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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลสรุป
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
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 ไมํมีฐานะเป็นนิติ
บุคคลอยูํภายใต๎การควบคุมดูแลของสานักงาน ก.พ.ร. มีชื่อภาษาอังกฤษวํา Institute for Good Governance
Promotion เรียกโดยยํอวํา IGP โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ดังนี้
๑. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
๒. สํ ง เสริ ม และด าเนิ น การให๎ มี การฝึ กอบรมและพัฒ นาข๎า ราชการและเจ๎า หน๎ าที่ ข องรั ฐ เพื่ อ
เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
๓. สํงเสริมความรํว มมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
๔. ให๎บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ทั้งนี้ เพื่อให๎การดาเนินงานของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้ง สถาบันจึงได๎นาหลัก
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติตํอกัน และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให๎ทุกภาคสํวนสามารถอยูํรํวมกันได๎
อยํางสงบสุข ตั้งอยูํในความถูกต๎อง เป็นธรรม ซึ่งทาให๎การบริหารจัดการองค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการที่ดี มีระบบ มีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความคลํองตัว ทันตํอสถานการณ์
ทาให๎การดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยสถาบันฯ ได๎ให๎บริการทางวิชาการแกํ
สานักงาน ก.พ.ร. สํวนราชการอื่น หนํวยงานของรัฐและเอกชน ในภาพรวม แบํงตามประเภทบริการ ดังนี้
๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุํ น ใหมํ เป็ น โครงการส าคั ญ ที่ ส ถาบั น ได๎ รั บ
มอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให๎ดาเนินการมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น
โครงการที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗
และเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบในหลักการที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอให๎มีการดาเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะ
สูง เข๎ารับราชการและพัฒนาให๎เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐ มีความสามารถในการเป็น
ทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนา/วางแผน (Developer) และนักปฏิบัติ (Operator) ได๎
อยํางสมดุล มีความสามารถเป็นผู๎นาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการและการบริหาร
จัดการองค์การ

๑
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เมื่อดาเนิน การไปได๎ ๒ รุํนแล๎ วได๎ทาการประเมิน ผลและเสนอคณะรัฐ มนตรี พิจารณา โดย
คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ มีมติอนุมัติในหลักการให๎สานักงาน ก.พ.ร. เป็น
ผู๎ รั บ ผิ ดชอบดาเนิ น การโครงการพัฒ นานั กบริห ารการเปลี่ ยนแปลงรุํนใหมํตํอไปให๎ เกิดความตํอเนื่อง และ
บังเกิดผลตํอการเปลี่ย นแปลงในระบบราชการปีละ ๑ รุํน รุํนละประมาณ ๖๐ คน เริ่มตั้งแตํปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต๎นไป และให๎เริ่มดาเนินการทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โดยให๎สานักงาน ก.พ.ร. ทา
ความตกลงกับสานักงบประมาณในเรื่องงบประมาณดาเนินการโครงการฯ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เรียกชื่อยํอวํา โครงการ นปร. ย่อมาจาก โครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (Public Service Executive Development Program: PSED) โดย
ผู๎ที่ผํานโครงการจะเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีความรู๎ ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง เนื่องจากผําน
การพัฒนาอยํางเป็นระบบทั้งการถํายทอดความรู๎จากวิทยากรที่มากด๎วยประสบการณ์ รวมถึงการปฏิบัติราชการใน
หนํวยงานตําง ๆ โดยการสอนงานของผู๎บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาให๎ นปร. เป็นผู๎นาการ
เปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐที่มีความสามารถ เป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและ
วางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ได๎อยํางสมดุลมีความสามารถเป็นผู๎ นาการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชํองทางใหมํ
ในการดึงดูดบุคคล ที่มีความรู๎ ความสามารถสูงเข๎าสูํระบบราชการ เพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่
เกํงและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครัน รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐตํอไป
ในโครงการนี้จัดให๎มีเวทีในการรวบรวม ถํายทอดองค์ความรู๎ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
ภาครัฐระหวํางผู๎บริหาร วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อให๎มีการบริหารองค์
ความรู๎และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้งความรู๎ที่สั่งสมไว๎ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู๎ที่เปิดเผย (Explicit
Knowledge) เพื่อเสริมสร๎างขีดสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทย
กลุํมเปูาหมายของผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อเป็น
ข๎าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่สามารถเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
หนํวยงานภาครัฐ จึงได๎แบํงและกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ เป็น ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํมบุคคล
ผู๎เพิ่งสาเร็จการศึกษา กลุํมบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หนํวยงาน หรือองค์การระหวํางประเทศ และกลุํม
ข๎าราชการ หรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐประเภทตํางๆ ซึ่งต๎องเป็นผู๎สาเร็จการศึกษาตั้งแตํระดับปริญญาโทขึ้นไปใน
สาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตํางประเทศที่ได๎รับการรับรอง อายุไมํเกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์
ในวันปิดรับสมัคร สาหรับผู๎ที่จบปริญญาโท และหากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต๎องมีอายุไมํเกิน ๓๕ ปี
บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ จะได๎รับการบรรจุเป็นข๎าราชการ สังกัดสานักงาน ก.พ.ร. และพัฒนาเป็นระยะเวลา
๒๒ เดือน โดยจะได๎รับการพัฒนาความรู๎ ความสามารถ และศักยภาพ จากการเรียนรู๎ภาควิชาการสลับกับการฝึก
ปฏิบัติราชการภายใต๎การดูแลของครูฝึกสอนงานที่เป็นหัวหน๎าหนํวยงานภาครัฐทั้งในสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และ
ตํางประเทศ ซึ่งได๎แกํ ปลั ดกระทรวง อธิบดี ผู๎วําราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต และฝึ กปฏิบัติราชการกับ
ผู๎บริหารของหนํวยงานภาคเอกชน ซึ่งโครงการนี้จะเน๎นการฝึกปฏิบัติราชการมากกวําการเรียนรู๎ทางวิชาการ จึงเป็น
หลั กสู ตรที่ เปิ ดโอกาสให๎ ได๎ รั บประสบการณ์ ตรง ตั้ งแตํ ระดั บพื้ นที่ จนกระทั่ งระดั บนานาชาติ และยั งมี โอกาส
แลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ระหวํางผู๎เข๎ารํวมโครงการด๎วยกัน และกับวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เมื่อผําน
โครงการแล๎วจะได๎รับการจัดสรรไปปฏิบัติราชการในหนํวยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ตํอไป

๒
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แผนภาพที่ ๑ แสดงภาพรวมการดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
เมื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการหรือ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่สาเร็จการศึกษาจากโครงการ
จะมีไปปฏิบัติงานในหนํวยงานตําง ๆ แล๎ว การติดตามและประเมินผลโดยจะมีการติดตาม ๑ ครั้ง คือ เมื่อนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่ผํานการพัฒนาตามหลักสูตรเข๎าปฏิบัติงานในสํวนราชการที่มีความสาคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ ๑๒ เดือนแล๎ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ข๎าราชการในโครงการฯ ตลอดจนติดตามการสนับสนุนของผู๎บริหารสํวนราชการในการเปิดโอกาสให๎ข๎าราชการ
ได๎แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎ดาเนินโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มาทั้งสิ้น ๑๐ รุํน มี นปร. ผํ านโครงการแล๎วปฏิบัติราชการในหนํวยงานที่มี
ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๘ รุํน รวม ๒๘๑ คน และอยูํระหวํางเข๎ารํวมโครงการอีก ๒ รุํน จานวน ๖๗ คน
2. โครงการของสานักงาน ก.พ.ร.
สถาบันได๎รับมอบหมายให๎ดาเนินโครงการจากสานักงาน ก.พ.ร. เป็นประจาทุกปีงบประมาณ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมเผยแพรํการพัฒนาระบบราชการตามนโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์อยํางมี
ประสิทธิผล มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี ทั้งในด๎านองค์ความรู๎ในการบริหารงานภาครัฐ การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริ หารที่มีขีดสมรรถนะ
พิเศษในการเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงได๎ให๎คาปรึกษาและบริการ
ทางวิชาการแกํหนํวยงานภายนอกอื่นๆ ที่นาไปสูํการพัฒนาการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตลอดจนสร๎างเวที
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู๎และพัฒ นาองค์การความรู๎ ให๎ เกิ ดเครือขํายการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ซึ่งสํวนใหญํเป็นโครงการสาคัญในการชํวยผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสานักงาน ก.พ.ร.
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันฯ ได๎ให๎บริการโครงการของสานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้

