎าที่ อ.ก.พ. กระทรวง
อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร.
อ.ก.พ. วินัยและการออกจากราชการ สานักงาน ก.พ.
อ.ก.พ. ทาหน๎าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของราชบัณฑิตยสถาน
อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล หอภาพยนตร์
คณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล ของสถาบันเทคโนโลยีป้องหันประเทศ (องค์กรมหาชน)
คณะกรรมการบริหารงานศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินธร
ผู๎ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)

2) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
ที่ปรึกษาประจาสานักนายกรัฐมนตรี
วุฒิการศึกษา ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.) New York University
เนติบัณฑิต สานักอบรมศึกษากฎหมายแหํงเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) กรรมการกฤษฏีกา
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) กรรมการสภาสถาบันผู๎ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา M.B.A., Master of Public Administration
University of Manila, Philippines
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการด๎านเศรษฐกิจ
2) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการด๎านสังคม
3) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับสํงเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่น
ในกากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใชํสํวนราชการ
4) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตาม
ประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
6) กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี
วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํวนราชการและ
จังหวัด
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7) กรรมการคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
8) คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและกาลังคนภาครัฐ
9) คณะกรรมการการอุดมศึกษา
10) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
11) คณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของคําตอบแทนของ
ผู๎บริหารและบุคลากรในหนํวยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด
12) คณะกรรมการสรรหากรรมการภาคเอกชนและกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารการพัฒนาพิงคนคร
13) กรรมการและเลขานุการดาเนินการสรรหาผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี หนํวยบริการรูปแบบ พิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
14) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการวํางระเบียบปฏิบัติงานของ
สานักงาน ก.พ.ร.
15) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
16) อ.ก.พ. และเลขานุการใน อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร.
17) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน๎าที่ อ.ก.พ. กระทรวง
18) อนุกรรมการ อ.ก.พ. สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
19) กรรมการในคณะกรรมการกาหนดตาแหนํงระดับสูง ของทุกกระทรวง (20 กระทรวง)
20) กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโครงสร๎างระบบราชการ ของทุกกระทรวง (20 กระทรวง)
21) คณะกรรมการปรับปรุงระบบงานของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หนํวยบริการรูปแบบ พิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
22) คณะกรรมการบริหารสามคมข๎าราชการพลเรือน
23) คณะทางานศึกษาปรับปรุงองค์กรกากับดูแลด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารด๎านดิจิตอล

4) นายกุลิศ สมบัติศิริ

ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
วุฒิการศึกษา Master of Public Administration San Diego State University
Master of Business Administration University Southern California
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
2) ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจานาข๎าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล
3) ประธานกรรมการชาระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

5) ผู้อานวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (16 พฤศจิกายน 2555 – ปัจจุบัน)
นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2513-2517 ครุศาสตร์บัณฑิต (วิทย์ศาสตร์ทั่วไป)
บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518-2519 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
สายวิชา สถิติการศึกษา
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Hofstra University ปี 2526 Master of Business Administration (M.B.A)
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการ ตํางๆ
1) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
2) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
3) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและการสํงเสริมการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวม
4) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และคํานิยมของระบบ
ราชการ
5) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการการสํงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในสํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น
6) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการเพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต๎องการของประชาชน
7) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
8) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
9) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
10) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ ( ก.น.จ.)
11) อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ
12) อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา สํงเสริมสมรรถภาพข๎าราชการรัฐสภา
13) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
14) คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
15) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข๎าราชการในโครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุํมใหมํ
16) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข๎าราชการเข๎ารํวมโครงการนักพัฒนาบริหารเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
17) คณะกรรมการสรรหาครูผู๎ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด๎านการการบริหารจัดการหนํวยงานภาคเอกชน
18) คณะกรรมการสรรหาครูผู๎ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด๎านบริหารจัดการภาครัฐสํวนภูมิภาค
19) คณะกรรมการสรรหาครูผู๎ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด๎านการบริหารจัดการหนํวยงานภาครัฐในตํางประเทศ
20) คณะกรรมการสรรหาครูผู๎ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด๎านการบริหรจัดการหนํวยงานภาครัฐสํวนกลาง
4.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในการสรรหากรรมการอานวยการสถาบัน ฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่วํางลงหรือแตํงตั้งเพิ่ม อาศัย
อานาจตามความข๎อ ๙ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกาหนดให๎คณะกรรมการผู๎ดูแลสถาบันประกอบด๎วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นไมํ เกิน
๕ คน ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร.มีอานาจแตํงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ
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คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ มีอานาจหน๎าที่ในการสรรหา แตํงตั้ง และถอดถอนผู๎อานวยการ
โดยในการสรรหาใช๎วิธีการสรรหาจากข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ กาหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ได๎กาหนดคุณสมบัติ เพื่อ
คัดเลือกเข๎าดารงตาแหนํงผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริห ารบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. โดยผู๎สมัคร
ต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยงาน
รูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 และระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการ
ดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2543 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู๎สมัครต๎องเป็นผู๎สามารถทางานให๎แกํสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ได๎เต็มเวลา และต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไมํเกินหกสิบห๎าปีบริบูรณ์
1.3 เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู๎ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
1.4 ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย คนไร๎ความสามารถ หรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ
1.5 ไมํเคยได๎รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุกเว๎นแตํเป็นโทษสาหรับความผิดที่ได๎
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไมํเป็นผู๎ดารงตาแหนํงทางการเมือง สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น กรรมการหรือผู๎ดารง
ตาแหนํงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่พรรคการเมือง
1.7 ไมํเป็นเจ๎าหน๎าที่หรือลูกจ๎างของสถาบันหรือที่ปรึกษา หรือผู๎เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ๎างกับ
สถาบัน
1.8 ไมํเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแขํงขันกับกิจการ
ของสถาบัน ทั้งนี้ ไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 เป็นผู๎สาเร็จการศึกษาไมํต่ากวําระดับปริญญาโท
2.2 มีความรู๎ ความเข๎าใจและประสบการณ์ในงานด๎านการพัฒนาองค์การ ระบบงาน การพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานและการติดตามประเมินผล การบริหารงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และสนับสนุน การสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตามนโยบายของ
สานักงาน ก.พ.ร.
2.3 มีความรู๎ ประสบการณ์ และประวัติการเป็นผู๎บริหารและการจัดระบบงานที่ประสบผลสาเร็จ
และเป็นที่ยอมรับ สามารถดาเนินงานจากแนวนโยบายไปสูํการปฏิบัติ ดังนี้
- ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารภาคราชการ ต๎องดารงตาแหนํงหรือเคยดารงตาแหนํง ผู๎บริหารของ
หนํวยงานราชการระดับไมํต่ากวํารองอธิบดขึ้นไป
- ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารภาคเอกชน ต๎องดารงตาแหนํงหรือเคยดารงตาแหนํงไมํต่ากวํารอง
หัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปีโดยเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมไมํต่ากวํา 200 ล๎านบาท
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- ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานของรัฐอยํางอื่น ต๎องดารงตาแหนํงหรือ
เคยดารงตาแหนํงไมํต่ากวํารองหัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปี
- ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารสถาบันการศึกษา ต๎องดารงตาแหนํงหรือเคยดารงตาแหนํงไมํต่ากวํา
คณบดี เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปี
(หมายเหตุ 1. หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ
2. ในกรณีที่มีประสบการณ์การทางานหลายแห่งอาจนาระยะเวลา ดังกล่าวมารวมกันได้)
2.4 มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู๎นาในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ
2.5 เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการด๎านการบริหารองค์การและการพัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และมี ค วามรู๎ ค วามสามารถในการติ ด ตํ อ กั บ
องค์กรตํางๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศเพื่อประโยชน์ของสถาบัน
2.6 เป็นที่ยอมรับนับถือในด๎านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
3.1 รับผิดชอบการบริหารกิจการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น ระเบี ย บ ข๎ อ บั ง คั บ ข๎ อ ก าหนด ประกาศ นโยบา ย และมติ ข อง
คณะกรรมการ และเป็นผู๎บังคับบัญชาผู๎ปฏิบัติงานทุกตาแหนํง เว๎นแตํผู๎ดารงตาแหนํงผู๎ตรวจสอบภายใน
3.2 เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการตํอคณะกรรมการฯ และดาเนินงานให๎บรรลุผล
3.3 เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด๎านตํางๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีตํอไปตํอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
3.4 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานของสถาบันให๎มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตํอคณะกรรมการ
4. เงื่อนไขการจ้าง
4.1 ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มีวาระอยูํในตาแหนํงคราวละ 4
ปี และอาจได๎รับแตํงตั้งอีกได๎ ทั้งนี้ ต๎องมีอายุไมํเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การทาสัญญาจ๎างอาจทาปีตํอปี
4.2 หากผู๎ส มัครได๎รับ การพิจารณาคัดเลื อกให๎ ดารงตาแหนํงผู๎ อานวยการสถาบันสํงเสริม การ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีแล๎ว จะต๎องได๎รับการประเมินผลทดลองงานภายในระยะเวลา 6 เดือน
คําจ๎างและผลประโยชน์ตอบแทนของผู๎อานวยการสถาบันฯ ขึ้นอยูํกับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู๎สมัคร
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี
5. วิธีการสรรหา
คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎
พิจารณาเลือกสรรผู๎ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประเมินความรู๎ ความสามารถของผู๎ที่เห็นควรได๎รับการแตํงตั้ง
ให๎ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
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๔.๓ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
๑. คําตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได๎แกํ
คําเบี้ยประชุม รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๔,๐๐๐ บาท
๒. ตามระเบียบคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริม การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๒๑ กาหนดให๎เป็นอานาจและหน๎าที่ของ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการกาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู๎อานวยการ
คําตอบแทนของผู๎ บ ริ ห าร ได๎แกํ ผู๎ อ านวยการ และหั ว หน๎ าฝ่ า ย ๒ ฝ่ า ย ประกอบด๎ ว ย เงิน เดือ น
รถประจาตาแหนํง สวัสดิการ รวม ๒,676,610.23 บาท
- คําตอบแทนผู๎อานวยการสถาบันฯ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗) จานวน
๙๖๐,๐๐๐ บาท คําตอบแทนรถยนต์ประจาตาแหนํง พร๎อมพนักงานขับรถยนตร์ ๕๒๒,๐๐๐ บาท
- คําตอบแทนหัวหน๎าฝ่าย 2 ฝ่าย รวม 1,108,656 บาท คําเดินทาง 22,000 บาท เงินกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ 31,283.28 คําประกันสังคม 15,300 บาท คําตรวจสุขภาพประจาปี 3,940 บาท คํา
ประกันสุขภาพ 13,430.95 บาท
เงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อยูํระหวํางการพิจารณา โดยสถาบัน ฯ ได๎ตั้งงบประมาณ
สาหรับการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานประจาไว๎ทั้งสิ้น จานวน 985,400 บาท ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 2
มิถุนายน 2557 โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎อานวยการสถาบันฯ และหัวหน๎าฝ่าย เป็นเงินจานวน
178,106.50 บาท
๔.๔ การกากับดูแลกิจการ
สถาบันฯ ได๎นานโยบายรัฐบาลที่มุํงเน๎นด๎านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และการประยุกต์ใช๎แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเป็นแนวทางและกาหนดทิศทางการดาเนินงาน โดยมุํงเน๎น
ปรับปรุง และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํระบบตําง ๆ เพื่อให๎สถาบันดาเนินกิจการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
มาอยํางตํอเนื่อง
ในการบริหารและกากับดูแลงาน คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ รํวมดาเนินการกับผู๎บริหารอยําง
ใกล๎ชิดและตํอเนื่อง โดยการมอบหมายนโยบาย แนวทางการดาเนินงานและข๎อเสนอแนะ รวมทั้งกากับดูแล
และติดตามงาน ทั้งด๎านยุทธศาสตร์ การบริหาร การบริการ บุคลากร และการพัสดุ
ด้ า นยุทธศาสตร์ คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ และผู๎ บริห ารรํว มกันกาหนดวิสั ยทัศน์และ
พันธกิจของสถาบันฯ และมีการกาหนดแผนการดาเนินงานเป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย
ด้านการบริหาร มีการประชุมคณะกรรมการอานวยการทุก ๑-๒ เดือน ในการประชุมแตํละครั้งมี
การพิจารณาวาระตําง ๆ ได๎แกํ การรายงานความก๎าวหน๎าผลการดาเนินงานตามแผนงาน การรายงานสถานะ
ทางการเงิ น ของสถาบั น ฯ การน าเสนอโครงการที่ จะให๎ บ ริก ารทางวิ ช าการแกํ ห นํ ว ยงานตํา งๆ เป็ น ต๎ น
นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดให๎มีการประชุมระหวํางผู๎บริหารและหัวหน๎าฝ่ายเพื่อติดตามผลการดาเนินงานและ
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ปจญหาอุปสรรคทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ทั้งนี้ เพื่อให๎การดาเนินงานของสถาบันฯ มี
ความโปรํงใส เกิดประสิทธิภาพ ตั้งอยูํบนหลักการบริหารกิจการบ๎านเมื องที่ดี และสามารถตอบสนองตํอการ
พัฒนาระบบราชการได๎สูงสุด
ด้านการบริการ สถาบันฯ ให๎ความสาคัญอยํางยิ่งตํอการให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานตําง ๆ ซึ่ง
ถือเป็น ภารกิจ หลักของสถาบันฯ อีกทั้งการดาเนินงานของสถาบัน ฯ อาศัยการสร๎างเครือขํายทางวิชาการ
รํวมกันระหวํางผู๎ทรงคุณวุฒิและหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการตํางๆ เพื่อยกระดับการให๎บริการทางวิชาการในรูปแบบตําง ๆ คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ
ได๎พิจารณาและให๎การสนับสนุนหลายเรื่องเพื่อให๎สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการ เชํน การสนับสนุน
การพัฒนาและจัดทาโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุํนที่ ๑ เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎สถาบันฯ มีหลักสูตรเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ และ
เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายซึ่งเป็นผู๎บริหารระดับสูง เป็นที่รู๎จักและเกิดความเชื่อมั่นตํอการให๎บริการของสถาบันฯ
ด้านบุคลากร คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ และผู๎บริหารให๎ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให๎สถาบันไปสูํความสาเร็จได๎ตามเป้าหมาย นอกจากนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลเน๎ นหลั กคุณธรรม สมรรถนะ ความถูกต๎อง รอบคอบ โปรํงใส มีกระบวนการสรรหาและ
คัด เลื อกบุ ค ลากรโดยคณะกรรมการคัด เลื อกบุ ค คลเพื่ อบรรจุเ ป็ น ผู๎ ป ฏิ บั ติ งานประจ า ผู๎ ได๎ รับการแตํ งตั้ ง
จาเป็นต๎องผํานขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน๎าที่ในตาแหนํงนั้นๆ เป็นระยะเวลาไมํต่ากวํา ๖ เดือน และการพิจารณา
ความดีความชอบประจาปีดาเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ตํอสัญญาจ๎าง และพิจารณาความดีความชอบประจาปีของผู๎ปฏิบัติงาน และนาเสนอผลการประเมิน
สูํคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ รํวมกันพิจารณาและให๎ความเห็นชอบ
ด้านพัสดุ คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ได๎กาหนดแนวทางในการดาเนินการจัดหาให๎เป็นไป
อยํางโปรํงใส ตรวจสอบได๎ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให๎จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุรับผิดชอบ
ด าเนิ น การจั ด หาโดยเปิ ด เผย โปรํ ง ใส และเปิ ด โอกาสให๎ มี ก ารแขํ ง ขั น อยํ า งเป็ น ธรรม และให๎ อ านาจ
ผู๎อานวยการสถาบันฯ อนุมัติการจัดหาพัสดุนั้น ทั้งนี้ในวงเงินไมํเกินสิบล๎านบาทตํอครั้ง หากเกินให๎เป็นอานาจ
ของคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการอนุมัติ นอกจากนี้ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทา
หน๎าที่ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการสํงมอบสินค๎าที่จัดซื้อให๎ถูกต๎อง
ในการควบคุมพัสดุ เจ๎าหน๎าที่พัสดุเป็นผู๎รับผิดชอบควบคุมพัสดุให๎อยูํในความถูกต๎องเรี ยบร๎อยและมี
เพียงพอกับความต๎องการอยูํเสมอ อีกทั้งมีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให๎ทาหน๎าที่ตรวจนับวัสดุ
คงคลังเป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ
กฎระเบียบ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎ านเมืองที่ดี (Institute for Good Governance Promotion: IGP)
มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการ ตามนัยของมาตรา ๑๖ แหํงกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผํนดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ สถาบันฯ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ มีลักษณะเป็น
หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการกากับดูแลของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารงาน ให๎ผู๎มีอานาจควบคุมวางระเบียบ
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ปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันขึ้นใช๎บังคับไว๎เป็นการเฉพาะ โดยไมํต๎องปฏิบัติตามระเบียบ ข๎อบังคับ
หรือคาสั่งของทางราชการที่ใช๎บังคับเป็นการทั่วไป
 ระเบียบหลัก ๔ เรื่องที่คล่องตัวกว่าระเบียบราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข๎อ ๑๔ กาหนดไว๎วํา เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวในการบริห ารงาน ให๎ ผู๎มีอานาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติ
เกี่ย วกับ การดาเนิ น งานของหนํ ว ยบริ การรู ปแบบพิเศษขึ้นบังคับไว๎เป็ นการเฉพาะ โดยไมํต๎องปฏิบัติตาม
ระเบี ย บ ข๎อ บั งคั บ หรื อ คาสั่ งของทางราชการที่ ใ ช๎บั งคั บ เป็ นการทั่ ว ไป เพื่อ ไมํกํ อให๎ เกิ ดอุ ป สรรคในการ
ปฏิบัติงาน จึงได๎กาหนดให๎มีระเบียบหลัก ๔ ระเบียบ ดังนี้
๑) ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป
ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด๎วย ๒ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ วัตถุประสงค์และอานาจหน๎าที่ ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หมวด ๒ การบริหารและการดาเนินการ โดยคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ได๎กาหนดให๎คณะกรรมการมีอานาจหน๎าที่ ในการกาหนดนโยบายและ
เป้าหมายการดาเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสถาบัน การอนุมัติ
แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบัน ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการ
บริหารงานทั่วไปของสถาบัน ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ หรือข๎อกาหนดเกี่ยวกับสถาบัน ซึ่ง
กํอให๎เกิดความคลํองตัวด๎านการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไปมากกวําระเบียบราชการ
๒) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการงานการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๕๓ ประกอบด๎วย ๓ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ การจัดหาพัสดุ
หมวด ๒ การตรวจรับพัสดุ
หมวด ๓ การควบคุมพัสดุ
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎การดาเนินงานเกี่ยวกับด๎านพัสดุเป็นไปโดย
(๑) ตอบสนองและกํอให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของภาครัฐ
(๒) มีการดาเนินงานโดยเปิดเผย โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎
(๓) เปิดโอกาสให๎มีการแขํงขันกันอยํางเป็นธรรม
(๔) สามารถบํงบอกหรือระบุเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบแตํละขั้นตอนได๎
(๕) การดาเนินการในแตํละขั้นตอนมีหลักฐานและเหตุผลในการพิจารณา
(๖) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในภารกิจของรัฐ
(๗) ลดขั้นตอนและความซ้าซ๎อนในการปฏิบัติงาน
โดยจะต๎องมีผู๎รับผิดชอบในแตํละขั้นตอนของการจัดหาพัสดุ ที่จะต๎องคานึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ
การใช๎งาน การดูแลรักษา ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของผู๎เสนอราคาหรือผู๎เสนองาน วัตถุประสงค์ใน

