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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลสรุป
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐ มนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ โดยได๎รับการแปลงสภาพจากหนํวยงานในสังกัดสานักงาน ก.พ.ร. มาเป็นสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery
Unit: SDU) ในกากับของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗
โดยมีห น๎ า ที่ใ นการให๎ บ ริ ก ารทางวิช าการแกํ ส านั ก งาน ก.พ.ร. เป็ น หลั ก และให๎ บ ริก ารแกํ สํ ว นราชการอื่ น
หนํวยงานของรัฐและเอกชน เพื่อสํงเสริมการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ไมํมีฐานะเป็นนิติบุคคล
อยูํภายใต๎การควบคุมดูแลของสานักงาน ก.พ.ร. มีชื่อภาษาอังกฤษวํา Institute for Good Governance
Promotion เรียกโดยยํอวํา IGP โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ดังนี้
๑. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
๒. สํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
๓. สํ ง เสริ ม ความรํ ว มมื อ ระหวํ า งหนํ ว ยงานภาครั ฐ กั บ หนํ ว ยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่ อ
เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ทั้งนี้ เพื่อให๎การดาเนินงานของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถาบันจึ งได๎นาหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติตํอกัน และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให๎ทุกภาคสํวนสามารถอยูํรํวมกันได๎
อยํางสงบสุข ตั้งอยูํในความถูกต๎อง เป็นธรรม ซึ่งทาให๎การบริหารจัดการองค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการ
บริหารจัดการที่ดี มีระบบ มีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความคลํองตัว ทันตํอ
สถานการณ์ ทาให๎การดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยสถาบันฯ ได๎ให๎บริการ
ทางวิชาการแกํสานักงาน ก.พ.ร. สํวนราชการอื่น หนํวยงานของรัฐและเอกชน ในภาพรวม แบํงตามประเภท
บริการ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เป็น โครงการสาคัญที่สถาบันได๎ รับมอบหมายจาก
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ให๎ ด าเนิ น การมาอยํ า งตํ อ เนื่ อ งตั้ งแตํ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึ งปั จ จุ บัน ซึ่ ง เป็ น โครงการที่
ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และเมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบในหลักการที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอให๎มีการดาเนินโครงการพัฒนานักบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะสูง เข๎ารับราชการ
และพัฒนาให๎เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐ มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์
(Visionary Thinker) นักพัฒนา/วางแผน (Developer) และนักปฏิบัติ (Operator) ได๎อยํางสมดุล มี
ความสามารถเป็นผู๎นาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการและการบริหารจัดการองค์การ
เมื่อดาเนินการไปได๎ ๒ รุํนแล๎วได๎ทาการประเมินผลและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรี
ในการประชุ มเมื่ อวั นที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ มีมติ อนุ มั ติในหลั ก การให๎ ส านัก งาน ก.พ.ร. เป็น ผู ๎ร ับ ผิด ชอบ
ดาเนิน การโครงการพัฒ นานัก บริห ารการเปลี่ย นแปลงรุํน ใหมํตํอ ไปให๎เกิดความตํอเนื่อง และบังเกิดผลตํอ
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การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการปีละ ๑ รุํน รุํนละประมาณ ๖๐ คน เริ่มตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น
ต๎นไป และให๎เริ่มดาเนินการทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โดยให๎สานักงาน ก.พ.ร. ทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณในเรื่องงบประมาณดาเนินการโครงการฯ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เรียกชื่อยํอวํา โครงการ นปร. ย่อมาจาก โครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (Public Service Executive Development Program:
PSED) โดยผู๎ที่ผํานโครงการจะเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีความรู๎ ความสามารถ และมีสมรรถนะ
สูง เนื่องจากผํานการพัฒนาอยํางเป็นระบบทั้งการถํายทอดความรู๎จากวิทยากรที่มากด๎วยประสบการณ์ รวมถึง
การปฏิบัติราชการในหนํวยงานตํางๆ โดยการสอนงานของผู๎บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อ
พัฒ นาให๎ นปร. เป็ นผู๎ นาการเปลี่ย นแปลงในหนํว ยงานภาครัฐ ที่มีความสามารถ เป็นทั้งนักคิดที่มีวิสั ยทัศน์
(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ได๎อยําง
สมดุล มีความสามารถเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชํองทางใหมํในการดึงดูดบุคคล ที่มีความรู๎ ความสามารถสูงเข๎าสูํระบบราชการ เพื่อพัฒนา
ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่เกํงและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครัน
รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐตํอไป ในโครงการนี้
จัดให๎มีเวทีในการรวบรวม ถํายทอดองค์ความรู๎ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐระหวํางผู๎บริหาร วิทยากร
ผู๎ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อให๎มีการบริหารองค์ความรู๎และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้งความรู๎
ที่สั่งสมไว๎ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู๎ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพื่อเสริมสร๎างขีดสมรรถนะในการ
บริหารภาครัฐของไทย
กลุํมเป้าหมายของผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อเป็นข๎าราชการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่สามารถเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐ จึงได๎
แบํงและกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ เป็น ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํมบุคคลผู๎เพิ่งสาเร็จการศึกษา กลุํม
บุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หนํวยงาน หรือองค์การระหวํางประเทศ และกลุํมข๎าราชการ หรือเจ๎าหน๎าที่ของ
รั ฐ ประเภทตํ า งๆ ซึ่ ง ต๎ อ งเป็ น ผู๎ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แตํ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทขึ้ น ไปในสาขาวิ ช าใดๆ จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตํางประเทศที่ได๎รับการรับรอง อายุไมํเกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
สาหรับผู๎ที่จบปริญญาโท และหากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต๎องมีอายุไมํเกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ ในวันปิด
รับสมัคร
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ จะได๎รับการบรรจุเป็นข๎าราชการ สังกัดสานักงาน ก.พ.ร. และพัฒนาเป็นระยะเวลา ๒๒
เดือน โดยจะได๎รับการพัฒนาความรู๎ ความสามารถ และศักยภาพ จากการเรียนรู๎ภาควิชาการสลับกับการฝึกปฏิบัติ
ราชการภายใต๎การดูแลของครูฝึกสอนงานที่เป็นหัวหน๎าหนํวยงานภาครัฐทั้งในสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และตํางประเทศ
ซึ่งได๎แกํ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู๎วําราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต และฝึกปฏิบัติราชการกับผู๎บริหารของหนํวยงาน
ภาคเอกชน ซึ่งโครงการนี้จะเน๎นการฝึกปฏิบัติราชการมากกวําการเรียนรู๎ทางวิชาการ จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให๎
ได๎รับประสบการณ์ตรง ตั้งแตํระดับพื้นที่จนกระทั่งระดับนานาชาติ และยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์
ระหวํางผู๎เข๎ารํวมโครงการด๎วยกัน และกับวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เมื่อผํานโครงการแล๎วจะได๎รับการจัดสรรไปปฏิบัติ
ราชการในหนํวยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ตํอไป
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แผนภาพที่ ๑ แสดงภาพรวมการดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
การติดตามและประเมินผลนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่สาเร็จการศึกษาจากโครงการเมื่อไปปฏิบัติงาน
ในหนํวยงานตํางๆ แล๎ว โดยจะมีการติดตาม ๑ ครั้ง คือ เมื่อนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่ผํานการพัฒนาตาม
หลักสูตรเข๎าปฏิบัติงานในสํวนราชการที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ ๑๒ เดือนแล๎ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของข๎าราชการในโครงการฯ ตลอดจนติดตามการสนับสนุนของผู๎บริหารสํวน
ราชการในการเปิดโอกาสให๎ข๎าราชการได๎แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎ดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ ยนแปลงรุํ นใหมํ มาทั้ งสิ้ น ๙ รุํ น มี นปร. ผํ านโครงการแล๎ วปฏิ บั ติ ราชการในหนํ วยงานที่ มี ความส าคั ญ
เชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๗ รุํน รวม ๒๕๐ คน และอยูํระหวํางเข๎ารํวมโครงการอีก ๒ รุํน จานวน ๗๘ คน
๒. โครงการฝึกอบรม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ ได๎ให๎บริการโครงการฝึกอบรม ดังนี้
- โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ
เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก สานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการ ซึ่งเป็นโครงการตํอเนื่องจากการ
ดาเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เป็นการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร๎างและพัฒนา
ศักยภาพที่ปรึกษาด๎านการบริหารสาหรับหนํวยงานภาครัฐ ระดั บพื้นฐาน (Fundamental)” ซึ่งได๎จัดการ
ฝึกอบรมให๎แกํข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดหนํวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานพัฒนาระบบราชการ เพื่อ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎าน
การพั ฒ นาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ ย นความรู๎ แ ละประสบการณ์ ร ะหวํ า งกั น ตลอดจนเรี ย นรู๎ จ าก
กรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ อีกทั้งเพื่อเป็นการสํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการ
และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทาหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนาด๎านการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการตําง ๆ เป็น
นักพัฒนาระบบราชการอยํางมืออาชีพได๎อีกด๎วย
- โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม”
เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได๎รํวมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) เพื่อรํวมมือทางวิชาการ
๓
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โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ได๎รับความรู๎พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนิน
ธุรกิจเพื่อให๎ผู๎ประกอบการมีมาตรฐานการดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให๎ผู๎ประกอบการ
สามารถน าองค์ ค วามรู๎ พื้ น ฐานในหลั ก บรรษั ท ภิ บ าลไปประยุ ก ต์ ใ ช๎ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ในการสร๎ า งขี ด
ความสามารถทางการแขํงขันเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นการรับรองวําผู๎ประกอบการที่ได๎ผํานการ
อบรมนั้นสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต๎องการใช๎บริการค้าประกัน
โครงการผู๎ประกอบการรายใหมํของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ได๎
- โครงการพัฒนาทักษะเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก สานักงาน
ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทา
หน๎าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนาด๎านการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการตําง ๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการ
อยํางมืออาชีพ เพื่อเป็นการพัฒนา และเสริมสร๎างภาพลักษณ์ในการเป็นหนํวยงานหลักด๎านการพัฒนาระบบ
ราชการได๎อยํางบังเกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม พร๎อมทั้งมีขีดสมรรถนะด๎านการให๎คาปรึกษา การให๎คาแนะนา ใน
บริบทที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาระบบราชการ สามารถนาความรู๎ ทักษะไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการ
ชี้แจง ทาความเข๎าใจ เสนอแนะและให๎คาปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ แกํคณะรัฐมนตรีและสํวน
ราชการตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม และนําเชื่อถือ รวมถึงการพัฒนาทักษะด๎านการเป็นที่ปรึกษา ให๎กับข๎าราชการ
สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให๎ข๎าราชการมีความรู๎ ความสามารถ สาหรับการปฏิบัติหน๎าที่ในการเป็นที่ปรึกษาด๎าน
การพัฒนาระบบราชการ โดยมีการอบรมให๎ความรู๎ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ และการฝึกทดลอง
ปฏิบัติ
๓. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา
สถาบันได๎รับมอบหมายให๎ดาเนินโครงการวิจัยและที่ปรึกษาจากสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกปีงบประมาณ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมเผยแพรํการพัฒนาระบบราชการตามนโยบายมาตรการยุทธศาสตร์อยํางมีประสิทธิผล มี
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ทั้งในด๎านองค์ความรู๎
ในการบริ หารงานภาครั ฐ การบริ หารงานบุ คคล การพัฒนานักบริ หารที่ มีขีดสมรรถนะพิ เศษในการเป็ นผู๎ นาการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงได๎ให๎คาปรึกษาและบริการทางวิชาการแกํหนํวยงานภายนอก
อื่นๆ ที่นาไปสูํการพัฒนาการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตลอดจนสร๎างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และพัฒนาองค์การความรู๎
ให๎เกิดเครือขํายการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่งสํวนใหญํเป็นโครงการสาคัญในการชํวย
ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
- โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมรรถนะสูง เป็นโครงการที่ได๎รับ
มอบหมายจาก สานักงาน ก.พ.ร. โดยมุํงดาเนินการสํงเสริมเพื่อยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ
ของหนํวยงานภาครัฐให๎มุํงไปสูํองค์การที่มีสมรรถนะสูง โดยจะดาเนินการปรับเกณฑ์และแนวทางการตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน และสํงเสริมสนับสนุนให๎สํวนราชการดาเนินการยกระดับ
และพัฒนาองค์การ โดยผํานเครือขํายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนสํวนราชการ
สมั ค รขอรั บ รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เพื่ อ พั ฒ นาเกณฑ์ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ระดับพื้นฐาน และสํงเสริมให๎สํ วนราชการยกระดับการพัฒนาองค์การอยํางเป็นระบบ โดยปรับปรุงเกณฑ์และ
แนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการ
ยกระดับและพัฒนาองค์การ รวมถึงการสํงเสริมและสนับสนุนสํวนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเครือขํายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาองค์การของหนํวยงานภาครัฐ
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- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็น
โครงการที่สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร๎างความเป็นเลิศใน
การให๎บริการประชาชน โดยในข๎อที่ ๑.๑.๖ ระบุวํา “สํงเสริมให๎มีการนาระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐาน
การให๎บริการ (Service Level Agreement) มาใช๎ในภาครัฐ ซึ่งเป็นการกาหนดเงื่อนไขในการให๎บริการของ
หนํ ว ยงานของรั ฐ ที่ มีตํ อประชาชน โดยการก าหนดระดั บ การให๎ บริ ก าร ซึ่ ง ครอบคลุ ม การก าหนดลั กษณะ
ความสาคัญ ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีที่การให๎บริการไมํเป็นไปตามที่กาหนด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาประสิทธิภาพการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ ตามพระราชบั ญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสํงเสริมและผลักดันให๎หนํวยงานภาครัฐอานวยความสะดวก
ให๎กับประชาชนได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
- โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก สานักงาน ก.พ.ร. โดยเป็นโครงการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด
คําเป้าหมายและเกณฑ์การให๎คะแนนตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการให๎มีความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของสํวนราชการ และจังหวัด รวมทั้งเพื่อให๎การปฏิบัติราชการของสํวนราชการ และจังหวัดเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎
สํวนราชการสามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพื่อให๎จังหวัด
สามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
- โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น
โครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพื่อให๎การปฏิบัติงานของหนํวยงานภาครัฐเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
นอกจากนั้น ยังมีหนํวยงานอื่นๆ ที่ได๎วําจ๎างให๎สถาบันดาเนินโครงการ ดังนี้ เชํน
- โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก สานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับการพัฒนาของจังหวัดและกลุํมจังหวัด
ตามที่ได๎จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด ฉบับแรกระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ตามเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุํมจังหวัด ให๎มีเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาในการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัด และ
กลุํมจังหวัด พร๎อมจัดทาการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหวํางจังหวัด กลุํมจังหวัด และในภาพรวมของประเทศ
ด๎วยมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อพัฒนาบุคลากรของจังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎มีศักยภาพในการประเมินระดับ
การพัฒนาของจังหวัด และกลุํมจังหวัดด๎วยตนเอง อีกทั้งเพื่อให๎การกากับราชการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตาม
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นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นไป อยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่
- งานจ๎างที่ปรึกษาจัดทายุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เป็นโครงการจ๎างที่ปรึกษา โดยสถาบั นฯได๎รับการวําจ๎างจากการประปานครหลวง เพื่อให๎ดาเนินการจัดทา
ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ค๎นหา ระบุ
จุดบอดขององค์กร ตอบสนองความท๎าทายและความได๎เปรียบเชิงกลยุทธ์ สร๎างความสมดุลให๎เกิดขึ้นระหวําง
ความท๎าทายและโอกาสขององค์กร ทั้งในระยะสั้ยและระยะยาว และเพื่อยกระดับความสามารถขององค์กรใน
การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงให๎ได๎อยํางรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล
- โครงการศึกษาปั จ จั ย ที่มีผ ลตํอความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุํงราบเจ๎าพระยา โดยส านักงานสถิติ
แหํงชาติได๎วําจ๎างสถาบันฯ ดาเนินการทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทุํงราบ
เจ๎าพระยาทั้งในอดีต และปัจจุบัน รวมถึงงบประมาณที่ได๎รับในพื้นที่นี้ ทั้งงบตามภารกิจ (Function) และ
งบพัฒนาจังหวัด (Area) และศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทุํงราบเจ๎าพระยา ทั้ง ในมิติตํางๆ
เชํน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปริมาณน้าฝน ภูมินิเวศ และภูมิวัฒนธรรม ที่เป็นลักษณะทางกายภาพ (พื้นที่ที่
ได๎รั บผลจากน้าทะเล และพื้น ที่ที่ไมํได๎รั บ ผลจากน้าทะเล) โครงสร๎างพื้นฐาน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต (อาชีพ)
ความเชื่อ รวมถึง การบริ ห ารจั ดการในการใช๎ ประโยชน์และผลกระทบจากน้า/ดิน ทั้งในภาคครัว เรือน
การเกษตร อุตสาหกรรม เพื่อกาหนดกลไกกระบวนการเชื่อมโยงบูรณการข๎อมูล และการติดตามผังสถิติทางการ
รวมทั้งระบบนาเสนอข๎อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ตามนโยบายระดับชาติที่สาคัญ และพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรด๎านสถิติขององค์กรภาครัฐ ให๎มีความเป็นมืออาชีพด๎านข๎อมูลสถิติและสารสนเทศตาม
นโยบายระดับชาติที่สาคัญ และสร๎างวัฒนธรรมในการใช๎ข๎อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับตํางๆ อีกด๎วย
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐
กาหนดวําสํว นราชการเจ๎ าสั งกัดจะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหนํว ยบริการรูปแบบพิเศษไมํได๎ เว๎นแตํเป็น
งบประมาณสาหรับคําตอบแทนหรือคําบริการในการใช๎บริการของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ หรือคําใช๎จํายใน
การลงทุนเริ่มแรก ซึ่งวิธีการคิดคําตอบแทนหรือคําบริการ ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังให๎ความ
เห็นชอบ และเพื่อประโยชน์ในการสํงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ให๎
ก.พ.ร. รํวมมือกับสํวนราชการเจ๎าสังกัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ โดย
กาหนดให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษจัดทารายงานประจาปีตามแบบแสดงรายงานประจาปีหนํวยบริการรูปแบบ
พิเศษ ที่ ก.พ.ร. กาหนดเสนอตํอสํวนราชการเจ๎าสังกัด และให๎สํวนราชการเจ๎าสังกัดจัดทาความเห็นประกอบ
รายงาน แล๎วรายงานตํอ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งร๎อยยี่สิบวันนับจากนับแตํวันสิ้นปีบัญชีทุกปี โดยกาหนดเป็นตัวชี้วัด
บังคับสาหรับสํวนราชการที่มีการจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ดังนั้น สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร. จึ ง ได๎ จั ด ท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ฉบั บ นี้ ขึ้ น ตามที่ ร ะเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได๎กาหนดไว๎ โดยมีภาพรวมผล
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันฯ สรุปได๎ ดังนี้
๑. สถาบัน ฯ มีรายได้จากผลการดาเนินงานให้บริการด้านวิชาการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
จานวน ๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ บาท เพิ่มขึ้ นจากปีที่แล้ว ร้อยละ ๑๘.๔๔ โดยแหล่ งที่มาของรายได้
ประกอบด้ ว ยโครงการพั ฒ นานั กบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุ่ น ใหม่ (นปร.) โครงการฝึ กอบรม และ
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โครงการวิจัยและที่ปรึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ดาเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการที่ได้
ลงนามข้อตกลงการใช้บริการและการให้บริการหรือสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๑๔๖,762,269.66
บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 3.80
๓. สถาบั น ฯ มีร ายได้สูงกว่าค่าใช้ จํ ายจากการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน
30,359,504.93 บาท ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังมีคําใช๎จํายที่ไมํเกิด จากการดาเนินงานในประเภทคําใช๎จําย
ในการจัดกิจกรรมโดยใช๎เงิน รายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสะสมตามมติคณะกรรมการอานวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. อีกเป็นจานวนเงิน ๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓ บาท
ท าให๎ ส ถาบั น ฯ มี ร ายได๎ สู ง กวํ า คํ า ใช๎ จํ า ยสุ ท ธิ ป ระจ าปี ง บ ประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้ ง สิ้ น
28,975,592.60 บาท
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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 ได๎จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion) ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการแปลงสภาพหนํวยงานในสานักงาน ก.พ.ร. มาเป็นสถาบันสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กร
รูปแบบอื่น ที่มิใช๎สํว นราชการตามนั ยมาตรา 16 แหํงกฎหมายระเบียบบริห าราชการแผํ นดิน พ.ศ. 2545
โดยเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการกากับดูแลของสานักงาน ก.พ.ร. โดย
มีหน๎าที่ในการให๎บริการทางวิชาการแกํ สานักงาน กพ.ร.เป็นหลัก และสํวนราชการอื่น หนํวยงานของรัฐและ
เอกชน เพื่อสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยอาศัยการสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือของภาคการศึกษา หนํวยงานของรัฐและหนํวยงานเอกชนทั้งในและตํางประเทศเพื่อ
นามาพัฒนาเป็นองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหมํ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
วัตถุประสงค์หลักของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎แกํ
๑. เพื่อสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
๒. เพื่อสํงเสริมและดาเนิน การให๎ มีการฝึกอบรมและพัฒ นาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เพื่อ
เสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๓. เพื่อสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
เสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ทาหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจ
พันธกิจหลักของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎แกํ
๑. เป็นผู๎นาในเรื่ององค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๒. ทาการวิจัยด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๓. พัฒนาความพร๎อมของบุคลากร เครื่องมือ ระบบ และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด๎านการ
พัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๔. ถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๕. เป็นแหลํงอ๎างอิงเฉพาะด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๖. สร๎างเครือขํายด๎านการพัฒนาระบบราชการ