๓

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

2.1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมรรถนะสูง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการยกระดับและพัฒนาสูํองค์การ
ที่มีขีดสมรรถนะสูง เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนสํวนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเครือขํายพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษา
ด๎านการพัฒนาองค์การของหนํวยงานภาครัฐ
2.2) โครงการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการสาหรับกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจและสังคม มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจและสังคม
ตามแนวทางการประเมินผลการถํายโอนภารกิจของสํวนราชทั้งหมด และเพื่อจัดทาข๎อเสนอแนะ และแนวทาง
แก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจและด๎านสังคม
2.3) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการ
และจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2558 ของสํวนราชการและจังหวัดให๎มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ และเพื่อติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ของสํวนราชการและจังหวัด ที่มีการ
ปฏิบัติราชการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน
2.4) โครงการศึกษาแนวทางการชาระคําธรรมเนียมการตํออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอตํอ
อายุใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายฉบับตํางๆ ที่ได๎มีการกาหนดให๎ตํอใบอนุญาตและกาหนดคําธรรมเนียมในการ
ตํอใบอนุญาตวํากฎหมายฉบับใดควรที่ จะให๎มีการชาระคําธรรมเนียมการตํอใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอตํอ
ใบอนุญาตให๎เป็นไปตามมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 เพื่อศึกษาแนวทางของการชาระคําธรรมเนียมการตํอใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอตํอ
ใบอนุญาตตามมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558 และเพื่อยกรํางพระราชกฤษฎีกาการชาระคําธรรมเนียมการตํออายุในอนุญาตแทนการยื่นคาขอตํอ
ใบอนุ ญาต ตามที่มาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 กาหนด
2.5) โครงการการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหนํวยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษากรณีตัวอยํางงานบริการภาครัฐที่ดี (Best Practices) ในประเทศและตํางประเทศ เกี่ยวกับการอนุญาต
ทางราชการ ที่สามารถนามาใช๎ในการวัดและเปรียบเทียบ (Benchmarking) เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาของคูํมือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามคูํมือสาหรับประชาชน
ของหนํวยงานภาครัฐ เพื่อนาไปปรับปรุงการให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสารวจความพึ งพอใจของ
ประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนตํอการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ และเพื่อสํงเสริมให๎
หนํวยงานของรัฐอานวยความสะดวกให๎กับประชาชนได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
2.6) โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวน
ราชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 มีวั ต ถุป ระสงค์ เ พื่อ ศึ กษาและพัฒ นารู ปแบบการบริ ห ารงานที่
เหมาะสมกับองค์การมหาชน และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่น อันสอดคล๎องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
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กิจการบ๎านเมืองที่ดี และ เพื่อเสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางองค์การมหาชน หนํวยงานกลาง และหนํวยงาน
ภาครัฐรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข๎อง
2.7) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) เพื่อ
ติดตามผลความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.
2542 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) เพื่อให๎องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.2542 สามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได๎อยําง
เหมาะสม และเพื่ อ ให๎ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ
2.8) โครงการสํงเสริมการสมัครและประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด๎านการบริหาร
ราชการแบบมีสํวนรํวม ประจาปี พ.ศ.2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ๎นและสร๎างแรงจูงใจให๎สํวนราชการระดับ
กรม/ เทียบเทํา และจังหวัดสํงเสริมการเปิดให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารราชการ ที่เป็นการมีสํวน
รํวมแบบรํวมมือกันในลักษณะหุ๎นสํ วนการพัฒนา และเพื่อสํ งเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของการเปิด
โอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารราชการไปสูํการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
2.9) โครงการงานสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติราชกาตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุม “คณะทางานเทียบเคียงผลการประเมินตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อใช๎ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา” ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
2.10) โครงการพั ฒ นาต๎ น แบบยุ ท ธศาสตร์ จั ง หวั ด /กลุํ ม จั ง หวั ด พ.ศ.2561-2564 มี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาต๎นแบบยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุํมจังหวัดอยํางเป็นรูปธรรม
2.11) โครงการยกระดั บประสิ ทธิ ภาพภาครัฐตามหลั กธรรมาภิบาลของการบริหารกิ จการ
บ๎านเมืองที่ดี มีวั ตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกในด๎านประสิทธิภาพการดาเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐของไทยในปัจจุบัน และระบุปัญหาประสิทธิภาพภาครัฐที่มีความสาคัญ ตลอดจนจัดลาดับความสาคัญของ
ปัญหาที่จะต๎องเรํงดาเนินการแก๎ไข เพื่อศึกษาแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานนของหนํวยงาน
ภาครัฐในตํางประเทศที่เป็นต๎นแบบที่ดี (Leading Practice) และเสนอแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานของหนํ วยงานภาครัฐ ตลอดจนเครื่องมือในการปรับปรุงวิธีการทางานภายในองค์กร และแผนการ
ดาเนินงานที่สามารถผลักดันให๎เกิดผลเป็นรูปธรรมได๎ภายในระยะเรํงดํวน (Quick Win) เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของสานักงาน ก.พ.ร. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ.
2561) โดยการสารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องฝุายตําง ๆ และเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงการดาเนินงานในอนาคต เพื่อให๎คาปรึกษาแนะนา (Point of view) ในประเด็นการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี อันจะนาไปสูํความเป็นเลิศในการให๎บริการและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐอื่น ๆ ที่สาคัญ
2.12) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารใน
ภาคราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มีวัตถุ ประสงค์เพื่ อปรั บปรุง และด าเนิน การหลั กสู ต รการ
เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด๎านการบริหารสาหรับหนํวยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental)
บนหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและนโยบายรัฐบาล และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ประเทศอยําง
เหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎องกับการบริหารภาครัฐแนวใหมํ สถานการณ์ในปัจจุบัน และการเตรียมความพร๎อม
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ในการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มี
ความรู๎ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ด๎ า นการพั ฒ นาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ ย นความรู๎ แ ละ
ประสบการณ์ระหวํางกัน ตลอดจนเรียนรู๎จากกรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการ
สํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทาหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนาด๎านการพัฒนาระบบราชการ
ของสํวนราชการตํางๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการอยํางมืออาชีพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ
ราชการของสํวนราชการ ให๎ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทยให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศอยํางเหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎องกับการบริหารงานภาครัฐ
แนวใหมํ สถานการณ์ในปัจจุบันและการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
2.13) โครงการสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัลประจาปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์
เพื่อให๎สํวนราชการ ผู๎ที่เกี่ยวข๎องและประชาชนได๎รับทราบความก๎าวหน๎าของการพัฒนาระบบราชการ และ
สะท๎อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่ผํานมา อันจะเป็นการผลักดันให๎เกิดการขยายผลการ
พัฒนาระบบราชการอยํางกว๎างขวางตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม
3. โครงการอื่น
นอกจากนั้น ยังมีหนํวยงานอื่นๆ ที่ได๎วําจ๎างให๎สถาบันดาเนินโครงการ ดังนี้
3.1) โครงการจ๎างที่ปรึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตาม และประเมินตัวชี้วัด ด๎านการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ได๎รับ การวําจ๎างจากสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ซึ่งมุํงเน๎นให๎สํวนราชการใช๎
เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการปรั บ ปรุ ง งานบริ ก ารและการท างาน หรื อ กระบวนการปฏิ บั ติ ง านส าคั ญ ให๎ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบรูณาการบริการระหวํางภารกิจที่เกี่ยวข๎องกัน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตาม
ภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน ก.พ.ร. และหนํวยงานภาครัฐ และเพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.2) โครงการศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งกองทุน Tourism Response Fund ได๎รับการ
วําจ๎างจากการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งกองทุน
Tourism Response Fund (TRF) ที่สามารถเสริมสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันในภาวะวิกฤติและฉุกเฉิน
เพื่อประคับประคองและพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยวไมํให๎เกิดการชะงักงัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3.3) โครงการประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการ ตามภารกิจพื้นฐานของสานักงานฯ ปี
2558 ได๎รั บ การวําจ๎ างจากส านั กงานสํงเสริมวิส าหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลภาพรวมของการดาเนินงานตามภารกิจพื้นฐานของสานักงานฯ ปี 2558 ในมิติความสาเร็จความ
คุ๎มคําและประโยชน์ที่ได๎จากการดาเนินงานแล๎วจะทาประเด็นการพัฒนาและข๎อเสนอสาหรับการปรับปรุงแผน
ยุทธศาสตร์ของสานักงานในระยะตํอไป ประเมินผลองค์กรด๎วยตนเอง (Self Assessment) เพื่อใช๎ในการ
ปรับปรุงเสนอแนะกลยุทธ์องค์กรให๎สามารถดาเนินงานได๎ทันตํอสถานการณ์ และเพื่อให๎องค์กรเป็นหนํวยงานที่มี
สมรรถนะในการทางานสูง และบรรลุเปูาหมายขององค์กร ตลอดจนสามารถสนองประโยชน์ตํอกลุํมเปูาหมาย
หรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ ของบุคลากรผู๎ที่ทาหน๎า ที่
ประเมินผลการดาเนินงานและนามาใช๎ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให๎สูงขึ้น และ
เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการและผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียของสานักงานและรวมรวมข๎อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงให๎บริการรวมทั้งการประสานงานกับสานักงานสํงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
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3.4) โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 ได๎รับการวําจ๎าง
จาก กรมชลประทาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจาปี พ.ศ.
2560 – 2564 ที่ ส อดคล๎ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ และอ านาจหน๎ า ที่ ข องหนํ ว ยงาน ที่ มี ค วามเป็ น เอกภาพ
ประสิทธิภาพ และยังสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคต แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าและนโยบายในการพัฒนาประเทศในด๎านอื่นๆ ของรัฐบาลด๎วย และเพื่อศึกษาและมี ข๎อเสนอแนะ
การปรับบทบาท ภารกิจ แนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาบุคลากรของกรมชลประทาน ที่
สอดคล๎องกับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจาปี พ.ศ. 2560 – 2564
3.5) โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ได๎รับการวําจ๎างจากสานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบั ญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
3.6) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ได๎รับการวําจ๎างจากสานักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์ให๎สํวนราชการสังกัด
รัฐสภามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด๎วยความโปรํงใส เป็นธรรม เที่ยงตรง นําเชื่อถืออยํางเป็น
มาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ได๎ อยํ า งเหมาะสม ให๎ สํ ว นราชการสั งกั ดรั ฐ สภามี การส ารวจความพึง พอใจของ
ผู๎รั บบริการในภาพรวมขององค์กรเพื่อพัฒ นาและปรับปรุงระบบการให๎ บริการ ให๎ สามารถตอบสนองความ
ต๎องการและสร๎างความพึงพอใจสูงสุดแกํผู๎รับบริการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภานาผลการ
ประเมินรวมทั้งข๎อเสนอแนะของที่ปรึกษามาใช๎ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล และนาผลการประเมินดังกลําวมาจัดสรรรางวัล/สิ่งจูงใจ แกํสํวนราชการสังกัดรัฐสภาได๎อยํางเหมาะสม
และเป็นธรรม ให๎สํวนราชการสังกัดรั ฐสภาสามารถใช๎แนวทางการดาเนินการตามกรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา และยุทธศาสตร์การ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอ
องค์กรอยํางเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
3.7) โครงการสร๎างความโปรํงในการดาเนินงานโครงการที่สาคัญของกระทรวงคมนาคม ได๎รับ
การวําจ๎ างจากส านั กงานปลั ดกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทามาตรฐานความโปรํงในการ
ดาเนินงานโครงการของกระทรวงคมนาคม เพื่อติดตาม ประเมินผล ความก๎าวหน๎าของดาเนินงานโครงการที่
สาคัญของกระทรวงคมนาคม เพื่อเสริมสร๎างความเชื่อมั่นแกํประชาชนผู๎มีสํ วนได๎สํ วนเสี ยตํอโครงการของ
กระทรวงคมนาคมวํามีความโปรํงใสในการดาเนินงาน
3.8) โครงการจัดจ๎างที่ปรึกษาจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี รอบใหมํ (พ.ศ. 2561
– 2564) ได๎รับการวําจ๎างจากสานักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทารํางแผนพัฒนาจังหวัด
มุกดาหาร 4 ปี รอบใหมํ (พ.ศ. 2561 – 2564) เพื่อจัดทารํางแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อ
ศึกษาการกาหนดตาแหนํงทิศทางการพัฒนาจังหวัด ที่มุํงเน๎นถึงศักยภาพของจังหวัด และความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค สูํยุทธศาสตร์จังหวัด โดยยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่ลงในพื้นที่ ตลอดจน
ความต๎องการของท๎องถิ่น
3.9) โครงการจัดทาแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
และแผนปฏิบั ติร าชการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได๎รั บ การวํา จ๎างจากจัง หวัด ฉะเชิง เทรา โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทาแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตาม
แนวทางของคณะกรรมการนโยบายการบริหารจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ให๎เป็นแผนเชิงรุก
ที่มีความยื ดหยุํน และทัน ตํอสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลง ซึ่งได๎รับผลกระทบจากกระแสการรวมกลุํ มของ
ประชาคมอาเซียน โดยให๎มีการทบทวนตาแหนํง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุํมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
ที่มุํงเน๎นศักยภาพกลุํมจังหวัดที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, วิสัยทัศน์
ประเทศ, ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค, นโยบายของรัฐบาล, แผนรายสาขาในด๎าน
ตํางๆ ตลอดจนทบทวนความต๎องการของท๎องถิ่น เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 ของกลุํม
จังหวัดภาคกลางตอนกลางที่สอดคล๎องกับนโยบาย และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนของ ก.น.จ. อยํางเป็น
รูปธรรมและมีคุณภาพ
3.10) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 –
2564) และจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได๎รับการวําจ๎างจากสานักงานจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากาหนดตาแหนํง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่
มุํง เน๎ น ถึ ง ศั ก ยภาพของจั ง หวั ด และความเชื่ อ มโยงของยุ ท ธศาสตร์ ใ นระดั บ ประเทศและระดั บ ภู มิ ภ าค สูํ
ยุ ท ธศาสตร์ จั งหวัด โดยผํ านทางแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแหํ ง ชาติ ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาภาคของ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงที่ลงในพื้นที่ ตลอดจนความต๎องการของท๎องถิ่น รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 20 ปี เพื่อ
จัดทารํางแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระยะตํอเนื่อง พ.ศ. 2561 – 2564 และรํางแผนปฏิบัติราชการประจาปี
2561 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีการคานึงนโยบาย และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนของ ก.น.จ. อยํางเป็น
รูปธรรมและมีคุณภาพ
3.11) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ยํอม” เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได๎รํวมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) เพื่อรํวมมือทาง
วิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ได๎รับความรู๎พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให๎ ผู๎ ป ระกอบการมี ม าตรฐานการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั กธรรมาภิ บ าลที่ ดี และเพื่ อ ให๎
ผู๎ประกอบการสามารถนาองค์ความรู๎พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจในการสร๎าง
ขีดความสามารถทางการแขํงขันเพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นการรับรองวําผู๎ประกอบการที่ได๎ผําน
การอบรมนั้นสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต๎องการใช๎บริการค้าประกัน
โครงการผู๎ประกอบการรายใหมํของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ได๎
3.12) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 3” (Public Course) โดยสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตร เพื่อมุํงเน๎นและสํงเสริมให๎ผู๎บริหารของหนํวยงานภาครัฐ
อาทิ สํวนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และอื่ นๆ ตลอดจน
ผู๎บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน และการกากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
อันจะนาไปสูํการพัฒนางานและพัฒนาตน ให๎เป็นไปอยํางถูกต๎อง
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี วํ า ด๎ ว ยการบริ ห ารงานของหนํ ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิ เ ศษ
พ.ศ. ๒๕๕๐ กาหนดวําสํวนราชการเจ๎าสังกัดจะตั้งงบประมาณเพื่ออุดหนุนหนํวยบริการรูปแบบพิเศษไมํได๎ เว๎น
แตํเป็ น งบประมาณส าหรั บคําตอบแทนหรื อคําบริการในการใช๎บริการของหนํว ยบริการรูปแบบ พิเศษ หรือ
คํ า ใช๎ จํ า ยในการลงทุ น เริ่ ม แรก ซึ่ ง วิ ธี ก ารคิ ด คํ า ตอบแทนหรื อ คํ า บริ ก าร ต๎ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่
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กระทรวงการคลังให๎ความเห็นชอบ และเพื่อประโยชน์ในการสํงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนํวย
บริการรูปแบบพิเศษ ให๎ ก.พ.ร. รํวมมือกับสํวนราชการเจ๎าสังกัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวย
บริการรูปแบบพิเศษ โดยกาหนดให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษจัดทารายงานประจาปีตามแบบแสดงรายงาน
ประจาปีหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ที่ ก.พ.ร. กาหนดเสนอตํอสํวนราชการเจ๎าสังกัด และให๎สํวนราชการเจ๎า
สังกัดจัดทาความเห็นประกอบรายงาน แล๎วรายงานตํอ ก.พ.ร. ภายในหนึ่งร๎อยยี่สิบวันนับจากนับแตํวันสิ้นปี
บัญชีทุกปี โดยกาหนดเป็ นตัวชี้วัดบังคับส าหรับสํว นราชการที่มีการจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ดังนั้น
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. จึงได๎จัดทารายงานประจาปี ๒๕๕9 ฉบับนี้ ขึ้น
ตามทีร่ ะเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได๎กาหนด
ไว๎ โดยมีภาพรวมผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของสถาบันฯ สรุปได๎ ดังนี้
๑. สถาบันฯ มีรายได๎จากผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 รวมทั้งสิ้น จานวน
145,340,660.78 บาท (ลดลงจากปีที่แล๎ว ซึ่งมีรายได๎ 177,121,774.59 บาท คิดเป็นร๎อยละ 17.94)
โดยแหลํงที่มาของรายได๎ ประกอบด๎วยรายได๎จากการให๎บริการวิชาการซึ่งเกิดจากการดาเนินงานโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) โครงการฝึกอบรม และโครงการวิจัยและที่ปรึ กษา ซึ่งเป็นโครงการที่
ดาเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา รวมถึงโครงการที่ได๎ลงนามข๎อตกลงการใช๎บริการและการให๎บริการหรือ
สัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 รวมตลอดถึงดอกเบี้ยและรายได๎อื่น ๆ ด๎วย
๒. สถาบั น ฯ มี คํ า ใช๎ จํ า ยในการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 จ านวน
140,062,658.77 บาท (ลดลงจากปีที่แล๎ว ซึ่งมีคําใช๎จํายในการดาเนินงาน 146,762,269.66 บาท
คิดเป็นร๎อยละ 4.56)
๓. นอกจากนั้ น สถาบั น ฯ ยั งมี คํ า ใช๎ จํ า ยที่ไ มํ เ กิ ด จากการด าเนิ น งานจ านวน 2 รายการ คื อ
รายการคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโดยใช๎เงินรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสะสมตามมติคณะกรรมการอานวยการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. จานวนเงิน 2,841,424.61 บาท และ
รายการคําใช๎จํายที่ไมํเกิดจากการดาเนินงาน (บริจาคสินทรัพย์) จานวนเงิน 131,887.35 บาท
๔. ดังนั้ น สถาบั นฯ จึงมีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุ ทธิประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ทั้งสิ้ น
2,304,700.05 บาท (คานวณจากรายรับในข๎อ 1 และหักด๎วยคําใช๎จํายในข๎อ 2 และข๎อ 3 ข๎างต๎น)
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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 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี 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 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion) ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการแปลงสภาพหนํวยงานในสานักงาน ก.พ.ร. มาเป็นสถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 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
๔. ให๎บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
วิสยั ทัศน์
“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

๑๑

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

๑.๒ โครงสร้างรายได้
แหลํงที่มาของรายได๎ในการดาเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบัน ฯ มาจากการให๎บริการทาง
วิชาการ ทั้งด๎านงานวิจัยและพัฒนา การให๎คาปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี แกํสานักงาน ก.พ.ร และสํวน
ราชการอื่น หนํวยงานภาครัฐและเอกชน โดยสานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัดจะกาหนดเปูาหมาย
ปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎งให๎สถาบันทราบลํวงหน๎าเป็นประจาทุกปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ของสถาบันฯ มีผลประกอบการด๎านการเงิน ดังนี้
รายได้จากการดาเนินงานของสถาบันฯ
ประเภทบริการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕8

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
%

โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ (นปร.)
โครงการฝึกอบรม*

๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐

23.18

46,360,320.00

31.90

เพิม่ ขึ้น
12.92

๑๒,๔๕๑,๙๐๐.๐๐

7.03

10,312,800.00

7.10

ลดลง 17.18

โครงการวิจัย และที่
ปรึกษา
รายได๎อื่น**

๑๒๒,๒๗๓,๕๔๗.๐๐

69.03

87,384,621.00

60.12

ลดลง 28.53

๑,๓๔๐,๗๔๗.๙๒

0.75

1,282,919.78

0.88

ลดลง 4.31

๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙

100.00

145,340,660.78

100.00

ลดลง 17.94

รวม

ตารางที่ ๑ แสดงรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๕9
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. ๒๕๕8 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 พบวําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สถาบันฯ มีรายได๎
ลดลง 31.78 ล๎านบาท หรือลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คิดเป็นร๎อยละ 17.94 โดยมีรายได๎เพิ่มขึ้น
จากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) คิดเป็นร๎อยละ 12.92 สํวนรายได๎ที่ลดลงมาจาก
โครงการวิจัย และที่ปรึกษา คิดเป็นร๎อยละ 28.53 โครงการฝึกอบรม คิดเป็นอัตราร๎อยละ 17.18 และรายได๎
อื่น คิดเป็นร๎อยละ 4.31

*
**

รายได้โครงการของสถาบันฯ จัดทาเอง (หลักสูตร ก.พ.ร.1 รุ่น 3) รวมอยู่ในรายได้ประเภทโครงการฝึกอบรม
รายได้อื่นมีที่มาจากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน และรายได้อื่นๆ

๑๒
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสถาบันฯ
หมวด

คําใช๎จํายบุคลากร

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๘

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
%

๗,๐๓๖,๖๗๓.๘๙

4.795

8,503,055.18

6.071

เพิ่มขึน้ 20.84

137,105,801.75

93.420

127,837,076.37

91.271

ลดลง 6.76

๖,๐๓๔.๐๐

๐.๐๐4

6,870.๐๐

๐.๐๐5

เพิ่มขึ้น 13.85

คําใช๎สอยและคําวัสดุ

๘๔๘,๒๐๘.๕๖

๐.578

1,433,627.45

1.024

เพิ่มขึ้น 69.02

คําสาธารณูปโภค

๑๔๕,๙๐๖.๑๗

๐.099

115,092.53

๐.082

ลดลง 21.12

๑,๓๒๘,๓๙๑.๗๗

๐.๙05

1,912,285.83

1.365

เพิ่มขึ้น 43.95

291,253.52

๐.198

254,651.41

๐.182

ลดลง 12.57

คําใช๎จาํ ยด๎านการ
ฝึกอบรม
คําใช๎จํายในการเดินทาง

คําใช๎สอยอื่น
คําเสื่อมราคา คําตัด
จาหนํายและคําจาหนําย
ครุภัณฑ์
คําใช๎จํายอื่น
รวม

-

-

-

-

146,762,269.66 ๑๐๐.๐๐๐ 140,062,658.77 ๑๐๐.๐๐๐

ลดลง 4.65

ตารางที่ ๒ แสดงคําใช๎จํายในการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๕9
จากตารางที่ ๒ แสดงถึงคําใช๎จํายในการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕58 – ๒๕๕9 พบวํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 คําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรมยังคงมีสัดสํวนสูงสุด คือ
มีสัดสํวนร๎อยละ ๙1.271 รองลงมาได๎แกํ คําใช๎จํายบุคลากร คําใช๎สอยอื่น คําเสื่อมราคา คําตัดจาหนํายและคํา
จาหนํายครุภัณฑ์ คําใช๎สอยและคําวัสดุ คําสาธารณูปโภค และคําใช๎จํายในการเดินทาง ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกั บปีที่ผํานมาพบวํา สถาบันฯ มีคําใช๎สอยและคําวัสดุเพิ่มขึ้นสูงสุดร๎อย
ละ 69.02 รองลงมาได๎แกํ คําใช๎สอยอื่น คําใช๎จํายบุคลากร และคําใช๎จํายในการเดินทาง ตามลาดับ สาหรับ
คําใช๎จํายที่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ได๎แกํ คําสาธารณูปโภค รองลงมา ได๎แกํ คําเสื่อมราคา คํ าตัด
จาหนําย และคําจาหนํายครุภัณฑ์ และคําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรม
เมื่อ เปรี ย บเที ย บสั ดสํ ว นรายได๎ จากการด าเนินงานของสถาบั นฯ ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
มีรายได๎ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ร๎อยละ 17.94 และเมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนคําใช๎จํายในการ
ดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 มีคําใช๎จํายลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ร๎อยละ 4.65
นอกจากนี้ สัดสํวนรายได๎ของสถาบันฯ แตํละบริการ ระหวํางเดือนตุลาคม ๒๕๕4 ถึง เดือน
กันยายน ๒๕๕9 สามารถสรุปสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานดังปรากฏในตารางที่ ๓ และ แผนภาพที่ ๒ โดย
คําใช๎จํายในการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนตุลาคม 2559 สามารถสรุปได๎
ดังปรากฎในตารางที่ 5

๑๓
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หนํวย : บาท
ปี ๒๕๕5
ประเภทบริการ

ปี ๒๕๕6

ปี ๒๕๕7

ปี ๒๕๕8

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

๑. โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ

๑๙,๔๒๙,๑๑๖.๐๐

๒๐.๑๒

๓๗,๐๐๗,๖๐๙.๐๐

๓๒.๗๖

๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐

๒๘.๒๑

๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐

๒๓.๑๘

46,360,320.๐๐

31.90

๒. โครงการฝึกอบรม

๑๖,๙๒๘,๓๙๘.๗๕

๑๗.๕๓

๘,๗๙๓,๖๐๐.๐๐

๗,๗๙

๑๓,๙๘๙,๖๐๐.๐๐

๙.๔๐

๑๒,๔๕๑,๙๐๐.๐๐

๗.๐๓

10,312,800.๐๐

7.10

๓. โครงการวิจัยและที่
ปรึกษา

๕๙,๗๑๓,๗๐๔.๗๓

๖๑.๘๓

๖๖,๗๖๖,๐๗๓.๒๕

๕๙.๑๑

๙๒,๔๒๕,๘๖๘

๖๒.๐๗

๑๒๒,๒๗๓,๕๔๖.๖๗

๖๙.๐๓

87,384,621.00

60.12

๕๐๐,๔๘๘.๔๔

๐.๕๒

๓๘๒,๒๖๗.๘๗

๐.๓๔

๔๗๘,๖๒๐.๘๖

๐.๓๒

๑,๓๔๐,๗๔๗.๙๒

๐.๗๖

๑,282,919.78

๐.88

๙๖,๕๗๑,๗๐๗.๙๒

๑๐๐.๐๐

๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒

๑๐๐.๐๐

๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖

๑๐๐.๐๐

๔. รายได๎อื่นๆ
รวม

รายได้

ปี พ.ศ. ๒๕๕9

๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙

ร้อยละ

๑๐๐.๐๐

รายได้

ร้อยละ

145,340,660.78 ๑๐๐.๐๐

ตารางที่ ๓ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทบริการ

หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ

๑๔

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สัดสํวนรายได๎สถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2559
ร๎อยละ