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การใช๎งาน ประโยชน์ที่ทางราชการจะพึงได๎รับในระยะยาว การติดตามผลการปฏิบัติงาน และราคาที่เหมาะสม
โดยยึดประโยชน์ของสถาบันเป็นสาคัญ
๓) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแกํผู๎ปฏิบัติงาน
ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด๎วย ๗ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ โครงสร๎างและตาแหนํง
หมวด ๒ การสรรหา การบรรจุ และการแตํงตั้ง
หมวด ๓ วินัยและการรักษาวินัย
หมวด ๔ การร๎องทุกข์และการอุทธรณ์
หมวด ๕ การออกจากงาน
หมวด ๖ วัน เวลาทางาน วันหยุดงาน และการลา
หมวด ๗ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแกํผู๎ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ได๎มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แกํผู๎ปฏิบัติงาน ได๎แกํ สิทธิการรักษาพยาบาล
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การเลื่อนเงินเดือน เงินรางวัลประจาปี การลาพักผํอนประจาปี ซึ่งจะไมํต่ากวําเกณฑ์ที่
กฎหมายคุ๎มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมกาหนด
๔) ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและการประเมินผลการดาเนินงาน
ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหาร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด๎วย ๖ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ เงินรายได๎และเงินทุนสะสม
หมวด ๒ การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
หมวด ๓ การจํายเงิน
หมวด ๔ การงบประมาณ
หมวด ๕ การบัญชี
หมวด ๖ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
ทั้งนี้ ระเบี ยบสถาบั นสํ งเสริ มการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริห าร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให๎มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน๎าที่ติดตาม
และประเมินผลงานของสถาบันและผู๎อานวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด และ
จะต๎องรายงานให๎คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน รวมถึงผู๎ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการแตํงตั้งทาหน๎าที่
ตรวจสอบภายในเกี่ ย วกั บ การเงิ น บั ญ ชี และการพั ส ดุ ข องสถาบั น และรายงานคณะกรรมการ ผํ า น
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ สถาบันจะต๎องจัดสํงงบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการสํงให๎สานักงานตรวจเงิน
แผํนดินภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพื่อทาการสอบบัญชีตามกฎหมาย
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การเผยแพร่ผลงาน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มีการเผยแพรํข๎อมูลของสถาบันฯ เพื่ออานวยความ
สะดวกแกํบุคคลภายนอกสามารถติดตํอกับหนํวยงานได๎งําย โดยผํานระบบเครือขํายสารสนเทศที่เว็ปไซด์
igpthai.org ประกอบด๎วยข๎อมูล ดังนี้
๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับสถาบัน
๒) บริการของสถาบัน
๓) กิจกรรมทั้งหมด
๔) ภาพกิจกรรมทั้งหมด
๕) โครงการฝึกอบรมตํางๆ
๖) ขําว IGP
๗) ค๎นหาภายในเว็ป
๘) ติดตํอสถาบันฯ
๙) เว็ปบอร์ด
๑๐) ดาวน์โหลด
๑๑) เว็ปเมล์
๑๒) เมนูสมาชิก
๑๓) สถิติของเว็ปไซต์
๑๔) ปฏิทินกิจกรรม
๑๕) เว็ปที่เกี่ยวข๎อง
๑๖) ฐานข๎อมูลหนํวยงานภาครัฐ
๑๗) ขําวสาร/ประชาสัมพันธ์
๔.๕ บุคลากรสถาบันฯ
สถาบันฯ แบํงการดาเนินงานออกเป็น ๔ ฝ่าย ได๎แกํ ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ (นปร.) ฝ่ายติดตามและประเมินผลหนํวยงานของรัฐ ฝ่ายโครงการของสานักงาน ก.พ.ร. และฝ่าย
สานักงาน นอกจากนั้นมีศูนย์บริการวิชาการ ๓ ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาภูมิภาค (Regional Development
Center - RDC) ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม และศูนย์ขับเคลื่อนความพร๎อมประชาคมอาเซียน โดยมี
ผู๎บริหาร ๑ คน เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานประจา จานวน ๑๗ คน และลูกจ๎างเหมา จานวน ๑๐ คน
เจ๎ า หน๎ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านประจ าของสถาบั น ฯ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญ าตรี จ านวน 8 คน
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จานวน 5 คน สํวนใหญํจบการศึกษาด๎านการบริหาร สาขาบัญชี รัฐศาสตร์
ซึง่ บุคลากรสํวนใหญํมีความรู๎ ความสามารถ มีความตั้งใจในการทางาน มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะใน
การสื่อสารและประสานงานกับหนํวยงานอื่นได๎ทุกระดับ รวมถึงมีความสามารถในงานบริหารโครงการและงาน
บริการทางวิชาการ ซึง่ สามารถจาแนกตามฝ่ายงาน ได๎ดังนี้
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ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ฝ่าย