๙

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑.๒ โครงสร้างรายได้
แหลํงที่มาของรายได๎ในการดาเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบัน ฯ มาจากการให๎บริการทาง
วิชาการ ทั้งด๎านงานวิจัยและพัฒนา การให๎คาปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุค คล เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี แกํสานักงาน ก.พ.ร และสํวน
ราชการอื่น หนํวยงานภาครัฐและเอกชน โดยสานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัดจะกาหนดเป้าหมาย
ปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎งให๎สถาบันทราบลํวงหน๎าเป็นประจาทุกปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันฯ มีผลประกอบการด๎านการเงิน ดังนี้
รายได้จากการดาเนินงานของสถาบันฯ
ประเภทบริการ
โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
(นปร.)
โครงการฝึกอบรม
โครงการวิจัย และที่ปรึกษา

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
%

๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐ ๒๘.๒๑

๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐ ๒๗.๕๗

ลดลง ๒.๒๕

๑๓,๙๘๙,๖๐๐.๐๐ ๙.๔๐

๑๒,๔๕๑,๙๐๐.๐๐ ๘.๓๖

ลดลง ๑๐.๙๙

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

๙๒,๔๒๕,๘๖๘.๐๐ ๖๒.๐๗

๑๒๒,๒๗๓,๕๔๗.๐๐ ๘๒.๑๒ เพิ่มขึ้น ๓๒.๒๙

๔๗๘,๖๒๐.๘๖ ๐.๓๒

๑,๓๔๐,๗๔๗.๙๒ ๐.๙๐ เพิ่มขึ้น ๑๘๐.๑๓

รายได๎อื่น*
รวม

ร้อยละ

๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ ๑๐๐

๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙ ๑๐๐

เพิ่มขึ้น ๑๘.๙๖

ตารางที่ ๑ แสดงรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
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. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบวําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ มีรายได๎
เพิ่มขึ้น ๒๘.๒๓ ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คิดเป็นร๎อยละ ๑๘.๙๖ โดยมีรายได๎
เพิ่มขึ้นจากโครงการวิจัยและที่ปรึกษา คิดเป็นร๎อยละ ๓๒.๒๙ รายได๎อื่น คิดเป็นร๎อยละ ๑๘๐.๑๓ สํวนรายได๎ที่
ลดลงมาจากโครงการฝึกอบรม คิดเป็นร๎อยละ ๑๐.๙๙ และโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
(นปร.) คิดเป็นร๎อยละ ๒.๒๕

*

รายได้อื่นมีที่มาจากดอกเบี้ยเงินฝาก

๑๐

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสถาบันฯ
หมวด
คําใช๎จํายบุคลากร

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
%

๖,๓๙๘,๕๒๙.๑๔

๔.๕๒๕

๗,๐๓๖,๖๗๓.๘๙

4.795

เพิ่มขึ้น ๙.๙๗๓

๑๓๒,๔๓๕,๙๘๐.๗๔

๙๓.๖๖๖

137,105,801.75

93.420

เพิ่มขึ้น 3.526

๓,๗๕๖.๐๐

๐.๐๐๓

๖,๐๓๔.๐๐

๐.๐๐4

เพิ่มขึ้น ๖๐.๖๕๐

คําใช๎สอยและคําวัสดุ

๘๑๖,๘๑๙.๖๒

๐.๕๗๘

๘๔๘,๒๐๘.๕๖

๐.578

เพิ่มขึ้น ๓.๘๔๓

คําสาธารณูปโภค

๑๒๙,๗๗๔.๙๘

๐.๐๙๒

๑๔๕,๙๐๖.๑๗

๐.099

เพิ่มขึ้น ๑๒.๔๓๐

๑,๒๓๒,๕๖๙.๓๓

๐.๘๗๒

๑,๓๒๘,๓๙๑.๗๗

๐.๙05

เพิ่มขึ้น ๗.๗๗๔

๓๗๓,๗๘๘.๕๐

๐.๒๖๔

291,253.52

๐.198

ลดลง 22.081

-

-

คําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรม
คําใช๎จํายในการเดินทาง

คําใช๎สอยอื่น
คําเสื่อมราคา คําตัดจาหนําย
และคําจาหนํายครุภัณฑ์
คําใช๎จํายอื่น
รวม

๑๔๑,๓๙๑,๒๑๘.๒๘

-

-

๑๐๐.๐๐๐ 146,762,269.66 ๑๐๐.๐๐๐

เพิ่มขึ้น 3.799

ตารางที่ ๒ แสดงคําใช๎จํายในการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
จากตารางที่ ๒ แสดงถึงคําใช๎จํายในการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ –
๒๕๕๘ พบวํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรมยังคงมีสัดสํวนสูงสุด คือ มีสัดสํวนร๎อย
ละ ๙3.420 รองลงมาได๎แกํ คําใช๎จํายบุคลากร คําใช๎สอยและคําวัสดุ คําใช๎สอยอื่นๆ คําเสื่อมราคา คําตั ด
จาหนํายและคําจาหนํายครุภัณฑ์ คําสาธารณูปโภค และคําใช๎จํายในการเดินทาง ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมาพบวํา สถาบันฯ มีคําใช๎จํายในการเดินทางเพิ่มขึ้นสูงสุดร๎อยละ
๖๐.๖๕๐ รองลงมาได๎แกํ คําสาธารณูปโภค คําใช๎จํายบุคลากร คําใช๎สอยอื่น คําใช๎สอยและคําวัสดุ และคําใช๎จํายด๎าน
การฝึกอบรม ตามลาดับ สาหรับคําใช๎จํายที่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ได๎แกํ คําเสื่อมราคา คําตัด
จาหนําย และคําจาหนํายครุภัณฑ์ ซึ่งลดลงคิดเป็นร๎อยละ 22.081
เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายได๎
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร๎อยละ 18.96 และเมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนคําใช๎จํายในการดาเนินงาน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคําใช๎จํายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร๎อยละ 3.799
นอกจากนี้ สัดสํวนรายได๎ของสถาบันฯ แตํละบริการ ระหวํางเดือนตุลาคม ๒๕๕3 ถึง เดือนกันยายน
๒๕๕๘ สามารถสรุปสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานดังปรากฏในตารางที่ ๓ และ แผนภาพที่ ๒

๑๑

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

หนํวย : บาท
ปี ๒๕๕๔
ประเภทบริการ

ปี ๒๕๕๕

ปี ๒๕๕๖

ปี ๒๕๕๗

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

๑. โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ

๒๗,๒๒๖,๓๗๐.๐๐

๓๒.๑๒

๑๙,๔๒๙,๑๑๖.๐๐

๒๐.๑๒

๓๗,๐๐๗,๖๐๙.๐๐

๓๒.๗๖

๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐

๒๘.๒๑

๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐

๒๓.๑๘

๒. โครงการฝึกอบรม

๒๓,๓๑๑,๕๙๗.๐๐

๒๗.๕๐

๑๖,๙๒๘,๓๙๘.๗๕

๑๗.๕๓

๘,๗๙๓,๖๐๐.๐๐

๗,๗๙

๑๓,๙๘๙,๖๐๐.๐๐

๙.๔๐

๑๒,๔๕๑,๙๐๐.๐๐

๗.๐๓

๓. โครงการวิจัยและที่
ปรึกษา

๓๓,๕๐๗,๐๙๙.๐๐

๓๙.๕๒

๕๙,๗๑๓,๗๐๔.๗๓

๖๑.๘๓

๖๖,๗๖๖,๐๗๓.๒๕

๕๙.๑๑

๙๒,๔๒๕,๘๖๘

๖๒.๐๗

๑๒๒,๒๗๓,๕๔๖.๖๗

๖๙.๐๓

๗๒๖,๓๕๘.๐๖

๐.๘๖

๕๐๐,๔๘๘.๔๔

๐.๕๒

๓๘๒,๒๖๗.๘๗

๐.๓๔

๔๗๘,๖๒๐.๘๖

๐.๓๒

๑,๓๔๐,๗๔๗.๙๒

๐.๗๖

๘๔,๗๗๑,๔๒๔.๐๖

๑๐๐.๐๐

๙๖,๕๗๑,๗๐๗.๙๒

๑๐๐.๐๐

๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒

๑๐๐.๐๐

๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖

๑๐๐.๐๐

๔. รายได๎อื่นๆ
รวม

รายได้

๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙

ร้อยละ

๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทบริการ
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สัดสํวนรายได๎สถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558
ร๎อยละ

ประเภทบริการ

แผนภาพที่ ๒ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทบริการ
เมื่อเปรียบเทียบรายได๎ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น
พบวํารายได๎รวมของสถาบัน ฯ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คิดเป็นร๎อยละ ๑๘.๙๖ โดยประเภท
รายได๎ที่เพิ่มจากปีที่ผํานมา ได๎แกํ รายได๎จากโครงการวิจัยและที่ปรึกษา และรายได๎อื่นๆ ซึ่งมีรายได๎เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ ๓๒.๒๙ และ ๑๘๐.๑๓ ตามลาดับ สํวนรายได๎ที่ลดลงจากปีที่ผํานมา ได๎แกํ โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) และรายได๎โครงการฝึกอบรม ซึ่งมีรายได๎ ลดลงร๎อยละ ๒.๒๕ และ ๑๐.๙๙
ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแหลํงที่มาของรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบัน ฯ สามารถจาแนกได๎เป็น
๒ กลุํมตามประเภทผู๎รับบริการ ได๎แกํ รายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานต๎นสังกัด คือ สานักงาน ก.พ.ร. และ
รายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ ๔ และแผนภาพที่ ๓

๑๓
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หนํวย : บาท
แหล่งที่มาของ
รายได้

ปี ๒๕๕๓
รายได้

ปี ๒๕๕๔
ร้อยละ

รายได้

ปี ๒๕๕๕
ร้อยละ

รายได้

ปี ๒๕๕๖
รายได้

ร้อยละ

ปี ๒๕๕๗
ร้อยละ

รายได้

ปี ๒๕๕๘
ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

หน่วยงานต้นสังกัด (สานักงาน ก.พ.ร)
โครงการ นปร.
โครงการ
ฝึกอบรม
โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา
รวม

๕๔,๙๘๔,๖๖๐.๐๐

๒๗,๒๒๖,๓๗๐.๐๐

๑๙,๔๒๙,๑๑๖.๐๐

๓๗.๐๐๗,๖๐๙.๐๐

๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐

๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐

-

-

๔,๔๙๐,๑๐๐.๗๕

๑,๐๙๔,๗๒๔.๒๕

๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๒๔,๐๕๐.๐๐

๑๗,๗๘๘,๙๗๙.๐๐

๑๑,๔๒๐,๕๓๙.๐๐

๘,๒๑๔,๔๑๘.๐๐

๔๕,๑๐๒,๕๕๙.๐๐

๔๔,๔๓๙,๐๖๘.๐๐

๗๐,๗๓๔,๖๔๖.๖๗

๗๒,๗๗๓,๖๓๙.๐๐

๖๘.๘๔

๓๘,๖๔๖,๙๐๙.๐๐

๔๕.๙๘

๓๒,๑๓๓,๖๙๗.๗๕

๓๓.๔๕

๘๓,๒๐๔,๘๙๒.๒๕

๗๓.๙๒

๘๘,๘๓๑,๖๒๓.๐๐

๕๙.๘๕

๑๑๔,๘๑๔,๒๗๖.๖๗

๖๕.๓๒

หน่วยงานอื่นๆ
โครงการ
ฝึกอบรม
โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา

๑๒,๒๘๒,๓๓๐.๐๐

๒๓,๓๑๑,๕๙๗.๐๐

๑๒,๔๓๘,๒๙๘.๐๐

๗,๖๙๘,๘๗๕.๗๕

๑๑,๕๙๙,๖๐๐.๐๐

๙,๔๒๗,๘๕๐.๐๐

๒๐,๖๕๓,๑๙๐.๐๐

๒๒,๐๘๖,๕๖๐.๐๐

๕๑,๔๙๙,๒๒๓.๗๓

๒๑,๖๖๓,๕๑๔.๒๕

๔๗,๙๘๖,๘๐๐.๐๐

๕๑,๕๓๘,๙๐๐.๐๐

รวม

๓๒,๙๓๕,๕๒๐.๐๐

๓๑.๑๖

๔๕,๓๙๘,๑๕๗.๐๐

๕๔.๐๒

๖๓,๙๓๗,๕๒๑.๗๓

๖๖.๕๕

๒๙,๓๖๒,๓๙๐.๐๐

๒๖.๐๘

๕๙,๕๘๖,๔๐๐.๐๐

๔๐.๑๕

รวมทั้งสิ้น

๑๐๕,๗๐๙,๑๕๙.๐
๐

๑๐๐.๐๐

๘๔,๐๔๕,๐๖๖.๐๐

๑๐๐.๐๐

๙๖,๐๗๑,๒๑๙.๔๘

๑๐๐.๐๐

๑๑๒,๕๖๗,๒๘๒.๒๕

๑๐๐.๐๐ ๑๔๘,๔๑๘,๐๒๓.๐๐

๑๐๐.๐๐

๖๐,๙๖๖,๗๕๐.๐๐

๓๔.๖๘

๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๔ สัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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แผนภาพที่ ๓ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
แหลํงที่มาของรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบัน ฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได๎มาจาก
การให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อยละ ๖๕.๓๒ และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่นๆ
คิดเป็นร๎อยละ ๓๔.๖๘ โดยพบวํา สัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผํานมา
จากโครงการฝึกอบรม และโครงการวิจัยและที่ปรึกษา แตํโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
(นปร.) มีสัดสํวนรายได๎ลดลง ในขณะที่รายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่นๆ มีสัดสํวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผํานมาจากโครงการวิจัยและที่ปรึกษา แตํโครงการฝึกอบรมมีสัดสํวนรายได๎ลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หนํวยงานอื่นๆ ได๎วําจ๎างให๎สถาบันฯ ดาเนินโครงการเพิ่มมากขึ้นจากปีที่แล๎ว แตํบุคลากรที่มีจากัดและต๎อง
ให๎ บ ริ การแกํหนํ ว ยงานต๎น สังกัด (ส านั กงาน ก.พ.ร.) และหนํว ยงานภายนอกที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งในอนาคต
สถาบันฯ มีความจาเป็นต๎องมีการปรับโครงสร๎างให๎เหมาะสม มีอัตรากาลังให๎เพียงพอ และมีศักยภาพสามารถ
รองรับปริมาณงานที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ตลอดจนสามารถขยายการบริการไปยังหนํวยงาน
ภายนอกมากขึ้น
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๑.๓ เป้าหมายการดาเนินงาน
สถาบันฯ มีเป้าหมายการดาเนินงานที่มุํงหวัง ใน ๓-๕ ปีข๎างหน๎า ที่จะปรับตัวไปสูํการเป็น Excellent
Center เพื่อสํงเสริมให๎ประเทศไทยมีหนํวยงานที่มีลักษณะเป็น Good Governance Excellent Center ที่
จะสํงเสริมให๎การพัฒนาระบบราชการไทยมีการนาหลักการหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และหลัก
ธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นหลักการที่สาคัญของทุกองค์กร ที่จะทาให๎การบริหาร
จั ด การองค์ กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ใ นการบริห ารจั ดการที่ ดี มี ระบบ มีค วามโปรํงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน มีความคลํองตัว ทันตํอสถานการณ์ ทาให๎การดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สถาบันฯ จึงได๎วางเป้าหมายการดาเนินงาน ดังนี้
๑) สถาบั นสํงเสริมการบริห ารกิ จการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีคุณสมบัติที่จะเป็น Good
Governance Excellent Center ของประเทศไทยได๎ และต๎องพัฒนาการหารายได๎ให๎ครอบคลุมคําใช๎จํายใน
การบริหารจัดการเพื่อเป็น Center of Excellence ด๎าน Good Governance ของประเทศไทย และเป็น
SDU ต๎นแบบในการให๎บริการด๎าน Good Governance ที่จะชํวยสํงเสริมและดาเนินการให๎เกิดความรํวมมือ
ระหวํางหนํวยงานภาครัฐ กับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อพัฒนาเรื่อง Good Governance ในแตํ
ละภาคสํวนให๎ดีขึ้น
๒) สถาบันฯ ได๎วางเป้าหมายที่จะต๎องมีการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ และรูปแบบการ
บริการให๎เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน 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 สร๎างเครือขํายกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร 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 เผยแพรํผลงานด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ ดีของ
สถาบันฯ ให๎เป็นที่รู๎จัก สร๎างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให๎กลุํมลูกค๎าเป้าหมายและหนํวยงานภายนอกได๎รับรู๎
วําเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นนาของประเทศไทย และเพิ่มชํองทางการ
ประชาสัมพันธ์หนํวยงาน
๕) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ให๎เกิดการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตํอการ
ให๎บริการเพื่อรักษาผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํและดึงดูดกลุํมนักวิจัยที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให๎นางานโครงการมา
ผํานสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น ด๎วยการปรับปรุงระเบียบและข๎อปฏิบัติในการทางาน พัฒนาโครงสร๎างองค์กร
คําตอบแทน และเตรียมพร๎อมบุคลากรให๎มีความคลํองตัวในการทางานเพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ พัฒนา
ความคลํองตัวในการทางานให๎มากขึ้น แก๎ปัญหาระเบียบด๎านการเงินและการพัสดุ จัดหาแหลํงเงินทุนในการ
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วิจัยพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด๎านการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีใหมํๆ ในอนาคตตํอไป
๑.๔ ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของสานักงาน ก.พ.ร.
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและบทบาทของสานักงาน ก.พ.ร.
การปฏิรูประบบราชการขนานใหญํในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เริ่มต๎นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการ ทาให๎มีการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายวําด๎วยระเบียบ
บริหารราชการแผํนดินและกฎหมายวําด๎วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีผลบังคับใช๎มาตั้งแตํวันที่ ๓
ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ น ต๎น มา โดยเฉพาะการนาหลักการบริห ารกิจการบ๎า นเมืองที่ดีห 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 ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐/๑ ในการ
ปฏิบัติราชการของสํวนราชการภายในกรม ถ๎าการปฏิบัติราชการใดของสํวนราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการ
ให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วยและหากแยกการบริหารออกเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษจะ
บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ ยิ่งขึ้น สํวนราชการดังกลําว โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการ
ปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใชํเป็นสํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตํ
อยูํในกากับของสํวนราชการดังกลําวก็ได๎ ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ให๎หนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษ มีหน๎าที่ปฏิบัติงานให๎กับสํวนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก
และสนับสนุนภารกิจอื่นของสํวนราชการดังกลําวตามที่ได๎รับมอบหมาย และอาจให๎บริการแกํสํวนราชการอื่น
หนํวยงานของรัฐหรือเอกชน แตํต๎องไมํกระทบกระเทือนตํอภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์แหํงการจัดตั้ง
การจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ แตํเดิมอาศัยอานาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๑ (๘)
แหํง พ.ร.บ.ระเบียบราชการแผํน ดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยการวางระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎ว ยการ
บริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตํอมาเพื่อให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษเป็นหนํวยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได๎บัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษไว๎ในมาตรา ๔๐/๑ โดยให๎สํวนราชการภายในกรมที่มีลักษณะเป็นงาน
ให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วย และหากแยกงานบริหารออกเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
แล๎ ว จะชํว ยให๎ บ รรลุ เป้ าหมายตามหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดียิ่งขึ้น สํ ว นราชการ
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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 ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ได๎มีการพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดโครงสร๎าง
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
ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. มีความจาเป็นที่จะต๎องมีหนํวยงานที่ทาหน๎าที่สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให๎สํวนราชการตํางๆ มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎ านเมืองที่ดี ทั้ ง ในด๎ า น
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องค์ ค วามรู๎ ใ นการบริ ห ารงานภาครั ฐ การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษ
ในการเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การให๎คาปรึกษา วิจัยและพัฒนา
รูปแบบ มาตรการ และเครื่องมือการบริหารตามหลักการบริหารกิ จการบ๎านเมืองที่ดี รวมถึ ง การพั ฒ นา
เครื อ ขํ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ในการเสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่ง สถาบั น สํ ง เสริ ม
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. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ และรูปแบบการบริการให๎เป็นศูนย์ความเป็น
เลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพื่อให๎ประเทศไทย
มีการพัฒนาอยํางยั่งยืน
กลยุทธ์ ๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร๎าง และบุคลากร ให๎พร๎อมรองรับการเป็นศูนย์
ความเป็นเลิศ ในด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นนาของประเทศไทย
๒) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ และการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อนาเสนอต่อสานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อ
จัดตั้งเป็นโครงการในอนาคต
๓) พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชา
๔) จัดทาฐานข้อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการพัฒนาระบบ
ราชการ
๕) สร้างเครือข่ายกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร
๖) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อถ่ายทอดให้กับหน่วยงาน
วิจัยพัฒนาจากกลุ่มนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒ นาการประชาสั มพั นธ์ ข องสถาบัน ฯ เพื่ อให๎ เ ป็ นที่ รู๎ จัก จากทุก ภาคสํ ว น เพื่ อ
สนับสนุนการเป็นผู๎รับผิดชอบหลักด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศ
กลยุทธ์ ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูล E-library และเวปไซต์ Best Practices
๒) เผยแพร่ผลงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จัก
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๓) สร้างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและหน่วยงานภายนอก
ได้รับรู้ว่าเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีชั้นนาของ
ประเทศไทย
๔) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การของสถาบั น ฯ ให๎ เ กิ ด การบู ร ณาการเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพตํอการให๎บริการเพื่อรักษาผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํและดึงดูดกลุํมนักวิจัยที่
เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให๎นางานโครงการมาผํานสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์ ๑) ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บและข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการท างาน พั ฒ นาโค รงสร้ า งองค์ ก ร
ค่าตอบแทน และเตรี ยมพร้อมบุค ลากรให้ มี ความคล่ องตัว ในการทางานเพื่ อ
รองรับศูนย์ความเป็นเลิศ
๒) แยกบทบาทคณะกรรมการอานวยการฯและการบริหารภายในให้ชัดเจน เพื่อเพิ่ม
ความคล่องตัวในการทางานให้มากขึ้น
๓) แก้ปัญหาระเบียบด้านการเงินและการพัสดุ
๔) จัดหาแหล่งเงินทุนในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริก ารด้านการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ใหม่ๆ ในอนาคต และการบริหารจัดการ
สถาบันได๎ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว๎ เพื่อให๎สอดคล๎องกับทิศทางการดาเนินงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. ภายใต๎ความเชื่อมโยงกับทุกมิติทั้ง ๔ มิติ เพื่อนาไปสูํผลลัพธ์ที่ต๎องการที่จะแสดงทิศทางและ
การเชื่อมโยงเป้าหมายตํางๆ ของสถาบันในแตํละด๎านได๎อยํางเป็นรูปธรรม และถํายทอดกลยุทธ์ไปสูํบุคลากร
ของสถาบันให๎มีความเข๎าใจได๎อยํางชัดเจน ที่จะทาให๎ทั้งผู๎บริหารและบุคลากรสามารถนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ให๎เกิดผลได๎อยํางแท๎จริง (แผนภาพที่ ๔) ดังนี้
๑) มิตดิ า๎ นการพัฒนาองค์กร ประกอบด๎วยการพัฒนาระบบบริหาร โดยการจัดหาเครือขําย
พันธมิตรที่ปรึกษาและพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะของคณะที่ปรึกษาและผู๎ปฏิบัติงาน
ประจา การพั ฒนากระบวนการ โดยการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ติดตามผลการดาเนินงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศูนย์การจัดการความรู๎สนับสนุน
การสํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ๎ านเมื องที่ดี การพั ฒ นาความเป็ นอิส ระ โดยการระดมทุน จัดตั้งองค์กรที่
สนับสนุนสํงเสริมการพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตลอดจนพัฒนาการปรับปรุงโครงสร๎างองค์กร
และบุคลากรเพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ
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
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Governance โดยการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎แบบมาตรการและเครื่องมือการบริหารที่เป็นนวัตกรรมใน
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 หนํวยให๎บริการรูปแบบพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เผยแพรํผลงานด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
และพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
๔) มิติด๎านประสิทธิผลที่ทาให๎การพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในสํวนราชการ
ดาเนินการได๎สาเร็จลุํลํวงตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว๎ ตลอดจนทาให๎ระบบบริหารราชการแผํนดินของ
ประเทศไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและสร๎างประโยชน์สุขให๎เกิดกับประชาชน
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แผนภาพที่ ๔ แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
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ตารางที่ ๕ แสดงโครงการที่ดาเนินการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของสานักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน
แผนงานโครงการ
ก.พ.ร.
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร๎าง
(1) โครงการพัฒนาคุณ ภาพมาตรฐานงานของหน่วยงานภาครั ฐ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎
ความเป็ น เลิ ศ ในการให๎ บ ริ ก าร สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลักดัน และสนับสนุนให๎หนํวยงานภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยยึดความ
ประชาชน
ต๎องการของผู๎รับบริการเป็นศูนย์กลาง และสร๎างความเชื่อมันในการแขํงขันของประเทศ และเพื่อให๎การปฏิบัติงานของหนํวยงานภาครัฐมี
คุณภาพมาตรฐานที่ชัดเจน
(2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ
ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการงานให๎บริการของหนํวยงานของรัฐให๎เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อสํงเสริมการปฏิบัติงานภาครัฐให๎เป็นไป
เพื่อประโยชน์และอานวยความสะดวกให๎กั บประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การ
(๑) โครงการการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ขี ด สมรรถ นะสู ง ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๕๘
พัฒนาองค์การให๎มีขีดสมรรถนะสูง เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางการตรวจ
และทันสมัย บุคลากรมีความเป็ น รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการยกระดับและพัฒนาองค์กร เ สริมสร๎างความ
มืออาชีพ
เข๎มแข็งให๎กับเครือขํายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาองค์การของหนํวยงานภาครัฐ และยัง
สํงเสริมสนับสนุนสํวนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(๒) โครงการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒ นาทักษะด๎านการเป็นที่ปรึกษา ให๎ กับข๎าราชการสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให๎ ข๎าราชการมีความรู๎ความสามารถ
สาหรับการปฏิบัติหน๎าที่ในการเป็นที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาระบบราชการ โดยโครงการจะมีการอบรมให๎ความรู๎ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ์ การฝึกทดลองปฏิบัติให๎กับข๎าราชการสานักงาน ก.พ.ร.
(3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จานวน ๓ รุํน ได๎แกํ รุํนที่ ๗ รุํนที่ ๘ และรุํนที่ ๙ มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมของแตํละรุํน ๒๒ เดือน ผู๎เข๎ารับการอบรมประกอบด๎วย ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํมบุคคลผู๎เพิ่งสาเร็จการศึกษา กลุํมบุคคลจากภาคเอกชน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน
ก.พ.ร.