ประเภทบริการ

แผนภาพที่ ๒ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทบริการ
เมื่อเปรียบเทียบรายได๎ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นั้น
พบวํารายได๎รวมของสถาบันฯ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 คิดเป็นร๎อยละ 17.94 โดยประเภทรายได๎
ที่เพิ่มจากปีที่ผํานมา ได๎ แกํ รายได๎จากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) ซึ่ง มีรายได๎
เพิ่มขึ้น ร๎อยละ 12.92 สํวนรายได๎ที่ลดลงจากปีที่ผํานมา ได๎แกํ โครงการวิจัยและที่ปรึกษา รายได๎ โครงการ
ฝึกอบรม และรายได๎อื่น ซึ่งมีรายได๎ลดลงร๎อยละ 28.53 17.18 และ 4.31 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด
ดังปรากฏในตารางที่ 1
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแหลํงที่มาของรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบัน ฯ สามารถจาแนกได๎
เป็น ๒ กลุํมตามประเภทผู๎รับบริการ ได๎แกํ รายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานต๎นสังกัด คือ สานักงาน ก.พ.ร.
และรายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ ๔ และแผนภาพที่ ๓

๑๕

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

หนํวย : บาท
แหล่งที่มาของ
รายได้

ปี ๒๕๕4
รายได้

ปี ๒๕๕5
ร้อยละ

รายได้

ปี ๒๕๕6
ร้อยละ

รายได้

ปี ๒๕๕7
รายได้

ร้อยละ

ปี ๒๕๕8
ร้อยละ

รายได้

ปี ๒๕๕9
ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

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

๒๗,๒๒๖,๓๗๐.๐๐

๑๙,๔๒๙,๑๑๖.๐๐

๓๗.๐๐๗,๖๐๙.๐๐

๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐

๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐

๔๖,๓๖๐,๓๒๐.๐๐

-

๔,๔๙๐,๑๐๐.๗๕

๑,๐๙๔,๗๒๔.๒๕

๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๒๔,๐๕๐.๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

๑๑,๔๒๐,๕๓๙.๐๐

๘,๒๑๔,๔๑๘.๐๐

๔๕,๑๐๒,๕๕๙.๐๐

๔๔,๔๓๙,๐๖๘.๐๐

๗๐,๗๓๔,๖๔๖.๖๗

๓๖,๙๒๗,๑๙๑.๐๐

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

๘๕,๔๘๗,๕๑๑.๐๐ ๕๙.๓๔

หน่วยงานอื่นๆ
โครงการ
ฝึกอบรม
โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา

๒๓,๓๑๑,๕๙๗.๐๐

๑๒,๔๓๘,๒๙๘.๐๐

๗,๖๙๘,๘๗๕.๗๕

๑๑,๕๙๙,๖๐๐.๐๐

๙,๔๒๗,๘๕๐.๐๐

๘,๑๑๒,๘๐๐.๐๐

๒๒,๐๘๖,๕๖๐.๐๐

๕๑,๔๙๙,๒๒๓.๗๓

๒๑,๖๖๓,๕๑๔.๒๕

๔๗,๙๘๖,๘๐๐.๐๐

๕๑,๕๓๘,๙๐๐.๐๐

๕๐,๔๕๗,๔๓๐.๐๐

รวม

๔๕,๓๙๘,๑๕๗.๐๐

๕๔.๐๒

๖๓,๙๓๗,๕๒๑.๗๓

๖๖.๕๕

๒๙,๓๖๒,๓๙๐.๐๐

๒๖.๐๘

๓๔.๖๘

๕๘,๕๗๐,๒๓๐.๐๐

๔๐.๖๖

รวมทั้งสิ้น

๘๔,๐๔๕,๐๖๖.๐๐

๑๐๐.๐๐

๙๖,๐๗๑,๒๑๙.๔๘

๑๐๐.๐๐

๑๑๒,๕๖๗,๒๘๒.๒๕

๑๐๐.๐๐ ๑๔๘,๔๑๘,๐๒๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐

๑๔๔,๐๕๗,๗๔๑.๐๐

๑๐๐.๐๐

๕๙,๕๘๖,๔๐๐.๐๐

๔๐.๑๕

๖๐,๙๖๖,๗๕๐.๐๐

ตารางที่ ๔ สัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ

๑๖

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

แผนภาพที่ ๓ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
แหลํงที่มาของรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบันฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ได๎มาจาก
การให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎ อยละ 59.34 และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่นๆ
คิดเป็นร๎อยละ 40.66 โดยพบวํา สัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. ลดลงจากปีที่ผํานมา
จากโครงการฝึกอบรม และโครงการวิจัยและที่ปรึกษา แตํโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
(นปร.) มีสัดสํวนรายได๎เพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่นๆ มีสัดสํวนที่ลดลงจากปีที่
ผํานมาจากทั้งจากโครงการวิจัยและที่ปรึกษา และโครงการฝึกอบรม

๑๗

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

หนํวย : บาท
ประเภทค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน

ปี 2554
ค่าใช้จ่าย

ปี 2555
ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย

1. คําใช๎จํายบุคลากร

9,933,541.86 11.216

8,066,008.69

2. คําใช๎จํายด๎านการ
ฝึกอบรม
3. คําใช๎จํายในการ
เดินทาง
4. คําใช๎สอยและคํา
วัสดุ
5. คําสาธารณูปโภค

65,173,710.68 73.591

81,883,766.25

6. คําใช๎สอยอื่น
7. คําเสื่อมราคา
คําตัดจาหนําย
และคําจาหนําย
ครุภัณฑ์
รวม

ปี 2556
ร้อยละ
8.091

ค่าใช้จ่าย
6,484,806.52

82.133 86,640,704.78

ปี 2557
ร้อยละ
6.755

ค่าใช้จ่าย
6,398,529.14

90.250 132,435,980.74

ปี 2558
ร้อยละ
4.525

ค่าใช้จ่าย

ปี 2559
ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย

ร้อยละ

7,036,673.89

4.795

8,503,055.18

6.071

93.666 137,105,801.75

93.420

127,837,076.37

91.271

371,508.00

0.419

254,476.00

0.255

9,379.00

0.010

3,756.00

0.003

6,034.00

0.004

6,870.00

0.005

2,587,363.29

2.922

1,168,333.06

1.172

807,996.45

0.842

816,819.62

0.578

848,208.56

0.578

1,433,627.45

1.024

806,594.57

0.911

596,720.32

0.599

149,668.39

0.156

129,774.98

0.092

145,906.17

0.099

115,092.53

0.082

9,139,147.26 10.319

7,039,779.06

7.061

1,500,943.01

1.563

1,232,569.33

0.872

1,328,391.77

0.905

1,912,285.83

1.365

687,696.45

0.690

407,345.91

0.424

373,788.47

0.264

291,253.52

0.198

254,651.41

0.182

88,562,415.69 100.000 99,696,779.83 100.000 96,000,844.06 100.000 141,391,218.28 100.000 146,762,269.66 100.000

140,062,658.77

100.000

550,550.03

0.622

ตารางที่ 5 แสดงประเภทคําใช๎จํายในการดาเนินงานของสถาบันฯ
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ

๑๘

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

๑.๓ เป้าหมายการดาเนินงาน
สถาบันฯ มีเปู าหมายการดาเนินงานที่มุํงหวัง ใน ๓ - ๕ ปีข๎างหน๎า ที่จะปรับตัวไปสูํการเป็น
Excellent Center เพื่อสํงเสริมให๎ประเทศไทยมีหนํวยงานที่มีลักษณะเป็น Good Governance Excellent
Center ที่จะสํงเสริมให๎การพัฒนาระบบราชการไทยมีการนาหลักการหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
และหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นหลักการที่สาคัญของทุกองค์กร ที่จะทาให๎การ
บริหารจัดการองค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริ หารจัดการที่ดี มีระบบ มีความโปรํงใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน มีความคลํองตัว ทันตํอสถานการณ์ ทาให๎การดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สถาบันฯ จึงได๎วางเปูาหมายการดาเนินงาน ดังนี้
๑) สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 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 ใน
แตํละภาคสํวนให๎ดีขึ้น
๒) สถาบันฯ ได๎วางเปูาหมายที่จะต๎องมีการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ และรูปแบบการ
บริการให๎เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพื่อให๎ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร๎าง และบุคลากร ให๎พร๎อมรองรับการ
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นนาของประเทศไทย
๓) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
เพื่อนาเสนอตํอสานักงาน ก.พ.ร. และหนํวยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อจัดตั้งเป็นโครงการในอนาคต พัฒนาบุคลากร
ด๎านวิชาการให๎เป็นผู๎เชี่ยวชาญ สหสาขาวิชา จัดทาฐานข๎อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด๎านการ
พัฒนาระบบราชการ สร๎างเครือขํายกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี เพื่อถํายทอดให๎กับหนํวยงานวิจัยพัฒนาจากกลุํมนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต๎น
๔) การพัฒ นาด๎านประชาสั มพันธ์ของสถาบันฯ เพื่อสํ งเสริม ให๎ เป็นที่รู๎จัก ในทุกภาคสํ วน เพื่อ
สนับสนุนการเป็ นผู๎รั บผิดชอบหลักด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศ โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูล E-library และเวปไซต์ Best Practices เผยแพรํผลงานด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของ
สถาบันฯ ให๎เป็นที่รู๎จัก สร๎างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายและหนํวยงานภายนอกได๎รับรู๎
วําเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นนาของประเทศไทย และเพิ่มชํองทางการ
ประชาสัมพันธ์หนํวยงาน
๕) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ให๎เกิดการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตํอ
การให๎บริการเพื่อรักษาผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํและดึงดูดกลุํมนักวิจัยที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให๎นางานโครงการ
มาผํานสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น ด๎วยการปรับปรุงระเบียบและข๎อปฏิบัติในการทางาน พัฒนาโครงสร๎างองค์กร
คําตอบแทน และเตรียมพร๎อมบุคลากรให๎มีความคลํองตัวในการทางานเพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ พัฒนา
ความคลํองตัวในการทางานให๎ มากขึ้น แก๎ปัญหาระเบียบด๎านการเงินและการพัสดุ จัดหาแหลํ งเงินทุนใน
การวิจัยพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด๎านการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีใหมํๆ ในอนาคตตํอไป
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๑.๔ ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของสานักงาน 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 ารกิจการบ๎านเมืองที่ดีห รือธรรมาภิบาล
(Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหมํ (New Public Management) เข๎ามาประยุกต์ใช๎
ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏใน มาตรา ๓/๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผํนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมี ห ลั ก การสาคั ญ คื อ การ บริหารราชการแผํนดินต๎องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอยํางยิ่งให๎คานึงถึงความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน การเปิดเผยข๎อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกลําว จึ ง ได๎ มี ก ารประกาศใช๎
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให๎สํวนราชการ
และข๎าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐/๑ ในการ
ปฏิบัติราชการของสํวนราชการภายในกรม ถ๎าการปฏิบัติราชการใดของสํวนราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการ
ให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วยและหากแยกการบริหารออกเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษจะ
บรรลุเปูาหมายตามมาตรา ๓/๑ ยิ่งขึ้น สํวนราชการดังกลําว โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจ ะแยกการ
ปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใชํเป็นสํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตํ
อยูํในกากับของสํวนราชการดังกลําวก็ได๎ ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ให๎หนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษ มีหน๎าที่ปฏิบัติงานให๎กับสํวนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก
และสนับสนุนภารกิจอื่นของสํวนราชการดังกลําวตามที่ได๎รับมอบหมาย และอาจให๎บริการแกํสํวนราชการอื่น
หนํวยงานของรัฐหรือเอกชน แตํต๎องไมํกระทบกระเทือนตํอภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์แหํงการจัดตั้ง
การจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ แตํเดิมอาศัยอานาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๑ (๘)
แหํง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยการวางระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ
บริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตํอมาเพื่อให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษเป็นหนํวยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได๎บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษไว๎ในมาตรา ๔๐/๑ โดยให๎สํวนราชการภายในกรมที่มีลักษณะเป็น
งานให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วย และหากแยกงานบริหารออกเป็นหนํวยบริการรูปแบบ
พิเศษแล๎ว จะชํวยให๎บรรลุเปูาหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดียิ่งขึ้น สํวนราชการ
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
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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 เปูาประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย ๓ ประการ
กลําวคือ (๑) สร๎างความเชื่อถือไว๎วางใจ (Trustworthy) (๒) พัฒนาสุขภาวะ (Healthy) (๓) มุํงสูํความยั่งยืน
(Sustainable)
 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบทบาทของสถาบันฯ
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนด
หลักเกณฑ์การบริหารราชการให๎มีเปูาหมายหลัก ๗ ประการ ได๎แกํ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒)
เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไมํมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจาเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสํวนราชการให๎ทันตํอสถานการณ์ (๖) ประชาชน
ได๎รับความสะดวก ตอบสนองความต๎องการ และ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยํางสม่าเสมอ
ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ๎ านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. มีความจาเป็นที่จะต๎องมีหนํวยงานที่ทาหน๎าที่สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให๎สํวนราชการตํางๆ มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ทั้ ง ในด๎ า น
องค์ ค วามรู๎ ใ นการบริ ห ารงานภาครั ฐ การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษ
ในการเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การให๎คาปรึกษา วิจัยและพัฒนา
รูปแบบ มาตรการ และเครื่องมือการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี รวมถึ ง การพั ฒ นา
เครื อ ขํ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ในการเสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่ง สถาบั น สํ ง เสริ ม
การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี มีบทบาทในการสนับสนุนตํอภารกิจของสานักงาน ก.พ.ร. ดังกลําวมาโดย
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผํานมา
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 แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
เพื่ อ 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 และการบริหารกิจการ
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
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
ประสิทธิภาพตํอการให๎บริการเพื่อ รักษาผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํและดึงดูดกลุํมนักวิจัยที่
เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให๎นางานโครงการมาผํานสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น

๒๒
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กลยุทธ์ ๑) ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บและข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการท างาน พั ฒ นาโครงสร้ า งองค์ ก ร
ค่าตอบแทน และเตรียมพร้อมบุคลากรให้มีความคล่องตัว ในการทางานเพื่อ
รองรับศูนย์ความเป็นเลิศ
๒) แยกบทบาทคณะกรรมการอานวยการฯและการบริหารภายในให้ชัดเจน เพื่อ
เพิ่มความคล่องตัวในการทางานให้มากขึ้น
๓) แก้ปัญหาระเบียบด้านการเงินและการพัสดุ
๔) จัดหาแหล่งเงินทุนในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ใหม่ๆ ในอนาคต และการบริหารจัดการ
สถาบันได๎ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว๎ เพื่อให๎สอดคล๎องกับทิศทางการดาเนินงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. ภายใต๎ความเชื่อมโยงกับทุกมิติทั้ง ๔ มิติ เพื่อนาไปสูํผลลัพธ์ที่ต๎องการที่จะแสดงทิศทางและ
การเชื่อมโยงเปูาหมายตํางๆ ของสถาบันในแตํละด๎านได๎อยํางเป็นรูปธรรม และถํายทอดกลยุทธ์ไปสูํบุคลากร
ของสถาบันให๎มีความเข๎าใจได๎อยํางชัดเจน ที่จะทาให๎ทั้งผู๎บริหารและบุคลากรสามารถนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ให๎เกิดผลได๎อยํางแท๎จริง (แผนภาพที่ ๔) ดังนี้
๑) มิติด๎านการพัฒนาองค์กร ประกอบด๎วยการพัฒนาระบบบริหาร โดยการจัดหาเครือขําย
พันธมิตรที่ปรึกษาและพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะของคณะที่ปรึกษาและผู๎ปฏิบัติงาน
ประจา การพัฒนากระบวนการ 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
Governance โดยการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎แบบมาตรการและเครื่องมือการบริหารที่เป็นนวัตกรรมใน
การบริหารกิจการบ๎านเมือ งที่ดี การสร๎างประชาคมเครือขํายด๎าน Good Governance โดยการพัฒนา
เครือขํายความรํวมมือในการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองให๎เป็นสถาบันทางสังคม การพัฒนารูปแบบ
การบริหารหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ โดยพัฒนาและเผยแพรํความรู๎และตัวอยํางประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดตั้งและบริหารงานหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
๓) มิติด๎านคุณภาพ ประกอบด๎วยการให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. โดยริเริ่มนวัตกรรม
ทางการบริหารและสํงเสริมเผยแพรํการพัฒนาระบบราชการตามนโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์อยํางมี
ประสิทธิผล สํวนราชการที่รับบริการ ได๎รับคาปรึกษาและบริการทางวิชาการที่นาไปสูํการพัฒนาการบริหาร

๒๓
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กิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี รั ฐ บาล/คณะรั ฐ มนตรี มี น วั ต กรรมในการสํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี
ได๎เผยแพรํและนาไปสูํการยกระดับการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ก.พ.ร.ของสํวน
ราชการ มีเวทีสาหรับประชาคมผู๎ ปฏิบัติและเครือขํายการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดี หนํวยให๎บริการรูปแบบพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสํวนราชการตําง ๆ มีการเผยแพรํผลงานด๎านการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
๔) มิติด๎านประสิทธิผลชํวยทาให๎การพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในสํวนราชการ
ดาเนินการได๎สาเร็จลุํลํวงตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว๎ ตลอดจนทาให๎ระบบบริหารราชการแผํนดินของประเทศ
ไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและสร๎างประโยชน์สุขให๎เกิดกับประชาชน

๒๔
แผนภาพที่ ๔ แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
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ตารางที่ ๕ แสดงโครงการที่ดาเนินการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของสานักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.
แผนงานโครงการ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การสร๎ า ง
1) โครงการศึกษาแนวทางการชาระคําธรรมเนียมการตํออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอตํออายุใบอนุญาตตาม
ค ว า ม เ ป็ น เ ลิ ศ ใ น ก า ร ใ ห๎ บ ริ ก า ร พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ประชาชน
กฎหมายฉบับตํางๆ ที่ได๎มีการกาหนดให๎ตํอใบอนุญาตและกาหนดคําธรรมเนียมในการตํอใบอนุญาตวํากฎหมายฉบับใดควรที่
จะให๎ มี ก ารช าระคํ า ธรรมเนี ย มการตํ อ ใบอนุ ญ าตแทนการยื่ น ค าขอตํ อ ใบอนุ ญ าตให๎ เ ป็ น ไปตามมาตรา 12 แหํ ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อศึกษาแนวทางของการ
ชาระคําธรรมเนียมการตํอใบอนุญาตแทนการยื่ นคาขอตํอใบอนุญาตตามมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และเพื่อยกรํางพระราชกฤษฎีกาการชาระคําธรรมเนียมการตํอ
อายุในอนุญาตแทนการยื่นคาขอตํอใบอนุญาต ตามที่มาตรา 12 แหํ งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 กาหนด
2) โครงการการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหนํว ยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากรณี
ตัวอยํางงานบริการภาครัฐที่ดี (Best Practices) ในประเทศและตํางประเทศ เกี่ยวกับการอนุญาตทางราชการ ที่สามารถ
นามาใช๎ในการวัดและเปรียบเที ยบ (Benchmarking) เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบความเหมาะสมของขั้นตอนและ
ระยะเวลาของคูํมือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.2558 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามคูํมือสาหรับประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ เพื่อนาไปปรับปรุงการให๎บริการ
ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสารวจความพึงพอใจของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนตํอการให๎บริการของ
หนํ ว ยงานภาครั ฐ และเพื่ อ สํ ง เสริ ม ให๎ ห นํ ว ยงานของรั ฐ อ านวยความสะดวกให๎ กั บ ประชาชนได๎ ต ามเจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.