ผู้อานวยการ

หัวหน้าฝ่าย

เจ้าหน้าที่

ผู๎บริหาร
๑
ฝ่ายโครงการ นปร.
๑
๒
ฝ่ายโครงการของสานักงาน ก.พ.ร.
๑
๔
ฝ่ายสานักงาน
๗
ฝ่ายติดตามและประเมินผลหนํวยงานของรัฐ
๑**
๑**
ศูนย์พัฒนาภูมิภาค
๑**
๑**
ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม
๑**
๑**
ศู น ย์ ขั บ เคลื่ อ นความพร๎ อ มประชาคม
๑**
อาเซียน
ตารางที่ 9 แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จาแนกตามระดับตาแหนํง

อื่นๆ*

๔
๔
๔
-

รวม

๑
๗
๙
๑๑
๒
๒
๒
๑

หมายเหตุ : * ลูกจ๎างเหมาโครงการ ลูกจ๎างเหมาสานักงาน
** เจ๎าหน๎าที่สถาบันฯ ที่ได๎รับมอบหมายให๎ประจาฝ่าย และศูนย์ตํางๆ
อัตราการลาออกของเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานประจาของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มี
จานวน 10 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจานวน 7 คน ทาให๎สถาบันฯ มีอัตราการลาออก
ของเจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติงานประจาสูงขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 43
ผลตอบแทนของผู๎ป ฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ประกอบด๎ว ย เงินเดือน จานวนรวม
๓,๙๓๖,๖๓๘.๑๕ บาท เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ๑๑๐,๒๑๕.๐๗ บาท คําตรวจสุขภาพ ๒๓,๖๔๐ บาท เงิน
ประกันสุขภาพ จานวนรวม ๘๑๒๘๘.๕ บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวนรวม ๑๑๓,๓๔๐บาท
คําเดินทาง จานวนรวม ๑๖๑,๗๙๙.๙๒ บาท
เงิ น รางวั ล ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 อยูํ ร ะหวํ า งการพิ จ ารณา โดยสถาบั น ฯ ได๎ ตั้ ง
งบประมาณสาหรับการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานประจาไว๎ทั้งสิ้น จานวน 985,400
บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่
2 มิถุนายน 2557 โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎ปฏิบัติงานประจา เป็นเงินจานวน 272,001 บาท
การพัฒนาบุคลากร
สถาบั นส่งเสริ มการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้คานึงถึงองคประกอบที่มีความสาคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาองคกร เช่น พัฒนาระบบความคิด
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการทางาน ตลอดจนระบบการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น
ซึ่ง มุ่ ง พั ฒ นาบุ คลากรและระบบการท างานให้ ส อดคล้ อ งกั น ยื ด หยุ่ น ได้ ต ามลั ก ษณะงาน ลดการซ้ าซ้ อ น
ใช้ทรัพยากรอย่างมีคุ ณค่า รวมทั้งส่ งเสริมให้บุคลากรมีส่ว นร่วมในกระบวนการพัฒนาองค์กร เพื่อร่วมกัน
พัฒนาประสิทธิภาพในการทางานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นมากในการพัฒนาองค์กร
เพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งหวังให้บุคลากรตระหนักและเห็นคุณค่าในมุมมองของการเป็นผู้ให้บริ การที่มีคุณภาพ
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ด้วยการคานึงถึงความพึงพอใจ ความประทับใจของผู้รับบริการทั้งภาครัฐ และเอกสารชน ตลอดจนปฏิบัติงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของสถาบันฯ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 นี้ จึงมีโครงการที่เข้าร่วมพัฒนา
คุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางานในสถาบันฯ จานวน 4 โครงการหลัก ดังนี้
1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง คิดให้เป็น เป็นโครงการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพ
บุคลากรไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดย
เริ่มจากการจัดการความคิด ให้สามารถคิดให้เป็น หรือคิดให้เป็นระบบ แบบแผนที่ถูกต้องเพื่อนาไปสู่ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน
2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ เป็นโครงการเพื่อให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องทั้งหนังสือภายในและภายนอกในการติดต่อส่วนราชการ โดยเฉพาะหน่ วยงานเจ้า
หน้าสังกัด คือ สานักงาน ก.พ.ร. และส่วนราชการอื่น ๆ บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น ในหลักการเขียน
หนังสือราชการ เพื่อพัฒนาตนเองและผลการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. โครงการจัดทายุทธศาสตร์ และ Roadmap เป็นโครงการเพื่อรองรับการดาเนินงานของ
สถาบันฯ ให้มีความชัดเจน ทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติอย่าง
ยั่งยืน
4. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นโครงการ เพื่อนามาปรับใช้ให้
เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอน
ที่ถูกต้อง และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในรูปแบบของหน่วยงาน
แบบราชการ และในรูปแบบหน่วยงานอื่น ๆ
วัตถุประสงค์
1. ปรั บ และพั ฒ นากระบวนการด าเนิ น งานให้ มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถลด
ระยะเวลาและลดขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงาน
2. ปรับและพัฒนาระบบบริหารงานอย่างมีประสทิธิผลและมีธรรมาภิบาล
3. ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีขีดความสามารถที่จะตอบสนองการทางานทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในสังคมที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้บุคคลในทุกระดับชั้นของสถาบันฯ ได้วางแผนและปฏิบัติงาน โดยมุ่งยึดถือเอา
เป้าหมายหลัก หรือวัตถุประสงค์รวมของสถาบันฯ เป็นแนวทางร่วมกัน เพื่อเพิ่มการทางานให้มีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพสูงสุดปลูกฝังจรรยาบุคลากรและจิตบริการในการทางาน
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดประชุมคณะทางานเพื่อดาเนินการงานตามแผนงาน
2. จัดทาแผนการดาเนินการโครงการ 4 โครงการ
3. จัดประชุมและเก็บข๎อมูลกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
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4. นาเสนอแนวทางและแผนการดาเนินกิจกรรมแตํละโครงการตํอที่ประชุมฝ่ายบริหาร
5. ดาเนินการโครงการและกิจกรรมตามแผนงาน
6. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการแตํละโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. หัวหน๎างานและเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
2. งานพัฒนาองค์กรและประสิทธิภาพ
3. เจ๎าหน๎าที่ จานวน 2 คน
สถานที่ดาเนินการ
ณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีการดาเนินงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถลดระยะเวลา
และลดขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงานได๎ดี
2. บุคลากรระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล
3. บุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงขึ้น
4. บุคลากรทุกระดับชั้นมีผลงานและมีแนวทางการปฏิบัติงานรํวมกัน สามารถนาไปพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพสถาบันฯ ได๎เพิ่มมากขึ้น
5. บุคลากรมีจรรยาบรรณและจิตบริการในการทางาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายสานักงาน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสานักงาน ก.พ.ร.
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(๕) การควบคุมภายใน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎กาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
และข๎อบังคับตําง ๆ เพื่อให๎การปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบ ซึ่งเป็นการ
ควบคุมภายในของสถาบันฯ ในด๎านการจัดการ สถาบันฯ มีการจัดโครงสร๎างภายในหนํวยงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยอานาจหน๎าที่ของหนํวยงาน มีการมอบหมายงานและแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบ มีระบบบัญชี
พั ส ดุ และทรั พ ย์ สิ น แยกตํ า งหากจากหนํ ว ยงานแมํ แ ละใช๎ ร ะบบบั ญ ชี เ กณฑ์ พึ ง รั บ พึ ง จํ า ย (Accrual
Accounting) ตามหลักสากล มีการทารายงานทางการเงินโดยจัดทางบดุล งบการเงินและบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลาดาเนินการให๎ผู๎สอบบัญชีภายนอกตรวจสอบ
ในการท าธุ ร กรรมใดๆ ของสถาบั น สํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร.
มีสานักงานการตรวจเงินแผํนดินเป็นผู๎สอบบัญชีของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ โดยที่ผํานมาในระหวํางที่
สถาบันฯ รอรับการตรวจสอบจากสานักงานการตรวจเงินแผํนดิน ทางสถาบันฯ ได๎จัดจ๎างผู๎สอบบัญชีภายนอก
ให๎ทาการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการเงินทุกประเภททุกรอบปี และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สถาบันฯ ได๎เปิดรับสมัครผู๎ตรวจสอบภายในหลายครั้งแตํยังไมํมีผู๎สมัคร
ทั้งนี้ ตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหาร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ (ข๎อ ๓๒) กาหนดให๎ผู๎ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการ
แตํ ง ตั้ ง ท าหน๎ า ที่ ต รวจสอบภายในเกี่ ย วกั บ การเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ ข องสถาบั น และรายงาน
คณะกรรมการ ผํ านคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยโครงสร๎างการบริห ารของสถาบัน มีการกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบ และผู๎ตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับคณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 มีข๎อสังเกตให๎
สถาบันฯ สรรหาผู๎ตรวจสอบภายใน หากยังไมํสามารถสรรหาได๎ทันตํอการประชุมในเดือนมีนาคม 2557 ให๎
ขอให๎ ผู๎ตรวจสอบภายในของสานักงาน ก.พ.ร. มาชํวยตรวจสอบให๎ และเป็นเลขานุการในคณะกรรมการ
ตรวจสอบ จนกวําจะสรรหาผู๎ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ได๎ และคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริม
การบริ หารกิจการบ๎ านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.ในการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 16 มกราคม
2557 มีมติให๎รับข๎อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบไปดาเนินการ
สถาบั น ฯ ได้ ขอความอนุ เคราะห์ ใ ห้ เลขาธิก าร ก.พ.ร. มอบหมายให้ นางสาวดวงเดื อน สวัส ดี
นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ มาช่วยปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้สถาบันฯ เป็นการชั่วคราว
และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ และสานักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบภายใน
สานักงาน ก.พ.ร. ประกอบด้วย นางสาวดวงเดือน สวัสดี นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
และนางสาวนิศาชล บุญรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ เข้าสอบทานดาเนินการด้านการเงิน
และบัญชีของสถาบันฯ ระหว่างวันที่ 21 – 31 กรกฎาคม 2557 กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงาน ก.พ.ร.
ได้ตรวจสอบแล้ ว เสร็ จ และได้จั ดท ารายงานเสนอส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง ส านัก งาน ก.พ.ร. ได้แจ้ง ผลการ
ตรวจสอบมายังสถาบันฯ ทราบเพื่อดาเนิ นการต่อไป สถาบันฯ ได้นาผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มี
ดังนี้
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1. กระบวนการตรวจสอบภายในภาครัฐ ชั้นต้นควรมี กรอบแนวทางการตรวจสอบภายใน
ซึง่ สถาบันฯ ไม่มีกรอบการปฏิบัติอย่างชัดเจน ดังนั้น ในครั้งนี้ขอให้ถือปฏิบัติแบบเดิมไปพลางก่อน จนกว่าจะสรรหา
ผู้ตรวจสอบภายในมาได้
2. การยืมเงินทดรองจ่าย มีลูกหนี้ยืมเงินทดรองจ่ายค้างชาระเป็นเวลานาน ควรเร่งดาเนินการให้
คืนเงินโดยเร็วโดยทาหนังสือทวงถามและกาหนดวันที่แน่นอนที่ต้องชาระคืน
3. ให้ สถาบัน ฯ ปฏิบั ติตามระเบียบฯ โดยเคร่งครัด กรณีการยืมเงินทดรองจ่ายใหม่ จะต้อง
จ่ายเงินทดรองจ่ายเดิมคืนก่อน
4. กรณีมีใบสาคัญการจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กลุ่มตรวจสอบภายใน สานักงาน ก.พ.ร. ได้
ระบุไว้ ขอให้ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ขอให้สถาบันฯ รับความเห็นของคณะกรรมการไปดาเนินการต่อไป
และนาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการอานวยการฯ ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้เสนอ
ความคิดเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 11/2557 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการ
อานวยการฯ มติเห็นควรให้สถาบันฯ ดาเนินการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นต่อไป
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิ จการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยรับตรวจประเภทเป็น
“หน่วยงานอื่นของรัฐ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 3 (5) และข้อ 6 ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 กาหนดว่า “ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่การรายงานครั้งแรกให้กระทาภายในสองร้อยสี่ สิบ
วันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ...” แต่ขณะนี้สถาบันฯ ไม่มีระบบควบคุมภายในและไม่มี
เจ้าหน้าที่ที่จะมาวางระบบดังกล่าว เนื่องจากเปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบภายในเรื่อยมาตั้งแต่ วันที่ 12 มิถุนายน
2557 จนถึงปัจจุบัน ก็ยังไม่มีผู้มาสมัคร
ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2557 พิจารณาเรื่องนี้แล้วมีความเห็น ดังนี้
1) ให้สถาบันฯ มีหนังสือไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินว่า สถาบันฯ มีระบบการควบคุมภายใน
ที่ยังไม่เต็มรูปแบบ จึงขอวางระบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จและจะจัดทารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในเริ่มต้น
ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
2) การจัดทารายงานดังกล่าว สถาบันฯ จะทาเองหรือจ้างผู้อื่นมาทาก็ได้
3) ขอให้นาความเห็นของคณะกรรมการฯ ใน 1) และ 2) เสนอคณะกรรมการอานวยการสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
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สถาบันฯ ได้เสนอความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการอานวยการสถาบัน
ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารกิจ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ส านั กงาน ก.พ.ร. ในการประชุ มครั้ ง ที่ 11/2557 เมื่ อ วั นที่ 18
พฤศจิ กายน 2557 คณะกรรมการอานวยการฯ มติเห็ นควรให้ส ถาบันฯ ดาเนินการตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นตามที่สถาบันฯ เสนอ พร้อมทั้ง เห็นควรให้ใช้เงินทุนสะสมของสถาบันฯ ในการจัดจ้าง
ทารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จเพื่อเสนอต่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
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(๖) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
งบการเงิน
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 4 - 14)
 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สถาบันฯ ได๎จัดจ๎างสานักงานนาวาอากาศเอกธัชชัย จินต์แสวง ดาเนินการตรวจสอบรับรอง
งบการเงินของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 โดยมีรายงานการสอบบัญชีของ
ผู๎สอบ สรุปดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 “งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และ
กระแสเงินสด ของ สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. โดย
ถูกต๎องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเกณฑ์อื่นที่ทาง
ราชการกาหนด”
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 “งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน โดย
ถูกต๎องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย”
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 - 3)
ทั้ ง นี้ สถาบั น ฯ ยั ง ไมํ มี ร ายงานการสอบบั ญ ชี ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุ มครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 มีมติเห็น
ควรให๎สานักงานการตรวจเงินแผํนดินเป็นผู๎สอบบัญชีสถาบันฯ ตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553 โดยงบ
การเงิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบันฯ อยูํระหวํางรอการสอบบัญชีตามกฎหมายจาก
สานักงานการตรวจเงินแผํนดิน
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน
2557
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด
ลูกหนี้
รายได๎ค๎างรับ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไมํมีตัวตนสุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ๎าหนี้
คําใช๎จํายค๎างจําย
รายได๎รับลํวงหน๎า
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได๎สงู (ต่า) กวําคําใช๎จํายสะสมยกมา
บวก การปรับปรุงรายการปีเกํา
รายได๎สงู (ต่า) กวําคําใช๎จํายสุทธิ
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จา่ ยสะสม
กาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