แผนงานโครงการ
หนํวยงานหรือองค์การระหวํางประเทศ และกลุํมข๎าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่มีคุณสมบั ติ
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลง(Change Leader) โดยสามารถเป็นได๎ทั้งนักคิด
ที่มีวิสัยทัศน์(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer& Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อยํางสมดุล รวมถึงพัฒนา
ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎สามารถเป็ นผู๎นาในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการ
องค์การ การนายุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสูํการปฏิบัติให๎บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นผู๎นานวัตกรรม (Innovation) ด๎านการบริหารใหมํๆ
มาพัฒนาหนํวยงานภาครัฐที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให๎มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยไปสูํระดับการแขํงขันในเวที
โลกเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอยํางแท๎จริง
(4) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม” สถาบันฯ ได๎ดาเนินโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ได๎รับความรู๎พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจเพื่อให๎ผู๎ประกอบการมี
มาตรฐานการดาเนินธุรกิจตามหลั กธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให๎ ผู๎ ประกอบการสามารถนาองค์ความรู๎พื้นฐานในหลั กบรรษัทภิบาลไป
ประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจในการสร๎างขีดความสามารถทางการแขํงขันเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้งเพื่อเป็นการ
รับรองวําผู๎ประกอบการที่ได๎ผํานการอบรมนั้นสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต๎องการใช๎บริการค้า
ประกันโครงการผู๎ประกอบการรายใหมํของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ได๎
(5) โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ โครงการเพื่อศึกษา และพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับองค์การมหาชน และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่น อันสอดคล๎องกับหลักธรรมมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี และเพื่อสํงเสริมความรํวมมือระหวํางองค์การมหาชน หนํวยงานกลาง และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข๎อง
(6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน” สาหรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันฯ ได๎ดาเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาทักษะด๎านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมํแบบบูรณาการ โดยสามารถ
นาแนวคิดและประสบการณ์ที่ได๎รับไปประยุกต์ใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การได๎อยํางถูกค๎อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล๎อง
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แผนงานโครงการ
กับประเด็นความท๎าทาย และเป็นการทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทาง ขั้นตอนของการตรวจรับรองการผํานเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและขีดสมรรถนะเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหมํ
โดยสามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการวิเคราะห์ บูรณาการ และเชื่อมโยงระบบงานสูํยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการปรับปรุงและพั ฒนา
คุณภาพการปฏิบัติราชการ และยังเป็นการสํงเสริมพัฒนาทักษะ เทคนิควิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กรให๎มีความ
พร๎อมและสามารถเรียนรู๎ตอบสนองตํอสถานการณ์และความท๎าทายตํางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่ม
- ไมํมีโครงการที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเด็นยุ ทธศาสตร์ ที่ ๔ การวาง
(๑) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
ระบบการบริหารงานราชการแบบ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน
บูรณาการ
ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของสํวนราชการและ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพื่อติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการ
และจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
(2) โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นโครงการ
ที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ โครงการเพื่อให๎สํวนราชการสามารถจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และเพื่อให๎จังหวัด
สามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
(3) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ 12 เดือน) และติดตามผล
ความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติราชการขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจาปีงบประมาณ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน
ก.พ.ร.

แผนงานโครงการ
๒๕๕๘ (รอบ 6 เดือน) และเพื่อให๎องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎อยํางเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให๎การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่
จัดตั้งขึ้นตามพรราชบัญญัติเฉพาะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ
(4) โครงการประเมินผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับมอบหมายจากสานัก งาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อประเมิ นประสิทธิผลความสาเร็จเชิงยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ตามแผนงาน และโครงการ หรือกิจกรรมสาคัญในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๖ ประเมินความก๎าวหน๎าในการพัฒ นาองค์กร และ
ความสาเร็จในการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ซึ่งจะแสดงให๎เห็นความรับผิดชอบ ความนําเชื่อถือแกํสาธารณชน อีกทั้งเพื่อเป็นการ
ยกระดับ คุณภาพการปฏิบัติงานขององค์กรให๎ส อดคล๎ องกับพระราชกฤษฎีกาวําด๎ว ยหลั กเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการจัดตั้งสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพื่อให๎มีแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให๎มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแกํหนํวยงานภาครัฐและผู๎ให๎บริการ
(5) โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่ งราบเจ้าพระยา เป็นโครงการที่สถาบันฯ ที่ได๎รับมอบหมายจาก
สานักงานสถิติแหํงชาติ โดยมีวัตุประสงค์โครงการเพื่อทบทวนการศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทุํงราบเจ๎าพระยาทั้งในอดีต
และปัจจุบัน รวมถึงงบประมาณที่ได๎รับในพื้นที่นี้ ทั้งงบตามภารกิจ (Function) และงบพัฒนาจังหวัด (Area) โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความ
อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทุํงราบเจ๎าพระยา ทั้งในมิติตํางๆ เพื่อรวบรวมความคิ ดเห็น/มุมมอง ปัจจัยที่มีผลตํอความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ทุํงราบ
เจ๎าพระยาจากประชาชนในพื้นที่ ผู๎ให๎บริการในพื้นที่ และผู๎กาหนดนโยบาย นาไปสูํการกาหนดชุดข๎อมูลสถิติเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
ทุํงราบจ๎พระยา ที่เชื่อมโยงทั้งในระดับพื้นที่ และระดับภารกิจ ที่สามารถกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อตอบโจทย์นโยบายระดับชาติ
และสามารถกาหนดกลไกกระบวนการเชื่อมโยงบูรณาการของข๎อมูล และการติดตามผังสถิ ติทางการ และระบบนาเสนอข๎อมูลสถิติและ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ตามนโยบายระดับชาติที่สาคัญ รวมทั้งเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด๎านสถิติขององค์กรภาครัฐ
(6) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่สถาบันฯ
ได๎รับมอบหมายจากสานักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎรให๎ดาเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ โครงการเพื่อให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภา
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มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด๎วยความโปรํงใส เป็นธรรม เที่ยงตรง นําเชื่อถืออยํางเป็นมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ และ
สามารถดาเนิ้นการตามกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได๎อยําง
เหมาะสม รวมทั้งเพื่อให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภามีการสารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการในภาพรวมขององค์กรและนาผลของการประเมิน
งานมาเพื่อใช๎ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานได๎อยํางเหมาะสมและสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎รับบริการ และเพื่อให๎สํวนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถใช๎แนวทางการดาเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสํวนราชการ
สังกัดรัฐสภาและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํวนราชการสังกัดรัฐ สภาฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ให๎เกิดผลสัมฤทธิ์
ตํอองค์กรอยํางเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
(7) โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Province and Cluster Benchmarking) เป็นโครงการที่ได๎รับ
มอบหมายจากสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุํม
จังหวัด ตามที่ได๎จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด ฉบับแรกระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) ตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
จังหวัดและกลุํมจังหวัด เพื่อให๎มีเครื่องมือวัดระดับระดับการพัฒนาในการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุํมจังหวัด พร๎อมจัดทาการวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบระหวํางจังหวัด กลุํมจังหวัด และในภาพรวมของประเทศด๎วยมาตรฐานเดียวกันเพื่อให๎มีแนวทางและหลักการสาหรับการ
ทบทวนแผนแบบตํอเนื่องที่มีคุณภาพสามารถแก๎ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพการพัฒนาเฉพาะ
ของจังหวัดและกลุํมจังหวัด และเพื่อให๎มีฐานข๎อมูลสาคัญที่มีมาตรฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบายให๎แกํจังหวัดและกลุํมจังหวัดในการกาหนด
ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด การจัดทาแผนงานโครงการที่สาคัญความจาเป็นเรํงดํว นที่ต๎องดาเนินการ
ภายใต๎ข๎อจากัดด๎านงบประมาณ อันจะนาไปสูํแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดที่มีคุณภาพ สามารถแก๎ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพื้นที่ ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพื่อพัฒนาบุคลากรของจังหวัดและกลุํ มจังหวัดให๎ มีศักยภาพในการประเมินระดับการพัฒ นาของจังหวั ด
และกลุํมจังหวัดด๎วยตนเอง ตลอดจนมีองค์ความรู๎ในการสนับสนุนข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
กลุํมจังหวัด และยังเป็นการกากับราชการในการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่
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(8) โครงการจั ดท าแผนยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาองค์ ก รของสานั กงานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
เป็นโครงการที่สถาบันฯ ที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรของสานักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ให๎มีความชัดเจนเหมาะสม และนาไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว๎ โดยนาไปสูํการจัดทาข๎อเสนอในการปรับปรุงโครงสร๎างองค์กร สมช. ให๎ มีความเหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจแ ละสถานการณ์
ภั ย คุ ก คามความมั่ น คงที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป และจั ด ท าข๎ อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง กระบวนระบบและกระบวนการท างานของ สมช. ให๎ มี
ประสิทธิภาพ ให๎มีการบูรณาการทางานเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหวํางหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๕ การ
(1) โครงการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
สํ ง เสริ ม ระบบการบริ ห ารกิ จ การ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงาน
บ๎านเมืองแบบรํวมกัน ระหวํางภาครัฐ ภาครัฐมีระบบการบริหารราชการที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
ภาคเอกชนและประชาชน
แบบมีส่วนร่วม”และเสริมสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน โดยสนับสนุนกรณีศึกษาที่ดี (Best Practices) ไปสู่การขยายผล
(2) โครงการสัมมนาวิชาการประจาปี ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดย
มีวัตถุประสงค์ โครงการเพื่อสํ งเสริมและเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎ กับข๎าราชการและหนํว ยงานภาครัฐในการปฏิบัติราชการตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อเป็นการเผยแพรํและสร๎างการรับรู๎กี่ยวกับแนวคิดหรือทิศทางของการพัฒนาระบบ
ราชการให๎ผู๎บริหาร ข๎าราชการ ผู๎มีสํวนในการพัฒนาระบบราชการและประชาชน โดยการแถลง เผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานการ
พัฒนาระบบราชการให๎สาธารณชนทุกภาคสํวนได๎รับทราบและมีสํวนรํวม ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ตํอการพัฒนาระบบราชการ อีกทั้งเพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชนของภาครัฐอันจะเป็น
สํวนชํวยให๎เกิดความโปรํงใส ลดความเสี่ยงในการทุจริตให๎กับบุคลากรภาครัฐและภาคสํวนตํางๆ ของสังคม
(3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ โครงการเพื่อ
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พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการให๎ บ ริ ก ารของภาครัฐ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่ อ เป็ น การสํ ง เสริ ม และผลั ก ดั น ให๎ ห นํ ว ยงานภาครั ฐ อ านวยความสะดวกให๎ กั บ ประชาชนได๎ ต ามเจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
(4) โครงการจัดทายุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก
การประปานครหลวง ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อค๎นหา ระบุ และปิดจุดบอดขององค์กร ตอบสนองความท๎าทาย
ความได๎เปรียบเชิงกลยุทธ์ การตอบสนองโอกาสในการสร๎างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการ และการดาเนินธุรกิจ/กิจการหลัก และที่
เกี่ยวข๎องเพื่อใช๎ประโยชน์จากสมรถนะหลักขององค์กร โดยให๎ความสาคัญในการค๎นหาสมรรถนะขององค์กรใหมํที่ กปน. ต๎องการ รวมถึงการ
สร๎างสมดุลให๎เกิดขึ้นระหวํางความท๎าทายและโอกาสขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาย อีกทั้งยังสร๎างความสมดุลระหวํางความต๎องการ
ความคาดหวัง ความผูกพันตํอองค์กรของผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสียที่สาคัญของ กปน. ทั้งหมด และเพื่อยกระดับความสามารถขององค์กรในการ
ปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงให๎ได๎อยํางรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและตํางประเทศ

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๖ การ
ยกระดั บ ความโปรํ ง ใสและสร๎ า ง
- ไมํมีโครงการที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผํนดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร๎าง
(1) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรั บรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริ หารในภาคราชการ เป็นโครงการที่ได๎รับ
ความพร๎อมของระบบราชการไทย มอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ
เ พื่ อ เ ข๎ า สูํ ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ช า ค ม ที่ปรึกษาด๎านการบริหารสาหรับหนํวยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental) บนหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อ
อาเซียน
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศ อยํางเหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีความรู๎
ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎านการพัฒนาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ระหวํางกัน ตลอดจนเรียนรู๎จาก
กรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ เป็นการสํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทาหน๎าที่เป็นที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน
ก.พ.ร.