แผนงานโครงการ

ประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การพั ฒ นา
1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมรรถนะสูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์ ก ารให๎ มี ขี ด สมรรถนะสู ง และ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎สํ วนราชการยกระดับและพัฒนาสูํองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง เพื่อสํงเสริม
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ และสนับสนุนสํวนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ
เครือขํายพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาองค์การของหนํวยงานภาครัฐ
2) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 8-10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชํองทางใหมํในการ
ดึงดูดบุคคลผู๎มีความรู๎ ความสามารถเข๎าสูํระบบราชการ เพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็น ข๎าราชการที่เกํงและดี และ
เป็นนักบริหารการเปลี่ ยนแปลงรุํ นใหมํ ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด๎านเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker)
นักพัฒนาและวางแผน ( Developer & Planner ) และ นักปฏิบัติ (Operator) อยํางสมดุล รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่ม
และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐตํอไป และเพื่ อให๎มีเวทีในการรวบรวมและถํายทอดองค์
ความรู๎ แ ละประสบการณ์ เ กี่ ย วกั บ การบริ ห ารภาครั ฐ ในระหวํ า งผู๎ บ ริ ห าร วิ ท ยากรผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และนั ก บริ ห ารการ
เปลี่ ย นแปลงรุํ น ใหมํ เพื่ อ ให๎ มี ก ารบริ ห ารองค์ ค วามรู๎ แ ละการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู๎ ทั้ ง ความรู๎ ที่ สั่ ง สมไว๎ กั บ ตั ว ( Tacit
Knowledge ) และความรู๎ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพื่อเสริมสร๎างขีดสมรรถนะในการบริหารรัฐของไทย
3) โครงการพัฒ นาศักยภาพขององค์การมหาชนและหนํว ยงานของรัฐ รูปแบบอื่นที่มิใชํสํ วนราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่ เหมาะสมกับองค์การมหาชน และ
หนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่น อันสอดคล๎องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และ เพื่อเสริมสร๎างความ
รํวมมือระหวํางองค์การมหาชน หนํวยงานกลาง และหนํวยงานภาครัฐรูปแบบอื่นที่เกี่ยวข๎อง
4) โครงการยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกในด๎านประสิทธิภาพการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐของไทยในปัจจุบัน
และระบุปัญหาประสิทธิภาพภาครัฐที่มีความสาคัญ ตลอดจนจัดลาดับความสาคัญของปัญหาที่จะต๎องเรํง ดาเนินการแก๎ไข
เพื่อ ศึก ษาแนวทางการยกระดับ ประสิ ท ธิภ าพการดาเนิ นงานนของหนํว ยงานภาครัฐ ในตํา งประเทศที่เ ป็น ต๎น แบบที่ ดี
(Leading Practice) และเสนอแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ตลอดจนเครื่องมือใน
การปรับปรุงวิธีการทางานภายในองค์กร และแผนการดาเนินงานที่สามารถผลักดันให๎เกิดผลเป็นรูปธรรมได๎ภายในระยะ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.

แผนงานโครงการ
เรํงดํวน (Quick Win) เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของสานักงาน ก.พ.ร. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) โดยการสารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง
ฝุายตําง ๆ และเสนอแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานในอนาคต เพื่อให๎คาปรึกษาแนะนา (Point of view) ในประเด็น
การบริห ารจัดการภาครัฐ ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี อันจะนาไปสูํความเป็นเลิ ศในการ
ให๎บริการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐอื่น ๆ ที่สาคัญ
5) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม” เป็นโครงการที่
สถาบันฯ ได๎รํวมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) เพื่อรํวมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ได๎รับความรู๎พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจเพื่อให๎ผู๎ประกอบการมีมาตรฐาน
การดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให๎ผู๎ประกอบการสามารถนาองค์ความรู๎พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลไป
ประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจในการสร๎างขีดความสามารถทางการแขํงขันเพื่อเข๎าสูํป ระชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นการ
รับรองวําผู๎ประกอบการที่ได๎ผํ านการอบรมนั้นสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่
ต๎องการใช๎บริการค้าประกันโครงการผู๎ประกอบการรายใหมํของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ได๎

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของ
ภาครัฐให๎เกิดประโยชน์สูงสุด

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางระบบ
1) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด ประจาปี
การบริหารงานราชการแบบบูรณาการ งบประมาณ พ.ศ.2558 และการติ ดตามผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของสํวนราชการและ
จังหวัดให๎มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ และเพื่อติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการป ฏิบัติราชการ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ของสํวนราชการและจังหวัด ที่มีการปฏิบัติราชการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ
และประโยชน์สุขของประชาชน
2) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.

แผนงานโครงการ
2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ.2542 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน) เพื่อติดตามผลความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6
เดือน) เพื่อให๎องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 สามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได๎อยํางเหมาะสม และเพื่อให๎การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ
3) โครงการงานสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด การประชุ ม “คณะท างานเที ย บเคี ย งผลการประเมิ น ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพื่อใช๎ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา” ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ
๔) โครงการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการสาหรับกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ติดตามผลการดาเนินการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางการประเมินผล
การถํายโอนภารกิจของสํวนราชทั้งหมด และเพื่อจัดทาข๎อเสนอแนะ และแนวทางแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการถําย
โอนภารกิจของสํวนราชการกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจและด๎านสังคม
๕) โครงการพัฒนาต๎นแบบยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุํมจังหวัด พ.ศ.2561-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาต๎นแบบ
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุํมจังหวัดอยํางเป็นรูปธรรม
๖) โครงการจ๎างที่ปรึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตาม และประเมินตัวชี้วัด ด๎านการพัฒนาประสิ ทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาครัฐ โดยได๎รับการวําจ๎างจากสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ๎นให๎
เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ ซึ่งมุํงเน๎นให๎สํวนราชการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการปรับปรุงงานบริการ
และการทางาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานสาคัญให๎มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบรูณาการบริการระหวํางภารกิจที่เกี่ยวข๎องกัน
เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามภารกิจของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สานักงาน ก.พ.ร. และหนํวยงาน
ภาครัฐ และเพื่อปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
28

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.

แผนงานโครงการ
๗) โครงการประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการ ตามภารกิจพื้นฐานของสานักงานฯ ปี 2558 โดยได๎รับการวําจ๎าง
จากสานักงานสํงเสริมวิสาหกกิจขนาดกลางและขนาดยํอม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลภาพรวมของการดาเนินงาน
ตามภารกิจพื้นฐานของสานักงานฯ ปี 2558 ในมิติความสาเร็จความคุ๎มคําและประโยชน์ที่ได๎จากการดาเนินงานแล๎วจะทา
ประเด็นการพัฒนาและข๎อเสนอสาหรับการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานในระยะตํอไป ประเมินผลองค์กรด๎วย
ตนเอง (Self Assessment) เพื่อใช๎ในการปรับปรุงเสนอแนะกลยุทธ์องค์กรให๎สามารถดาเนินงานได๎ทันตํอสถานการณ์ และ
เพื่อให๎องค์กรเป็นหนํวยงานที่มีสมรรถนะในการทางานสูง และบรรลุเปูาหมายขององค์กร ตลอดจนสามารถสนองประโยชน์
ตํอกลุํมเปูาหมายหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู๎ ทักษะ ของบุคลากรผู๎ที่ทา
หน๎าที่ประเมินผลการดาเนินงานและนามาใช๎ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กรให๎สูงขึ้น และเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู๎ รับบริการและผู๎ มีสํ ว นได๎สํ ว นเสี ยของส านักงานและรวบรวมข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง
ให๎บริการรวมทั้งการประสานงานกับสานักงานสํวเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม
๘) โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน พ.ศ. 2560 - 2564 โดยได๎รับการวําจ๎าง จากกรมชลประทาน
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทานประจาปี พ.ศ. 2560 – 2564 ที่สอดคล๎องกับ
วัตถุประสงค์ และอานาจหน๎าที่ของหนํวยงาน ที่มีความเป็นเอกภาพประสิทธิภาพ และยังสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศในอนาคต แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าและนโยบายในการพัฒนาประเทศในด๎านอื่นๆ ของรัฐบาล
ด๎วย และเพื่อศึกษาและมีข๎อเสนอแนะการปรับบทบาท ภารกิจ แนวทางการพัฒนาขีดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาบุคลากร
ของกรมชลประทาน ที่สอดคล๎องกับทิศทางของแผนยุทธศาสตร์ กรมชลประทาน ประจาปี พ.ศ. 2560 – 2564
๙) โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
โดยได๎รับการวําจ๎างจากสานักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
๑๐) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยได๎รับ
การวําจ๎างจากสานักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์ ให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการประเมินผล
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แผนงานโครงการ
การปฏิบัติราชการด๎วยความโปรํงใส เป็นธรรม เที่ยงตรง นําเชื่อถืออยํางเป็นมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ดาเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได๎อยํางเหมาะสม ให๎สํว น
ราชการสังกัดรัฐสภามีการสารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการในภาพรวมขององค์กรเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ให๎บริการ ให๎สามารถตอบสนองความต๎องการและสร๎างความพึงพอใจสูงสุดแกํผู๎รับบริการหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ให๎สํวน
ราชการสังกัดรัฐสภานาผลการประเมินรวมทั้งข๎อเสนอแนะของที่ ปรึกษามาใช๎ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน ระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล และนาผลการประเมินดังกลําวมาจัดสรรรางวัล/สิ่งจูงใจ แกํสํวนราชการสังกัดรัฐสภาได๎อยําง
เหมาะสมและเป็นธรรม ให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถใช๎แนวทางการดาเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) ให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอองค์กรอยํางเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
1๑) โครงการจัดจ๎างที่ปรึกษาจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด มุกดาหาร 4 ปี รอบใหมํ (พ.ศ. 2561 – 2564) โดยได๎รับ
การวําจ๎างจากสานักงานจังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทารํางแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 4 ปี รอบใหมํ (พ.ศ.
2561 – 2564) เพื่อจัดทารํางแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 เพื่อศึกษาการกาหนดตาแหนํงทิศทางการพัฒนา
จังหวัด ที่มุํงเน๎นถึงศักยภาพของจังหวัด และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค สูํยุทธศาสตร์
จัง หวั ด โดยยึ ด ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ 20 ปี แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหํ ง ชาติ นโยบายของรั ฐ บาล
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่ลงในพื้นที่ ตลอดจนความต๎องการของท๎องถิ่น
1๒) โครงการจัดทาแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได๎รับ การวําจ๎างจากจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทบทวนและจัดทา
แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) ตามแนวทางของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและ
กลุํมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ให๎เป็นแผนเชิงรุกที่มีความยืดหยุํน และทันตํอสถานการณ์การเปลี่ ยนแปลง ซึ่งได๎รับ
ผลกระทบจากกระแสการรวมกลุํมของประชาคมอาเซียน โดยให๎มีการทบทวนตาแหนํง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุํม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ที่มุํงเน๎นศักยภาพกลุํมจังหวัดที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ,
วิสัยทัศน์ประเทศ, ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศ, ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค, นโยบายของรัฐบาล, แผนรายสาขาในด๎านตํางๆ
ตลอดจนทบทวนความต๎องการของท๎องถิ่น เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2561 ของกลุํมจังหวัดภาคกลาง
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แผนงานโครงการ
ตอนกลางที่สอดคล๎องกับนโยบาย และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนของ ก.น.จ. อยํางเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ
1๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และจัดทา
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได๎ รั บ การวํ า จ๎ า งจากส านั ก งานจั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากาหนดตาแหนํง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มุํงเน๎นถึงศักยภาพของจังหวัด
และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค สูํยุทธศาสตร์จังหวัด โดยผํานทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ รวมถึง
นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่ลงในพื้นที่ ตลอดจนความต๎องการของท๎องถิ่น รวมทั้งยุทธศาสตร์ก ารพัฒนา
ประเทศ 20 ปี เพื่อจัดทารํางแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระยะตํอเนื่อง พ.ศ. 2561 – 2564 และรํางแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี 2561 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีการคานึงนโยบาย และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาแผนของ ก.น.จ. อยํางเป็น
รูปธรรมและมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การสํงเสริม
1) โครงการสํงเสริมการสมัครและประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด๎านการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวม
ระบบการบริหารกิจการบ๎านเมืองแบบ ประจาปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ๎นและสร๎างแรงจูงใจให๎สํวนราชการระดับกรม/ เทียบเทํา และจังหวัด
รํ วมกั น ระหวํ างภาครั ฐ ภาคเอกชนและ สํงเสริมการเปิดให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารราชการ ที่เป็นการมีสํวนรํวมแบบรํวมมือกันในลักษณะหุ๎นสํวน
ประชาชน
การพัฒนา และเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหาร
ราชการไปสูํการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
2) โครงการสั มมนาวิชาการและงานมอบรางวัลประจาปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให๎ สํ วนราชการ ผู๎ ที่
เกี่ยวข๎องและประชาชนได๎รับทราบความก๎าวหน๎าของการพัฒนาระบบราชการ และสะท๎อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ราชการที่ผํานมา อันจะเป็นการผลักดันให๎เกิดการขยายผลการพัฒนาระบบราชการอยํางกว๎างขวางตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม
3) โครงการศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งกองทุน Tourism Response Fund โดยได๎รับการวําจ๎างจากการ
ทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งกองทุน Tourism Response Fund
(TRF) ที่ส ามารถเสริมสร๎างขีด ความสามารถในการแขํงขันในภาวะวิกฤติและฉุกเฉินเพื่อประคับประคองและพัฒ นา
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวไมํให๎เกิดการชะงักงัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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แผนงานโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับ
1) โครงการสร๎างความโปรํงในการดาเนินงานโครงการที่สาคัญของกระทรวงคมนาคม โดยได๎รับ การวําจ๎างจาก
ความโปรํ ง ใสและสร๎ า งความเชื่ อ มั่ น สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทามาตรฐานความโปรํงในการดาเนินงานโครงการของกระทรวง
ศรัทธาในการบริหารราชการแผํนดิน คมนาคม เพื่อติดตาม ประเมินผล ความก๎าวหน๎าของดาเนินงานโครงการที่สาคัญของกระทรวงคมนาคม เพื่อเสริมสร๎าง
ความเชื่อมั่นแกํประชาชนผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียตํอโครงการของกระทรวงคมนาคมวํามีความโปรํงใสในการดาเนินงาน
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๗ การสร๎ า ง
1) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ ประจาปี
ความพร๎อมของระบบราชการไทยเพื่อ งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและดาเนินการหลักสูตรการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพที่
เข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน
ปรึกษาด๎านการบริหารสาหรับหนํวยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental) บนหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดีและนโยบายรัฐบาล และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ประเทศอยํางเหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎องกับการบริหารภาครัฐแนว
ใหมํ สถานการณ์ในปัจจุบัน และการเตรียมความพร๎อมในการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎านการพัฒนาระบบราชการ โดยการ
แลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ระหวํางกัน ตลอดจนเรียนรู๎จากกรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เพื่อ
เป็นการสํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ ทาหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนาด๎านการพัฒนาระบบราชการของ
สํวนราชการตํางๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการอยํางมืออาชีพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของสํวน
ราชการ ให๎ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์
ประเทศอยํางเหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหมํ สถานการณ์ในปัจจุบันและการเตรียมความ
พร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
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๑.๕ ข้อตกลงการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด
สานักงาน ก.พ.ร ได๎กาหนดเปูาหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และ
แจ๎งให๎สถาบันฯ ทราบลํวงหน๎าเป็นประจาทุกปีงบประมาณ ซึ่งในชํวงเวลาที่ผํานมาตั้งแตํเดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕8 ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕9 สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบั น ฯ ได๎ ล งนามในข๎ อ ตกลงการใช๎ บ ริ ก าร
และการให๎บริการ จานวน ๑6 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบบริห ารจัดการของหนํว ยงานภาครัฐ ให๎ มีขีดสมรรถนะสูง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการยกระดับและพัฒนาสูํ
องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง เพื่อสํ งเสริ มและสนับสนุนสํว นราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเครือขํายพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐใน
การเป็นที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาองค์การของหนํวยงานภาครัฐ
2) โครงการถํายโอนภารกิจของสํ วนราชการสาหรับกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจและ
สังคมตามแนวทางการประเมินผลการถํายโอนภารกิจของสํวนราชทั้งหมด และเพื่อจัดทาข๎อเสนอแนะ และ
แนวทางแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับการดาเนินการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจและ
ด๎านสังคม
3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชํองทาง
ใหมํในการดึงดูดบุคคลผู๎มีความรู๎ ความสามารถเข๎าสูํระบบราชการ เพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็น
ข๎าราชการที่เกํงและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด๎านเป็นนักคิดที่
มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน ( Developer & Planner ) และ นักปฏิบัติ
(Operator) อยํางสมดุล รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการ
บริหารภาครัฐตํอไป และเพื่อให๎มีเวทีในการรวบรวมและถํายทอดองค์ความรู๎และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารภาครัฐในระหวํางผู๎บริหาร วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อให๎มีการ
บริหารองค์ความรู๎และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้งความรู๎ที่สั่งสมไว๎กับตัว ( Tacit Knowledge ) และความรู๎ที่
เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพื่อเสริมสร๎างขีดสมรรถนะในการบริหารรัฐของไทย
4) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชํองทางใหมํ
ในการดึงดูดบุคคลผู๎มีความรู๎ ความสามารถเข๎าสูํระบบราชการ เพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นราชการ
ที่เกํงและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด๎านเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์
(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน ( Developer & Planner ) และ นักปฏิบัติ (Operator) อยําง
สมดุล รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐตํอไป
และเพื่อให๎ มีเวทีในการรวบรวมและถํายทอดองค์ความรู๎และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริห ารภาครัฐ ใน
ระหวํางผู๎บริหาร วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อให๎มีการบริหารองค์ความรู๎
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้งความรู๎ที่สั่งสมไว๎กับตัว ( Tacit Knowledge ) และความรู๎ที่เปิดเผย (Explicit
Knowledge) เพื่อเสริมสร๎างขีดสมรรถนะในการบริหารรัฐของไทย
5) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชํองทางใหมํ
ในการดึงดูดบุคคลผู๎มีความรู๎ ความสามารถเข๎าสูํระบบราชการ เพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นราชการ
ที่เกํงและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด๎านเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์
(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน ( Developer & Planner ) และ นักปฏิบัติ (Operator) อยําง
๓๓
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สมดุล รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐตํอไป
และเพื่อให๎ มีเวทีในการรวบรวมและถํายทอดองค์ความรู๎และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริห ารภาครัฐ ใน
ระหวํางผู๎บริหาร วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อให๎มีการบริหารองค์ความรู๎
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้งความรู๎ที่สั่งสมไว๎กับตัว ( Tacit Knowledge ) และความรู๎ที่เปิดเผย (Explicit
Knowledge) เพื่อเสริมสร๎างขีดสมรรถนะในการบริหารรัฐของไทย
6) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่อประเมิน ผลการปฏิ บัติราชการตามคารั บรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของสํ ว นราชการและจั ง หวั ด ให๎ มี คุ ณ ภาพและเป็ น ที่ ย อมรั บ และเพื่ อ ติ ด ตาม
ความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2559 ของสํวน
ราชการและจังหวัด ที่มีการปฏิบัติราชการโดยมุํงผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน
7) โครงการศึกษาแนวทางการชาระคําธรรมเนียมการตํออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอตํออายุ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากฎหมายฉบับตํา งๆ ที่ได๎มีการกาหนดให๎ตํอใบอนุญาตและกาหนดคําธรรมเนียม
ในการตํอใบอนุญาตวํากฎหมายฉบับใดควรที่จะให๎มีการชาระคําธรรมเนียมการตํอใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอ
ตํอใบอนุญาตให๎เป็นไปตามมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อศึ กษาแนวทางของการชาระคําธรรมเนียมการตํอใบอนุญาตแทนการยื่นคา
ขอตํอใบอนุญาตตามมาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 และเพื่อยกรํางพระราชกฤษฎีกาการชาระคําธรรมเนียมการตํออายุในอนุญาตแทนการ
ยื่นคาขอตํอใบอนุญาต ตามที่มาตรา 12 แหํงพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558 กาหนด
8) โครงการการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหนํวยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากรณีตัวอยํางงานบริการภาครัฐที่ดี (Best Practices) ในประเทศและตํางประเทศ เกี่ยวกับ การอนุญาต
ทางราชการ ที่สามารถนามาใช๎ในการวัดและเปรียบเทียบ (Benchmarking) เพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
ความเหมาะสมของขั้นตอนและระยะเวลาของคูํมือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามคูํ มือสาหรับ
ประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ เพื่อนาไปปรับปรุงการให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสารวจความพึง
พอใจของประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนตํอการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ และเพื่อ
สํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐอานวยความสะดวกให๎กับประชาชนได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
9) โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสม
กับองค์การมหาชน และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่น อันสอดคล๎องกับหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี และ เพื่อเสริมสร๎างความรํวมมือระหวํางองค์การมหาชน หนํวยงานกลาง และหนํวยงานภาครัฐ
รูปแบบอื่นที่เกี่ยวข๎อง
10) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติ งานขององค์การมหาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)
๓๔
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เพื่อติดตามผลความก๎าวหน๎ าของการปฏิบั ติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ.2542 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (รอบ 6 เดือน) เพื่อให๎องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 สามารถจัดทาคารับรองการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ได๎อยํางเหมาะสม และเพื่อให๎การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 มีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ
11) โครงการสํงเสริมการสมัครและประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด๎านการบริหารราชการ
แบบมีสํวนรํวม ประจาปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ๎นและสร๎างแรงจูงใจให๎สํวนราชการระดับ
กรม/ เทียบเทํา และจังหวัดสํงเสริมการเปิดให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารราชการ ที่เป็นการมี
สํวนรํวมแบบรํวมมือกันในลักษณะหุ๎นสํวนการพัฒนา และเพื่อสํงเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของการ
เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารราชการไปสูํการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
12) โครงการงานสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการประชุม “คณะทางานเทียบเคียงผลการประเมินตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุด มศึกษา เพื่อใช๎ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา” ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
13) โครงการพัฒนาต๎นแบบยุทธศาสตร์จังหวัด /กลุํมจังหวัด พ.ศ.2561-2564 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดทาต๎นแบบยุทธศาสตร์ของจังหวัด/กลุํมจังหวัดอยํางเป็นรูปธรรม
14) โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเชิงลึกในด๎านประสิทธิภาพการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ
ของไทยในปัจจุบัน และระบุปัญหาประสิทธิภาพภาครัฐที่มีความสาคัญ ตลอดจนจัดลาดับความสาคัญของ
ปั ญหาที่จ ะต๎ องเรํ งดาเนิ น การแก๎ไ ข เพื่อศึก ษาแนวทางการยกระดั บประสิ ทธิภ าพการดาเนินงานนของ
หนํวยงานภาครัฐในตํางประเทศที่เป็นต๎นแบบที่ดี (Leading Practice) และเสนอแนวทางการยกระดับ
ประสิทธิภาพการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ตลอดจนเครื่องมือในการปรับปรุงวิธีการทางานภายใน
องค์กร และแผนการดาเนินงานที่สามารถผลักดันให๎เกิดผลเป็นรูปธรรมได๎ภายในระยะเรํงดํวน (Quick Win)
เพื่อวัดระดับประสิทธิภาพการดาเนินงานของสานักงาน ก.พ.ร. ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) โดยการส ารวจความคาดหวังและความพึงพอใจของผู๎ มีสํ ว น
เกี่ยวข๎องฝุายตําง ๆ และเสนอแนวทางการปรับปรุงการดาเนินงานในอนาคต เพื่อให๎คาปรึกษาแนะนา (Point
of view) ในประเด็นการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี อันจะ
นาไปสูํความเป็นเลิศในการให๎บริการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐอื่น ๆ ที่สาคัญ
15) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับปรุงและดาเนินการหลักสูตรการเสริมสร๎างและ
พัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด๎านการบริหารสาหรับหนํวยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental) บนหลักการ
ของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและนโยบายรัฐบาล และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ประเทศอยํางเหมาะสม
ทันสมัย สอดคล๎องกับการบริหารภาครัฐแนวใหมํ สถานการณ์ในปัจจุบัน และการเตรียมความพร๎อมในการ
เป็นประเทศในประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒ นาและยกระดับมาตรฐานข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎ มี
ความรู๎ ค วามสามารถในการปฏิ บั ติห น๎ าที่ ด๎ า นการพั ฒ นาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ ย นความรู๎ แ ละ
ประสบการณ์ระหวํางกัน ตลอดจนเรียนรู๎จากกรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เพื่อเป็ นการ
สํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ทาหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนาด๎านการพัฒนาระบบราชการ
ของสํวนราชการตํางๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการอยํางมืออาชีพ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ
๓๕
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ราชการของสํวนราชการ ให๎ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว๎ในพระราชกฤษฎี กาวําด๎วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และนโยบายรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทยให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศอยํางเหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎องกับการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหมํ สถานการณ์ในปัจจุบันและการเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
16) โครงการสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัลประจาปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให๎
สํวนราชการ ผู๎ที่เกี่ยวข๎องและประชาชนได๎รับทราบความก๎าวหน๎าของการพัฒนาระบบราชการ และสะท๎อน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่ผํานมา อันจะเป็นการผลักดันให๎เกิดการขยายผลการพัฒนา
ระบบราชการอยํางกว๎างขวางตํอเนื่องและเป็นรูปธรรม