หน่วย : บาท
2556

2555

53,700,410.02 73,619,858.08 32,383,175.60
15,937,074.06 14,301,311.53 14,753,436.66
25,159,336.66 2,656,101.00 10,981,253.66
536,195.06
546,111.56
603,670.26
554,840.56 1,237,205.22
270,000.00
95,887,856.36 92,360,587.39 58,991,536.18
857,566.94
918,169.68 1,075,613.40
35,077.33
58,313.67
81,549.99
892,644.27
976,483.35 1,157,163.39
96,780,500.63 93,337,070.74 60,148,699.57
9,275,136.02
15,912,257.42
24,196,203.34
2,050,532.67
51,434,129.45
51,434,129.45
45,346,371.18

5,000,211.93
18,019,989.98
23,588,613.67
1,195,292.23
47,804,107.81
47,804,107.81
45,532,962.93

1,859,909.48
13,514,352.41
11,757,029.59
804,838.81
27,936,130.29
27,936,130.29
32,212,569.28

45,532,962.93
(1,113,388.61)
926,796.86
45,346,371.18
0.00
45,346,371.18

32,212,569.28
(3,001,909.48)
16,322,303.13
45,532,962.93
0.00
45,532,962.93

37,943,314.30
(354,702.67)
(5,376,042.35)
32,212,569.28
0.00
32,212,569.28
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ตารางที่ 10 งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
หน่วย : บาท
2557
2556
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได๎จากการให๎บริการ
รายได๎ดอกเบี้ย
รายได๎อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

148,418,023.00 112,567,282.25
478,555.58
381,730.91
65.28
536.96
148,896,643.86 112,949,550.12
148,896,643.86 112,949,550.12

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
คําใช๎จํายบุคลากร
คําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรม
คําใช๎จํายในการเดินทาง
คําใช๎สอยและคําวัสดุ
คําสาธารณูปโภค
คําใช๎สอยอื่น
คําเสื่อมราคาและอุปกรณ์
คําตัดจาหนํายสินทรัพย์ไมํมตี ัวตน
คําใช๎จํายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

6,398,529.14
133,511,040.74
506,846.00
4,921,079.62
129,854.98
2,124,804.44
354,455.74
23,236.34
0.00
147,969,847.00

รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการ
ดาเนินงาน
รายได้/ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
รายได๎ทไี่ มํเกิดจากการดาเนินงาน
(รายรับจากการจาหนํายครุภัณฑ์)
คําใช๎จํายที่ไมํเกิดจากการดาเนินงาน
(คําจาหนํายครุภัณฑ์ กรณีจาหนําย
ชารุด สูญหายเลิกใช๎งาน และบริจาค
สินทรัพย์)
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2555
96,071,219.48
429,241.39
129.05
96,500,589.92
96,500,589.92

6,484,806.52
8,066,008.69
87,211,820.72 81,919,766.25
9,379.00
254,476.00
807,996.45
1,168,333.06
149,668.39
596,720.32
1,500,943.01
7,039,779.06
384,109.59
664,396.45
23,236.32
23,300.00
0.00
1,712,428.20
96,571,960.00 101,445,208.03

926,796.86

16,377,590.12

(4,944,618.11)

0.00

0.00

71,118.00

0.00

(55,286.99)

(502,542.24)

0.00

(55,286.99)

(431,424.24)

926,796.86

16,322,303.13

(5,376,042.35)
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ตารางที่ 11 งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
 อัตราสํวนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราสํวนสภาพคลํอง
(สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน :
- ปี 2557 คานวณดังนี้ 95,887,856.36 / 51,434,129.45 = 1.86
- ปี 2556 คานวณดังนี้ 92,360,587.39 / 47,804,107.81 = 1.93
- ปี 2555 คานวณดังนี้ 58,991,536.18 / 27,936,130.29 = 2.11)
สถาบันฯ มีอัตราสํวนเงินทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, พ.ศ. 2556 และ พ.ศ.
2555 เทํากับ 1.86 , 1.93 และ 2.11 ตามลาดับ แสดงให๎เห็นวําในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ มี
สภาพคลํองลดลงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีง บประมาณ พ.ศ. 2555 แตํสถาบันฯ ก็ยังมีสภาพคลํอง
อยูํในเกณฑ์ดี กลําวคือ สินทรัพย์หมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยูํสามารถชาระหนี้สินหมุนเวียนของสถาบันฯ ที่
มีอยูํได๎ทั้งจานวน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนสํวนใหญํอยูํในเงินสดและ
รายการเทียบเทําเงินสด รองลงมาเป็น รายได๎ค๎างรับ ลูกหนี้ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และวัสดุคงเหลือ
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
(รายได๎สูง(ต่า)กวําคําใช๎จํายสุทธิ / สินทรัพย์รวม x 100 :
- ปี 2557 คานวณดังนี้ 926,796.86 / 96,780,500.63 x 100 = 0.96%
- ปี 2556 คานวณดังนี้ 16,322,303.13 / 93,337,070.74 x 100 = 17.49%
- ปี 2555 คานวณดังนี้ (5,376,042.35) / 60,148,699.57 x 100 = (8.93%) )
สถาบันฯ มีผลตอบแทนตํอสินทรัพย์รวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 , พ.ศ. 2556 และ
พ.ศ. 2555 เทํากับ 0.96% , 17.49% และ (8.93%) ตามลาดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
เป็นอัตราสํวนที่แสดงให๎เห็นถึงสินทรัพย์รวมของสถาบันฯ ที่มีอยูํสามารถสร๎างผลตอบแทนของสินทรัพย์ใน
ระดับใด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ มีผลตอบแทนตํอสินทรัพย์รวมลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 และเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นจานวนมาก ทั้งนี้ สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนจาก
สิน ทรั พย์ รวมในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ลดลงจาก พ.ศ. 2556 เนื่องจากการผลการดาเนินงานของ
สถาบันฯ มียอดรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากคําใช๎จําย
ด๎านการฝึ กอบรมของสถาบั น ฯ มีร ายการคําใช๎ จํายในการดาเนินงานให๎ บริการวิช าการของโครงการที่ยัง
ดาเนินการไมํแล๎วเสร็จในบางโครงการ ได๎เกิดขึ้นภายหลังจากการรับรู๎รายได๎ (ตรวจรับงาน) ของงวดงานนั้นใน
ปีงบประมาณเกํา หรืออยูํระหวํางการรับรู๎รายได๎ (ตรวจรับงาน) ของงวดงานนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ
ถัดไป ประกอบกับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันฯ มีคําใช๎จํายดาเนินกิจกรรมที่สถาบันฯ ใช๎เงินจาก
บัญชีเงินทุนสะสมของ สานักงาน ก.พ.ร. (รายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสะสมยกมา) รวมอยูํในคําใช๎จํายจากการ
ดาเนินงาน เป็นจานวนเงิน 6,578,628.72 บาท ดังที่ได๎เปิดเผยไว๎ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7
วรรค 2 ทั้งนี้ คําใช๎จํายจากการดาเนินงานของสถาบันฯ ยังมีรายการหนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยจะอนุมัติรายการเบิกจํายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประมาณ 9,463,000.69 บาท ดังที่ได๎เปิดเผยไว๎
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8 ซึ่งจะเป็นรายการปรั บปรุงรายการปีเกําในงบแสดงฐานะการเงินของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตํอไป

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service
Delivery Unit: SDU) ในการกากับดูแลของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๔๗ ในการให๎บริการทางวิชาการแกํสํวนราชการและหนํวยงาน ตําง ๆ เพื่อสํงเสริมการพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สถาบันฯ มีการแก๎ไขหลักเกณฑ์การรับรู๎รายได๎และคําใช๎จําย ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่
สถาบั น ฯ ได๎รั บ หนั งสื อ จากกรมบั ญ ชีก ลาง เรื่ อ ง ตอบข๎อ หารื อ หลั ก การรั บ รู๎ร ายได๎ และคํ า ใช๎ จํ าย ที่ กค
0423.2/31072 ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีมติให๎ความเห็นชอบในการประชุ มคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งรายงานของผู๎สอบบัญชี ได๎ให๎ข๎อสังเกตไว๎ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข๎อที่ ๓.๑๐ เพื่อให๎เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคลํองตัว และให๎ผลการดาเนินงานประจาปี
สะท๎อนต๎นทุนที่ครบถ๎วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น มติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๕๔ ได๎เห็นชอบให๎มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู๎รายได๎และคําใช๎จํายบางประเภทในงบการเงิน ตั้งแตํ
งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต๎นไป (รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารภาคผนวก ๔ - ๑๔)
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ๙๕.๘๗ ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผํานมา ๓.๕๓ ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ ๓.๘๒ มีสาเหตุสํวนใหญํจากสินทรัพย์ประเภทรายได๎ค๎าง
รับที่เพิ่มสูงขึ้นถึงร๎อยละ ๘๔๗.๒๓ ทั้งนี้ ในสํวนของสินทรัพย์ไมํหมุนเวียนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม
๐.๘๙ ล๎านบาท ลดลงจากปีกํอน ๐.๐๘ ล๎านบาท หรือลดลงคิดเป็นร๎อยละ ๘.๕๙ โดยสรุปแล๎ว สถาบันฯ มี
สินทรัพย์รวม ๙๖.๗๗ ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผํานมา ๓.๔๔ ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ ๓.๖๘
หนี้สินและส่วนของทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น ๕๑.๔๓ ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผํานมา
๓.๖๓ ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ ๗.๕๙ มีสาเหตุสํวนใหญํมาจากรายได๎รับลํวงหน๎าซึ่งเป็นเงินลํวงหน๎าที่ผู๎วํา
จ๎างหรื อส านั กงาน ก.พ.ร. ได๎จํ ายมายั งสถาบันฯ หลั งจากลงนามสัญญาหรือข๎อตกลงฯ และสถาบันฯ มี
สินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น ๔๕.๓๔ ล๎านบาท ลดลงจากปีที่ผํานมา ๐.๑๙ ล๎านบาท หรือคิดเป็นลดลงร๎อยละ ๐.๔๑
ดังที่ปรากฏในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินตามภาคผนวก ๔
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรายได๎จากการให๎ บริการทั้งจากโครงการตํอเนื่องจากปีที่ผํ านมาและ
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเป็นสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อย
ละ ๕๙.๘๕ และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ ๔๐.๑๕ โดยปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ สถาบันฯ มีรายได๎รวม ๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีรายได๎

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

จานวน ๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒ บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร๎อยละ ๓๑.๘๓ โดยสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการ
หนํวยงาน ก.พ.ร. เพิ่มขึ้นร๎อยละ ๖.๗๖ ในขณะที่สัดสํวนรายได๎ที่มาจากการให๎บริการหนํวยงานอื่นลดลง
รายได๎จากการให๎บริการทั้งโครงการที่ดาเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา และโครงการที่ได๎ลงนาม
ข๎อตกลงการให๎บริการและการใช๎บริการหรือสัญญาและมีรายรับจากการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗ รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น ๑๔๘,๔๑๘,๐๒๓ บาท โดยมีรายละเอียดรายรับแตํละโครงการแบํงตาม
ประเภท ดังนี้
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
ที่
๑
๒
๓

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ ๖
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ ๗
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ ๘
สานักงาน ก.พ.ร.
รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

รายรับ (บาท)
๑๙,๗๑๓,๒๙๐
๒๑,๐๒๓,๒๖๕
๑,๒๖๖,๐๐๐
๔๒,๐๐๒,๕๕๕

๑. โครงการฝึกอบรม
ที่

โครงการ

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง

๑

โครงการเสริมสร๎างการพัฒนาศักยภาพในการเป็นที่ปรึกษาแบบ
มืออาชีพให๎กับข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่
ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ งปม. ๒๕๕๗
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการ
องค์กร
โครงการอบรมทางไกลหลักสูตร "บรรษัทภิบาล สาหรับ
ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม"
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การทํองเที่ยวมืออาชีพ" รุํนที่ 1 (T-PRO1)
โครงการจัดทาหลักสูตรและจัดฝึกอบรมผู๎บริหารระดับสูง
หลักสูตร “นักบริหารขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การทํองเที่ยว
ระดับสูง (Tourism Expert : T-Expert)

สานักงาน ก.พ.ร.

๑,๐๗๐,๐๐๐

สานักงาน ก.พ.ร.

๑,๓๒๐,๐๐๐

๒
๓
๔
๕
๖

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท
จากัด
บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.)
กระทรวงการทํองเที่ยว
และการกีฬา
กระทรวงการทํองเที่ยว
และการกีฬา

ที่
๑
๒
๓
๔

๓๓๐,๐๐๐
๑,๒๖๙,๖๐๐
๕,๗๐๐,๐๐๐
๔,๓๐๐,๐๐๐
๑๓,๙๘๙,๖๐๐

รวมรายรับโครงการฝึกอบรม ๖ โครงการ

๒. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา

รายรับ (บาท)

โครงการ
โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
สานักงาน ก.พ.ร.

รายรับ (บาท)
๒,๑๐๗,๙๙๐

โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคา
รับรอง การปฏิบตั ิราชการ ของสํวนราชการและจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อบริการประชาชน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
โครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ : ด๎านการตรวจสอบภายในและด๎านรายงานการเงิน

สานักงาน ก.พ.ร.

๔,๓๘๐,๑๕๐

สานักงาน ก.พ.ร.

๑๒,๗๕๑,๒๐๐

สานักงาน ก.พ.ร.

๕๐๕,๓๐๕

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการจัดทาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับระบการ
สานักงาน ก.พ.ร.
บริหารงานแบบบูรณาการ
โครงการสํงเสริมการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวม
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการบูรณาการข๎อมูลและองค์ความรู๎เพื่อการแลกเปลี่ยน
สานักงาน ก.พ.ร.
เรียนรูผ๎ ํานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหวํางภาคราชการ
โครงการเจรจาข๎อตกลงและจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
สานักงาน ก.พ.ร.
ของสํวนราชการและจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
โครงการเสริมสร๎างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุมํ
สานักงาน ก.พ.ร.
จังหวัดไปสูํการปฏิบัติให๎บรรลุผล
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตาม
สานักงาน ก.พ.ร.
คารับรองการปฏิบัตริ าชการของสํวนราชการ และจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูํองค์กรที่มี
สานักงาน ก.พ.ร.
ขีดสมรรถนะสูง
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหนํวยงานของ
สานักงาน ก.พ.ร.
รัฐรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สานักงาน ก.พ.ร.
ขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิงานขององค์การมหาชน
สานักงาน ก.พ.ร.
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
โครงการเจรจาข๎อตกลงและจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
สานักงาน ก.พ.ร.
ของสํวนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
โครงการศึกษาวิเคราะห์ความเห็นและข๎อเสนอแนะของสภาที่
สภาที่ปรึกษาฯ
ปรึกษาฯ
โครงการศึกษาเพื่อวางยุทธศาสตร์สานักงานสภาที่ปรึกษาฯ
สภาที่ปรึกษาฯ
โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงสร๎างการบริหาร
กรมการปกครองสํวนท๎องถิ่น
ราชการสํวนภูมิภาคฯ
โครงการที่ปรึกษา “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
กรมพลศึกษา
ภาครัฐ” สาหรับกรมพลศึกษา
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการสังกัด
สานักงานเลขาธิการสภา
รัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู๎แทนราษฎร
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด๎านการ
กระทรวงการทํองเที่ยวและการ
ทํองเที่ยวของกรมการทํองเที่ยว
กีฬา
โครงการศึกษารูปแบบองค์กรสานักงานเศรษฐกิจสร๎างสรรค์
โครงการศึกษารูปแบบองค์กรของสถาบันวิทยาการทํองเที่ยว
กระทรวงการทํองเทีย่ วและการ
กีฬา
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการสังกัด
สานักงานเลขาธิการสภา
รัฐสภา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ผู๎แทนราษฎร
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
สถาบันระหวํางประเทศเพื่อ
ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
การค๎าและการพัฒนา (องค์การ

รายรับ (บาท)
๒๙๙,๖๖๗
๑,๓๖๙,๕๐๐
๑,๙๘๕,๕๐๐
๔,๖๗๖,๒๕๐
๘๓๕,๐๐๐
๕,๗๔๐,๕๗๖
๒,๑๐๐,๐๐๐
๑๔๐,๕๘๐
๑,๐๘๙,๐๐๐
๕๓,๓๕๐
๖,๔๐๕,๐๐๐
๒๙๙,๘๐๐
๔๐๐,๐๐๐
๑,๑๐๕,๐๐๐
๘๘๕,๐๐๐
๑,๓๘๐,๐๐๐
๒,๘๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๓,๘๖๕,๐๐๐
๔๖๐,๐๐๐
๕๕๒,๐๐๐

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่

โครงการ

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
มหาชน)