แผนงานโครงการ
ปรึกษาแนะนาด๎านการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการตําง ๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการอยํางมืออาชีพ และเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการ ให๎ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
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๑.๕ ข้อตกลงการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด
สานักงาน ก.พ.ร ได๎กาหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎งให๎
สถาบันฯ ทราบลํวงหน๎าเป็นประจาทุกปีงบประมาณ ซึ่งในชํวงเวลาที่ผํานมาตั้งแตํเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบั น ฯ ได๎ ล งนามในข๎ อ ตกลงการใช๎ บ ริ ก ารและการ
ให๎บริการ จานวน ๑๓ โครงการ ดังนี้
๑) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จานวน ๓ รุํน ได๎แกํ รุํนที่ ๗ รุํนที่ ๘
และรุํนที่ ๙ มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแตํละรุํน ๒๒ เดือน ผู๎เข๎ารับการอบรมประกอบด๎วย ๓ กลุํม ได๎แกํ
กลุํมบุคคลผู๎เพิ่งสาเร็จการศึกษา กลุํมบุคคลจากภาคเอกชน หนํวยงานหรือองค์การระหวํางประเทศ และกลุํม
ข๎าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลง(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
๒) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ 12 เดือน) และติดตามผลความก๎าวหน๎าของ
การปฏิบัติราชการขององค์การมหาชนที่จั ดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (รอบ 6 เดือน) และเพื่อให๎องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน
พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎อยํางเหมาะสม อีก
ทั้งเพื่อให๎การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพรราชบัญญัติเฉพาะ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ
๓) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
โครงการเพื่อประเมิน ผลการปฏิบั ติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสํ วนราชการและจังหวัด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพื่อติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํวนราชการ และจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔) โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
โครงการเพื่อให๎สํวนราชการสามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎
อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และเพื่อให๎จังหวัดสามารถจัดทาคารับรองการ
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ปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัด
๕) โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
สํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการยกระดับและพัฒนาองค์กร เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเครือขํายการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาองค์การของหนํวยงานภาครัฐ และ
ยังสํงเสริมสนับสนุนสํวนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๖) โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชน และหน่วยงานของรั ฐรู ปแบบอื่นที่มิใช่ส่วน
ราชการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ
ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ โครงการเพื่อศึกษา และพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับองค์การ
มหาชน และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่น อันสอดคล๎องกับหลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี และเพื่อสํงเสริมความรํวมมือระหวํางองค์การมหาชน หนํวยงานกลาง และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่
เกี่ยวข๎อง
๗) โครงการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน
ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะด๎านการเป็นที่ปรึกษา ให๎กับข๎าราชการ
สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให๎ข๎าราชการมีความรู๎ความสามารถ สาหรับการปฏิบัติหน๎าที่ในการเป็นที่ปรึกษาด๎าน
การพัฒนาระบบราชการ โดยโครงการจะมีการอบรมให๎ความรู๎ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ป ระสบการณ์
การฝึกทดลองปฏิบัติให๎กับข๎าราชการสานักงาน ก.พ.ร.
๘) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก
สานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ผลักดัน และสนับสนุนให๎หนํวยงานภาครัฐ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยยึดความต๎องการของผู๎รับบริการเป็นศูนย์กลาง และสร๎างความเชื่อมัน
ในการแขํงขันของประเทศ และเพื่อให๎การปฏิบัติงานของหนํวยงานภาครัฐมีคุณภาพมาตรฐานที่ชัดเจน
๙) โครงการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดย
มีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อกระตุ๎นและสร๎างแรงจูงใจในการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
บริหารราชการที่เป็นการมีสํวนรํวมแบบรํวมมือกันในลักษณะหุ๎นสํวนการพัฒนา และเพื่อสํงเสริมและสนับสนุน
แนวปฏิบัติที่ดีของการเปิดโอกาสให๎ประชาชนในการบริหารราชการไปสูํการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
๑๐) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร.
ให๎สถาบัน ฯ ดาเนิน การโดยมีวัตถุป ระสงค์ โครงการเพื่อพัฒ นาประสิทธิภาพการให๎บริการของภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อเป็นการ
สํ งเสริ มและผลั กดัน ให๎ ห นํ ว ยงานภาครั ฐ อานวยความสะดวกให๎ กับประชาชนได๎ตามเจตนารมณ์ของตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๑) โครงการสัมมนาวิชาการประจาปี ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร.
ให๎ ส ถาบั น ฯ ดาเนิ น การโดยมี วัต ถุป ระสงค์ โ ครงการเพื่ อสํ งเสริ มและเสริ มสร๎างความรู๎ค วามเข๎ าใจให๎ กั บ
ข๎าราชการและหนํวยงานภาครัฐในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
เพื่อเป็นการเผยแพรํและสร๎างการรับรู๎กี่ยวกับแนวคิดหรือ ทิศทางของการพัฒนาระบบราชการให๎ผู๎ บริหาร
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ข๎าราชการ ผู๎มีสํวนในการพัฒนาระบบราชการและประชาชน โดยการแถลง เผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการ
ดาเนินงานการพัฒนาระบบราชการให๎สาธารณชนทุกภาคสํวนได๎รับทราบและมีสํวนรํวม ระดมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาระบบราชการ อีกทั้งเพื่อสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ การเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชนของภาครัฐ อันจะเป็นสํวนชํวยให๎เกิดความ
โปรํงใส ลดความเสี่ยงในการทุจริตให๎กับบุคลากรภาครัฐและภาคสํวนตํางๆ ของสังคม
๑๒) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก
สานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ โครงการเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการงานให๎บริการของหนํวยงานของรัฐให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อสํงเสริมการปฏิบัติงานภาครัฐให๎เป็นไปเพื่อประโยชน์
และอานวยความสะดวกให๎กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๓) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาค
ราชการ เป็นโครงการที่ได๎รั บมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
โครงการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด๎านการบริหารสาหรับหนํวยงาน
ภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental) บนหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศ อยํางเหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎อง
กับสถานการณ์ ในปั จจุ บั น และการเตรี ย มความพร๎ อมในการเข๎า สูํ ประชาคมอาเซีย น พัฒนาและยกระดั บ
มาตรฐานข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎านการพัฒนาระบบ
ราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ระหวํางกัน ตลอดจนเรียนรู๎จากกรณีศึ กษา การทดลอง
ปฏิบัติ และการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ เป็นการสํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทาหน๎าที่
เป็นที่ปรึกษาแนะนาด๎านการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการตําง ๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการอยํางมือ
อาชีพ และเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของสํ วนราชการ ให๎ดาเนินการตามแนวทางที่
กาหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบาย
รัฐบาล เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
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(๒) การวิจัยและพัฒนา
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
การวิจัยและพัฒนา
สถาบันฯ ได๎เตรียมความพร๎อมสาหรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได๎จัดตั้งศูนย์
ขับเคลื่อนความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน การพัฒนางานบริการวิชาการใหมํๆ เพื่อให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของลูกค๎าที่อยูํในชํวงระหวํางการเตรียมความพร๎ อมขององค์กรเพื่อเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ซึ่งในขณะนี้ยังไมํเกิดคําใช๎จํายใดๆ เนื่องด๎วยสถาบันฯ ได๎มีนโยบายในการประหยัดคําใช๎จําย จึงได๎ใช๎ทรัพยากร
เดิมที่มีอยูํแล๎ว สถาบันฯ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรอบรม Public Course ที่มุํงเน๎นหลักสูตรที่สถาบันฯ มีความ
เชี่ ย วชาญ เชํ น ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การองค์ ก ร โดยสถาบั น ฯ ได๎ พั ฒ นาหลั ก สู ต รอบรมเรื่ อ ง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เกิดความตื่นตัวในการนาหลักธรรมาภิบาลใน
การกากับดูแลองค์การให๎เกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรมในทุกภาคสํวน รวมถึงการเน๎นถึงความสาคัญของการบริหาร
จัดการองค์กรอยํางมีธรรมาภิบาลเพื่อให๎องค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนเป็นองค์กรที่โปรํงใส
สามารถตรวจสอบได๎
เมือ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎มอบหมายให๎สถาบันฯ ได๎ดาเนินการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูงที่ได๎รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุํงเน๎นและสํงเสริมให๎
ผู๎บริหารของหนํวยงาน ได๎แกํ สํวนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
และอื่นๆ ตลอดจนผู๎บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ประเทศเพื่อประโยชน์สุ ขของประชาชน และการกากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี อันจะนาไปสูํการพัฒนางานและพัฒนาตนให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องเหมาะสมตํอไป รูปแบบของการ
อบรม มี 3 สํวน ได๎แกํ การเรียนรู๎ในห๎องเรียน การจัดทาเอกสารวิชาการสํวนบุคคล และการศึกษาดูงานนอก
สถานที่ โดยการเรียนรู๎ในห๎องเรียน ประกอบด๎วย 7 หมวด ได๎แกํ
หมวดที่ 1 ภาพรวมของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หมวดที่ 2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หมวดที่ 3 แนวโน๎มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 4 นโยบายสาธารณะ
หมวดที่ 5 การบริหารภายใต๎โลกแหํงการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 6 ภาวะผู๎นา
หมวดที่ 7 สรุปรวมยอด
สถาบันฯ ได๎ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ ๑ ระหวํางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2556 ณ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
ชั้น 8 โดยผู๎เข๎ารับ การอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 80,000 บาทตํอคน
ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหาร
ระดับสู ง รุํ น ที่ 1 จานวน ทั้งสิ้ น 74 คน แบํงตามลักษณะของหนํ วยงาน ได๎แกํ สํ ว นราชการและจังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เอกชน องค์กรอิสระและอื่นๆ ซึ่ง
มีผู๎เข๎ารับการอบรมที่เป็นผู๎ผํานการอบรมทั้งหมด 73 คน และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรโดย ฯพณฯ พลากร
๓๔
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สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันฯ ได๎ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2558
ณ สถาบันวิช าการ ทีโ อที ถนนงามวงศ์ว าน โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตร จานวน 100,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อ
การพั ฒ นาอยํ างยั่ งยื น ส าหรั บ นั ก บริ ห ารระดับสู ง รุํนที่ 2 จ านวน ทั้ง สิ้ น 81 คน แบํ งตามลั กษณะของ
หนํวยงาน ได๎แกํ สํวนราชการและจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน เอกชน องค์กรอิสระและอื่นๆ ซึ่งมีผู๎เข๎ารับการอบรมที่เป็นผู๎ผํานการอบรมทั้งหมด 81 คน และอยูํ
ระหวํ า งการรอจั ด พิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต รโดย ฯพณฯ พลากร สุ ว รรณรั ฐ องคมนตรี ที่ ป รึ ก ษาใน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง
ทั้งนี้ สถาบันฯ มีรายได๎จากการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ ๒ เป็นจานวนเงิน 8,100,000.- บาท และมีคําใช๎จํายจากการ
จัดอบรมดังกลําวที่รวมประมาณคําใช๎จํายตลอดโครงการแล๎ว รวมจานวนเงินทั้งสิ้น 4,953,811.98 บาท
ทาให๎สถาบันฯ มีรายได๎จากการดาเนินการอบรมหลักสูตรฯ ดังกลําว จานวน 3,146,188.02 บาท ซึ่งมียอด
การจัดเก็บคําศึกษาดูงานตํางประเทศของหลักสูตรเหลือจําย จานวน 595,595.- บาท โดยถือเป็นรายได๎อื่น
ของสถาบันฯ
ผลการดาเนินงานจัดการอบรมที่ผํานมา ทาให๎ผู๎เข๎าอบรมได๎พัฒนาขีดความสามารถ มีมุมมอง
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอการบริหารประเทศและองค์กร
รวมทั้งเกิดความเข๎าใจและเข๎าถึง วิธีการในการปรับปรุงและนาไปสูํการพัฒนาองค์การของตนเองได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม มีการรํวมพัฒ นาแนวคิด เสริมสร๎างทัศนคติอันเป็นการสร๎างองค์ความรู๎สาหรับการ
นาไปพัฒ นาตํอ ยอด มีการพัฒ นาภาวะผู๎นาของตนเองและสร๎า งเครือ ขํา ยผู๎นาในด๎านการบริห ารกิจ การ
บ๎านเมืองที่ดีอยํางยั่งยืน โดยผํานกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันในระหวํางผู๎เข๎ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ ดีเพื่อการ
พัฒ นาอยํางยั่ง ยืน สาหรับ นัก บริห ารระดับ สูง ได๎มีก ารทบทวนเพื่อ ปรับ ปรุง หลัก สูตรฯ ให๎เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล๎อ มในปัจ จุบัน ที่เ ปลี่ย นแปลงไป เพื่อ ให๎ก ารดาเนิน โครงการมีค วามเหมาะสมสอดคล๎อ งกับ
สถานการณ์ที่เป็นอยูํเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และได๎เปิดรับสมัครผู๎เข๎าอบรม
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 3 ระหวําง
วัน ที่ ๒ พฤศจิกายน 25๕๘ – ๘ มกราคม 255๙ โดยผู๎เ ข๎า รับ การอบรมจะมีคําใช๎จํายในอบรมตลอด
หลัก สูต ร จานวน 100,000 บาทตํอคน และกาหนดให๎มีก ารศึกษาดูง านในประเทศ และศึก ษาดูง าน
ตํางประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึง่ กาหนดให๎มีคําใช๎จํายสาหรับการศึกษาดูงานตํางประเทศ จานวน 120,000 บาท
ทั้งนี้จะเปิดให๎เริ่มอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหวํางวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2559
ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน
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การสารวจความพึงพอใจ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีหน๎าที่ในการให๎บริการทาง
วิชาการ สนับสนุนงานด๎านการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยการให๎คาปรึกษา ให๎บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาแกํหนํวยงาน
ของรั ฐ และหนํ วยงานภาคเอกชน ในด๎านการบริหารและการจัดการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการทางานของ
หนํวยงานให๎สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดาเนินงาน
ขององค์กรให๎สอดรับกับแนวทางการบริหารราชการแผํนดิน และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สถาบัน ฯ ได๎ยึดถือปฏิบัติตามหลักการของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษที่มีเป้าหมายให๎บริการ
หนํวยงานเจ๎าสังกัดเป็นหลัก และหากมีกาลังการผลิตสํวนเกิน จึงจะให๎บริการหนํวยงานอื่นและประชาชนได๎
ปัจ จุบัน สถาบัน ฯ ได๎ใ ห๎บ ริก ารหนํว ยงานเจ๎า สัง กัด คือ สานัก งาน ก.พ.ร. และมีกาลัง ผลิต สํว นเกิน ที่ไ ด๎
ให๎บริการกับสํวนราชการ องค์การมหาชน และหนํวยงานเอกชน โดยมีกลุํมเป้าหมายที่ได๎ให๎บริการ ได๎แกํ
โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) โครงการของสานักงาน ก.พ.ร. โครงการของหนํวยงาน
อื่น ๆ และโครงการฝึกอบรม เป็น ต๎น ดังนั้น การให๎บริการถือเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินงานของสถาบันฯ
และเพื่อให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด สถาบันฯ ได๎มีการสารวจความพึงพอใจของ
ผู๎รับ บริก ารตํอการให๎บ ริก ารของสถาบัน สํง เสริม การบริห ารกิจการบ๎ านเมือ งที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อ
สารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข๎อเสนอแนะของผู๎รับบริการ ตํอการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เพื่อนา
ข๎อมูลที่ได๎รับไปพัฒนาคุณภาพการให๎บริการที่ดีขึ้น เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการให๎บริการของสถาบันฯ
การสารวจความพึงพอใจของผู๎รั บ บริก ารของสถาบัน ฯ ประจาปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
พบวํา จานวนผู๎ตอบแบบสารวจความพึงพอใจตํอการให๎บริการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มีทั้งสิ้น ๑๕๙ คน แบํงเป็น ๔ กลุํมเป้าหมาย ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
๑. ผู๎บริหารสานักงาน ก.พ.ร.
๒. ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ)
๓. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน ๘ และ รุํน ๙)
๔. ผู๎รับบริการ
- ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ
- วิทยากรของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ

จานวน
ตัวอย่าง
๖
๖๑
๒๑
๗๑

ผลคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ได๎แกํ ผู๎บริหารสานักงาน ก.พ.ร มีคะแนน
เฉลี่ยเทํากับ ๓.๗๒ มีความพึงพอใจระดับมาก, ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีคะแนน
เฉลี่ยเทํากับ ๓.๕๑ มีความพึงพอใจระดับมาก, นัก บริห ารการเปลี่ย นแปลงรุํน ใหมํ (รุํน ๘ และ รุํน ๙)
มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ๓.๑๕ มีความพึงพอใจระดับพอใจ และผู๎รับบริการ มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ๔.๓๐ มีความ
พึงพอใจระดับมากที่สุด โดยมีผลสรุปในแตํละด๎าน ดังนี้
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ความพึงพอใจของผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร. ต่อการดาเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติ
- สถาบันฯ สามารถขับเคลื่อนนโยบายและปฏิบัติตามที่ผู๎บริหารสานักงาน ก.พ.ร. ได๎มอบหมาย
หรือให๎นโยบายไว๎ และมีระบบการทางานที่เหมาะสม มีการบริหารจัดการที่คลํองตัว สามารถรองรับการบริการ
สานักงาน ก.พ.ร. ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ความพึงพอใจโดยสรุปจากกลุ่มเป้าหมายผู้ รับบริการทั้งหมดต่อการบริการของสถาบันฯ
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
- บุ ค ลากรมี ค วามรู๎ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน สามารถให๎ บ ริ ก ารได๎ เ ป็ น ไปด๎ ว ยความ
เรียบร๎อย สามารถตอบข๎อซักถาม ให๎คาแนะนาและชํวยแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมเจ๎าหน๎าที่มีบุคลิกภาพ ลักษณะ
การสื่ อ สารและการแตํ ง กายที่ ส ะท๎ อนความเป็ น มื อ อาชี พ และมี ค วามกระตื้ อ รื อ ร๎ น เอาใจใสํ เต็ ม ใจตํ อ
การให๎บริการ/ข๎อมูล (Service Mind) สรุปผลกลุํมเป้าหมายมีความพึงพอใจตํอเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่
ให๎บริการ ดังนี้
๑. ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจระดับมาก
๒. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน ๘ และ รุํน ๙) มีความพึงพอใจระดับพอใจ
๓. ผู๎รับบริการ ประกอบด๎วย ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ และวิทยากรของโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
- กระบวนการดาเนินการตํางๆ ของสถาบันฯ มีความสะดวก รวดเร็ว เชํน การจัดซื้อจัดจ๎าง การ
ขออนุมัติและดาเนินกิจกรรมตํางๆ การเบิกจํายเงิน เป็นต๎น และการทางาน หรือดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ตํางๆ เป็ น ไปตามระยะเวลาที่กาหนด สรุ ปผลกลุํ มเป้าหมายมีความพึงพอใจตํอกระบวนการขั้นตอนการ
ให๎บริการ ดังนี้
๑. ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจระดับพอใจ
๒. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน ๘ และ รุํน ๙) มีความพึงพอใจระดับน้อย
๓. ผู๎รับบริการ ประกอบด๎วย ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ และวิทยากรของโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มีความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
- สถาบัน ฯ จัด สิ ่ง อานวยความสะดวก อุป กรณ์เ ครื่อ งมือ ในการสนับ สนุน การดาเนิน งาน
กิจ กรรม/โครงการอยํางเหมาะสม และสถานที่ในการติดตํอรับบริการมีความเหมาะสมสะดวกตํอการรับ
บริการ สรุปผลกลุํมเป้าหมายมีความพึงพอใจตํอสิ่งอานวยความสะดวก ดังนี้
๑. ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจระดับมาก
๒. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน ๘ และ รุํน ๙) มีความพึงพอใจระดับพอใจ
๓. ผู๎ร ับ บริก าร ประกอบด๎ว ย ที่ป รึก ษา/นัก วิจัย โครงการของสถาบัน ฯ และวิท ยากรของ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
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ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
- สถาบันฯ ให๎บริการหรือสนับสนุนให๎การดาเนินกิจกรรม/โครงการ บรรลุวั ตถุประสงค์ที่วาง
ไว๎และเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย สรุปผลกลุํมเป้าหมายมีความพึงพอใจตํอคุณภาพการบริการ ดังนี้
๑. ผู๎บริหารสานักงาน ก.พ.ร. มีความพึงพอใจระดับมาก
๒. ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจระดับมาก
๓. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน ๘ และ รุํน ๙) มีความพึงพอใจระดับพอใจ
๔. ผู๎ร ับ บริก าร ประกอบด๎ว ย ที่ป รึก ษา/นัก วิจัย โครงการของสถาบัน ฯ และวิท ยากรของ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
จากผลสรุ ปการส ารวจความพึ งพอใจตํ อการให๎ บริ การของสถาบั นสํ งเสริ มการบริ หารกิ จการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. จะเห็นได๎วํา ผู๎รับบริการ ซึ่งได๎แกํ บุคคลภายนอก เชํน ที่ปรึกษา นักวิจัย และ
วิทยากร มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดตํอการให๎บริการของสถาบันฯ ลาดับตํอมาเป็นผู๎บริหารของสานักงาน
ก.พ.ร. และข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) ที่มีความพึงพอใจระดับมาก ลาดับสุดท๎ายคือ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน ๘ และ รุํน ๙) มีความพึงพอใจระดับพอใจ เปรียบเทียบได๎วําเป็นระดับ
ความพึงพอใจระดับปานกลาง จึงสามารถสรุปได๎วําความพึงพอใจตํอการให๎บริการของสถาบันฯ อยูํในระดับ
มากที่สุดลงมาถึงระดับปานกลางโดยได๎มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
๑. ควรเพิ่มการสนับสนุนงานให้คาปรึกษาทางวิชาการ งานวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาหรือการอบรม
พัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย
๒. ควรเพิ่มอัตรากาลังบุคลากรของสถาบันฯ ให้มากขึ้น และให้ความสาคัญกับสมรรถนะในการทางาน
ของบุคลากร และพัฒนาความรู๎ในเชิงเทคนิค เครื่องมือ การบริหารจัดการตํางๆ เพื่อให๎สามารถชํวย
สนับสนุนการทางานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
๓. ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียน การสอน และกิจกรรม รวมถึงให้มีการจัดการ workshop ในชั้นเรียน
ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งข้อมูลจาเป็นต่อการปฏิบัติราชการ มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอตํอ
การใช๎งาน และจัดให๎มีการเรียนภาษาอังกฤษ ให๎กับ นปร.
๔. เจ้าหน้าที่ควรมีแผนงานที่ชัดเจน และมีการประสานให้ทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อประโยชน์
ในการวางแผนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๕. สถาบันฯ ควรแจ้งความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงินโครงการอย่างต่อเนื่อง
๖. ควรเชิญผู้มีประสบการณ์และประสบความสาเร็จในการทางานภาครัฐมาเล่าประสบการณ์ในการ
ทางานให้กับบุคลากรของสถาบันฯ เพื่อให้เกิดความประโยชน์ในการทางานมากขึ้น
ทั้งนี้ ผลการสารวจความพึงพอใจดังกลําว รวมถึงข๎อเสนอแนะ สถาบันฯ สามารถนาข๎อมูลไปปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กร และแนวทางพัฒนาการให๎บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนงานด๎านการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบราชการและสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ให๎มีประสิทธิภาพ
ประสิ ท ธิ ผ ล และน าข๎ อ มู ล ที่ ไ ด๎ รั บ ไปพั ฒ นาคุ ณ ภาพการให๎ บ ริ ก ารที่ ดี ขึ้ น เพื่ อ ให๎ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แกํ
ผู๎รับบริการ