(๒) การวิจัยและพัฒนา
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
การวิจัยและพัฒนา
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎ มีการพัฒนาหลักสูตรอบรม
Public Course ที่มุํงเน๎นหลักสูตรที่สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ได๎ริเริ่มและจัดให๎มี หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนัก
บริ หารระดั บสูง ขึ้น เพื่อมุํงเน๎ นและสํงเสริมให๎ ผู๎ บริหารของหนํวยงานภาครัฐ อาทิ สํ วนราชการ จังหวัด
องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และอื่นๆ ตลอดจนผู๎บริหารของภาคเอกชน
และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และการกากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี อันจะนาไปสูํการพัฒนา
งานและพัฒนาตน ให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องเหมาะสม และได๎มอบหมายให๎สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ภายใต๎สังกัดของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู๎ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกลําวนี้
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎มอบหมายให๎สถาบันฯ ได๎ดาเนินการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง ที่ได๎รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. 1)
ซึง่ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุํงเน๎นและสํงเสริมให๎ผู๎บริหารของหนํวยงาน ได๎แกํ สํวนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และอื่นๆ ตลอดจนผู๎บริหารของภาคเอกชนและประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการกากับ
ดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎ านเมืองที่ดี อันจะนาไปสูํการพัฒนางานและพัฒนา
ตนให๎เป็ นไปอยํ างถูกต๎องเหมาะสมตํอไป รูปแบบของการอบรม มี 3 สํว น ได๎แกํ การเรียนรู๎ในห๎ องเรียน
การจั ด ท าเอกสารวิ ช าการสํ ว นบุ ค คล และการศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ โดยการเรี ย นรู๎ ใ นห๎ อ งเรี ย น
ประกอบด๎วย 7 หมวด ได๎แกํ
หมวดที่ 1 ภาพรวมของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หมวดที่ 2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หมวดที่ 3 แนวโน๎มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
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หมวดที่ 4 นโยบายสาธารณะ
หมวดที่ 5 การบริหารภายใต๎โลกแหํงการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 6 ภาวะผู๎นา
หมวดที่ 7 สรุปรวมยอด
สถาบั น ฯ ได๎ ด าเนิ น การจั ด อบรมหลั ก สู ต รการบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี เ พื่ อ การพั ฒ นา
อยํ า งยั่ ง ยื น ส าหรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง รุํ น ที่ ๑ ระหวํ า งวั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ – 31 สิ ง หาคม 2556
ณ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 8 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํ ายในการฝึ กอบรมตลอดหลักสูตร
จานวน 80,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 1 จานวน ทั้งสิ้น 74 คน แบํงตามลักษณะของหนํวยงาน ได๎แกํ
สํวนราชการและจังหวัด สถาบันอุดมศึก ษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เอกชน
องค์ ก รอิ ส ระและอื่ น ๆ ซึ่ ง มี ผู๎ เ ข๎ า รั บ การอบรมที่ เ ป็ น ผู๎ ผํ า นการอบรมทั้ ง หมด 73 คน และมี พิ ธี ม อบ
ประกาศนียบัตรโดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันฯ ได๎ดาเนินการจัดอบรมหลั กสู ตรการบริห ารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ – 30
กันยายน 2558 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน
โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายใน
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 100,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 2 จานวน ทั้งสิ้น 81 คน แบํงตาม
ลั ก ษณะของหนํ ว ยงาน ได๎ แ กํ สํ ว นราชการและจั ง หวั ด สถาบั น อุ ดมศึ ก ษา องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น
รัฐ วิส าหกิจ องค์การมหาชน เอกชน องค์กรอิส ระและอื่นๆ และได๎ รับมอบประกาศนียบัตร โดย ฯพณฯ
พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อ
การพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง
ผลการดาเนิ น งานจัด การอบรมที่ผ ํา นมา หลัก สูต รฯ ได๎รับ การตอบรับ เป็น อยํา งดี ทาให๎
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต รการบริห ารกิจ การบ๎า นเมือ งที่ดีเ พื่อ การ
พัฒ นาอยํางยั่งยื น สาหรับ นัก บริห ารระดับ สูง ได๎มีก ารทบทวนเพื่อปรับ ปรุงหลักสูตรฯ ให๎เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล๎อ มในปัจ จุบัน ที่เ ปลี่ย นแปลงไป เพื่อ ให๎ก ารดาเนิน โครงการมีค วามเหมาะสมสอดคล๎อ งกับ
สถานการณ์ที่เป็น อยูํเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึง ได๎ดาเนินการจัดอบรม
หลั ก สู ต รการบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี เ พื่ อ การพั ฒ นาอยํ า งยั่ ง ยืน ส าหรับ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง รุํ น ที่ 3
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหวํางวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2559 ณ สถาบันวิชาการที
โอที ถนนงามวงศ์วาน มีผู๎เข๎ารับการอบรมทั้งสิ้น จานวน 70 คน แบํงตามลักษณะของหนํวยงาน ได๎แกํ
สํวนราชการและจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เอกชน
องค์กรอิสระและอื่นๆ มีคําใช๎จํายในอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 100,000 บาทตํอคน และกาหนดให๎มี
การศึก ษาดูง านในประเทศ และศึก ษาดูง านตํา งประเทศ (โดยสมัค รใจ) ซึ่งกาหนดให๎มีคําใช๎จํายสาหรั บ
การศึกษาดูงานตํ างประเทศ จานวน 120,000 บาท ทั้ง นี้ สถาบัน ฯ ได๎ดาเนิน การจัด อบรมหลั กสู ตรการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูงมาแล๎ว ทั้งสิ้นจานวน 3 รุํน
(ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน) และจะมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพ
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และมุํงหวังวําจะสามารถสนับสนุนให๎เกิดการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาอยํางยั่งยืนให๎กับนักบริการ
ระดับสูงในรุํนตํอ ๆ ไป
ปัจจุบันสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ยังได๎เตรียมความพร๎อม
สาหรับการปรับตัวเข๎าสูํการเป็น Excellent Center ของสานักงาน ก.พ.ร. ภายใต๎แนวความคิด “ประเทศไทย
จาเป็นต๎องมี GG Excellent Center” เพราะสาเหตุหนึ่งที่ประเทศไทยมีปัญหาในชํวงที่ผํานมาเกิดจากขาด
การบริหารจัดการในด๎าน Good Governance สถาบันฯ เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ หรือที่เรียกวํา
“SDU” ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็น GG Excellent Center ของประเทศไทยได๎ และจะต๎องพัฒนาการหารายได๎ให๎
เพียงพอตํอคําใช๎จํายในการบริหารจัดการเพื่อเป็น Center of Excellence ด๎าน Good Governance ของ
ประเทศไทยและเป็น SDU ต๎นแบบในการให๎บริการด๎าน Good Governance ชํวยให๎หนํวยงานราชการ
สามารถพัฒนาเรื่อง Good Governance ได๎ดีขึ้น ดังนั้น สถาบันฯ จึงได๎มีการพัฒนาการเรียนรู๎ โดยมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู๎ เกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวิชาการ ในการศึกษาค๎นคว๎า สร๎างนวัตกรรม/
องค์ความรู๎ เกี่ยวกับ Good Governance โดยจะมีผู๎เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ถํายทอดองค์ความรู๎
ออกสูํภาคราชการเพื่อนาไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอระบบราชการตํอไป
การสารวจความพึงพอใจ
สถาบั นสํ งเสริ มการบริ หารกิจการบ๎านเมืองที่ ดี ส านั กงาน ก.พ.ร. มีหน๎าที่ในการให๎ บริ การทาง
วิชาการ สนับสนุนงานด๎ านการขับเคลื่ อนการพัฒนาระบบราชการและสํ งเสริมการพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยการให๎คาปรึกษา ให๎บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาแกํหนํวยงาน
ของรั ฐ และหนํ วยงานภาคเอกชน ในด๎ านการบริ หารและการจั ดการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการท างานของ
หนํวยงานให๎สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดาเนินงานของ
องค์กรให๎สอดรับกับแนวทางการบริหารราชการแผํนดิน และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หนํวยบริการรูปแบบพิเศษมีเปูาหมายให๎บริการหนํวยงานเจ๎าสังกัดเป็นหลัก และหากมีกาลัง
การผลิตสํวนเกิน จึงจะให๎บริการหนํวยงานอื่นและประชาชนได๎ ปัจจุบันสถาบันฯ ได๎ให๎บริการหนํวยงาน
เจ๎าสังกัด คือ สานักงาน ก.พ.ร. และมีกาลังผลิตสํว นเกินที่ได๎ให๎บริการกับสํว นราชการ องค์การมหาชน
และหนํว ยงานเอกชน ในโครงการตํา งๆ ได๎แ กํโ ครงการนัก บริห ารการเปลี ่ย นแปลงรุ ํน ใหมํ (นปร.)
โครงการอื่น ๆ ของสานักงาน ก.พ.ร. โครงการของหนํวยงานอื่นๆ และโครงการฝึกอบรม เป็นต๎น ดังนั้น
การให๎บริการถือเป็นสิ่งสาคัญในการดาเนินงานของสถาบันฯ และเพื่อให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและเกิด
ประโยชน์ส ูง สุด สถาบัน ฯ ได๎มีก ารสารวจความพึง พอใจของผู ๎รับ บริก ารตํอ การให๎บ ริก ารของสถาบัน
สํง เสริม การบริห ารกิจ การบ๎า นเมือ งที่ดี ส านัก งาน ก.พ.ร. เพื่อสารวจความคิดเห็ น ความพึงพอใจ และ
ข๎อเสนอแนะของผู๎รั บ บริการ ตํอการปฏิบัติงานของสถาบันฯ และนาข๎อมูล ที่ ได๎รับไปพัฒ นาคุณภาพการ
ให๎บริการที่ดีขึ้น เพื่อให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการให๎บริการของสถาบันฯ
การสารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการของสถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 พบวํา
จานวนผู๎ตอบแบบสารวจความพึงพอใจตํอการให๎บริการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. มีทั้งสิ้น 157 คน แบํงเป็น ๕ กลุํมเปูาหมาย ดังนี้
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กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
๑. ผู๎บริหารสานักงาน ก.พ.ร.
๒. ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ)
๓. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 9 และ รุํน 10)
๔. ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง)
๕. ผู๎รํวมดาเนินงาน
- ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ
- วิทยากรของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
รวม