๒๖ โครงการจัดทายุทธศาสตร์ แนวทางและแผนงานการพัฒนา
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ๎าและเครื่องแตํงกาย
๒๗ โครงการจัดทายุทธศาสตร์ แนวทางและแผนงานการพัฒนา
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช๎ของตกแตํง ของที่ระลึก
ภายในโครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ของใช๎ของตกแตํง
ของที่ระลึกให๎มีศักยภาพทางการตลาด
๒๘ การจัดทายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาสินค๎าหนึ่งตาบล หนึ่ง
กรมสํงเสริมการเกษตร
ผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารและเครือ่ งดื่ม
๒๙ โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๐ โครงการพัฒนาข๎อมูลสถิติและสารสนเทศระดับ พื้นที่ ๗๖
สานักงานสถิติแหํงชาติ
จังหวัด
รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 30 โครงการ

รายรับ (บาท)
๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๔๐๐,๐๐๐
๒๙,๓๔๐,๐๐๐
๙๒,๔2๕,๘๖๘

โดยโครงการที่ส ถาบั น ฯ ได๎ ล งนามข๎ อตกลงการให๎ บริ ก ารและการใช๎ บ ริก ารหรือ สั ญญาและเริ่ ม
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจานวนทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ แบํงเป็นการให๎บริการวิชาการและจัด
อบรมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ให๎สานักงาน ก.พ.ร. และโครงการอื่นของสานักงาน
ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อย ๖๐.๓๙ และให๎บริการทางวิชาการกับหนํวยงานภายนอก รวมทั้ง Public Course คิดเป็น
ร๎อยละ ๓๙.๖๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

การให้บริการทางวิชาการกับสานักงาน ก.พ.ร.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่
ฝ่าย / โครงการ
- ฝ่าย นปร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
๑ รุํนที่ ๖
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
๒ รุํนที่ ๗
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
๓ รุํนที่ ๘
- ฝ่ายติดตามและประเมินผลหน่วยงานของรัฐ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการ
๑ ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
การติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติงานตามคา
๒ รับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๖ เดือน
การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้าหนักและคํา
๓ เป้าหมาย และจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
4 ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการ
และจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖๒๕๕๗
โครงการเจรจาข๎อตกลงและจัดทาคารับรองการ
5 ปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัดประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
- ฝ่ายโครงการอื่นๆ ของสานักงาน ก.พ.ร.
โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูํ
๑ องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและ
๒ หนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง

๖ พ.ย. ๕๖
- ๓๐ ก.ย. ๕๗
๖ พ.ย. ๕๖
- ๓๐ ก.ย. ๕๗
๑๑ ธ.ค. ๕๖
-๓๐ ก.ย. ๕๗

สานักงาน
ก.พ.ร.
สานักงาน
ก.พ.ร.
สานักงาน
ก.พ.ร.

รายรับตามสัญญา
๔๔,๗๒๗,๑๐๐
๑๖,๓๙๔,๕๐๐
๒๔,๑๑๒,๖๐๐
๔,๒๒๐,๐๐๐
๓๓,๕๓๒,๗๑๐
๑,๐๘๙,๐๐๐

๓-๒๘ มี.ค. ๕๗

สานักงาน
ก.พ.ร.

๑๔ ส.ค. – ๓๐
ก.ย. ๕๗

สานักงาน
ก.พ.ร.

๑,๖๔๐,๑๐๐

๑๔ ส.ค. – ๓๐
ก.ย. ๕๗

สานักงาน
ก.พ.ร.

๒,๔๙๕,๙๐๐

๒๐ ธ.ค.๕๖๑๗ มิ.ย. ๕๗
ขยายเวลาเป็น
สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.
๕๗
ก.ย.-ธ.ค. ๕๗

สานักงาน
ก.พ.ร.

๑๔,๓๕๑,๔๔๐

สานักงาน
ก.พ.ร.

๑๓,๙๕๖,๒๗๐

๑๗ มี.ค. ๕๗
- ๓๐ ก.ย. ๕๗
๒ ก.พ. ๕๗
- ๓๐ พ.ค. ๕๗
ขยายเวลาเป็น
สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.
๕๗

สานักงาน
ก.พ.ร.
สานักงาน
ก.พ.ร.

๑๓,๖๖๓,๓๐๐
๓,๐๐๐,๐๐๐
๒๓๔,๓๐๐

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ที่

ฝ่าย / โครงการ
โครงการขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน๎น
๓ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

ผู้ว่าจ้าง
สานักงาน
ก.พ.ร.

รายรับตามสัญญา
๒,๒๕๐,๐0๐

สานักงาน
ก.พ.ร.

๒,๒๐๐,๐๐๐

การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานบริการ
สานักงาน
๕ ประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
ก.พ.ร.
ของประเทศ
รวมงบประมาณโครงการการให้บริการทางวิชาการกับสานักงาน ก.พ.ร.

๕,๙๗๙,๐๐๐

โครงการการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรอง
๔ มาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหา ในภาค
ราชการ

ระยะเวลา
๒๓ มิ.ย. – ๓๐
ก.ย. ๕๗
ขยายเวลาเป็น
สิ้นสุด ๑๔ พ.ย.
๕๗
๑๔ ส.ค. – ๓๐
ก.ย. ๕๗
ขยายเวลาเป็น
สิ้นสุด ๓๐ ธ.ค.
๕๗
๒๒ ก.ย. – ๑๕
ธ.ค. ๕๗

๙๑,๙๒๓,๑๑๐

การให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่

ฝ่าย / โครงการ

ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง

รายรับตาม
สัญญา

- ศูนย์พัฒนาภูมิภาคฯ
๑ โครงการพัฒนาข๎อมูลสถิติและสารสนเทศระดับ
๓ ม.ค.๕๗
พืน้ ที่ ๗๖ จังหวัด
- ๒๙ ต.ค.๕๗
๒ โครงการทบทวนแผนพัฒนากลุํมจังหวัด และ
๑๕๐ วัน
จัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
- ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม
1 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวน
๓๖๕ วัน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ๒๖ ก.พ. ๕๗
๒๕ ก.พ. ๕๘

สานักงานสถิติ

๕๐,๕๐๐,๐๐๐
๔๘,๙๐๐,๐๐๐

จ.ฉะเชิงเทรา

๑,๖๐๐,๐๐๐

สานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู๎แทนราษฎร

8,220,0๐๐
๒,๓๐๐,๐๐๐
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ที่

ฝ่าย / โครงการ

ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง

2 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน ๒๑๐ วัน
สถาบันระหวําง
ประจาปี ระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑)
๒๒ เม.ย. ๕๗ ประเทศเพื่อ
การค๎าและการ
๑๗ พ.ย. ๕๗
พัฒนา
(องค์การ
มหาชน)
3 โครงการจัดทายุทธศาสตร์ แนวทางและแผนงาน ๒๖ เม.ย. ๕๗ กรมสงเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ๎าและ
อุตสาหกรรม
เครื่องแตํงกาย
๒๓ ส.ค. ๕๗
4 โครงการจัดทายุทธศาสตร์ แนวทางและแผนงาน ๒๖ เม.ย. ๕๗ กรมสงเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช๎ของ
อุตสาหกรรม
ตกแตํง ของที่ระลึก ภายในโครงการยกระดับ
๒๓ ส.ค. ๕๗
คุณภาพผลิตภัณฑ์ของใช๎ของตกแตํง ของที่ระลึก
ให๎มีศักยภาพทางการตลาด
5 โครงการจัดทายุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา
๒๘ พ.ค. ๕๗ กรมสํงเสริม
สินค๎าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร
การเกษตร
และเครื่องดื่ม
๒๔ ก.ย. ๕๗
6 โครงการ เรื่อง บทบาทสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
๑๐ เดือน
สนง.สภาที่
และสังคมแหํงชาติ และองค์กรนโยบายและแผน
ปรึกษาฯ
ภาครัฐและเอกชนกับการพัฒนาประเทศ
รวมงบประมาณโครงการของหน่วยงานภายนอก

รายรับตาม
สัญญา
๙๒๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐
๑,๐๐๐,๐๐๐

๑,๐๐๐,๐๐๐
๒,๐๐๐,๐๐๐
๕๘,๔๒๐,๐๐๐

การให้บริการด้านการฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ที่

ฝ่าย / โครงการ

1 โครงการอบรมทางไกลหลักสูตร "บรรษัทภิบาล สาหรับ
ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม"
รวมงบประมาณด้านการฝึกอบรม

ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง
ต.ค.๕๖
- ก.ย.๕๗

บสย.

รายรับตาม
สัญญา
๑,๕๗๕,๒๐๐
1,๘๗๕,๒๐๐

คําใช๎จํายสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รวม ๑๔๗,๙๖๙,๘๔๗ บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น
จานวนมากจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีคําใช๎จํายจากการดาเนินงาน ๙๖,๕๗๑,๙๖๐ บาท หรือคิดเป็น
เพิ่มขึ้นร๎อยละ ๕๓.๑๔ สํงผลให๎ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันฯ มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิ จานวน
๙๒๖,๗๙๖.๘๖ บาท ซึ่งลดลงเป็นจานวนมากจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่มียอดรายได๎สูงกวําคําใช๎จําย
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สุทธิ จานวน 16,322,303.13 หรือคิดเป็นลดลงร๎อยละ 94.32 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากในปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 สถาบันฯ มีคําใช๎จํายดาเนินกิจกรรมที่สถาบันฯ ใช๎เงินจากบัญชีเงินทุนสะสมของ สานักงาน ก.พ.ร.
(รายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสะสมยกมา) รวมอยูํในคําใช๎จํายจากการดาเนินงาน เป็นจานวนเงิน 6,578,628.72
บาท ดังที่ได๎เปิดเผยไว๎ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 7 วรรค 2 ประกอบกับ คําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรม
ของสถาบันฯ มีรายการคําใช๎จํายในการดาเนินงานให๎บริการวิชาการของโครงการที่ยังดาเนินการไมํแล๎วเสร็จใน
บางโครงการ ได๎เกิดขึ้นภายหลังจากการรับรู๎รายได๎ (ตรวจรับงาน) ของงวดงานนั้นในปีงบประมาณเกํา หรืออยูํ
ระหวํางการรับรู๎รายได๎ (ตรวจรับงาน) ของงวดงานนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณถัดไป ทั้งนี้ คําใช๎จํายจาก
การดาเนินงานของสถาบันฯ ยังมีรายการหนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะอนุมัติรายการเบิกจําย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ประมาณ 9,463,000.69 บาท ดังที่ได๎เปิดเผยไว๎ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ 8 ซึ่งจะเป็นรายการปรับปรุงรายการปีเกําในงบแสดงฐานะการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สถาบั น ฯ ไมํ มี ก ารจํ า ยคํ า ตอบแทนของผู๎ ส อบบั ญ ชี ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 เนื่ อ งจาก
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 มีมติเห็นควร
ให๎ ส านั กงานการตรวจเงิ น แผํ น ดิน เป็ น ผู๎ ส อบบัญชีส ถาบันตามระเบียบสถาบันสํ งเสริมการบริห ารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553 โดย
รายงานงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสถาบัน ได๎ผํานการสอบทานจากผู๎ตรวจสอบภายใน
เป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว ตามที่ เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมายให๎ นางสาวดวงเดือน สวัสดี นักวิชาการตรวจสอบ
ภายในชานาญการพิเศษ กลุํมตรวจสอบภายใน สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎ตรวจสอบภายในของสถาบัน เป็นการ
ชั่วคราวในระหวํางที่สถาบันยั งสรรหาผู๎ ตรวจสอบภายในไมํได๎ ทั้งนี้ งบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 ของสถาบัน อยูํระหวํางรอการสอบบัญชีตามกฎหมายจากสานักงานการตรวจเงินแผํนดิน
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
อัตราคําบริการในการใช๎บริการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มี
การจัดเก็บ ๒ อัตรา คือ
ก. อัตราสาหรับหน่วยงานทั่วไป
คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ ในคราวประชุมครั้ งที่ ๔/๒๕๔๘ มีมติให๎กาหนดเกณฑ์การ
จั ดเก็บ คํา บริ การวิช าการและเงิน บ ารุ งการจํายคําตอบแทน และคํ าใช๎จํายในการดาเนินงานวิ จัยส าหรั บ
หนํวยงานภายนอก ดังนี้
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๑. การจัดเก็บคําบริการวิชาการ และเงินบารุงสถาบันฯ
๑.๑ โครงการศึกษาวิจัย และที่ปรึกษา
งบประมาณ
ไมํเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มากกวํา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตํไมํเกิน ๑๐ ล๎านบาท
มากกวํา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน)
๙ - ๑๕%
๘ - ๑๒%
๗ - ๑๐ %
แล๎วแตํความเหมาะสมในแตํละโครงการ