๓๘
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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 และไมํนาสํงรายได๎เข๎ารัฐโดยตรง แตํจาเป็นต๎อง
เลี้ยงตัวเองได๎ และสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ของจัดตั้ งเพื่อสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
สํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ดังนั้น เพื่อให๎การดาเนินงานของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง สถาบันฯ จึงได๎มีการวางแผนการดาเนินงานโครงการในอนาคต ที่มีลักษณะสอดคล๎องและตอบสนองกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ในการสนับสนุนการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ทั้งนี้ อาจมี
ปัจ จัย บางประการที่ทาให๎ โครงการไมํส ามารถดาเนินไปตามแผนได๎ ได๎แกํ สถานการณ์ทางการเมือง การ
สนับสนุนงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต๎น โดยสถาบันฯ มีแผนการดาเนินโครงการประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ และคาดวําจะมีรายได๎ รวมทั้งสิ้น ๑๓๗,๘๘๘,๕๑๕ บาท ดังนี้
โครงการ

หน่วยงาน

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ ๘ – ๑๐
สานักงาน ก.พ.ร
โครงการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหนํวยงานภาครัฐ
โครงการศึ ก ษาแนวทางการช าระคํ า ธรรมเนี ย มการตํ อ ใบอนุ ญ าตตาม
พระราชบั ญ ญั ติ การอ านวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมรรถนะสูง
(PMQA)
โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํวนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการติดตามผล
การปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ราชการของสํ ว นราชการและจั ง หวั ด
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่น
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน
โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการ
บริหารในภาคราชการ
โครงการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการสาหรับกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจ
และสังคม

งบประมาณ
(บาท)
๔๔,๙๕๐,๐๐๐

สานักงาน ก.พ.ร
สานักงาน ก.พ.ร

๕,๖๔๕,๙๐๐
๒,๔๐๐,๐๐๐

สานักงาน ก.พ.ร

๔,๔๘๑,๒๐๐

สานักงาน ก.พ.ร

๙,๓๗๘,๘๒๐

สานักงาน ก.พ.ร

๘,๔๑๐๔๖๐

สานักงาน ก.พ.ร
สานักงาน ก.พ.ร

๑๙๔,๗๐๐
๔,๕๒๗,๔๓๕

สานักงาน ก.พ.ร

๒,๒๐๐,๐๐๐

สานักงาน ก.พ.ร

๒๐๐,๐๐๐

๓๙
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โครงการ

หน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
สานักงาน ก.พ.ร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี
โครงการติ ด ตามประเมิ น ผลเพื่ อมอบรางวั ล ความเป็ น เลิ ศด๎ า นการบริหาร
สานักงาน ก.พ.ร
ราชการแบบมีสํวนรํวม ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามคาขอจากหน่วยงานอื่น

๓,๐๐๐,๐๐๐

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการปรับปรุงโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ

๒,๐๐๐,๐๐๐

สานักงานเลขาธิการสภา
ผู๎แทนราษฎร
กระทรวงพาณิชย์

๒,๔๐๐,๐๐๐

๓,๕๐๐,๐๐๐

โครงการอบรมผู๎บริหารระดับสูง

กระทรวงคมนาคม

๔,๐๐๐,๐๐๐

โครงการจัดทาตัวชี้วัดการปฏิบตั ิงาน

สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

๑,๐๐๐,๐๐๐

โครงการทบทวนแผนพัฒนากลุมํ จังหวัดและจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

๑,๖๐๐,๐๐๐

โครงการศึกษาการปรับปรุงองค์กรการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย

การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย

๖,๐๐๐,๐๐๐

โครงการศึกษาตลาดทํองเที่ยว

การทางพิเศษแหํง
ประเทศไทย

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

การทํองเทีย่ วแหํง
ประเทศไทย
โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสถาบันฯ
โครงการหลั กสู ตรการบริ หารกิจการบ๎ านเมื องที่ ดี เพื่ อการพั ฒนาอยํ างยั่ งยื น
สถาบันฯ
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุนํ ที่ ๓

๕,๐๐๐,๐๐๐

โครงการฝึกอบรมผู๎บริหารการทางพิเศษแหํงประเทศไทย

๗,๐๐๐,๐๐๐

๔๐
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(๔) การจัดการ
๔.๑ โครงสร้างการจัดการ
สถาบันฯ กากับดูแลโดยคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ภายใต๎โครงสร๎างประกอบด๎วยคณะกรรมการ
จานวน ๕ ชุด ดังนี้
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 ๕

๔๑
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แผนภาพที่ ๕ โครงสร๎างการบริหารและอัตรากาลังของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุ ปัจจุบันยังใช้โครงสร้างการบริหารและอัตรากาลัง ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖

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.
ซึ่งประกอบด๎วยคณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
๓. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
๔. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
๕. คณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการอุทธรณ์

๔๒
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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 ๓ 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 มีอานาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบัน ฯ ให๎ดาเนินกิจการให๎เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ที่กาหนดไว๎ ซึ่งรวมถึง
๑) กาหนดนโยบายและเป้าหมายการดาเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบแผนการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ
๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบันฯ
๓) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ
หรือข๎อกาหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ
๔) ตีความและวินิ จฉัย ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
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. ๒๕๕๓ กาหนด
๙) แตํงตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
๑๐) แตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติหน๎าที่ตําง ๆ ตามที่ได๎รับ
มอบหมาย
บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร
คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ มีอานาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบัน ฯ ผํานทางผู๎อานวยการให๎
ดาเนินกิจการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ฯ กลําวคือ เพื่อสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี สํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและ
๔๓
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ประชาชนเพื่อเสริมสร๎างการบริห ารจั ดการภาครัฐที่ดี และในการบรรลุ วัตถุประสงค์ดังกลํ าว สถาบันฯ มี
อานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้
๑) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อให๎การดาเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
๒) จัดให๎มีแผนการดาเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการดาเนินงานของสถาบันฯ
๓) พัฒนาสถาบัน ให๎มีความก๎าวหน๎าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
๔) ปรับปรุงโครงสร๎างและระบบบริหารจัดการสถาบัน ให๎มีความทันสมัยและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
๕) วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการดาเนินการของสถาบัน ฯ ในมิติตําง ๆ เพื่อให๎ทราบถึง
สถานภาพขององค์กรเป็นระยะ
๖) กาหนดอัตราการเรียกเก็บคําธรรมเนียม คําบารุง คําตอบแทน หรือคําบริการในการดาเนินกิจการ
๗) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอตํอ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

๘/๕๗
๙/๕๗
๑/๕๘
๒/๕๘
๓/๕๘
๔/๕๘
๕/๕๘
6/๕๘

๙ ต.ค. ๕๗
๑๖ ต.ค. ๕๗
๔ ม.ค. ๕๘
๒๓ ก.พ.๕๘
๒ เม.ย. ๕๘
๖ พ.ค. ๕๘
๖ ส.ค. ๕๘
28 ส.ค. ๕๘

จานวนกรรมการที่ จานวนกรรมการที่ ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการประชุม
๔
๑*
๘๐
๔
๑*
๘๐
๔
๑*
๘๐
๓
๒
๗๕
๔
๑*
๘๐
๔
๑*
๘๐
๔
๑*
๘๐
4
1*
8๐

ตารางที่ ๖ แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอานวยการสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หมายเหตุ : * นายกุลิศ สมบั ติศิริ กรรมการ ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
อ านวยการฯ ลงวั น ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๗ และคณะกรรมการอ านวยการมี ม ติ รั บ ทราบ ในการประชุ ม
คณะกรรมการอานวยการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

๔๔
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คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
ที่ประชุมมีมติให๎ยกเลิกคาสั่งสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. คาสั่งที่ ๑/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ และให๎มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คาสั่งที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) นายพชร
อนันตศิลป์
ประธานกรรมการ
๒) นายพงษ์สิทธิ์
ชัยฉัตรพรสุข
กรรมการ
๓) นางยุพดี
ควน
กรรมการ
๔) ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันตามที่ผู๎อานวยการ
เลขานุการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย
ตํ อ มากรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน ๒ ทํ า น ได๎ ข อลาออกจากต าแหนํ ง
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม
มีมติให๎ย กเลิกคาสั่ง สถาบั นสํ งเสริ มการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. คาสั่ งที่ ๔/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และให๎มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คาสั่งที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) นายพชร
อนันตศิลป์
ประธานกรรมการ
2) นายนิตินัย
ศิริสมรรถการ
กรรมการ
3) นายวิทัย
รัตนากร
กรรมการ
4) 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 ๖ เดือน
๔๕
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๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
จานวนกรรมการที่
จานวนกรรมการที่
ครั้งที่
วันที่
เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
๓/๕๗ ๙ ม.ค. ๕๗
๔
-

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
๑๐๐

ตารางที่ ๗ แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
หมายเหตุ : นายวิทัย รัตนากร กรรมการ ได๎มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขอลาออก
จากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุม ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได๎มีมติรับทราบ และนายนิตินัย ศิริ สมรรถการ กรรมการ ได๎มี
หนั งสื อ ลงวัน ที่ ๒ มิถุ น ายน ๒๕๕๘ ขอลาออกจากการเป็ น กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได๎มีมติ
รับทราบและขอให๎แจ๎งให๎กับนายพชร อนันตศิลป์ ทราบและเสนอผู๎ที่จะมาดารงตาแหนํงแทนตํอไป
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่
ประชุมมีมติให๎ยกเลิกคาสั่ งสถาบัน สํงเสริ มการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ ๑๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และให๎มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล คาสั่งที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖
มกราคม ๒๕๕๗ 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) ให๎ข๎อมูลและข๎อ เสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแกํสถาบันฯ เพื่อ
สํงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันฯ และของผู๎อานวยการ
สถาบันฯ
๓) เสนอรายงานผลการติด ตามและประเมิ นผลและสรุ ป ประเด็น ส าคัญ จากการตรวจสอบให๎
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ทราบปีละ ๒ ครั้ง
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ มอบหมาย
๔๖

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

๔/๕๗
๕/๕๗
๑/๕๘
๒/๕๘
๓/๕๘
4/๕๘

๑๓ พ.ย. ๕๗
๑๒ ธ.ค. ๕๗
๑ ม.ค. ๕๘
๑๙ ม.ค. ๕๘
๒๙ เม.ย. ๕๘
๑๙ พ.ค. ๕๘

จานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
๕
๕
๕
๕
๕
๕

จานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม
-

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ตารางที่ ๘ แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ มีคาสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ และแก๎ไขเพิ่มเติมคาสั่ง
แตํ ง ตั้ ง คณะกรรมการกลั่ น กรองกฎหมาย ลงวั น ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 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
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) เสนอแนะและให๎คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข๎อกฎหมายตํอคณะกรรมการอานวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.

๔๗

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

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) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. - ไมํมีการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔. คณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอานวยการสถาบั น ฯ มีคาสั่ งแตํ งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการ
อุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด๎วยรายนามตํอไปนี้
๑) นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานกรรมการ
๒) นางศศิธร สีมาวงศ์
กรรมการ
๓) นายวัชรพงษ์ จาวรุํงวณิชสกุล
กรรมการ
๔) นางสาวศิรินันท์ โต๏ะนาค
เลขานุการ
อานาจหน้าที่
๑) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร๎องทุกข์ตามข๎อ ๒๔ วรรคสอง และการอุทธรณ์ตามข๎อ ๒๕ แหํงระเบียบ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๓ 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. ๒๕๕๘
รายนาม ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
1) เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. โดยมีรายนาม ดังนี้
ก. ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2548 – 30 กันยายน 2556
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.

๔๘

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วุฒิการศึกษา

Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ
Gerald S. Maryanov Fellow, Northern Illinois University
สหรัฐอเมริกา
ข. (1) ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2556 – 27 มิถุนายน 2557
(2) ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 – 13 กรกฎาคม 2558
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. (1) ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2557 – 24 พฤษภาคม 2558
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล (รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ได้พ้นวาระตามคาสั่ง
คสช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557)
(2) ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล (รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ได้พ้นวาระ ตามประกาศ
สานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากตาแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ในช่วงเวลานี้ ได้แก่
๑) นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร.
2) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษาประจาสานักนายกรัฐมนตรี
3) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
4) นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู๎อานวยการสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
5) ผู๎อานวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้)
๔.๒ การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในการสรรหากรรมการอานวยการสถาบัน ฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่วํางลงหรือแตํงตั้งเพิ่ม อาศัย
อานาจตามความข๎อ ๙ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกาหนดให๎คณะกรรมการผู๎ดูแลสถาบันประกอบด๎วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นไมํ เกิน
๕ คน ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร.มีอานาจแตํงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ มีอานาจหน๎าที่ในการสรรหา แตํงตั้ง และถอดถอนผู๎อานวยการ
โดยในการสรรหาใช๎วิธีการสรรหาจากข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ กาหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎กาหนด
คุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเข๎าดารงตาแหนํงผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
โดยผู๎สมัครต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงาน
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ของหนํวยงานรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี สานัก งาน
ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้
๑. คุณสมบัติทั่วไป
ผู๎สมัครต๎องเป็นผู๎สามารถทางานให๎แกํสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ได๎เต็มเวลา และต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไมํเกินหกสิบห๎าปีบริบูรณ์
๑.๓ เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู๎ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
๑.๔ ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย คนไร๎ความสามารถ หรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ
๑.๕ ไมํเคยได๎รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุกเว๎นแตํเป็นโทษสาหรับความผิดที่ได๎
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๖ ไมํเป็นผู๎ดารงตาแหนํงทางการเมือง สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น กรรมการหรือผู๎ดารง
ตาแหนํงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่พรรคการเมือง
๑.๗ ไมํเป็นเจ๎าหน๎าที่หรือลูกจ๎างของสถาบันหรือที่ปรึกษา หรือผู๎เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ๎างกับ
สถาบัน
๑.๘ ไมํเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแขํงขันกับกิจการ
ของสถาบัน ทั้งนี้ ไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๑ เป็นผู๎สาเร็จการศึกษาไมํต่ากวําระดับปริญญาโท
๒.๒ มีความรู๎ ความเข๎าใจและประสบการณ์ในงานด๎านการพัฒนาองค์การ ระบบงาน การพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานและการติดตามประเมินผล การบริหารงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และสนับสนุนการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตามนโยบายของ
สานักงาน ก.พ.ร.
๒.๓ มีความรู๎ ประสบการณ์ และประวัติการเป็นผู๎บริหารและการจัดระบบงานที่ประสบผลสาเร็จ
และเป็นที่ยอมรับ สามารถดาเนินงานจากแนวนโยบายไปสูํการปฏิบัติ ดังนี้
- ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารภาคราชการ ต๎องดารงตาแหนํงหรือเคยดารงตาแหนํง ผู๎บริหารของ
หนํวยงานราชการระดับไมํต่ากวํารองอธิบดขึ้นไป
- ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารภาคเอกชน ต๎องดารงตาแหนํงหรือเคยดารงตาแหนํงไมํต่ากวํารอง
หัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา ๒ ปีโดยเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมไมํต่ากวํา ๒๐๐ ล๎านบาท
- ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานของรัฐอยํางอื่น ต๎องดารงตาแหนํงหรือ
เคยดารงตาแหนํงไมํต่ากวํารองหัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา ๒ ปี
- ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารสถาบันการศึกษา ต๎องดารงตาแหนํงหรือเคยดารงตาแหนํงไมํต่ากวํา
คณบดี เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา ๒ ปี
(หมายเหตุ ๑. หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ
๒. ในกรณีที่มีประสบการณ์การทางานหลายแห่งอาจนาระยะเวลา ดังกล่าวมารวมกันได้)
๒.๔ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู๎นาในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ
๕๐
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๒.๕ เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการด๎านการบริหารองค์การและการพัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และมี ค วามรู๎ ค วามสามารถในการติ ด ตํ อ กั บ
องค์กรตํางๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศเพื่อประโยชน์ของสถาบัน
๒.๖ เป็นที่ยอมรับนับถือในด๎านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม
๓. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๓.๑ รับผิดชอบการบริหารกิจการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น ระเบี ย บ ข๎ อ บั ง คั บ ข๎ อ ก าหนด ประกาศ นโยบาย และมติ ข อง
คณะกรรมการ และเป็นผู๎บังคับบัญชาผู๎ปฏิบัติงานทุกตาแหนํง เว๎นแตํผู๎ดารงตาแหนํงผู๎ตรวจสอบภายใน
๓.๒ เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการตํอคณะกรรมการฯ และดาเนินงานให๎บรรลุผล
๓.๓ เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด๎านตํางๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีตํอไปตํอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
๓.๔ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานของสถาบันให๎มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตํอคณะกรรมการ
๔. เงื่อนไขการจ้าง
๔.๑ ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร มีวาระอยูํใน
ตาแหนํงคราวละ ๔ ปี และอาจได๎รับแตํงตั้งอีกได๎ ทั้งนี้ ต๎องมีอายุไมํเกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การทาสัญญาจ๎าง
อาจทาปีตํอปี
๔.๒ หากผู๎ส มัครได๎รับ การพิจารณาคัดเลื อกให๎ ดารงตาแหนํงผู๎ อานวยการสถาบันสํงเสริม การ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีแล๎ว จะต๎องได๎รับการประเมินผลทดลองงานภายในระยะเวลา ๖ เดือน
คําจ๎างและผลประโยชน์ตอบแทนของผู๎อานวยการสถาบันฯ ขึ้นอยูํกับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู๎สมัคร
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร.
๕. วิธีการสรรหา
คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎
พิจารณาเลือกสรรผู๎ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประเมินความรู๎ ความสามารถของผู๎ที่เห็นควรได๎รับการแตํงตั้ง
ให๎ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๔.๓ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
๑. คําตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได๎แกํ
คําเบีย้ ประชุม รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๐๘,๐๐๐ บาท
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๒. ตามระเบียบคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 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 ๓,๐๐๔,๓๙๕.๑๒ บาท
- คํ า ตอบแทนผู๎ อ านวยการสถาบั น ฯ (๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๘) จ านวน
๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท คําตอบแทนรถยนต์ประจาตาแหนํง พร๎อมพนักงานขับรถยนต์ ๕๒๒,๐๐๐ บาท
- คําตอบแทนหัวหน๎ าฝ่าย ๒ ฝ่าย รวม ๑,๒๗๑,๖๙๐.๙๐ บาท คําเดินทาง ๒๔,๐๐๐ บาท
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ๔๓,๕๘๔.๕๐ คําประกันสังคม ๑๘,๐๐๐ บาท คําตรวจสุขภาพประจาปี ๔,๐๐๐
บาท คําประกันสุขภาพ ๒๑,๑๑๙.๗๒ บาท
เงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูํระหวํางการพิจารณา โดยสถาบันฯ ได๎ตั้งงบประมาณ
สาหรับการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานประจาไว๎ทั้งสิ้น จานวน ๖๔๕,๐๐๐ บาท ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๕๘ โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎อานวยการสถาบันฯ และหัวหน๎าฝ่าย เป็นเงินจานวน
๔๕๖,๒๓๙.๓๕ 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 และมีการกาหนดแผนการดาเนินงานเป็ นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ 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
ปัญหาอุปสรรคทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน ทั้งนี้ เพื่อให๎การดาเนินงานของสถาบันฯ มี
ความโปรํงใส เกิดประสิทธิภาพ ตั้งอยูํบนหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองตํอการ
พัฒนาระบบราชการได๎สูงสุด
ด้านการบริการ สถาบันฯ ให๎ความสาคัญอยํางยิ่งตํอการให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานตําง ๆ ซึ่ง
ถือเป็น ภารกิจ หลัก ของสถาบันฯ อีกทั้งการดาเนินงานของสถาบัน ฯ อาศัยการสร๎างเครือขํายทางวิชาการ
๕๒
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รํวมกันระหวํางผู๎ทรงคุณวุฒิและหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการตํางๆ เพื่อยกระดับการให๎บริการทางวิชาการในรูปแบบตําง ๆ คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ
ได๎พิจารณาและให๎การสนับสนุนหลายเรื่องเพื่อให๎สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการ เชํน การสนับสนุน
การพัฒนาและจัดทาโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุํนที่ ๑ เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎สถาบันฯ มีหลักสูต รเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ และ
เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายซึ่งเป็นผู๎บริหารระดับสูง เป็นที่รู๎จักและเกิดความเชื่อมั่นตํอการให๎บริการของสถาบันฯ
ด้านบุคลากร คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ และผู๎บริหารให๎ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให๎ สถาบันไปสูํความสาเร็จได๎ตามเป้าหมาย 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
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 ทั้งนี้ในวงเงินไมํเ กินสิบล๎านบาทตํอครั้ง หากเกิน เป็นอานาจ
ของคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการอนุมัติ นอกจากนี้ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทา
หน๎าที่ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการสํงมอบสินค๎าที่จัดซื้อให๎ถูกต๎อง
ในการควบคุมพัสดุ เจ๎าหน๎าที่พัสดุเป็นผู๎รับผิดชอบควบคุมพัสดุให๎อยูํในความถูกต๎องเรี ยบร๎อยและมี
เพียงพอกับความต๎องการอยูํเสมอ อีกทั้งมีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให๎ทาหน๎าที่ตรวจนับวัสดุ
คงคลังเป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ
กฎระเบียบ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance
Promotion: IGP) มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการ ตามนัยของมาตรา ๑๖ แหํงกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ สถาบันฯ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๔๗ มีลักษณะเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให๎ เกิดความคลํองตัวในการบริหารงาน ให๎ผู๎ มี
อานาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันขึ้นใช๎บังคับไว๎เป็นการเฉพาะ โดยไมํต๎อง
ปฏิบัติตามระเบียบ ข๎อบังคับ หรือคาสั่งของทางราชการที่ใช๎บังคับเป็นการทั่วไป
 ระเบียบหลัก ๔ เรื่องที่คล่องตัวกว่าระเบียบราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข๎อ ๑๔ กาหนดไว๎วํา เพื่อให๎เกิ ดความคลํองตัวในการบริห 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
๕๓
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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 ควบคุ มดูแลการดาเนินงานและการ
บริ ห ารงานทั่ว ไปของสถาบั น ตลอดจนออกระเบี ยบ ข๎ อบังคับ ประกาศ หรื อข๎อก าหนดเกี่ยวกับ สถาบั น
ซึ่งกํอให๎เกิดความคลํองตัวด๎านการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไปมากกวําระเบียบราชการ
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
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
๕๔
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หมวด ๕ การออกจากงาน
หมวด ๖ วัน เวลาทางาน วันหยุดงาน และการลา
หมวด ๗ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแกํผู๎ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 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
การเผยแพร่ผลงาน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มีการเผยแพรํข๎อมูลของสถาบันฯ เพื่ออานวยความ
สะดวกแกํบุคคลภายนอกสามารถติดตํอกับหนํวยงานได๎งําย โดยผํานระบบเครือขํายสารสนเทศที่เว็ บไซต์
igpthai.org ประกอบด๎วยข๎อมูล ดังนี้
๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับสถาบัน
๒) บริการของสถาบัน
๓) กิจกรรมทั้งหมด
๔) ภาพกิจกรรมทั้งหมด
๕) โครงการฝึกอบรมตํางๆ
๖) ขําว IGP
๗) ค๎นหาภายในเว็บ
๘) ติดตํอสถาบันฯ
๙) เว็บบอร์ด
๕๕
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๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)