จานวนตัวอย่าง
(คน)
6
68
60
6
17
157

ผลคะแนนเฉลี่ ย และระดั บ ความพึ ง พอใจของผู๎ รั บบริ การ ได๎ แกํ ผู๎ บ ริ ห ารส านั กงาน ก.พ.ร
มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.33 มีความพึงพอใจระดับปานกลาง, ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบ
โครงการ) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.65 มีความพึงพอใจมาก, นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 9 และ
รุํน 10) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.10 มีความพึงพอใจระดับมาก, ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ
4.08 มีความพึงพอใจระดับมาก และผู๎รํวมดาเนินงาน มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.26 มีความ พึงพอใจระดับ
มากที่สุด โดยมีผลสรุปในแตํละด๎าน ดังนี้
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ
- บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถให๎บริการได๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
สามารถตอบข๎อซักถาม ให๎คาแนะนาและชํวยแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมเจ๎าหน๎าที่มีบุคลิกภาพ ลักษณะการสื่อสารและ
การแตํงกายที่ สะท๎อนความเป็ นมื ออาชี พ และมี ความกระตื้อรือร๎น เอาใจใสํ เต็ มใจตํ อการให๎ บริ การ/ข๎อมู ล
(Service Mind) สรุปผลกลุํมเปูาหมายมีความพึงพอใจตํอเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ ดังนี้
๑. ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจระดับมาก
๒. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 9 และ รุํน 10) มีความพึงพอใจระดับมาก
๓. ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) มีความพึงพอใจระดับมาก
๔. ผู๎รํวมดาเนินงาน ประกอบด๎วย ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ และวิทยากรของ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
- กระบวนการดาเนินการตํางๆ ของสถาบั นฯ มีความสะดวก รวดเร็ว เชํน การจัดซื้อจัดจ๎าง
การขออนุมัติและดาเนินกิจกรรมตํางๆ การเบิกจํายเงิน เป็นต๎น และการทางาน หรือดาเนินโครงการ/กิจกรรม
ตํางๆ เป็น ไปตามระยะเวลาที่กาหนด สรุ ปผลกลุํมเปูาหมายมีความพึงพอใจตํอกระบวนการขั้นตอนการ
ให๎บริการ ดังนี้
1. ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจระดับมาก
2. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 9 และ รุํน 10) มีความพึงพอใจระดับมาก
3. ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) มีความพึงพอใจระดับมาก
4. ผู๎รํ วมดาเนิ นงาน ประกอบด๎วย ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ และวิท ยากรของ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด
๓๙
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ความพึงพอใจต่อสิ่งอานวยความสะดวก
- สถาบัน ฯ จัด สิ ่ง อานวยความสะดวก อุป กรณ์เ ครื่อ งมือ ในการสนับ สนุน การดาเนิน งาน
กิจ กรรม/โครงการอยํางเหมาะสม และสถานที่ในการติดตํอรับบริการมีความเหมาะสมสะดวกตํอการรับ
บริการ สรุปผลกลุํมเปูาหมายมีความพึงพอใจตํอสิ่งอานวยความสะดวก ดังนี้
1. ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจระดับมาก
2. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 9 และ รุํน 10) มีความพึงพอใจระดับมาก
3. ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) มีความพึงพอใจระดับมาก
4. ผู๎รํวมดาเนินงาน ประกอบด๎วย ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ และวิทยากรของ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มีความพึงพอใจระดับมาก
ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ
- สถาบันฯ ให๎บริการหรือสนับสนุนให๎การดาเนินกิจกรรม/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว๎และเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย สรุปผลกลุํมเปูาหมายมีความพึงพอใจตํอคุณภาพการบริการ ดังนี้
1. ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจมาก
2. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 9 และ รุํน 10) มีความพึงพอใจมาก
3. ผู้รับบริการ (ผู้ว่าจ้าง) มีความพึงพอใจมากที่สุด
4. ผู๎รํวมดาเนินงาน ประกอบด๎วย ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ และวิทยากรของ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มีความพึงพอใจมากที่สุด
จากผลสรุ ปการส ารวจความพึ งพอใจตํ อการให๎ บริ การของสถาบั นสํ งเสริ มการบริ หารกิ จการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. จะเห็นได๎วํา ผู๎รับบริการ ซึ่งได๎แกํ ผู๎รํวมดาเนินงาน ประกอบด๎ว ย ที่ปรึกษา/
นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ และวิทยากรของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มีความ
พึง พอใจมากที ่ส ุด ตํ อ การให๎ บ ริ ก ารของสถาบั นฯ ล าดั บตํ อ มาผู้ รั บบริ การ (ผู้ ว่ า จ้ าง) นัก บริห ารการ
เปลี่ย นแปลงรุํนใหมํ (รุํน 9 และ รุํน 10) และข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) ที่มี
ความพึงพอใจมาก และผู ๎บ ริห ารส านัก งาน ก.พ.ร. ที่ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง สามารถสรุ ปได้ว่ า
ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสถาบันฯ อยู่ในระดับมากที่สุดมาถึงระดับ
ปานกลาง โดยได๎มีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ข้าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
1. ควรปรับปรุงประสิทธิภาพการดาเนินงาน ในกรณีที่มีปริมาณงานมากเกินไป สํงผลตํอคุณภาพ
ของงาน
2. เจ๎าหน๎าของสถาบันฯ นอกจากจะมีทักษะทางด๎าน service แล๎วยังต๎องมีความรู๎ความสามารถใน
งานวิชาการมากขึ้น
3. ต๎องสะสมองค์ความรู๎จากวิทยากรในรูปแบบ (PPT) เพื่อชํวยให๎สามารถใช๎บริการซ้าได๎โดยไมํ
ต๎องจ๎างวิทยากร
4. ปรับปรุงด๎านทักษะ ความรู๎ บุคลิกภาพ ในการทางาน สามารถทางานเชิงรุก แบบมืออาชีพ
5. ปรั บ ปรุ ง ด๎ า นการน าข๎ อ มู ล ลงจากไฟล์ วิ ท ยากร ต๎ อ งมี ก ารปู อ งกั น การจั ด การด๎ า นไวรั ส
คอมพิวเตอร์ให๎มากขึ้น
๔๐
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6. ปรั บ ปรุ งเรื่ องเวลาสํ งมอบงานผลงานตามงวดงาน เนื่องจากมีเ วลามากเกินไป ควรใช๎เวลา
ตรวจสอบผลงานให๎มีคุณภาพ
7. ในการจัดทารายงานสรุปการประชุมควรสรุปให๎เป็นประเด็น จัดทารูปแบบเนื้อหาให๎สวยงาม
ตรวจคาถูกผิด เว๎นวรรคให๎ถูกต๎องเหมาะสม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 ถึง 10
1. ปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับการปฏิบัติราชการและสามารถนาไปปฏิบัติได๎จริง
2. เพิ่มชํองทางหรืออานวยการบริการที่หลากหลายขึ้นเหมาะสม เป็นเซนเตอร์หรือที่พัก บุคคลที่
สามารถติดตํอได๎ ณ ภูมิภาค ตํางประเทศ
3. ปรับปรุงด๎านการจัดเก็บข๎อมูลแตํละหนํวยงาน ควรพัฒนาฐานข๎อมูลที่มีความทันการณ์
นําเชื่อถือ และมีการจัดการให๎เหมาะสมมีความชัดเจนของข๎อมูล
4. ควรมีการอัพเดตข๎อมูลแบบฟอร์มตํางๆ ที่ นปร.ใช๎ให๎เป็นปัจจุบัน และสามารถดาวโหลดได๎จาก
หน๎าเว็บไซต์
5. พัฒนาเรื่องการจัดการภายในของหนํวยงาน ให๎แสดงข๎อคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงงานได๎
6. ต๎องการให๎มีการแจกสาเนาสื่อการอบรมในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลผํานอีเมล์และพิมพ์สาเนาสื่อ
อบรมลงบนสองหน๎ากระดาษเพื่อลดภาระการใช๎กระดาษ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ผู้รับบริการ (ผู้ว่าจ้าง)
พัฒนาปรับปรุงรูปแบบให๎บริการเชํน ควรจัด workshop, จัดให๎บริการคลินิกให๎คาปรึกษา
ข๎อมูล, จัดทาแนวกรณีศึกษาจากผู๎มีประสบการณ์จริงเพื่อเผยแพรํได๎อยํางถูกต๎องและกว๎างขวาง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ ผู้ร่วมดาเนินงาน
1. ปรับปรุงด๎านการบริการ การสื่อสาร ประสานงานในเรื่องตารางเรียนของ นปร.ให๎เป็นไปได๎ควร
เป็นแบบ online ที่โค๎ชสามารถ click เข๎าไปดูได๎ ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ
2. พัฒนาความต๎องการออกสูํตลาด ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ
3. จัดทาโครงการเผยแพรํตํางๆ หรืออาจสรุปยํอๆลงเว็บไซต์เพื่อสามารถศึกษาเป็นกรณีตัวอยําง
ได๎ ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9 ถึง 10
1. ปรับปรุงหลักสูตรให๎สอดคล๎องกับการปฏิบัติราชการและสามารถนาไปปฏิบัติได๎จริง
2. เพิ่มชํองทางหรืออานวยการบริการที่หลากหลายขึ้น เป็นเซนเตอร์ บุคคลที่สามารถติดตํอได๎
ณ ภูมิภาคตํางประเทศ
3. ปรับปรุงด๎านการจัดเก็บข๎อมูลแตํละหนํวยงาน ควรพัฒนาฐานข๎อมูลที่มีความทันการณ์นําเชื่อถือ
และมีการจัดการให๎เหมาะสมมีความชัดเจนของข๎อมูล
4. ควรมีการอัพเดตข๎อมูลแบบฟอร์มตํางๆ ที่ นปร.ใช๎ให๎เป็นปัจจุบัน และสามารถดาวโหลดได๎จาก
หน๎าเว็บไซต์
5. พัฒนาเรื่องการจัดการภายในของหนํวยงาน ให๎แสดงข๎อคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงงานได๎
6. ต๎องการให๎มีการแจกสาเนาสื่อการอบรมในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลผํานอีเมล์และพิมพ์สาเนาสื่อ
อบรมลงบนสองหน๎ากระดาษเพื่อลดภาระการใช๎กระดาษ

๔๑
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(๓) โครงการในอนาคต
สถาบั น สํ งเสริ มการบริ ห ารกิจการบ๎า นเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีลั ก ษณะเป็นหนํว ยงาน
ให๎บริการภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระ แตํไมํมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีเปูาหมายให๎บริการ
สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก ในการดาเนินงานของสถาบันฯ สามารถเรียกเก็บคําบริการจากสานักงาน ก.พ.ร.
หรือลูกค๎าผู๎รับบริการอื่นๆ ได๎ แตํไมํมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไร และไมํนาสํงรายได๎เข๎ารัฐโดยตรง แตํ
จาเป็นต๎องเลี้ยงตัวเองได๎ และสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งเพื่อสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี สํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อเสริ มสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ดังนั้น เพื่อให๎การดาเนินงานของสถาบันบรรลุตาม
วัตถุป ระสงค์ของการจั ดตั้ง สถาบั น ฯ จึ งได๎มีการวางแผนการดาเนินงานโครงการในอนาคต ที่มีลั กษณะ
สอดคล๎ องและตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ในการสนับสนุนการสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยสถาบันฯ มีแผนการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และคาดวําจะ
มีรายได๎ รวมทั้งสิ้น ๑๕๐,๗๐๖,๕๐๐.- บาท ดังนี้
โครงการ

หน่วยงาน

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 9 – ๑1
สานักงาน ก.พ.ร

งบประมาณ
(บาท)
41,376,610

โครงการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการตามพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สานักงาน ก.พ.ร

16,752,400

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมรรถนะสูง (PMQA)

สานักงาน ก.พ.ร

4,506,200

โครงการประเมินผลสํวนราชการและจังหวัด

สานักงาน ก.พ.ร

14,978,030

โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่
มิใชํสํวนราชการ

สานักงาน ก.พ.ร

194,480

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

สานักงาน ก.พ.ร

4,485,580

โครงการศึกษาระบบราชการเพื่อเตรียมความพร๎อมในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย

สานักงาน ก.พ.ร

2,000,000

โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี

สานักงาน ก.พ.ร

4,750,000

โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central BizBox)

สานักงาน ก.พ.ร

7,493,200

๔๒
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โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามคาขอจากหน่วยงานอื่น
โครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน
กระทรวง
อุตสาหกรรม
โครงการประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ของสานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

1,460,000
960,000

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

สานักงานเลขาธิการ
สภาผู๎แทนราษฎร

๒,2๐๐,๐๐๐

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง (นบก)” รุํนที่ 12

กระทรวงคมนาคม

3,220,000

โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การมีสํวนรํวมของกรมชลประทาน

กรมชลประทาน

3,000,000

โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมชลประทาน สูํองค์กรอัจฉริยะ (Change
management for RID intelligent Organization)

กรมชลประทาน

16,000,000

โครงการประเมินผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความโปรํงใส

กระทรวงคมนาคม

3,000,000

โครงการศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแหํงชาติ

การทํองเที่ยงแหํง
ประเทศไทย

10,000,000

โครงการอบรมทางไกลหลักสูตร "บรรษัทภิบาลสาหรับผู๎ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยํอม"

บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยํอม (บสย.)

800,000

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสถาบันฯ
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
สถาบันฯ
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุนํ ที่ 4
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
สถาบันฯ
สาหรับนักบริหารระดับกลาง รุํนที่ 1
สถาบันฯ
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
สาหรับนักบริหารระดับกลาง

6,5๐๐,๐๐๐
2,000,000
2,000,000

๔๓
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(๔) การจัดการ
๔.๑ โครงสร้างการจัดการ
สถาบั น ฯ ก ากั บ ดู แ ลโดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบั น ฯ ภายใต๎ โครงสร๎ า งประกอบด๎ ว ย
คณะกรรมการ จานวน ๕ ชุด ดังนี้
๑) คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๒) คณะกรรมการตรวจสอบ
๓) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
๔) คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
๕) คณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการอุทธรณ์
สถาบันฯ มีการจัดโครงสร๎างการบริหาร ตามมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวั นที่ 31 พฤษภาคม
2559 แบํ งออกเป็ น 4 ฝุาย 1 ศูนย์ และงาน 1 ได๎แกํ ฝุายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ (ฝุ าย นปร.) ฝุายโครงการโครงการของสานกงาน ก.พ.ร. ฝุายโครงการอื่น ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การเรียนรู๎ และงานตรวจสอบภายใน
1) ฝุายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (ฝุาย นปร.)
2) ฝุายโครงการโครงการของสานกงาน ก.พ.ร.
3) ฝุายโครงการอื่น
4) ฝุายสานักงาน ประกอบด๎วย
 สํวนงานบุคคล
 สํวนงานการเงิน
 สํวนงานการบัญชี
 สํวนงานสารสนเทศ
 สํวนงานพัสดุ
 งานบริหารทั่วไป
5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู๎
6) งานตรวจสอบภายใน

มีรูปแบบโครงสร๎าง และอัตรากาลังเป็นไปตามแผนภาพที่ ๕

๔๔
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แผนภาพที่ ๕ โครงสร๎างการบริหารและอัตรากาลังของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุ ปัจจุบันใช้โครงสร้างการบริหารและอัตรากาลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