๑.๒ โครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา คําบริการวิชาการ ๑๐ - ๑๕% ของงบประมาณที่จัดเก็บ
๒. การเบิกจํายเงิน คําตอบแทน และคําใช๎จํายในการดาเนินงานวิจัย/อบรม
๒.๑ การจํายเงินคําตอบแทนนักวิจัย หรือที่ปรึกษาโครงการ/วิทยากร ให๎จํายได๎ดังตํอไปนี้
๒.๑.๑ นักวิจัยหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ (ปี)

ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)
ไมํเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
ไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไมํเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ไมํเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ไมํเกิน ๑๐ ปี
๑๐ – ๑๕ ปี
๑๕ – ๒๐ ปี
มากกวํา ๒๐ ปี

คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัยให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
๒.๑.๒ วิทยากร อบรม/สัมมนา
ผู๎อานวยการหลักสูตร
วิทยากรบรรยาย
วิทยากรภาคปฏิบัติ
ผู๎ชํวยวิทยากร
คําเขียนกรณีศึกษา

อัตราค่าตอบแทน
๓๐๐ – ๕๐๐
บาท/ชั่วโมง
๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐
บาท/คน/ชั่วโมง
๕๐๐ – ๑,๕๐๐
บาท/วัน
ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อานวยการหลักสูตร
ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อานวยการหลักสูตร

๒.๒ คําใช๎จํายในการดาเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา
คําเบี้ยเลี้ยง
คําที่พัก
คําพาหนะ

๒.๒.1 คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ
วันละ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท
เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกิน ๓,๐๐๐ บาท
เบิกจํายตามที่จํายจริงและตามความเหมาะสม
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๒.๒.๒ คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ
การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคํ าพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศให๎
ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันสํงเสริมกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เรื่องอัตราการ
เบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่อาจจะมีแก๎ไขเพิ่มเติม
๒.๒.๓ คําใช๎จํายอื่นๆ ได๎แกํ
คําเลี้ยงรับรอง
คําจัดทารายงาน
วัสดุใช๎ในงานวิจัย
อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์
คําใช๎รถสถาบัน
คําบารุงการใช๎ห๎องประชุม/ห๎องสัมมนา
ห๎องประชุมเล็ก
ห๎องประชุมขนาดกลาง
ห๎องประชุมขนาดใหญํ

เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
ที่จาเป็นต๎องใช๎ในโครงการวิจัยให๎ระบุไว๎ในประกาศให๎ชัดเจนวํา
เมื่อเสร็จโครงการแล๎วใครต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบ
ใน กทม. และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท
อัตรานี้รวมคําน้ามัน คําทางดํวน และคําเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว๎น
กรณีไปตํางจังหวัดจะไมํรวมคําน้ามัน
๑๕ – ๒๐ ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน ๑,๕๐๐ บาท
๔๐ ทีน่ ั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน ๒,๐๐๐ บาท
๘๐ ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน ๔,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่กาหนดวําให๎เบิกจํายได๎ไมํเกินอัตราที่กาหนด ให๎ผู๎อานวยการสถาบันฯ โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการอานวยการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎กาหนด
การเบิ ก จํ า ยคํ าใช๎ จํ า ยอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากประกาศนี้ ให๎ ผู๎ อ านวยการสถาบัน ฯ เป็ น ผู๎ อ นุ มัติ ต าม
คาเสนอแนะของคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ข. อัตราสาหรับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ มีมติให๎กาหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บคําบริการวิชาการและการจํายคําตอบแทนและคําใช๎จํายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรมสาหรับ
สานักงาน ก.พ.ร. ไว๎ดังนี้
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๑. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา
๑.๑ การจัดเก็บคําบริการวิชาการ
ในการรับงานวิจัยและที่ปรึกษา สถาบัน จะจัดเก็บเงินคําบริการวิชาการ ดังนี้
งบประมาณ
ไมํเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มากกวํา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตํไมํเกิน ๑๐ ล๎านบาท
มากกวํา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑.๒ การเบิกจํายเงินคําตอบแทนและคําจ๎าง
- นักวิจัยหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ (ปี)
ไมํเกิน ๑๐ ปี
๑๐ – ๑๕ ปี
๑๕ – ๒๐ ปี
มากกวํา ๒๐ ปี
- คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัย
- คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน)
๑๐ – ๑๕%
๘ – ๑๒%
๖ – ๑๐%
แล๎วแตํความเหมาะสมในแตํละโครงการ

ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)
ไมํเกิน ๘๐,๐๐๐ บาท
ไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไมํเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ไมํเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ

๑.๓ การเบิกจํายคําใช๎จํายในการดาเนินการวิจัยและที่ปรึกษา
๑.๓.๑ คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ
คําเบี้ยเลี้ยง
คําที่พัก
คําพาหนะ

วันละ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท
เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกิน ๓,๐๐๐ บาท
เบิกจํายตามที่จํายจริงและตามความเหมาะสม

๑.๓.๒ คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ
การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคําพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศ ให๎
ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันสํงเสริมกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง อัตรา
การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่อาจจะมีแก๎ไขเพิ่มเติม
๑.๓.๓ คําใช๎จํายอื่น ๆ ได๎แกํ
คําเลี้ยงรับรอง
คําจัดทารายงาน
วัสดุใช๎ในงานวิจัย

เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
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อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์
คําใช๎รถสถาบัน
คําบารุงการใช๎ห๎องประชุม/ห๎องสัมมนา
 ห๎องประชุมเล็ก
 ห๎องประชุมขนาดกลาง
 ห๎องประชุมขนาดใหญํ

ที่จาเป็นต๎องใช๎ในโครงการวิจัยให๎ระบุไว๎ในประกาศการเงินให๎
ชัดเจนวําเมื่อเสร็จโครงการแล๎วใครต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตํอไป
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท
อัตรานี้รวมคําน้ามัน คําทางดํวน และคําเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว๎น
กรณีไปตํางจังหวัดจะไมํรวมคําน้ามันและคําทางดํวน
๑๕ – ๒๐ ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน ๑,๕๐๐ บาท
๔๐ ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน ๒,๐๐๐ บาท
๘๐ ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน ๔,๐๐๐ บาท





๒. โครงการฝึกอบรม
๒.๑ การจัดเก็บคําบริการวิชาการ
ที่
๑

ผู้บริหาร
ระดับต้น

รายการ
คําบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ระดับกลาง
ระดับสูง
๑๐% ของมูลคําโครงการ

2.2 การเบิกจํายเงินคําตอบแทนและคําจ๎าง
ที่
๑
๒
๓
๔

รายการ
คําตอบแทนที่ปรึกษา/
ผู๎อานวยการหลักสูตร
คําตอบแทนวิทยากร
คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร
คําจ๎างผู๎ประสานงาน

ผู้บริหาร
ระดับต้น
๕๐๐/ช.ม.

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
๕๐๐/ช.ม.

ผู้บริหาร
ระดับสูง
๕๐๐/ช.ม.

๒,๐๐๐/ช.ม.
๕๐๐/ช.ม.
๘๐๐/คน/วัน

๒,๕๐๐/ช.ม.
๑,๐๐๐/ช.ม.
๘๐๐/คน/วัน

๓,๐๐๐/ช.ม.
๑,๐๐๐/ช.ม.
๘๐๐/คน/วัน

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
๑๕๐/คน/วัน
๑๒๐/แฟ้ม
๓๐๐/ใบ
๕๐๐/คน/วัน
๒,๐๐๐/วัน
๒,๐๐๐/วัน
๗๐/วัน
๔๐๐/วัน

ผู้บริหาร
ระดับสูง
๑๕๐/คน/วัน
๑๒๐/แฟ้ม
๓๕๐/ใบ
๕๐๐/คน/วัน
๓,๐๐๐/วัน
๒,๐๐๐/วัน
๗๐/วัน
๔๐๐/วัน

๒.๓ การเบิกจํายคําใช๎จํายในการดาเนินการฝึกอบรม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

รายการ
คําจัดทาเอกสาร
คําแฟ้มเอกสาร
คํากระเป๋าเอกสาร
คําเดินทางวิทยากร
คําวัสดุการศึกษา
คําเชํารถ ใช๎ระหวํางการฝึกอบรม/สัมมนา
คําลํวงเวลาเจ๎าหน๎าที่
คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่

ผู้บริหาร
ระดับต้น
๑๒๐/คน/วัน
๑๒๐/แฟ้ม
๒๕๐/ใบ
๕๐๐/คน/วัน
๒,๐๐๐/วัน
๒,๐๐๐/วัน
๗๐/วัน
๔๐๐/วัน
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ที่
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

รายการ
(กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด)
คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
เล็ก) ๑๕ – ๒๐ ที่นั่ง
คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
ขนาดกลาง) ๔๐ ที่นั่ง
คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
ขนาดกลาง) ๘๐ ที่นั่ง
คําใช๎จํายอื่น ๆ (ตํอวัน)
(กรุงเทพฯ/ตํางจังหวัด)
คําอาหาร-อาหารวําง (อาหารกลางวันและ
อาหารวําง ๒ ครั้ง)
คําอาหาร (กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด)
รวมอาหารเย็น
คําที่พักผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
(กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด)
คําเชํารถบัสรับ-สํงผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
(๔๐ – ๔๕ ที่นั่ง)