ดาวน์โหลด
เว็บเมล์
เมนูสมาชิก
สถิติของเว็บไซต์
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บที่เกี่ยวข๎อง
ฐานข๎อมูลหนํวยงานภาครัฐ
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 ผู๎ปฏิบัติงานประจา จานวน ๑๔ คน และลูกจ๎างเหมา จานวน ๑๑ คน
ผู๎ปฏิบัติงานประจาของสถาบันฯ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน ๘ คน วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน ๖ คน สํวนใหญํจบการศึกษาด๎า นการบริหาร สาขาบัญชี รัฐศาสตร์ ซึ่งบุคลากรสํวนใหญํ
มีความรู๎ ความสามารถ มีความตั้งใจในการทางาน มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและ
ประสานงานกับหนํวยงานอื่นได๎ทุกระดับ รวมถึงมีความสามารถในงานบริหารโครงการและงานบริการทาง
วิชาการ ซึ่งสามารถจาแนกตามฝ่ายงาน ได๎ดังนี้
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**
ศูนย์ขับเคลื่อนความพร๎อมประชาคม
๑**
อาเซียน
ตารางที่ ๙ แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จาแนกตามระดับตาแหนํง

อื่นๆ*

๔
๒
๔
-

รวม

๑
๗
๗
๑๑
๒
๒
๒
๑

หมายเหตุ : * ลูกจ๎างเหมาโครงการ ลูกจ๎างเหมาสานักงาน
** ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ที่ได๎รับมอบหมายให๎ประจาฝ่าย และศูนย์ตํางๆ
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อัตราการลาออกของผู๎ปฏิบัติงานประจาของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจานวน ๑๐
คน เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มี จ านวน ๔ คน ท าให๎ ส ถาบั น ฯ มี อั ต ราการลาออกของ
ผู๎ปฏิบัติงานประจาลดลง คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๕
ผลตอบแทนของผู๎ป ฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประกอบด๎ว ย เงินเดือน จานวนรวม
๔,๓๖๘,๓๗๔.๖๓ บาท เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ๑๓๔,๕๖๔.๒๘ บาท คําตรวจสุขภาพ ๒๔,๐๐๐ บาท เงิน
ประกั น สุ ข ภาพ จ านวนรวม ๑๑๕,๒๔๔.๕๖ บาท และเงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คม จ านวนรวม
๑๓๗,๕๘๓.๐๐ บาท คําเดินทาง จานวนรวม ๑๖๙,๘๗๓.๑๕ บาท
เงิ น รางวั ล ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูํ ร ะหวํ า งการพิ จ ารณา โดยสถาบั น ฯ ได๎ ตั้ ง
งบประมาณสาหรับการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานประจาไว๎ทั้งสิ้น จานวน ๖๔๕,๐๐๐ บาท
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎ปฏิบัติงานประจา เป็นเงินจานวน ๔๑๓,๖๐๐.๓๖ บาท
การพัฒนาบุคลากร
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีบุคลากรของสถาบันฯ จานวน ๒๕ คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแบํงสายงานออกเป็น ๓ ฝ่ายหลักๆ ได๎แกํ ฝ่ายสานักงาน ฝ่ายโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) และฝ่ายโครงการของสานักงาน ก.พ.ร. บุคลากรถือเป็นองค์ประกอบที่
สาคัญอยํางยิ่งตํอองค์กร ดังนั้น สถาบันฯ จึงได๎จัดการพัฒนาบุคลากรในด๎านตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง เชํน พัฒนา
ระบบความคิด พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการทางาน ตลอดจนระบบการสื่อสารภายใน
องค์กร เป็นต๎น ซึ่งมุํงพัฒนาบุคลากรและระบบการทางานให๎สอดคล๎องกัน ยืดหยุํนได๎ตามลักษณะงาน ลดการ
ทางานซ้าซ๎อน ใช๎ทรั พยากรอยํางมีคุณคํา รวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาองค์กร
เพื่อรํวมกันพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานอยํางตํอเนื่อง ซึ่งถือวําเป็นสิ่งที่สาคัญและจาเป็นมากในการพัฒนา
องค์กรเพื่อความยั่ งยืน โดยมุํงหวังให๎ บุ คลากรตระหนักและเห็ นคุณคําในมุมมองของการเป็นผู๎ ให๎ บริการที่มี
คุณภาพ ด๎ วยการค านึ งถึ งความพึ งพอใจ ความประทับใจของผู๎ รั บบริ การทั้ งภาครั ฐ และเอกชน ตลอดจน
ปฏิบัติงานภายใต๎หลักธรรมาภิบาลของสถาบันฯ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ จึงได๎มีโครงการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางานของสถาบันฯ จานวน ๕ โครงการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น
3. เพื่อให้บุคลากรสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทางานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร
วิธีการดาเนินงาน
1. จัดประชุมคณะทางานเพื่อดาเนินการงานตามแผนงาน
2. จัดทาแผนการดาเนินการโครงการ ๕ โครงการ
3. จัดประชุมและเก็บข๎อมูลกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. นาเสนอแนวทางและแผนการดาเนินกิจกรรมแตํละโครงการตํอที่ประชุมฝ่ายบริหาร
5. ดาเนินการโครงการและกิจกรรมตามแผนงาน
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6. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการแตํละโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. หัวหน๎างานและเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
๒. เจ๎าหน๎าที่จ๎างเหมาที่เกี่ยวข๎อง
สถานที่ดาเนินการ
ณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และดูงานนอกสถานที่กับองค์กรต้นแบบ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีการดาเนินงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น สามารถลดระยะเวลา
และลดขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงานได๎ดี
2. บุคลากรมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล
3. บุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงขึ้น
4. บุคลากรทุกระดับชั้นมีผลงานและมีแนวทางการปฏิบัติงานรํวมกัน สามารถนาไปพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพสถาบันฯ ได๎เพิ่มมากขึ้น
5. บุคลากรมีจรรยาบรรณและจิตบริการในการทางาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายสานักงาน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีสานักงาน ก.พ.ร.
สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จานวน ๕ โครงการ ดังนี้
1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง เจาะจุดแข็ง Training & Coaching for IGP's
staffs (IDP) เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีกระบวนการปฏิวัติทางความคิด เพื่อให๎เกิดทักษะและการฝึกปฏิบัติ
จริง เพื่อสร๎างความชัดเจนในการพัฒนาตนเองให๎บรรลุเป้าหมายในอาชีพ (วัดผลสัมฤทธิ์ด๎วยแบบสอบถาม
ความรู๎ ความเข๎าใจ) จากผลการประเมินจากแบบสอบถามพบวํา หลังจากเข๎ารับการอบรม ผู๎เข๎ารับการอบรม
ผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นโดยมีคะแนนสู งขึ้นในทุกด๎าน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายด๎านพบวําด๎านการมีวิธี “ประเมิน
ตนเอง” เป็นด๎านที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยจากเดิมกํอนการอบรม มีความรู๎ความเข๎าใจเพียง ๒.๓๑๘๒ เพิ่มขึ้น
เป็น ๔.๘๖๓๖ รองลงมาเป็นด๎านการระบุคุณสมบัติของงาน ซึ่งจากเดิมกํอนการอบรม มีความรู๎ความเข๎าใจ
เพียง ๒.๔๕๔๕ เพิ่มขึ้นเป็น ๔.๓๖๓๖ สาหรับด๎านที่มีผลความรู๎ความเข๎าใจหลังการอบรมต่าที่สุด แม๎วําจะ
เพิ่มขึ้นจากกํอนเข๎ารับการอบรม คือ ด๎านการมี “แผนพัฒนาตนเอง” จากผลการประเมินโดยรวมแสดงให๎เห็น
วําผู๎เข๎ารับการอบรมมีความเข๎าใจรู๎จักตนเองมากขึ้น รู๎วําพรสวรรค์ของตนเองเป็นอยํางไร และจะพัฒนาตนเอง
อยํางไรเพื่อให๎ใช๎พรสวรรค์ที่มีให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาปรับปรุงการทางานให๎ดีขึ้นใน
อนาคต
2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง รอบรู้ เริ่มเรียน อีเมล์ outlook เพื่อให๎บุคลากร
เพิ่มพูนศักยภาพความรู๎ และความเข๎าใจเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนามาประยุกต์ใช๎ในองค์กร
ได๎ และเพื่อใช๎เป็นเครื่องมือการติดตํอสื่อสารที่สามารถเก็บข๎อมูลได๎อยํางปลอดภัย กลุํมเป้าหมายเป็นบุคลากร
๕๘
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ของสถาบันฯ โดยมีผู๎เข๎ารับการอบรม ๒๒ คน จาก ๒๓ คน จากแบบทดสอบพบวําบุคลากร มีความรู๎เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ ๙๕.๖๕
3. หลักสูตรการจัดการและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เพื่อรองรับการดาเนินงานของ
สถาบันฯ ให๎มีความชัดเจน ทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติอยําง
ยั่งยืน กลุํมเป้าหมายเป็น เจ๎าหน๎าที่บริหารงานโครงการ ประสานงานโครงการ และหัวหน๎าฝ่าย โดยมีผู๎เข๎ารับ
การอบรมจานวน ๑๗ คน จาก ๑๘ คน จากแบบทดสอบพบวําบุคลากร มีความรู๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ ๙๔.๔๔
4. โครงการพั ฒนาบุค ลากรด้า นการจัดซื้ อจัด จ้า ง เรื่ อ ง หลักเกณฑ์แ ละแนวทางในการ
กาหนดราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา สามารถ จัดทาเอกสารได๎อยํางถูกต๎อง ตามระเบียบของสถาบันฯ พร๎อมทั้ง
มีความรู๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ ผู๎เข๎ารับการอบรม ๒๒ จาก ๒๓ คน จากแบบทดสอบพบวําบุคลากร
มีความรู๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ ๙๕.๘๓
5. โครงการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ เพิ่ มประสิ ทธิ ภ าพในการปฏิบั ติ ง านของ บุค ลากร ต้ น แบบ
องค์การของเทศบาลนครอุดรธานี และศึกษาวัฒนธรรมภาคอีสาน เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
และรูปแบบการจัดการองค์กร และสามารถนาองค์ความรู๎ที่ได๎มาประยุกต์ใช๎พัฒนาการดาเนินการของสถาบันฯ
และเพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนความรู๎ในการดาเนินงานด๎านการพัฒนาบุคลากร กลุํมเป้าหมายเป็นบุคลากร
ของสถาบันฯ โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการ ๒๔ คน จากแบบทดสอบพบวําบุคลากรมีความรู๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ ๑๐๐
สรุปผลการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจานวน ๕ โครงการ โดยมีโครงการจานวน ๑ โครงการ ที่ได๎ดาเนินการ
ในชํวง ๖ เดือนแรก ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) คือ โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องเจาะจุดแข็ง
ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวใช๎เวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘) โดยได๎ใช๎แบบสอบถามความรู๎
ความเข๎าใจ เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดผลของการพัฒนาบุคลากร จึงได๎ผลสรุปวํา “ผู๎เข๎ารับการอบรมเห็นวํา
การฝึกอบรมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ร๎อยละ ๙๐” และได๎นาเสนอตํอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล และคณะกรรมการอานวยการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
ตํอมาชํวงในชํวง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ สถาบันฯ ได๎ดาเนินโครงการอบรมและจัดการศึกษาดูงานให๎กับบุคลากรของสถาบันฯ จานวนทั้งสิ้น
๔ โครงการ ตามกาหนดไว๎ ซึ่งในครั้งนี้ สถาบันฯ ได๎ใช๎แบบทดสอบ ความรู๎ ความเข๎าใจ เป็นเครื่องมือใน
การวัดการพัฒนาของบุคลากร เพื่อให๎ได๎ผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผู๎เข๎ารับการอบรมได๎จัดทาแบบทดสอบ
Pretest และ Posttest ของแตํละโครงการที่เข๎ารํ วม และได๎ผลสรุปรวมกัน ทั้งสิ้น ๔ โครงการ คือ “ผลจาก
การทดสอบผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ ๙๖.๔๘”
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(๕) การควบคุมภายใน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎กาหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ
และข๎อบังคับตําง ๆ เพื่อให๎การปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบ ซึ่งเป็นการ
ควบคุมภายในของสถาบันฯ ในด๎านการจัดการ สถาบันฯ มีการจัดโครงสร๎างภายในหนํวยงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ อานาจหน๎าที่ของหนํวยงาน มีการมอบหมายงานและแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบ มีระบบบัญชี
พัสดุ และทรัพย์สินแยกตํางหากจากหนํวยงานแมํและใช๎ระบบบัญชีเกณฑ์คงค๎าง (Accrual Basis) ตามหลัก
สากล และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระเบียบ ข๎อบังคับของทางราชการและของสถาบันฯ
กาหนด รวมทั้งมีการทารายงานการเงินประกอบด๎วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงานทาง
การเงินทุกสิ้นรอบระยะเวลาดาเนินการ
สถาบันฯ ได๎มีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ชี้แจงตํอสานักงานการตรวจเงินแผํนดินวํา สถาบันฯ
มีระบบการควบคุมภายในที่ยังไมํเต็มรูปแบบ จึงขอวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดิน วําด๎วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามหนังสือแนวทาง : การจัด
วางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของสานักงานการตรวจเงินแผํนดินที่
กาหนดให๎แล๎วเสร็จ และจะจัดทารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในเริ่มตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เป็น
ปีแรก) เป็นต๎นไป
สถาบันฯ ได๎แตํงตั้งคณะทางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามคาสั่ง สถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ที่ ๑๔/๒๕๕๘ โดยมีผู๎ตรวจสอบภายใน สานักงาน ก.พ.ร. และผู๎ตรวจ
สอบภายในสถาบันฯ เป็นที่ปรึกษาคณะทางานจัดวางระบบควบคุมภายใน มีอานาจหน๎าที่ติดตามการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในจากทุกฝ่ายงาน และการนาระบบควบคุมภายในที่กาหนดไปปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ เมื่อการดาเนินการดังกลําวแล๎วเสร็จ สถาบันฯ ได๎จัดทาหนังสือรับรองการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน พร๎อมทั้ง จัดสํงให๎สานักงานการตรวจเงินแผํนดินเรียบร๎อยแล๎ว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหนํวยรับตรวจประเภทเป็น
“หนํวยงานอื่นของรัฐ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข๎อ ๓ (๕) และข๎อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ กาหนดวํา “ให๎ผู๎รับตรวจรายงานตํอคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน
ผู๎กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก๎าสิบวัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล๎วแตํกรณี เว๎นแตํ การรายงานครั้งแรกให๎กระทาภายในสองร๎อยสี่สิบ
วันนับจากวันจัดวางระบบการควบคุมภายในแล๎วเสร็จ...” ขณะนี้สถาบันฯ อยูํระหวํางดาเนินการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในจากทุกฝ่ายงานเพื่อให๎เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผํนดินและเพื่อให๎มั่นใจวํา การควบคุมภายในได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป รวมทั้งการควบคุมภายในดาเนินไปอยํางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและเมื่อประเมินผลการควบคุม
ภายในแล๎วเสร็จ สถาบันฯ จะจัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) เพื่อจัดสํงให๎
สานักงานการตรวจเงินแผํนดิน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘
การท าธุ ร กรรมใดๆ ของสถาบั น ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร.
มีสานักงานการตรวจเงินแผ่น ดินเป็น ผู้สอบบัญชีของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และในระหว่างรอรับการ
ตรวจสอบจากสานั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖๐

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๒ กาหนดให้
ผู้ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ทาหน้าที่ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุ
ของสถาบั น ฯ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ผ่ านคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันฯ ได้ขอ
ความอนุเคราะห์ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมายให้นางสาวดวงเดือน สวัสดี นักวิช าการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเ ศษ นางสาวนิ ศาชล บุ ญ รั ตน์ นั กวิ ช าการตรวจสอบภายในปฏิ บัติ ก าร มาช่ว ยปฏิบั ติ ง าน
ตรวจสอบภายในให้สถาบันฯ เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก สถาบันฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบภายในหลายครั้ง
แต่ยังไม่มีผู้สมัคร
ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘) สถาบันฯ ได้รับผู้ตรวจสอบ
ภายในเพื่อทาหน้าที่ดังกล่าว ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งให้สถาบันฯ สรรหาผู้ตรวจสอบ
ภายใน ขณะนี้ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างสอบทานการดาเนินการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
สถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผล
ของการควบคุ ม ภายในตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจก าหนด ซึ่ ง เป็ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามระเบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖
การดาเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. ตามคาสั่งคณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. ที่ ๕/๒๕๕๗ ซึ่งต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทุก ๖ เดือน ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๓๐ โดยในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม
๒๕๕๘) คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานเกี่ยวกับการกากับดูแลการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ให้แนวทาง ในเรื่องต่อไปนี้
๑. แนวทางการจั ดทารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔
๒. แนวทางในการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ซึ่งอยู่ ระหว่าง
การสรรหาเพื่อความเหมาะสมในการดาเนินงาน
ในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
คณะกรรมการตรวจสอบ ๒ ราย ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก มีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบจานวนมาก จึงอาจทาให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันฯ ได้เต็ม
ศักยภาพหรืออาจเกิดความล่าช้าในภารกิจหลักของสถาบันฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาคณะกรรมการ
ตรวจสอบของสถาบันฯ
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(๖) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
งบการเงิน
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๓ - ๑5)
 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สถาบันฯ ได้จัดจ้างสานักงานนาวาอากาศเอกธัชชัย จินต์แสวง ดาเนินการตรวจสอบรับรอง
งบการเงิ น ของสถาบั น ฯ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมี ร ายงานการสอบบั ญ ชี ข องผู้ ส อบ สรุ ป ว่ า
“งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินของไทย” (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๑-๒)
ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังไม่มีรายงานการสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘
เนื่องจากคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ มี
มติเห็นควรให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีสถาบันฯ ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สถาบันฯ อยู่ระหว่างรอการสอบ
บัญชีตามกฎหมายจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
หน่วย : บาท
๒๕๕๗