๔๕
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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
๒. คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
องค์ประกอบ
1.1 คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ตามประกาศสานักงาน ก.พ.ร. มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) เลขาธิการ ก.พ.ร.
ประธานกรรมการ
2) ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
3) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
กรรมการ
4) นายกุลิศ สมบัติศิริ
กรรมการ
5) ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี กรรมการและเลขานุการ
(นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์)
1.2 ตํอมา นายกุลิศ สมบัติ ศิริ กรรมการ ได๎ลาออก คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ จึงได๎
แตํงตั้งนายมนัส แจํมเวหา เป็นกรรมการ ตามประกาศสานักงาน ก.พ.ร. มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) เลขาธิการ ก.พ.ร.
ประธานกรรมการ
2) ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
3) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
กรรมการ
4) นายมนัส แจํมเวหา
กรรมการ
5) ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี กรรมการและเลขานุการ
(นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์)
อานาจหน้าที่
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ มีอานาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ให๎ดาเนินกิจการให๎เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ที่กาหนดไว๎ ซึ่งรวมถึง
๑) กาหนดนโยบายและเปูาหมายการดาเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบแผนการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ
๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบันฯ
๓) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ
หรือข๎อกาหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ
๔๖
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๔) ตีความและวินิ จ ฉัย 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 สํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎ าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อเสริ มสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําว สถาบันฯ มี
อานาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้
๑) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิ จ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อให๎การดาเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
๒) จัดให๎มีแผนการดาเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการดาเนินงานของสถาบันฯ
๓) พัฒนาสถาบัน ให๎มีความก๎าวหน๎าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
๔) ปรับปรุงโครงสร๎างและระบบบริหารจัดการสถาบัน ให๎มีความทันสมัยและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
๕) วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการดาเนินการของสถาบันฯ ในมิติตําง ๆ เพื่อให๎ทราบถึง
สถานภาพขององค์กรเป็นระยะ
๖) กาหนดอัตราการเรียกเก็บคําธรรมเนียม คําบารุง คําตอบแทน หรือคําบริการในการดาเนินกิจการ
๗) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอตํอ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

7/๕8
8/๕8
๑/59

13 ต.ค. 58
14 ธ.ค. ๕8
27 ม.ค. ๕9

จานวนกรรมการที่ จานวนกรรมการที่ ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการประชุม
5
100
๔
๑
๘๐
5
100
๔๗

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ครั้งที่
๒/๕9
๓/๕9
๔/๕9
๕/๕9
6/๕9
7/59

จานวนกรรมการที่ จานวนกรรมการที่ ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการประชุม
2 มี.ค. ๕9
5
100
๒5 เม.ย. ๕9
5
100
13 พ.ค. ๕9
5
100
13 ก.ค. ๕9
5
100
29 ส.ค. ๕9
5
100
20 ก.ย. ๕9
5
100
วันที่

ตารางที่ ๖ แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอานวยการสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

นายพชร อนันตศิลป์
ร๎อยตารวจตรี พงศกร มีพันธุ์
นายต๎นพงศ์ ตั้งเติมทอง
นางณริศรา จันทรภูมิ
ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ตามที่ผู๎อานวยการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

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 เป็นไปอยําง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
๔) สํ งเสริ ม ผลั กดั น ความเป็ น อิส ระและศั กยภาพส าหรับผู๎ ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ให๎
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางเที่ยงตรง เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
๕) ให๎ความเห็นและข๎อเสนอแนะในการจัดทาแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
พร๎อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนตําง ๆ
๖) เสนอรายงานผลการตรวจสอบและสรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจสอบให๎ คณะกรรมการ
อานวยการสถาบันฯ ทราบทุก ๖ เดือน
๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
๔๘

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
จานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
1/2559 19 ม.ค. 59
5
2/2559 19 พ.ค. 59
5
3/2559 23 มิ.ย. 59
5
ครั้งที่

วันที่

จานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม
-

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
100
100
100

ตารางที่ ๗ แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
องค์ประกอบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
๒) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
๓) นางประภาศรี บุญวิเศษ
๔) นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
๕) ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันตามที่ผู๎อานวยการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อานาจหน้าที่
๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันฯ และผู๎อานวยการสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการทีค่ ณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ กาหนด
๒) ให๎ข๎อมูลและข๎อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแกํสถาบันฯ เพื่อ
สํงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันฯ และของผู๎อานวยการ
สถาบันฯ
๓) เสนอรายงานผลการติ ดตามและประเมินผลและสรุปประเด็น ส าคั ญจากการตรวจสอบให๎
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ทราบปีละ ๒ ครั้ง
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

5/๕8
1/59
2/๕9

21 ธ.ค. ๕8
21 ม.ค. 59
18 เม.ย. ๕9

จานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
๕
๕
๕

จานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม
-

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๔๙

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ครั้งที่

วันที่

3/๕9
4/๕9

3 พ.ค. ๕9
10 ส.ค. ๕9

จานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
4
4

จานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม
1
1

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
80
80

ตารางที่ ๘ แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
4. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
องค์ประกอบ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานกรรมการ
2. ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
3. นายวรัชญ์ เพชรรํวง
กรรมการ
4. นางดารุณีย์ เผําสุวรรณ
กรรมการ
5. นางศศิธร สีมาวงศ์
กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ จาวรุํงวณิชสกุล
กรรมการ
7. นางสาวศิรินันท์ โต๏ะนาค
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพนรัตน์ สุวรรณสายะ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
9. นางสาวปานบุลินณ์ ทิพนาค
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.
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) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจ การบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย

๕๐

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

1/59
๒/59
๓/๕9
๔/๕9
๕/๕9
๖/59

25 ก.พ. ๕9
2๖ เม.ย. 59
18 พ.ค. ๕9
3๐ มิ.ย. ๕9
๒๒ ก.ค. ๕9
22 ก.ย. 59

จานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
๙
๙
๙
๘
๙
๙

จานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม
-

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
88.89
๑๐๐
๑๐๐

5. คณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์
องค์ประกอบ
คณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้
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 ารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๒) เรียกบุคคลที่เกี่ยวข๎องมาชี้แจงตํอคณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการอุทธรณ์
๓) แตํงตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการใดๆ อันอยูํในอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาร๎อง
ทุกข์และการอุทธรณ์
๔) ปฏิบัติหน๎าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์ - ไมํมีการประชุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

๕๑
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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.
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 ภูํชอุํม
ที่ได๎พ๎นวาระตามคาสั่ง คสช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557)
(2) ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล (รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นายอารีพงศ์ ภูํชอุํม ที่ได๎
พ๎นวาระ ตามประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่องแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือน มีพระบรมราช
โองการโปรดเกล๎ า ฯ ให๎ น ายอารีพงศ์ ภูํช อุํม ข๎าราชการพลเรือนสามัญ พ๎นจากตาแหนํง
เลขาธิการ ก.พ.ร. ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
ง. ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 3 กันยายน 2558 – 30 กันยายน 2559
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการ ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา ปริญปริญญาตรี
นิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2521
ปริญญาโท
LL.M. (Comparative Law) Southern Methodist
University, Dallas, U.S.A. พ.ศ. 2527
คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ในช่วงเวลานี้ ได้แก่
๑) นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
2) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
ที่ปรึกษาประจาสานักนายกรัฐมนตรี
3) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
4) นายมนัส แจํมเวหา
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
5) ผู๎อานวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้)
๕๒
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๔.๒ การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในการสรรหากรรมการอานวยการสถาบันฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่วํางลงหรือแตํงตั้งเพิ่ม อาศัย
อานาจตามความข๎อ ๙ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริ หารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
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
ของหนํวยงานรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕5๓ 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 หรือผู๎เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ๎างกับสถาบัน
๑.๘ ไมํเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแขํงขันกับกิจการ
ของสถาบัน ทัง้ นี้ ไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๑ เป็นผู๎สาเร็จการศึกษาไมํต่ากวําระดับปริญญาโท
๒.๒ มีความรู๎ ความเข๎าใจและประสบการณ์ในงานด๎านการพัฒนาองค์การ ระบบงาน การพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานและการติดตามประเมินผล การบริหารงานวิจั ยและพัฒนา และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู๎และสนับสนุนการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตามนโยบายของ
สานักงาน ก.พ.ร.
๕๓
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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
๒.๕ เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการด๎านการบริหารองค์การและการพัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 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 เสนอเปูาหมาย 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 การทาสัญญา
จ๎างอาจทาปีตํอปี
๔.๒ หากผู๎สมัครได๎รับการพิจารณาคัดเลือกให๎ ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริม การ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีแล๎ว จะต๎องได๎รับการประเมินผลทดลองงานภายในระยะเวลา ๖ เดือน
คํ า จ๎ า งและผลประโยชน์ ต อบแทนของผู๎ อ านวยการสถาบั น ฯ ขึ้ น อยูํ กั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณ์ของผู๎สมัคร ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๕๔
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๕. วิธีการสรรหา
คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎
พิจารณาเลือกสรรผู๎ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประเมินความรู๎ ความสามารถของผู๎ที่เห็นควรได๎รับการแตํงตั้ง
ให๎ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๔.๓ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
๑. คําตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ได๎แกํ
คําเบี้ยประชุม รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 282,000 บาท
๒. ตามระเบียบคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๒๑ กาหนดให๎เป็นอานาจและหน๎าที่ของ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการกาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู๎อานวยการ
คําตอบแทนของผู๎บริหาร ได๎แกํ ผู๎อานวยการ และหัวหน๎าฝุาย ๒ ฝุาย ประกอบด๎วย เงินเดือน
รถประจาตาแหนํง สวัสดิการ รวม 3,562,963.95 บาท
- คําตอบแทนผู๎ อานวยการสถาบันฯ (๑ ตุล าคม ๒๕๕8 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕9) จานวน
๑,2๐๐,๐๐๐ บาท คําตอบแทนรถยนต์ประจาตาแหนํง พร๎อมพนักงานขับรถยนต์ ๕๒๒,๐๐๐ บาท
- คําตอบแทนหัวหน๎าฝุาย 3 ฝุาย รวม 1,688,469.65 บาท คําเดินทาง 31,000.00 บาท
เงิน กองทุน ส ารองเลี้ ย งชีพ 68,663.60 คําประกันสั งคม 23,250.00 บาท คําตรวจสุขภาพประจาปี
6,๐๐๐ บาท คําประกันสุขภาพ 23,580.70 บาท
เงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 อยูํระหวํางการพิจารณา โดยสถาบันฯ ได๎ตั้งงบประมาณ
สาหรับการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานประจาไว๎ทั้งสิ้น จานวน 829 ,๐๐๐ บาท ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการสถาบั น ฯ พิจ ารณาให๎ ความเห็ นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๕9 โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎อานวยการสถาบันฯ และหัวหน๎าฝุาย เป็นเงินจานวน
603,620.04 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
ด้า นยุทธศาสตร์ คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ และผู๎บริห ารรํว มกันกาหนดวิสั ยทัศน์และ
พันธกิจของสถาบันฯ และมีการกาหนดแผนการดาเนินงานเป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให๎สอดคล๎อง
กับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย
๕๕
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ด้านการบริหาร มีการประชุมคณะกรรมการอานวยการทุก ๑ - ๒ เดือน ในการประชุมแตํละครั้งมี
การพิจารณาวาระตําง ๆ ได๎แกํ การรายงานความก๎าวหน๎าผลการดาเนินงานตามแผนงาน การรายงานสถานะ
ทางการเงิ น ของสถาบั น ฯ การน าเสนอโครงการที่ จะให๎ บ ริ การทางวิ ช าการแกํ ห นํ ว ยงานตํ างๆ เป็น ต๎ น
นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดให๎มีการประชุมระหวํางผู๎บริหารและหัวหน๎าฝุายเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
อยํางตํอเนื่อง ทัง้ นี้ เพื่อให๎การดาเนินงานของสถาบันฯ มีความโปรํงใส เกิดประสิทธิภาพ ตั้งอยูํบนหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองตํอการพัฒนาระบบราชการได๎สูงสุด
ด้านการบริการ สถาบันฯ ให๎ความสาคัญอยํางยิ่งตํอการให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานตําง ๆ
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ อีกทั้งการดาเนินงานของสถาบัน ฯ อาศัยการสร๎างเครือขํายทางวิชาการ
รํวมกันระหวํางผู๎ทรงคุณวุฒิและหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการตํางๆ เพื่อยกระดับการให๎บริการทางวิชาการในรูปแบบตําง ๆ คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ
ได๎พิจารณาและให๎การสนับสนุนหลายเรื่องเพื่อให๎สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการ เชํน การสนับสนุน
การพัฒนาและจัดทาโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนัก
บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎สถาบันฯ มีหลักสู ตรเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ และเข๎าถึง
กลุํมเปูาหมายซึ่งเป็นผู๎บริหารระดับสูง เป็นที่รู๎จักและเกิดความเชื่อมั่นตํอการให๎บริการของสถาบันฯ
ด้านบุคลากร คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ และผู๎บริหารให๎ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให๎ สถาบันไปสูํความสาเร็จได๎ตามเปูาหมาย นอกจากนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลเน๎นหลั กคุณธรรม สมรรถนะ ความถูกต๎อง รอบคอบ โปรํงใส มีกระบวนการสรรหาและ
คัดเลื อกบุ ค ลากรโดยคณะกรรมการคัดเลื อกบุ คคลเพื่อบรรจุเ ป็นผู๎ ป ฏิบัติ งานประจ า ผู๎ ไ ด๎รับ การแตํงตั้ ง
จาเป็ น ต๎องผํ านขั้น ตอนการทดลองปฏิบั ติห น๎าที่ในตาแหนํงนั้นๆ เป็นระยะเวลาไมํต่ากวํา ๖ เดือน และ
การพิจารณาความดีความชอบประจาปีดาเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน 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
ผู๎อานวยการสถาบัน ฯ อนุมัติการจัดหาพัส ดุ ในวงเงินไมํเ กินสิ บล๎านบาทตํอครั้ง หากเกิน เป็นอานาจของ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการอนุมัติ นอกจากนี้ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทา
หน๎าที่ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการสํงมอบสินค๎าที่จัดซื้อให๎ถูกต๎อง
ในการควบคุมพัสดุ เจ๎าหน๎าที่พัสดุเป็นผู๎รับผิดชอบควบคุมพัสดุให๎อยูํในความถูกต๎องเรี ยบร๎อยและ
มีเพียงพอกับความต๎องการอยูํเสมอ อีกทั้งมีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให๎ทาหน๎าที่ตรวจนับวัสดุ
คงคลังเป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ

๕๖
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กฎระเบียบ
สถาบั น สํ งเสริ มการบริ ห ารกิ จ การบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good
Governance Promotion: IGP) มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการ ตามนัยของมาตรา ๑๖
แหํงกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ สถาบันฯ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ มีลักษณะเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารงาน ให๎
ผู๎มีอานาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันขึ้นใช๎บังคับไว๎เป็นการเฉพาะ โดยไมํ
ต๎องปฏิบัติตามระเบียบ ข๎อบังคับ หรือคาสั่งของทางราชการที่ใช๎บังคับเป็นการทั่วไป
 ระเบียบหลัก ๔ เรื่องที่คล่องตัวกว่าระเบียบราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข๎อ ๑๔ กาหนดไว๎วํา เพื่อให๎เกิ ดความคลํองตัวในการบริหารงาน ให๎ผู๎มีอานาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติ
เกี่ย วกับ การดาเนิ น งานของหนํ ว ยบริ การรู ปแบบพิเศษขึ้นบังคับไว๎เป็นการเฉพาะ โดยไมํต๎องปฏิบัติตาม
ระเบี ย บ ข๎อ บั ง คับ หรื อค าสั่ งของทางราชการที่ใ ช๎บั งคั บเป็น การทั่ว ไป เพื่อ ไมํ กํอ ให๎ เ กิด อุป สรรคในการ
ปฏิบัติงาน จึงได๎กาหนดให๎มีระเบียบหลัก ๔ ระเบียบ ดังนี้
๑) ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป
ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด๎วย ๒ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ วัตถุประสงค์และอานาจหน๎าที่ ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หมวด ๒ การบริหารและการดาเนินการ โดยคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ได๎กาหนดให๎คณะกรรมการมีอานาจหน๎าที่ ในการกาหนดนโยบายและ
เปูาหมายการดาเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสถาบัน การอนุมัติ
แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบัน ควบคุ มดูแลการดาเนินงานและการ
บริ ห ารงานทั่ว ไปของสถาบั น ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ หรือข๎อก าหนดเกี่ยวกับสถาบั 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
๕๗
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(๕) การดาเนินการในแตํละขั้นตอนมีหลักฐานและเหตุผลในการพิจารณา
(๖) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในภารกิจของรัฐ
(๗) ลดขั้นตอนและความซ้าซ๎อนในการปฏิบัติงาน
โดยจะต๎องมีผู๎รับผิดชอบในแตํละขั้นตอนของการจัด หาพัสดุ 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
หมวด ๕ การออกจากงาน
หมวด ๖ วัน เวลาทางาน วันหยุดงาน และการลา
หมวด ๗ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแกํผู๎ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริ หารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 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 ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหาร
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
๕๘
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การเผยแพร่ผลงาน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีการเผยแพรํข๎อมูลของสถาบันฯ
เพื่ออานวยความสะดวกแกํบุ คคลภายนอกให๎ส ามารถติดตํอกับหนํว ยงานได๎งําย โดยผํ านระบบเครือขําย
สารสนเทศที่เว็บไซต์ www.igpthai.org ประกอบด๎วยข๎อมูล ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)
๑๐)
๑๑)
๑๒)
๑๓)
๑๔)
๑๕)
๑๖)
๑๗)

ข๎อมูลเกี่ยวกับสถาบัน
บริการของสถาบัน
กิจกรรมทั้งหมด
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมตํางๆ
ขําว IGP
ค๎นหาภายในเว็บ
ติดตํอสถาบันฯ
เว็บบอร์ด
ดาวน์โหลด
เว็บเมล์
เมนูสมาชิก
สถิติของเว็บไซต์
ปฏิทินกิจกรรม
เว็บที่เกี่ยวข๎อง
ฐานข๎อมูลหนํวยงานภาครัฐ
ขําวสาร/ประชาสัมพันธ์