ผู้บริหาร
ระดับต้น

ผู้บริหาร
ระดับกลาง

ผู้บริหาร
ระดับสูง

๑,๕๐๐/วัน

๑,๕๐๐/วัน

๑,๕๐๐/วัน

๒,๐๐๐/วัน

๒,๐๐๐/วัน

๒,๐๐๐/วัน

๔,๐๐๐/วัน

๔,๐๐๐/วัน

๔,๐๐๐/วัน

๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐/๔,๐๐๐

๒,๐๐๐/๔,๐๐๐

๓๘๐-๔๘๐/วัน

๕๐๐-๖๘๐/วัน

๗๐๐-๗๕๐/วัน

๖๕๐-๘๐๐/วัน

๘๕๐-๑,๑๐๐ วัน

๑,๒๐๐-๑,๕๐๐/วัน

๘๐๐-๑,๒๐๐/คน ๑,๖๐๐-๑,๘๐๐/คน ๑,๘๐๐-๒,๕๐๐/คน
๑๐,๐๐๐/วัน

๑๐,๐๐๐/วัน

๑๕,๐๐๐/วัน

๓. โครงการลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว๎ในข๎อ ๑ และข๎อ ๒ ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อานวยการ
สถาบันฯ เป็นผู๎พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอานวยการของสถาบันฯ เพื่อทราบ
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ส่วนที่ ๓
การรับรองความถูกต้องของรายงาน
ข๎าพเจ๎าได๎สอบทานข๎อมูลในแบบแสดงรายงานประจาปีฉบับนี้แ ล๎ว และด๎วยความระมัดระวังใน
ฐานะคณะกรรมการอานวยการหรือผู๎ดารงตาแหนํงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎อมูล
ดังกลําวถูกต๎องครบถ๎วน ไมํเป็นเท็จ ไมํทาให๎ผู๎อื่นสาคัญผิดหรือไมํขาดข๎อมูล ที่ควรต๎องแจ๎งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา
(๑) งบการเงินและข๎อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจาปี ได๎แสดงข๎อมูลอยําง
ถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของหนํวยงานแล๎ว
(๒) ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบตํอการจัดให๎หนํวยงานมีระบบการเปิดเผยข๎อมูลที่ดี เพื่อให๎แนํใจวํา
หนํ ว ยงานได๎ เปิ ดเผยข๎อ มูล ในสํ ว นที่เ ป็ น สาระส าคัญ ทั้ง ของหนํว ยงานอยํา งถู กต๎ องครบถ๎ ว นแล๎ ว รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลให๎มีการปฏิบัติตามระบบดังกลําว
(๓) ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบตํอการจัดให๎หนํวยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให๎มี
การปฏิบัติตามระบบดังกลําว
ในการนี้ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานวํ า เอกสารทั้ ง หมดเป็ น เอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ ข๎ า พเจ๎ า ได๎ รั บ รอง
ความถูกต๎องแล๎ว ข๎าพเจ๎าได๎มอบหมายให๎ นางวิภาภรณ์ มานะตํอ เป็นผู๎ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว๎ทุก
หน๎าด๎วย หากเอกสารใดไมํมีลายมือชื่อของ นางวิภาภรณ์ มานะตํอ กากับไว๎ ข๎าพเจ๎าจะถือวําไมํใชํข๎อมูลที่
ข๎าพเจ๎าได๎รับรองความถูกต๎องของข๎อมูลแล๎วดังกลําวข๎างต๎น
ชื่อ
๑. รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล)
รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.

ตาแหนํง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ
……………………………

๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

……………………………

๓. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา

กรรมการ

……………………………

กรรมการ

ปจจจุบันไมํได๎ดารง
ตาแหนํง

๔. นายกุลิศ สมบัติศิริ
๕. ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
(นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์)

กรรมการและเลขานุการ
……………………………

ผู๎รับมอบอานาจ
นางวิภาภรณ์ มานะตํอ

หัวหน๎าสํวนงานบัญชี

……………………………
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู๎บริหารและผู๎มีอานาจควบคุมของหนํวยงาน
1. ให๎แสดงรายละเอียดของผู๎บริหารหรือผู๎มีอานาจควบคุมตามตาราง ดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
1. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

60 นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉันปจญหา
กฎหมายในการบริหารราชการ
2) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการกาหนดหลักการจัดการและ
พัฒนาโครงสร๎างระบบราชการ
3) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อมใน
การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
แผํนดิน (ฉบับที่ 7 ) พ.ศ. 2550 และรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไปสูํการปฏิบัติ
4) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี
5) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและ
งบประมาณ
6) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและสํงเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีสํวนรํวม
7) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการปรับเปลีย่ น
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และคํานิยมของระบบราชการ
8) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมและพัฒนาระบบการ
บริหารราชการในสํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น
9) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
เพื่ออานวยคววามสะดวกและตอบสนองความต๎องการ

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)
สานักงาน ก.พ.ร.

๘๒

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

ของประชาชน
10) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
11) คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของสานักงาน
ก.พ.ร.
12) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการ (ค.ต.ป.)
13) อ.ค.ต.ป. เกีย่ วกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
14) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง
วิธีการ การบูรณาการระบบการตรวจสอบและการ
ประเมินผลของหนํวยงานกลางที่อยูํในกากับของราชการ
ฝ่ายบริหาร
15) คณะกรรมาการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
16) อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงาน
จังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ
17) คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
18) คณะอนุกรรมการจัดทาข๎อบังคับ ระเบียบ และ
ประกาศของดนตรีสถาบันกัลยาณิวัฒนา
19) อ.ก.ร. กฎหมายและระเบียบของรัฐสภา
20) อ.ก.ร. สรรหาพัฒนาสํงเสริมสมรรถภาพข๎าราชการ
รัฐสภา

๘๓

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

21) อ.ก.ร. เฉพาะกิจเพื่อเตรียมความพร๎อมในการ
จัดตั้งสานักงบประมาณของรัฐสภา
22) คณะอนุกรรมการอาชีวด๎านกฎหมาย ระเบียบ และ
ข๎อบังคับของสานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
23) คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
24) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
25) คณะอนุกรรมการข๎าราชการศาลยุติธรรม เพื่อ
พิจารณาวางแผนอัตรากาลังและพัฒนาระบบการ
บริหารงานบุคคลของสานักงานศาลยุติธรรม
26) คณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์และ
ปรับปรุง พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท๎องที่พุทธศักราช
2475
27) คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ของสถาบัน
พระปกเกล๎า
28) คณะกรรมการร๎องทุกข์ ของกรมคุ๎มครองสิทธิและ
เสรีภาพ
29) คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุ
บัญญัติ เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 2)
30) คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุ
บัญญัติ เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 3)
31) คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุ

๘๔

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

บัญญัติ เสนอคณะรัฐมนตรี (คณะที่ 5)
32) คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหาร
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.)
33) อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน๎าที่ อ.ก.พ.
กระทรวง
34) อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร.
35) อ.ก.พ. วินัยและการออกจากราชการ สานักงาน
ก.พ.
36) อ.ก.พ. ทาหน๎าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของ
ราชบัณฑิตยสถาน
37) อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
38) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ขององค์การ
บริหารจัดการก๏าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
39) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล หอภาพยนตร์
40) คณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล ของ
สถาบันเทคโนโลยีป้องหันประเทศ (องค์กรมหาชน)
41) คณะกรรมการบริหารงานศูนย์มนุษย์วิทยาสิรินธร
42) ผู๎ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

59

ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.)
New York University
เนติบัณฑิต สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแหํงเนติบณ
ั ฑิตยสภา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต

การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) กรรมการกฤษฏีกา
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) กรรมการสภาสถาบันผู๎ทรงคุณวุฒขิ องสถาบัน

๘๕

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา

56

M.B.A., Master of Public
Administration
University of Manila,
Philippines

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
บัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์
4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกีย่ วกับการทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการด๎านเศรษฐกิจ
2) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและ
ปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการด๎านสังคม
3) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับสํงเสริมและพัฒนา
องค์การมหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกากับของ
ราชการฝ่ายบริหารที่มิใชํสํวนราชการ
4) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
6) กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณา
คาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชีวัดตามคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของ
สํวนราชการและจังหวัด
7) กรรมการคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
8) คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและกาลังคนภาครัฐ
9) คณะกรรมการการอุดมศึกษา

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

สานักงาน ก.พ.ร.

๘๖

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

10) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
11) คณะกรรมการระดับชาติเพือ่ ศึกษาทบทวนความ
เหมาะสมของคําตอบแทนของผู๎บริหารและบุคลากรใน
หนํวยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด
12) คณะกรรมการสรรหากรรมการภาคเอกชนและ
กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนา
พิงคนคร
13) กรรมการและเลขานุการดาเนินการสรรหา
ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี หนํวยบริการรูปแบบ พิเศษ (Service Delivery Unit :
SDU)
14) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ
เกี่ยวกับการวํางระเบียบปฏิบัติงานของสานักงาน ก.พ.ร.
15) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ
เกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํน
ใหมํ
16) อ.ก.พ. และเลขานุการใน อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร.
17) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ. สานักงาน
ก.พ.ร. ปฏิบัติหน๎าที่ อ.ก.พ. กระทรวง
18) อนุกรรมการ อ.ก.พ. สานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม
19) กรรมการในคณะกรรมการกาหนดตาแหนํง
ระดับสูง ของทุกกระทรวง (20 กระทรวง)

๘๗

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

4. นายกุลิศ สมบัติศริ ิ

51

5. นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์

62

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

Master of Public
Administration San Diego
State University
Master of Business
Administration University
Southern California
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2518-2519 ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต
สายวิชา สถิติการศึกษา
Hofstra University ปี 2526
Master of Business
Administration (M.B.A)

ช่วงเวลา

16 พ.ย. 2555 –
ปจจจุบัน

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

20) กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโครงสร๎างระบบ
ราชการ ของทุกกระทรวง (20 กระทรวง)
21) คณะกรรมการปรับปรุงระบบงานของสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หนํวยบริการ
รูปแบบ พิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
22) คณะกรรมการบริหารสามคมข๎าราชการพลเรือน
23) คณะทางานศึกษาปรับปรุงองค์กรกากับดูแลด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารด๎านดิจิตอล
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและ
กากับดูแลรัฐวิสาหกิจ
2) ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจานา
ข๎าวเปลือกตามนโยบายรัฐบาล
3) ประธานกรรมการชาระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สถาบันสํงเสริมการบริหาร
สานักงาน ก.พ.ร.
กิจการบ๎านเมืองที่ดี
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการ ตํางๆ
สานักงาน ก.พ.ร.
1) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดี
2) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและ
งบประมาณ
3) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและการสํงเสริมการบริหาร
ราชการแบบมีสํวนรํวม
4) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวน
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

ทัศน์ วัฒนธรรม และคํานิยมของระบบราชการ
5) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการการสํงเสริมและพัฒนาระบบการ
บริหารราชการในสํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น
6) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกีย่ วกับการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานและลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
เพื่ออานวยความสะดวกและตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชน
7) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกีย่ วกับโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
8) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.)
9) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
10) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํม
จังหวัดแบบบูรณาการ ( ก.น.จ.)
11) อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัด
และกลุมํ จังหวัดแบบบูรณาการ
12) อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา สํงเสริมสมรรถภาพข๎าราชการ
รัฐสภา
13) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียน
14) คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
15) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของ
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บริษัทเอกชน/อื่น (2)

ข๎าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํมใหมํ
16) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข๎าราชการเข๎ารํวม
โครงการนักพัฒนาบริหารเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
17) คณะกรรมการสรรหาครูผฝู๎ กึ สอนงาน (Mentor) และ
จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ิราชการด๎าน
การการบริหารจัดการหนํวยงานภาคเอกชน
18) คณะกรรมการสรรหาครูผฝู๎ กึ สอนงาน (Mentor) และ
จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ิราชการด๎าน
บริหารจัดการภาครัฐสํวนภูมิภาค
19) คณะกรรมการสรรหาครูผฝู๎ กึ สอนงาน (Mentor) และ
จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ิราชการด๎าน
การบริหารจัดการหนํวยงานภาครัฐในตํางประเทศ
20) คณะกรรมการสรรหาครูผฝู๎ กึ สอนงาน (Mentor) และ
จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ิราชการด๎าน
การบริหรจัดการหนํวยงานภาครัฐสํวนกลาง
หมายเหตุ (1) ให๎ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่และทักษะของการ เป็นกรรมการ (เชํน การอบรมจาก
สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD))
(2) ให๎ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
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ภาคผนวก
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