๒๕๕๘
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้
รายได้ค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนสุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
บวก การปรับปรุงรายการและผลสะสม
จากการแก้ไขข้อผิดพลาด
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้สูง (ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
ก่าไร/ขาดทุนทีย่ ังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

๘๒,๐๘๒,๕๑๖.๒๑
๒๒,๔๙๐,๓๗๖.๑๓
๑๖,๓๕๕,๗๔๕.๖๗
๕๐๑,๗๓๑.๕๐
๑,๙๒๗,๒๙๗.๘๕
๑๒๓,๓๕๗,๖๖๗.๓๖

๒๕๕๖

๕๓,๗๐๐,๔๑๐.๐๒ ๗๓,๖๑๙,๘๕๘.๐๘
๑๕,๙๓๗,๐๗๔.๐๖ ๑๔,๓๐๑,๓๑๑.๕๓
๒๕,๑๕๙,๓๓๖.๖๖ ๒,๖๕๖,๑๐๑.๐๐
๕๓๖,๑๙๕.๐๖
๕๔๖,๑๑๑.๕๖
๕๕๔,๘๔๐.๕๖ ๑,๒๓๗,๒๐๕.๒๒
๙๕,๘๘๗,๘๕๖.๓๖ ๙๒,๓๖๐,๕๘๗.๓๙

๑,๐๒๒,๒๘๕.๘๓
๘๕๗,๕๖๖.๙๔
๙๑๘,๑๖๙.๖๘
๑๑,๘๔๐.๙๙
๓๕,๐๗๗.๓๓
๕๘,๓๑๓.๖๗
๑,๐๓๔,๑๒๖.๘๒
๘๙๒,๖๔๔.๒๗
๙๗๖,๔๘๓.๓๕
๑๒๔,๓๙๑,๗๙๔.๑๘ ๙๖,๗๘๐,๕๐๐.๖๓ ๙๓,๓๓๗,๐๗๐.๗๔

๑๑,๔๖๐,๑๐๖.๗๗
๒๕,๓๕๔,๖๐๗.๗๐
๒๐,๗๐๓,๗๘๑.๐๑
๑,๘๓๓,๔๗๖.๖๗
๕๙,๓๕๑,๙๗๒.๑๕
๕๙,๓๕๑,๙๗๒.๑๕
๖๕,๐๓๙,๘๒๒.๐๓

๙,๒๗๕,๑๓๖.๐๒
๑๕,๙๑๒,๒๕๗.๔๒
๒๔,๑๙๖,๒๐๓.๓๔
๒,๐๕๐,๕๓๒.๖๗
๕๑,๔๓๔,๑๒๙.๔๕
๕๑,๔๓๔,๑๒๙.๔๕
๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘

๕,๐๐๐,๒๑๑.๙๓
๑๘,๐๑๙,๙๘๙.๙๘
๒๓,๕๘๘,๖๑๓.๖๗
๑,๑๙๕,๒๙๒.๒๓
๔๗,๘๐๔,๑๐๗.๘๑
๔๗,๘๐๔,๑๐๗.๘๑
๔๕,๕๓๒,๙๖๒.๙๓

๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘ ๔๕,๕๓๒,๙๖๒.๙๓ ๓๒,๒๑๒,๕๖๙.๒๘
(๙,๑๘๙,๖๔๓.๔๐) (๑,๑๑๓,๓๘๘.๖๑) (๓,๐๐๑,๙๐๙.๔๘)
๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐
๙๒๖,๗๙๖.๘๖ ๑๖,๓๒๒,๓๐๓.๑๓
๖๕,๐๓๙,๘๒๒.๐๓ ๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘ ๔๕,๕๓๒,๙๖๒.๙๓
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
๖๕,๐๓๙,๘๒๒.๐๓ ๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘ ๔๕,๕๓๒,๙๖๒.๙๓

ตารางที่ ๑๐ งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน
ส่าหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน
หน่วย : บาท
๒๕๕๘
๒๕๕๗

๒๕๕๖

รายได้จากการด่าเนินงาน
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการให้บริการ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการด่าเนินงาน

๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ ๑๔๘,๔๑๘,๐๒๓.๐๐ ๑๑๒,๕๖๗,๒๘๒.๒๕
๗๓๔,๓๖๙.๖๓
๔๗๘,๕๕๕.๕๘
๓๘๑,๗๓๐.๙๑
๖๐๖,๓๗๘.๒๙
๖๕.๒๘
๕๓๖.๙๖
๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙ ๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ ๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒
๑๗๗,๒๑๒,๗๗๔.๕๙ ๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ ๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒

ค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้สอยอื่น
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงาน
รายได้สูง(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงาน

๗,๐๓๖,๖๗๓.๘๙
๖,๓๙๘,๕๒๙.๑๔
๑๓๗,๑๐๕,๘๐๑.๗๕ ๑๓๒,๔๓๕,๙๘๐.๗๔
๖,๐๓๔.๐๐
๓,๗๕๖.๐๐
๘๔๘,๒๐๘.๕๖
๘๑๖,๘๑๙.๖๒
๑๔๕,๙๐๖.๑๗
๑๒๙,๗๗๔.๙๘
๑,๓๒๘,๓๙๑.๗๗
๑,๒๓๒,๕๖๙.๓๓
๒๖๘,๐๑๗.๑๘
๓๕๐,๕๕๒.๑๓
๒๓,๒๓๖.๓๔
๒๓,๒๓๖.๓๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๑๔๖,๗๖๒,๒๖๙.๖๖ ๑๔๑,๓๙๑,๒๑๘.๒๘
๓๐,๓๕๙,๕๐๔.๙๓
๗,๕๐๕,๔๒๕.๕๘

รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด่าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
- ค่าจาหน่ายครุภณ
ั ฑ์ กรณีจาหน่าย ชารุด
สูญหายเลิกใช้งาน และบริจาคสินทรัพย์
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เงินรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการ
ด่าเนินงาน
รายได้สูง(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

๖,๔๘๔,๘๐๖.๕๒
๘๖๖๔๐๗๐๔.๗๘
๙,๓๗๙.๐๐
๘๐๗,๙๙๖.๔๕
๑๔๙,๖๖๘.๓๙
๑,๕๐๐,๙๔๓.๐๑
๓๘๔,๑๐๙.๕๙
๒๓,๒๓๖.๓๒
๐.๐๐
๙๖,๐๐๐,๘๔๔.๐๖
๑๖,๙๔๘,๗๐๖.๐๖

๐.๐๐

๐.๐๐

(๕๕,๒๘๖.๙๙)

(๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓)

(๖,๕๗๘,๖๒๘.๗๒)

(๕๗๑,๑๑๕.๙๔)

(๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓)
๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐

(๖,๕๗๘,๖๒๘.๗๒)
๙๒๖,๗๙๖.๘๖

(๖๒๖,๔๐๒.๙๓)
๑๖,๓๒๒,๓๐๓.๑๓

ตารางที่ ๑๑ งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง
(สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน :
- ปี ๒๕๕๘ คานวณดังนี้ ๑๒๓,๓๕๗,๖๖๗.๓๖ / ๕๙,๓๕๑,๙๗๒.๑๕ = ๒.๐๗
- ปี ๒๕๕๗ คานวณดังนี้ ๙๕,๘๘๗,๘๕๖.๓๖ / ๕๑,๔๓๔,๑๒๙.๔๕ = ๑.๘๖
- ปี ๒๕๕๖ คานวณดังนี้ ๙๒,๓๖๐,๕๘๗.๓๙ / ๔๗,๘๐๔,๑๐๗.๘๑ = ๑.๙๓
สถาบันฯ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ , พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่ากับ ๒.๐๗ , ๑.๘๖ และ ๑.๙๓ ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
สถาบั นฯ มีสภาพคล่ องเพิ่มขึ้น จากปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กล่ าวคือ
สินทรัพย์หมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยู่สามารถชาระหนี้สินหมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยู่ได้ทั้งจานวน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รองลงมาเป็น ลูกหนี้ รายได้ค้างรับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และวัสดุคงเหลือ
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
(รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ / สินทรัพย์รวม x ๑๐๐ :
- ปี ๒๕๕๘ คานวณดังนี้ ๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐ / ๑๒๔,๓๙๑,๗๙๔.๑๘ x ๑๐๐ = ๒๓.๒๙%
- ปี ๒๕๕๗ คานวณดังนี้ ๙๒๖,๗๙๖.๘๖ / ๙๖,๗๘๐,๕๐๐.๖๓ x ๑๐๐ = ๐.๙๖%
- ปี ๒๕๕๖ คานวณดังนี้ ๑๖,๓๒๒,๓๐๓.๑๓ / ๙๓,๓๓๗,๐๗๐.๗๔ x ๑๐๐ = ๑๗.๔๙%
สถาบันฯ มีผลตอบแทนต่อสินทรั พย์รวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ , พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่ากับ ๒๓.๒๙ , ๐.๙๖% และ ๑๗.๔๙% ตามลาดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์รวมของสถาบันฯ ที่มีอยู่สามารถสร้างผลตอบแทนของสินทรัพย์ใน
ระดับใด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นจานวนมาก ทั้งนี้ สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากการผลการดาเนินงานของ
สถาบันฯ มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากสถาบันฯ
สามารถดาเนิน งานหารายได้ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ
พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมของสถาบันฯ ในบางโครงการที่ยังดาเนินการไม่แล้ วเสร็จนั้นยัง
ไม่เกิดรายการค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้บริการวิชาการ โดยที่โครงการนั้นได้มีการรับรู้รายได้ (ตรวจรับ
งาน) ของงวดงานนั้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ
มีค่าใช้จ่ ายดาเนิ นกิจกรรมที่สถาบั นฯ ใช้เงินจากบัญชีเงินทุ นสะสมของ สานักงาน ก.พ.ร. (รายได้สู งกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service
Delivery Unit: SDU) ในการกากับดูแลของสานักงาน ก.พ.ร. เพื่อดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐
มกราคม ๒๕๔๗ ในการให๎บริการทางวิชาการแกํสานักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก และสํวนราชการอื่น หนํวยงานของ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สถาบันฯ มีการแก๎ไขหลักเกณฑ์การรับรู๎รายได๎และคําใช๎จําย ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 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
๐๔๒๓.๒/๓๑๐๗๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีมติให๎ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ 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 ๓ - ๑5)
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ๑๒๓.๓๕๘ ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผํานมา ๒๗.๔๗๐ ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๖๕ มีสาเหตุสํวนใหญํจากสินทรัพย์ประเภทเงิน
สดและรายการเที ย บเทํ า เงิ น สดที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ถึ ง ร๎ อ ยละ ๕๒.๘๕ ทั้ ง นี้ ในสํ ว นของสิ น ทรั พ ย์ ไ มํ ห มุ น เวี ย น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๑.๐๓๔ ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีกํอน ๐.๑๔๑ ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น
ร๎ อ ยละ ๑๕.๘๕๐ โดยสรุ ป แล๎ ว สถาบั น ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ร วม ๑๒๔.๓๙๒ ล๎ า นบาท เพิ่ม ขึ้น จากปีที่ ผํ านมา
๒๗.๖๑๑ ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๕๓
หนี้สินและส่วนของทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น ๕๑.๔๓ ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผํานมา
๗.๙๑๗ ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ ๑๕.๓๙ มีสาเหตุสํวนใหญํมาจากรายการคําใช๎จํายค๎างจําย และสถาบันฯ
มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 65.04 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผํานมา 19.693 ล๎านบาท หรือคิดเป็นลดลงร๎อยละ
43.43 ดังที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินตามภาคผนวก ๔
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายได๎จากการให๎บริการทั้งจากโครงการตํอเนื่องจากปีที่ผํ านมาและ
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อย
ละ 53.24 และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 46.76 โดยปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ สถาบันฯ มีรายได๎รวม ๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙ บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีรายได๎
จานวน ๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร๎อยละ ๑๘.๙๖ โดยสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการ
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สานักงาน ก.พ.ร. เพิ่มขึ้นร๎อยละ ๒๙.๒๕ ในขณะที่สัดสํวนรายได๎ที่มาจากการให๎บริการหนํวยงานอื่น เพิ่มขึ้น
ร๎อยละ ๒.๓๒
รายได๎จากการให๎บริการทั้งโครงการที่ดาเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา และโครงการที่ได๎ลงนาม
ข๎อตกลงการให๎บริการและการใช๎บ ริการหรือสัญญาและมีรายได๎จากการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๘ รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น ๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ บาท โดยมีรายละเอียดรายได๎แตํละโครงการแบํงตาม
ประเภท ดังนี้
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
ที่
๑
๒
๓

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ ๗
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ ๘
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ ๙
สานักงาน ก.พ.ร.
รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

รายรับ (บาท)
๖,๔๐๑,๙๘๐
๒๖,๙๑๔,๔๐๐
๗,๗๓๙,๒๐๐
๔๑,๐๕๕,๕๘๐

โครงการฝึกอบรม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

ที่
๑
2
3
4
5
6

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
สานักงาน ก.พ.ร.
ที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ งปม. ๒๕๕๗
โครงการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
สานักงาน ก.พ.ร.
ที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ งปม. ๒๕๕๘
โครงการอบรมทางไกลหลักสูตร "บรรษัทภิบาลสาหรับ
บรรษัทประกันสินเชื่อ
ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม"
อุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.)
หลักสูตร "การตรวจประเมินเบื้องต๎นเพื่อเตรียมความพร๎อมใน
สถาบันเทคโนโลยี
การขอรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพิ้นฐาน"
ป้องกันประเทศ
สาหรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนา สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
อยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ ๒
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
รวมรายรับโครงการฝึกอบรม ๖ โครงการ

โครงการวิจัยและที่ปรึกษา

โครงการ
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อบริการประชาชน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน
โครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ : ด๎านการตรวจสอบภายในและด๎านรายงานการเงิน
โครงการพัฒนารูปแบบโครงสร๎างและระบบบริหารงาน
ภาคราชการให๎มีความยืดหยุํนคลํองตัวสูง
โครงการเจรจาข๎อตกลงและจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ของสํวนราชการและจังหวัดประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการเสริมสร๎างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและ
กลุํมจังหวัดไปสูํการปฏิบตั ิให๎บรรลุผล

รายรับ (บาท)
๘๘๐,๐๐๐
๑,๒๖๔,๐๕๐
๘๘๐,๐๐๐
๑,๑๐๙,๖๐๐
๒๑๘,๒๕๐
๘,๑๐๐,๐๐๐
๑๒,๔๕๑,๙๐๐

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
สานักงาน ก.พ.ร.

รายรับ (บาท)
1,353,819

สานักงาน ก.พ.ร.

5,464,800

สานักงาน ก.พ.ร.

617,595

สานักงาน ก.พ.ร.

461,950

สานักงาน ก.พ.ร.

10,099,616.67

สานักงาน ก.พ.ร.

835,000

๖๗

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการสาหรับกลุมํ กระทรวง
สานักงาน ก.พ.ร.
ด๎านเศรษฐกิจและสังคม (ปี งปม. 2556)
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริ าชการ
สานักงาน ก.พ.ร.
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการ
และจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557
โครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูํองค์กร
สานักงาน ก.พ.ร.
ที่มีขีดสมรรถนะสูง
การขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบเน๎นประชาชน
สานักงาน ก.พ.ร.
เป็นศูนย์กลาง
การติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติงานตามคารับรอง
สานักงาน ก.พ.ร.
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน
โครงการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้าหนัก
สานักงาน ก.พ.ร.
และคําเป้าหมาย และจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การเจรจาข๎อตกลงและจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
สานักงาน ก.พ.ร.
ของสํวนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานบริการประชาชน
สานักงาน ก.พ.ร.
และเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการ
สานักงานเลขาธิการสภา
สังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ 2557
ผู๎แทนราษฎร
โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั ิงานประจาปี
สถาบันระหวํางประเทศเพื่อ
ระยะเวลา 4 ปี
การค๎าและการพัฒนา (องค์การ
(พ.ศ. 2558-2561)
มหาชน)
โครงการ เรื่อง บทบาทสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
สานักงานสภาที่ปรึกษาฯ
และสังคมแหํงชาติ และองค์กรนโยบายและแผนภาครัฐ
และเอกชนกับการพัฒนาประเทศ
โครงการพัฒนาข๎อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด
สานักงานสถิติ
โครงการทบทวนแผนพัฒนากลุํมจังหวัด และจัดทาแผนปฏิบัติ
จังหวัดฉะเชิงทรา
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
สานักงาน ก.พ.ร.
ขององค์การมหาชน
โครงการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติ
สานักงาน ก.พ.ร.
ราชการของสํวนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ และการติดตามผลการปฏิบัตริ าชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํวนราชการ
สานักงาน ก.พ.ร.
และจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐ
สานักงาน ก.พ.ร.
ให๎มีขีดสมรรถนะสูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานของหนํวยงานภาครัฐ
สานักงาน ก.พ.ร.

25 โครงการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศ

สานักงาน ก.พ.ร.

รายรับ (บาท)
156,288
8,610,864
900,000
2,250,000
656,040
2,495,900
9,755,914
5,979,000
1,840,000
368,000
2,000,000
19,560,000
1,600,000
๒,๗๑๕,๐๐๐
๔,๔๘๐,๙๖๐

๒,๒๐๓,๔๐๐
๔,๕๐๐,๐๐๐
๒,๕๐๐,๐๐๐
๑,๖๕๒,๐๐๐
๖๘

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่

โครงการ
การบริหารราชการแบบมีสํวนรํวมประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง

26 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
สานักงาน ก.พ.ร.
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
27 โครงการสัมมนาวิชาการประจาปี ๒๕๕๘
สานักงาน ก.พ.ร.
28 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐ
สานักงาน ก.พ.ร.
29 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร
สานักงานสภา
ของสานักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ
ความมั่นคงแหํงชาติ
30 โครงการศึกษาปัจจัยที่มผี ลตํอความอุดมสมบูรณ์
สานักงานสถิติ
ในพื้นที่ทุํงราบเจ๎าพระยา
31 โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด
กระทรวงมหาดไทย
32 โครงการจ๎างที่ปรึกษาจัดทายุทธศาสตร์การบริหาร
การประปานครหลวง
การประปานครหลวง ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐-๒๕๖๔)
33 โครงการประเมินผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
๒๕๕๔-๒๕๕๖
รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 33 โครงการ

รายรับ (บาท)
๑,๒๐๐,๐๐๐

๑,๒๘๐,๐๐๐
๕๖๖,๕๐๐
72๐,๐๐๐
12,280,020.00
10,770,๐๐๐
1,128,880
๑,272,๐๐๐
๑22,273,546.67

โดยโครงการที่ส ถาบั น ฯ ได๎ ล งนามข๎ อตกลงการให๎ บริ ก ารและการใช๎ บ ริก ารหรือ สั ญญาและเริ่ ม
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจานวนทั้งสิ้น ๒6 โครงการ แบํงเป็นการให๎บริการวิชาการและจัด
อบรมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ให๎สานักงาน ก.พ.ร. และโครงการอื่นของสานักงาน
ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อย ๕๓.๒๔ และให๎บริการทางวิชาการกับหนํวยงานภายนอก รวมทั้ง Public Course คิดเป็น
ร๎อยละ ๔๖.๗๖

๖๙

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

การให้บริการทางวิชาการกับสานักงาน ก.พ.ร.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่

ฝ่าย / โครงการ

- ฝ่าย นปร.
๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ รุํนที่ ๗
๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ รุํนที่ ๘
๓ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ รุํนที่ ๙
- ฝ่ายติดตามและประเมินผลหน่วยงานของรัฐ
๑ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคา
รับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

ระยะเวลา
๑ ต.ค. ๕๗
ถึง ๓๑ มี.ค. ๕๘
๓๐ ต.ค. ๕๗
ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๘
ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด
๓๐ ต.ค. ๕๘
๕ พ.ย. ๕๗
ถึง ๑๕ ก.ย. ๕๘
ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด
๑๕ ม.ค. ๕๙

๑๓ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๕๘
ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด
๓๑ มี.ค. ๕๙
๒ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา ๓๐ ธ.ค. – ๓๑ ส.ค. ๕๘
รับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการ
ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด
และจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
๒๐ พ.ย. ๕๘
และการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๓ โครงการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัล
๓๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๕๘
ความเป็นเลิศการบริหารราชการแบบมีสํวน
รํวมประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘
- ฝ่ายโครงการอื่นๆ ของสานักงาน ก.พ.ร.
๑ โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของ ๓๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๕๘
สํวนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ ขยายเวลาออกไปอีก ๖๐
พ.ศ. ๒๕๕๙
วัน นับจากวันที่ ส.กพร.
มีหนังสือแจ๎งสํงเอกสาร
คารับรองปฏิบัติราชการ
ของสํวนราชการหรือ
จังหวัดหนํวยสุดท๎าย

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

สานักงาน
ก.พ.ร.

รายรับตามสัญญา
๔๔,๗๑๘,๒๒๐
๒,๒๒๐,๐๐๐
๓๒,๙๘๘,๐๐๐

๙,๕๑๐,๒๒๐

๑๘,๐๘๗,๔๐๐
๔,๕๒๕,๐๐๐

สานักงาน
ก.พ.ร.

๑๑,๒๐๒,๔๐๐

สานักงาน
ก.พ.ร.

๒,๓๖๐,๐๐๐

สานักงาน
ก.พ.ร.

๒๘,๕๑๒,๖๕๐
๑๑,๐๑๗,๐๐๐

๗๐

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่

ฝ่าย / โครงการ

ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง

รายรับตามสัญญา

๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
หนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมถนะสูง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

๕ พ.ย. ๕๗
ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๘

สานักงาน
ก.พ.ร.

๔,๕๐๐,๐๐๐

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชน
และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวน
ราชการ

๙ ม.ค. – ๓๑ ก.ค. ๕๘
ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด
๓๑ มี.ค. ๕๙

สานักงาน
ก.พ.ร.

๓๒๓,๔๐๐

๔ โครงการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษามือ
อาชีพ

๑๔ พ.ย. ๕๗
ถึง ๒๘ ก.พ. ๕๘
ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด
๓๑ ส.ค. ๕๘
๑๑ ก.พ.– ๒๗ พ.ค. ๕๘

สานักงาน
ก.พ.ร.

๑,๒๖๔,๐๕๐

สานักงาน
ก.พ.ร.
สานักงาน
ก.พ.ร.

๒,๕๐๐,๐๐๐

สานักงาน
ก.พ.ร.
สานักงาน
ก.พ.ร.

๓,๒๐๐,๐๐๐

๙ โครงการพัฒนาขีดสมถรรนะและรับรอง
สานักงาน
มาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารใน
ก.พ.ร.
ภาคราชการ
รวมงบประมาณโครงการการให้บริการทางวิชาการกับสานักงาน ก.พ.ร.

๒,๒๐๐,๐๐๐

๕ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานของ
หนํวยงานภาครัฐ
๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ ๓๑ มี.ค – ๓๑ ส.ค. ๕๘
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘
๗ โครงการสัมมนาวิชาการประจาปี ๒๕๕๘
๓๑ มี.ค – ๓๑ ส.ค. ๕๘
๘ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงาน
บริการภาครัฐ

๑๕ พ.ค. – ๒๓ ก.ย. ๕๘
ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด
๒๓ ธ.๕. ๕๘
๑๘ พ.ย. – ๒๑ ก.ย. ๕๘

๒,๓๗๕,๒๐๐

๑,๑๓๓,๐๐๐

๙๑,๓๑๘,๒๗๐

การให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่

ฝ่าย / โครงการ

- ศูนย์พัฒนาภูมิภาคฯ
๑ โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความอุดม
สมบูรณ์ในพื้นที่ทุํงราบเจ๎าพระยา

ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง

๒๔ มี.ค. – ๑๙ ต.ค. ๕๘ สานักงานสถิติ

รายรับตามสัญญา
๕๙,๔๖๖,๗๐๐
๒๐,๔๖๖,๗๐๐

๗๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่

ฝ่าย / โครงการ

ระยะเวลา

๒ โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุํม
๑๙ พ.ค. – ๑๘ ม.ค. ๕๙
จังหวัด
๓ โครงการทบทวนแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาค
๑๒๐ วัน
กลางตอนกลาง และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
ก.ย. – ต.ค. ๕๘
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๔ โครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
๑๐ ก.ย. ๕๘
และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
ถึง ๘ ม.ค. ๕๙
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม
๑ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํวน
๒ เม.ย ๕๘
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
ถึง ๓๑ มี.ค. ๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒ โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
๒๑๐ วัน
องค์กรของสานักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)
๓ โครงการจ๎างที่ปรึกษาจัดทายุทธศาสตร์การ
๒๗ เม.ย. ๕๘
บริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔
ถึง ๒๐ ก.พ. ๕๙
(๒๕๖๐ -๒๕๖๔)
๔ โครงการประเมินผลการดาเนินงาน
๔ ก.พ. - ๓ ก.ค. ๕๘
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
๕ หลักสูตร “การตรวจประเมินเบื้องต๎นเพื่อ
๘ – ๑๑ ก.ย. ๕๘
เตรียมความพร๎อมในการขอรับรองคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน” สาหรับ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
รวมงบประมาณโครงการของหน่วยงานภายนอก

ผู้ว่าจ้าง

รายรับตามสัญญา

กระทรวง
มหาดไทย
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๓๕,๙๐๐,๐๐๐

สานักงาน
จังหวัด
เพชรบูรณ์

๑,๕๐๐,๐๐๐

สนง.เลขาธิการ

สภา
ผู๎แทนราษฎร
สานักงานสภา
ความมั่นคง
แหํงชาติ
การประปา
นครหลวง
สนง.รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
สถาบัน
เทคโนโลยี
ป้องกัน
ประเทศ

๑,๖๐๐,๐๐๐

๑๐,๗๒๒,๖๕๐
๒,๐๗๐,๐๐๐
๑,๒๐๐,๐๐๐

๕,๖๔๔,๔๐๐
๑,๕๙๐,๐๐๐
๒๑๘,๒๕๐

๗๐,๑๘๙,๓๕๐

๗๒

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ที่

การให้บริการด้านการฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ฝ่าย / โครงการ
ระยะเวลา

๑ โครงการอบรมทางไกลหลักสูตร "บรรษัท
ภิบาล สาหรับผู๎ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยํอม"

ต.ค. ๕๗ - ก.ย.๕๘

๒ โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมือง ต.ค. ๕๗ - ก.ย.๕๘
ที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุํนที่ 2
รวมงบประมาณด้านการฝึกอบรม

ผู้ว่าจ้าง
บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาด
ยํอม (บสย.)
Public Course

รายรับตามสัญญา
๑,๙๐๙,๔๔๖

๘,๑๐๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๙,๔๔๖

สถ าบั น ฯ มี คํ า ใช๎ จํ าย จ าก กา ร ด า เ นิ น ง าน ใ น ปี ง บ ปร ะม า ณ พ . ศ . ๒ ๕๕ ๘ ร ว ม
146,762,269.66.บาท ซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้ น จากปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ มี คํ าใช๎ จํ ายจากการด าเนิน งาน
๑๔๑,๓๖๑,๒๑๘.๒๘ บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร๎อยละ ๓.80 ทาให๎มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายจากการดาเนินงาน
จานวน 30,359,504.93 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
จากการดาเนินงาน จานวน ๗,๕๐๕,๔๒๕.๕๘ หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร๎อยละ 304.๕๐ ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก
สถาบันฯ สามารถดาเนินงานหารายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมของสถาบันฯ ในบางโครงการที่ยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จนั้นยังไม่เกิดรายการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้บริการวิชาการ โดยที่โครงการนั้นได้มีการรับรู้รายได้ (ตรวจรับงาน) ของงวดงาน
นั้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสถาบันฯ มีรายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เงินรายได้สูง
กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยสะสมตามมติ ค ณะกรรมการซึ่ ง เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไ ม่ เ กิ ด จากการด าเนิ น งาน จ านวน
๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓ บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มียอดคําใช๎จํายฯ ๖,๕๗๘,๖๒๘.๗๒ บาท
หรือลดลงคิดเป็นร๎อยละ ๗๘.๙๖ สํงผลให๎ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น 28,975,592.60 บาท
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สถาบันฯ ไมํมีการจํายคําตอบแทนของผู๎สอบบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากสถาบัน
ได๎รับผู๎ตรวจสอบภายใน เพื่อทาหน๎าที่ตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและการประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กาหนดให๎สถาบันจัดสํง
งบดุล งบการเงินให๎สานักงานตรวจเงินแผํนดิน ภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพื่อทาการสอบบัญชี
ตามกฎหมายและตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการ
ตรวจสอบภายในของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กาหนดให๎ผู๎ตรวจสอบภายใน ทาหน๎าที่ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การเงิ น การบั ญ ชี และการพั ส ดุ พัส ดุ ของสถาบั น รวมทั้ ง สอบทานความถูก ต๎ อง เชื่ อถื อ ได๎ ข องข๎อ มู ล การ

๗๓

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ดาเนินการเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู๎ตรวจสอบภายในได๎ดาเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข๎องเป็นที่
เรียบร๎อยแล๎ว
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
อัตราคําบริการในการใช๎บริการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มี
การจัดเก็บ ๒ อัตรา คือ
ก. อัตราสาหรับหน่วยงานทั่วไป
คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ มีมติให๎กาหนดเกณฑ์การ
จั ดเก็บ คํา บริ การวิช าการและเงิน บ ารุ งการจํายคําตอบแทน และคํ าใช๎จํายในการดาเนินงานวิ จัยส าหรั บ
หนํวยงานภายนอก ดังนี้
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)
ไมํเกิน ๑๐ ปี
๑๐ – ๑๕ ปี
๑๕ – ๒๐ ปี
มากกวํา ๒๐ ปี

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

คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัยให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
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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

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

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 ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน ๒,๐๐๐ บาท
๘๐ ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน ๔,๐๐๐ บาท
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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
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
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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
อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์
คําใช๎รถสถาบัน
คําบารุงการใช๎ห๎องประชุม/ห๎องสัมมนา
 ห๎องประชุมเล็ก
 ห๎องประชุมขนาดกลาง
 ห๎องประชุมขนาดใหญํ

เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
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

๒.๒ 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
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๒.๓ การเบิกจํายคําใช๎จํายในการดาเนินการฝึกอบรม
ที่

รายการ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

คําจัดทาเอกสาร
คําแฟ้มเอกสาร
คํากระเป๋าเอกสาร
คําเดินทางวิทยากร
คําวัสดุการศึกษา
คําเชํารถ ใช๎ระหวํางการฝึกอบรม/สัมมนา
คําลํวงเวลาเจ๎าหน๎าที่
คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่
(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)

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ผู้บริหาร
ระดับต้น
๑๒๐/คน/วัน
๑๒๐/แฟ้ม
๒๕๐/ใบ
๕๐๐/คน/วัน
๒,๐๐๐/วัน
๒,๐๐๐/วัน
๗๐/วัน
๔๐๐/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

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

๗๘

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๓
การรับรองความถูกต้องของรายงาน
ข๎าพเจ๎าได๎สอบทานข๎อมูลในแบบแสดงรายงานประจาปีฉบับนี้แล๎ว และด๎วยความระมัดระวังใน
ฐานะคณะกรรมการอานวยการหรือผู๎ดารงตาแหนํงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎อมูล
ดังกลําวถูกต๎องครบถ๎วน ไมํเป็นเท็จ ไมํทาให๎ผู๎อื่นสาคัญผิดหรือไมํขาดข๎อมูล ที่ควรต๎องแจ๎งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา
(๑) งบการเงินและข๎อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจาปี ได๎แสดงข๎อมูลอยําง
ถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของหนํวยงานแล๎ว
(๒) ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับ ผิดชอบตํอการจัดให๎หนํวยงานมีระบบการเปิดเผยข๎อมูล ที่ดี เพื่อให๎ แนํใจวํา
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 หัวหน๎าสํวนงานการบัญชีเป็นผู๎ลงลายมือ
ชื่อกากับเอกสารนี้ไว๎ทุกหน๎าด๎วย หากเอกสารใดไมํมีลายมือชื่อของ นางวิภาภรณ์ มานะตํอ กากับไว๎ ข๎าพเจ๎า
จะถือวําไมํใชํข๎อมูลที่ข๎าพเจ๎าได๎รับรองความถูกต๎องของข๎อมูลแล๎วดังกลําวข๎างต๎น
ชื่อ

ตาแหนํง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

……………………………

๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

……………………………

๓. นายมนัส แจํมเวหา

กรรมการ

……………………………

๔. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
๕. ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
(นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์)
ผู๎รับมอบอานาจ
นางวิภาภรณ์ มานะตํอ

กรรมการ

……………………………

๑. เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ)

กรรมการและเลขานุการ
หัวหน๎าสํวนงานบัญชี

……………………………
……………………………

๗๙
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เอกสารแนบ

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

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

๖๐ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
๑) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการ
บริหารราชการ
๒) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการกาหนดหลักการจัดการและพัฒนาโครงสร๎าง
ระบบราชการ
๓) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อมในการขับเคลื่อน
พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บการบริ ห ารราชการแผํ น ดิ น (ฉบั บ ที่ ๗ )
พ.ศ. ๒๕๕๐ และรั ฐ ธรรมนู ญ แหํ งราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
ไปสูํการปฏิบัติ
๔) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๕) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
๖) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและสํงเสริมการบริหารราชการแบบมี
สํวนรํวม
๗) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
วัฒนธรรม และคํานิยมของระบบราชการ
๘) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการ
ในสํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น
๙) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพมาตรฐานและลด
ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพื่ออานวยคววามสะดวกและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน
๑๐) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)
สานักงาน ก.พ.ร.

๘๐

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๑๑) คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีของสานักงาน ก.พ.ร.
๑๒) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
๑๓) อ.ค.ต.ป. เกีย่ วกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
๑๔) อ.ค.ต.ป. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ
การบูรณาการระบบการตรวจสอบและการประเมินผลของหนํวยงาน
กลางที่อยูํในกากับของราชการฝ่ายบริหาร
๑๕) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัด
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
๑๖) อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุมํ
จังหวัดแบบบูรณาการ
๑๗) คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา
๑๘) คณะอนุกรรมการจัดทาข๎อบังคับ ระเบียบ และประกาศของดนตรี
สถาบันกัลยาณิวัฒนา
๑๙) อ.ก.ร. กฎหมายและระเบียบของรัฐสภา
๒๐) อ.ก.ร. สรรหาพัฒนาสํงเสริมสมรรถภาพข๎าราชการรัฐสภา
๒๑) อ.ก.ร. เฉพาะกิจเพื่อเตรียมความพร๎อมในการจัดตั้งสานัก
งบประมาณของรัฐสภา
๒๒) คณะอนุกรรมการอาชีวด๎านกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับของ
สานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
๒๓) คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง
๒๔) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

๘๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๒๕) คณะอนุกรรมการข๎าราชการศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาวางแผน
อัตรากาลังและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของสานักงานศาล
ยุติธรรม
๒๖) คณะกรรมการพิจารณาศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุง พ.ร.บ.
ลักษณะปกครองท๎องที่พุทธศักราช ๒๔๗๕
๒๗) คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ของสถาบันพระปกเกล๎า
๒๘) คณะกรรมการร๎องทุกข์ ของกรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ
๒๙) คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติ เสนอ
คณะรัฐมนตรี (คณะที่ ๒)
๓๐) คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติ เสนอ
คณะรัฐมนตรี (คณะที่ ๓)
๓๑) คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติ เสนอ
คณะรัฐมนตรี (คณะที่ ๕)
๓๒) คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารเปลี่ยนแปลงรุนํ
ใหมํ (นปร.)
๓๓) อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน๎าที่ อ.ก.พ. กระทรวง
๓๔) อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร.
๓๕) อ.ก.พ. วินัยและการออกจากราชการ สานักงาน ก.พ.
๓๖) อ.ก.พ. ทาหน๎าที่ อ.ก.พ. กระทรวงของราชบัณฑิตยสถาน
๓๗) อ.ก.พ. สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ
๓๘) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารจัดการ
ก๏าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน)
๓๙) คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล หอภาพยนตร์
๔๐) คณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล ของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน)

๘๒
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ

๕๙

3. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา

๕๖

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ปริญญาโททางกฎหมาย
(LL.M.) New York
University
เนติบัณฑิต สานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหํงเนติ
บัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A., Master of Public
Administration
University of Manila,
Philippines

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
๔๑) คณะกรรมการบริหารงานศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
๔๒) ผู๎ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) กรรมการกฤษฏีกา
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3) กรรมการสภาสถาบันผู๎ทรงคุณวุฒขิ องสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาลงกรณ์
4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
๑) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกีย่ วกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎าง
สํวนราชการด๎านเศรษฐกิจ
๒) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎าง
สํวนราชการด๎านสังคม
๓) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับสํงเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน
และองค์กรรูปแบบอื่นในกากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใชํสํวน
ราชการ
๔) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
๕) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกีย่ วกับการ
วิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย
๖) กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาคาขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

สานักงาน ก.พ.ร.

๘๓

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํวนราชการและจังหวัด
๗) กรรมการคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี
๘) คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและกาลังคนภาครัฐ
๙) คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา
๑๑) คณะกรรมการระดับชาติเพือ่ ศึกษาทบทวนความเหมาะสมของ
คําตอบแทนของผู๎บริหารและบุคลากรในหนํวยงานภาครัฐในภาพรวม
ทั้งหมด
๑๒) คณะกรรมการสรรหากรรมการภาคเอกชนและกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
๑๓) กรรมการและเลขานุการดาเนินการสรรหาผู๎อานวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หนํวยบริการรูปแบบ พิเศษ
(Service Delivery Unit : SDU)
๑๔) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการวําง
ระเบียบปฏิบัติงานของสานักงาน ก.พ.ร.
๑๕) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
๑๖) อ.ก.พ. และเลขานุการใน อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร.
๑๗) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติ
หน๎าที่ อ.ก.พ. กระทรวง
๑๘) อนุกรรมการ อ.ก.พ. สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๑๙) กรรมการในคณะกรรมการกาหนดตาแหนํงระดับสูง ของทุก
กระทรวง (๒๐ กระทรวง)

๘๔

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

4. นายกุลิศ สมบัติศริ ิ

๕๑

5. นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์

๖๒

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๒๐) กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโครงสร๎างระบบราชการ ของ
ทุกกระทรวง (๒๐ กระทรวง)
๒๑) คณะกรรมการปรับปรุงระบบงานของสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี หนํวยบริการรูปแบบ พิเศษ (Service Delivery
Unit : SDU)
๒๒) คณะกรรมการบริหารสมาคมข๎าราชการพลเรือน
๒๓) คณะทางานศึกษาปรับปรุงองค์กรกากับดูแลด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารด๎านดิจิตอล
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและกากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ
2) ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจานาข๎าวเปลือก
ตามนโยบายรัฐบาล
3) ประธานกรรมการชาระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

Master of Public
Administration San
Diego State University
Master of Business
Administration
University Southern
California
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๖ พ.ย.๕๕ ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
๒๕๑๘-๒๕๑๙ ครุศาสตร์ ถึง ปัจจุบัน ก.พ.ร.
มหาบัณฑิต
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการ ตํางๆ
สายวิชา สถิติการศึกษา
๑) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
Hofstra University ปี ๒๕๒๖
๒) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
Master of Business
๓) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและการสํงเสริมการบริหารราชการ
Administration (M.B.A)
แบบมีสํวนรํวม
๔) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรม และคํานิยมของระบบราชการ
๕) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการการสํงเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร

สถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.

๘๕

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

ราชการในสํวนภูมิภาคและท๎องถิน่
๖) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกีย่ วกับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและลด
ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพื่ออานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน
๗) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกีย่ วกับโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
๘) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
(ค.ต.ป.)
๙) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
๑๐) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัด
แบบบูรณาการ ( ก.น.จ.)
๑๑) อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุมํ
จังหวัดแบบบูรณาการ
๑๒) อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา สํงเสริมสมรรถภาพข๎าราชการรัฐสภา
๑๓) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
๑๔) คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ
๑๕) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข๎าราชการใน
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํมใหมํ
๑๖) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข๎าราชการเข๎ารํวมโครงการ
นักพัฒนาบริหารเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
๑๗) คณะกรรมการสรรหาครูผฝู๎ กึ สอนงาน (Mentor) และจัดสรรนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ริ าชการด๎านการการบริหารจัดการ
หนํวยงานภาคเอกชน

๘๖

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๑๘) คณะกรรมการสรรหาครูผฝู๎ กึ สอนงาน (Mentor) และจัดสรรนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ริ าชการด๎านบริหารจัดการภาครัฐสํวน
ภูมิภาค
๑๙) คณะกรรมการสรรหาครูผฝู๎ กึ สอนงาน (Mentor) และจัดสรรนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ริ าชการด๎านการบริหารจัดการ
หนํวยงานภาครัฐในตํางประเทศ
๒๐) คณะกรรมการสรรหาครูผฝู๎ กึ สอนงาน (Mentor) และจัดสรรนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ริ าชการด๎านการบริหรจัดการ
หนํวยงานภาครัฐสํวนกลาง
หมายเหตุ (๑) ให๎ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ (เชํน การอบรมจาก
สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD))
(๒) ให๎ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ

๘๗

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคผนวก
รายงานงบการเงิน
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ภาคผนวก ๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคผนวก ๒

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคผนวก ๓

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคผนวก ๔
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ภาคผนวก ๕
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ภาคผนวก ๖
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ภาคผนวก ๗
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ภาคผนวก ๘
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ภาคผนวก ๙
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ภาคผนวก ๑๐
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ภาคผนวก ๑๑
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ภาคผนวก ๑๒
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ภาคผนวก ๑๓
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ภาคผนวก ๑๔
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ภาคผนวก ๑๕