๔.๕ บุคลากรสถาบันฯ
สถาบันฯ แบํงการดาเนินงานออกเป็น 3 งาน ได๎แกํ งานบริหารโครงการ งานบริหารสานักงาน
งานพัฒนาการเรียนรู๎ และการตรวจสอบภายใน โดยมีผู๎บริหาร ๑ คน ผู๎ปฏิบัติงานประจา จานวน 16 คน
และลูกจ๎างเหมา จานวน 13 คน รวม 29 คน
ผู๎ปฏิบัติงานประจาของสถาบันฯ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 10 คน วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท จานวน 6 คน สํวนใหญํจบการศึกษาด๎า นการบริหาร สาขาบัญชี รัฐศาสตร์ ซึ่งบุคลากร
สํวนใหญํ มีความรู๎ ความสามารถ มีความตั้งใจในการทางาน มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการ
สื่อสารและประสานงานกับหนํวยงานอื่นได๎ทุกระดับ รวมถึงมีความสามารถในงานบริหารโครงการและงาน
บริการทางวิชาการ ซึ่งสามารถจาแนกตามฝุายงาน ได๎ดังนี้
ที่

ฝ่าย

ผู้อานวยการ

หัวหน้าฝ่าย

๑

1
2
3
4

ผู้บริหาร
ฝุาย นปร.
ฝุายโครงการของสานักงาน ก.พ.ร.
ฝุายโครงการอื่น
ฝุายสานักงาน

๑
๑
๑***
1

หัวหน้าส่วน
งาน
-

5

เจ้าหน้า
ที่
2*
4*
1
1

อื่นๆ*

รวม

๔**
4*
5

๑
6
9
2**
12
๕๙
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ที่
5
6

ฝ่าย
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู๎
ตรวจสอบภายใน***

ผู้อานวยการ

หัวหน้าฝ่าย
-

หัวหน้าส่วน
งาน
-

เจ้าหน้า
ที่

อื่นๆ*

รวม

-

-

ตารางที่ ๙ แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จาแนกตามระดับตาแหนํง
หมายเหตุ : * ผู๎ปฏิบัติงานเข๎า – ออกระหวํางปีงบประมาณ
** ลูกจ๎างเหมาโครงการ ลูกจ๎างเหมาสานักงาน
*** ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ที่ได๎รับมอบหมาย (รักษาการ)
อัตราการลาออกของผู๎ ปฏิบัติงานประจาของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 มีจานวน
4 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 มีจานวน ๔ คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณมีจานวนผู๎ลาออกเทํากัน
กับปีกํอน
ผลตอบแทนของผู๎ ปฏิบั ติงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕9 ประกอบด๎วย เงินเดือน จานวนรวม
5,539,568.96 บาท (รวมการปรับปรุงอัตราเงินเดือนตามมติเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการฯ ครั้ง
ที่ 5/2559 วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2559 จ านวน 196,781.36 บาท) เงิ น กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ
192,068.16 บาท คําตรวจสุขภาพ 28,๐๐๐ บาท เงินประกันสุขภาพ จานวนรวม ๑๑4,034.59 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวนรวม 146,069.๐๐ บาท คําเดินทาง จานวนรวม 194,387.12 บาท
และคําใช๎จํายบุคลากรอื่น(เครื่องแตํงกาย) จานวนรวม 43,400.00 บาท
เงิ น รางวั ล ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 อยูํ ร ะหวํ า งการพิ จ ารณา โดยสถาบั น ฯ ได๎ ตั้ ง
งบประมาณสาหรับการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานประจาไว๎ทั้งสิ้น จานวน 829,๐๐๐
บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๕9 เมื่อวันที่
๒ มีนาคม ๒๕๕9 โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎อานวยการสถาบันฯ และหัวหน๎าฝุาย เป็นเงินจานวน
603,620.04 บาท
การพัฒนาบุคลากร
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อนาไปสูํการพัฒนาองค์กรอยําง
ยั่งยืน โดยคานึงถึงบุคลากรของสถาบันฯ เป็นหลักกํอนกาหนดหลักสูตรและโครงการตํางๆ ซึ่งคณะกรรมการ
อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2559 ได๎มีการจัดโครงสร๎างการบริหารงานปัจจุบันและอัตรากาลังผู๎ปฏิบัติงานประจา ณ ปัจจุบัน
จานวน 16 ตาแหนํง ดังนี้
1) ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (ฝ่าย นปร.)
อัตรากาลัง 3 ตาแหนํง ประกอบด๎วย
 หัวหน๎าฝุาย
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
 เจ๎าหน๎าที่
อัตรากาลัง 2 ตาแหนํง
๖๐
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2) ฝ่ายโครงการของสานกงาน ก.พ.ร. อัตรากาลัง 5 ตาแหนํง ประกอบด๎วย
 หัวหน๎าฝุาย
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
 เจ๎าหน๎าที่
อัตรากาลัง 4 ตาแหนํง
3) ฝ่ายโครงการอื่น อัตรากาลัง 2 ตาแหนํง ประกอบด๎วย
 หัวหน๎าฝุาย
 เจ๎าหน๎าที่
4) ฝ่ายสานักงาน แบํงออกเป็น อัตรากาลัง 7 ตาแหนํง
 หัวหน๎าฝุาย
 สํวนงานบุคคล
หัวหน๎าสํวนงานบุคคล
 สํวนงานการเงิน
หัวหน๎าสํวนงานการเงิน
 สํวนงานการบัญชี
หัวหน๎าสํวนงานบัญชี
 สํวนงานพัสดุ
หัวหน๎างานสํวนงานพัสดุ
 สํวนงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
หัวหน๎าสํวนงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 งานบริหารทั่วไป
เลขานุการผู๎บริหาร
5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้
(ยังไม่มีอัตรากาลัง)

อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง (รักษาการ)
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง

6) งานตรวจสอบภายใน
(ลาออก และยังไม่มีอัตรากาลัง)
หมายเหตุ : เดิมแบํงออกเป็น 3 ฝุาย 1 งาน ได๎แกํ ฝุายโครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
ฝุายโครงการของสานักงาน ก.พ.ร. ฝุายโครงการอื่น และงานตรวจสอบภายใน
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร
สถาบั นสํ งเสริ มการบริ ห ารกิ จการบ๎ านเมื องที่ ดี ส านั กงาน ก.พ.ร. มี บุ คลากรของสถาบั นฯ
ประกอบด๎วย ผู๎ปฏิบัติงานประจา จานวน ๑๖ คน เจ๎าหน๎าที่ จานวน 13 คน รวมทั้งสิ้น ๒๙ คน (ลาออกระหว่าง
ปีงบประมาณ จานวน 4 คน) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การพัฒนาบุคลากรสถาบันฯ คานึงถึงองค์ ประกอบ
ที่มีความสาคัญอยํางยิ่งตํอองค์กร เชํน พัฒนาระบบความคิด พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบ
การท างาน ตลอดจนระบบการสื่ อสารภายในองค์ กร เป็ นต๎ น ซึ่งมุํ งพั ฒนาบุ คลากรและระบบการท างานให๎
สอดคล๎องกันและยืดหยุํนได๎ตามลักษณะงาน ลดการซ้าซ๎อน ใช๎ทรัพยากรอยํางมีคุณคํา รวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากร
มีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาองค์กร เพื่อรํวมกันพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานอยํางตํอเนื่อง ซึ่งถือวําเป็นสิ่ง
ที่สาคัญและจาเป็นมากในการพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จึงมีโครงการที่
เข๎ารํวมพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางานของสถาบันฯ จานวน 4 โครงการ
๖๑
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1. การพั ฒ นาทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ ด้ ว ยระบบ
อินทราเน็ต Intranet เพื่อให๎บุคลากรเพิ่มพูนศักยภาพ ความรู๎ และความเข๎าใจเกี่ยวกับการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไปใช๎เป็นเครื่องมือการติดตํอสื่อสารและพัฒนาองค์ความรู๎ภายในองค์กร และเพื่อให๎ เกิดความ
รวดเร็วในการติดตํอสื่อสารภายในองค์
2. การพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบค้นจากศูนย์จัดการองค์ความรู้
Knowledge เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎เกี่ย วกับการวางยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ แนวทางการวาง
แผนการปฏิบัติงาน เพื่อให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎ ความเข๎าใจยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติงานของ
สถาบันฯ มากยิ่งขึ้น (จบโครงการพัฒนาบุคลากรในชํวง 6 เดือนแรก)
3. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ “ความเสี่ยง”
เพื่อให๎บุคลากรเพิ่มพูนศักยภาพ ความรู๎ และความเข๎าใจเกี่ยวกับอาชีพ โดยวิธีการอบรมเชิงปฏิบัติให๎กับ
เจ๎าหน๎าที่ทุกคนของสถาบันฯ เป็นโครงการตํอเนื่องจากปีงบประมาณที่ผํานมาเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในการ
บริหารโครงการมากยิ่งขึ้น และการนาไปใช๎อยํางแท๎จริง
4. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากร ต้นแบบเรื่อง
“การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลกองบัญชาการกองทัพไทย สู่ธรรมาภิบาล” เพื่อศึกษาแนว
ทางการบริหารบุคลากร การสํงเสริม การพัฒนา การประเมินผล บุคลากรที่มีความสาคัญระดับชาติ อั นได๎แกํ
กรมกาลังพลทหาร ที่มีการพัฒนาด๎านกาลังพลอยํางรวดเร็ว รวมทั้งเป็นที่สนใจในปัจจุบันอยํางมากในด๎าน
การปกครองประเทศ จากกาลังพลที่ได๎รับการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรสูํธรรมาภิบาล เป็นรากฐานใน
การพัฒนาองค์กรอยํางมั่นคง การศึกษาองค์กรต๎นแบบนี้ทาให๎สามารถนาองค์ความรู๎ที่ได๎มาประยุกต์ใช๎พัฒนา
บุคลากร และการดาเนินงานของสถาบันฯ ได๎อยํางดี พร๎อมทั้งทาให๎บุคลากรของสถาบันฯ เห็นถึงความสาคัญ
ในการพัฒนาตนเองเพื่อนาไปสูํความก๎าวหน๎าทางสายอาชีพของตน จากต๎นแบบที่พัฒนาอยํางรวดเร็ว และ
มั่นคงพร๎อมทั้งมีความคิดสร๎างสรรค์ในการพัฒนาบุคลากร (จบโครงการพัฒนาบุคลากรในชํวง 6 เดือนหลัง)
1.2 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอยํางตํอเนื่อง
2. เพื่อให๎บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมีประสิทธิผลสูงขึ้น
1.3 วิธีการดาเนินงาน
1. จัดประชุมคณะทางานเพื่อดาเนินการงานตามแผนงาน
2. จัดทาแผนการดาเนินการโครงการ 4 โครงการ
3. จัดประชุมและเก็บข๎อมูลกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
4. นาเสนอแนวทางและแผนการดาเนินกิจกรรมแตํละโครงการตํอที่ประชุมฝุายบริหาร
5. ดาเนินการโครงการและกิจกรรมตามแผนงาน
6. ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินการแตํละโครงการ
1.4 ผู้เข้าร่วมโครงการ
1. ผู๎ปฏิบัติงานประจาของสถาบันฯ
2. เจ๎าหน๎าที่จ๎างเหมาที่เกี่ยวข๎อง
1.5 สถานที่ดาเนินการ
1. ณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
๖๒
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2. องค์กรต๎นแบบ
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรสามารถนาความรูที่ได๎รับไปปรับใช๎กับภาระงานที่รับผิดชอบ
2. ประสิ ทธิผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ได๎รับการอบรมทาให๎ เกิดผลส าเร็จของ
องค์กรเพิ่มมากขึ้น
1.7 ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝุายสานักงาน สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีสานักงาน ก.พ.ร.
สรุปผลการพัฒนาบุคลากร
1. สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการพัฒนาบุคลากร ตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหวํางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8 – 30 กันยายน 2559)
ได๎กาหนดให๎มีการพัฒนา ด๎านเทคโนโลยี ด๎านการบริหารโครงการ และด๎านการศึกษาองค์กรต๎นแบบ ดังนั้น
โครงการพัฒนาบุคลากร จานวน 4 โครงการ เริ่มจากการพัฒนาทรัพยากรที่มีอยูํในสถาบันฯ ให๎เกิดประโยชน์
สูงสุด จึงได๎มี “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ ด้วยระบบอิ นทราเน็ ต และเรื่ อง การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการใช้งานศูนย์จัดการความรู้ Knowledge Center” ทั้ง 2
โครงการกํอให๎เกิดประโยชน์ในด๎านการติดตํอสื่อสาร และค๎นคว๎าหาความรู๎ภายในสถาบันฯ บุคลากรสามารถ
สืบค๎น เผยแพรํสูํบุคคลภายนอกจนกลายเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ได๎เป็นอยํางดี แนวความคิดในการ
พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ในงานหลักของสถาบันฯ อันได๎แกํ การบริหารโครงการ จึงได๎กาหนดให๎มี โครงการ
พัฒนาบุคลากร เรื่อง การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ “ความเสี่ยง” เป็นโครงการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติที่ทาให๎บุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจ สามารถวิเคราะห์โครงการได๎ นาไปสูํการบริหาร
โครงการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และแนวคิดในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให๎บุคลากรได๎
เห็ นถึ งการพัฒนาบุ คลากรขององค์ กรต๎ นแบบที่ มี การพั ฒนาอยํางเป็นระบบและมีแ บบแผน จึ งได๎จั ดให๎ มี
การศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลกองบัญชาการกองทัพไทยสู่ธรรมาภิบาล ของ
กรมกาลังพลทหาร องค์กรต๎นแบบที่มีการพัฒนาได๎อยํางเป็นระบบเติบโต อยํางรวดเร็วและมีคุณภาพในการ
พัฒนากาลังพลของประเทศชาติ
2. สรุปผลการพัฒนาบุคลากร มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ จานวน 25 คน (เฉลี่ยจากบุคลากรกลุํมเปูาหมาย
แตํละโครงการ) เครื่องมือที่ใช๎ในการวัดความรู๎ ความเข๎าใจ ได๎แกํ แบบทดสอบกํอนและหลังเข๎ารับการอบรม กํอนการอบรมได๎มี
การแนะนาข๎อมูล ชี้แจง และแจกคูํมือกํอนทาแบบทดสอบในทุกโครงการ จึงได๎ผลสรุป รวมทั้ง 4 โครงการ ดังนี้ “ผู้เข้ารับการ
อบรมเห็นว่าการฝึกอบรมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ร้อยละ 95” สรุป คือ ผู๎เข๎ารับการอบรม ร๎อยละ 95 มีความรู๎เพิ่มขึ้น
ซึ่งในปีนผี้ ู๎เข๎ารับการอบรม มีความสนใจ และใสํใจการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นกวําปีที่ผํานมา สังเกตได๎จากแบบทดสอบที่มีผู๎จัดทา
อยํางครบถ๎วนตามจานวนกลุํมเปูาหมายสํงตรงตามที่กาหนด
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(๕) การควบคุมภายใน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎กาหนดนโยบาย ระเบียบ
ปฏิบัติ และข๎อบังคับตําง ๆ เพื่อให๎การปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบ ซึ่งเป็น
การควบคุมภายในของสถาบันฯ ในด๎านการจัดการ สถาบันฯ มีการจัดโครงสร๎างภายในหนํวยงานที่เหมาะสม
กับภารกิจ อานาจหน๎าที่ของหนํวยงาน มีการมอบหมายงานและแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบ มีระบบบัญชี
พัสดุ และทรัพย์สินแยกตํางหากจากหนํวยงานแมํและใช๎ระบบบัญชีเกณฑ์คงค๎ าง (Accrual Basis) ตามหลัก
สากล และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระเบียบ ข๎อบังคับของทางราชการและของสถาบันฯ
กาหนด รวมทั้งมีการทารายงานการเงินประกอบด๎วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงานทาง
การเงินทุกสิ้นรอบระยะเวลาดาเนินการ
การทาธุ รกรรมใดๆ ของสถาบั นสํ งเสริ มการบริ หารกิ จการบ๎ านเมื องที่ ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มี
สานักงานการตรวจเงินแผํนดินเป็นผู๎สอบบัญชีของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ โดยที่สถาบันฯ ถือเป็นหนํวยรับ
ตรวจประเภท “หนํวยงานอื่นของรัฐ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการกาหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข๎อ ๓ (๕) และข๎อ ๖ ซึ่งกาหนดวํา “ให๎ผู๎รับตรวจรายงานตํอคณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดิน ผู๎กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เก๎าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล๎วแตํกรณี เว๎นแตํ การรายงานครั้งแรกให๎กระทาภายในสอง
ร๎อยสี่สิบวันนับจากวันจัดวางระบบการควบคุมภายในแล๎วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ทาความเห็นวําระบบการควบคุมภายในของหนํวยรับตรวจที่ใช๎อยูํมีมาตรฐานตามระเบียบ
นี้หรือไมํ
(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการ
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเปู า หมายที่ ก าหนด รวมทั้ ง ข๎ อ มู ล สรุ ป ผลการประเมิ น แตํ ล ะ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ประกอบด๎วย
(ก) สภาพแวดล๎อมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(๓) จุดอํอนของระบบการควบคุม ภายในพร๎อมข๎อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการ
ควบคุมภายใน”
ดังนั้น สถาบั น ฯ จึงได๎จั ดวางระบบการควบคุมภายในและนามาใช๎สาหรับการปฏิบัติงานใน
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างความมั่นใจอยํางสมเหตุสมผลวํา การดาเนินงานของสถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร. จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด๎านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน และการใช๎ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการรักษาทรัพย์สิน การปูองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด๎านความเชื่อถือได๎ของรายงานทางการเงิน
และด๎านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข๎อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายซึ่งรวมถึงการปฏิบัติงาน
ตามระเบี ยบของฝุายบริห าร โดยได๎จัดทาและสํงหนังสื อรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในให๎กับ
คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
๖๔
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หลังจากนั้ น สถาบั นฯ ได๎มีการดาเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจากทุกฝุาย
เพื่อให๎เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน และเพื่อให๎มั่นใจวําการ
ควบคุมภายในได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รวมทั้งการควบคุมภายใน
ดาเนินไปอยํางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ซึ่งสถาบันฯ ได๎ทาการประเมินผลการควบคุมภายในแล๎วเสร็จเป็น
ครั้งแรกในปี ๒๕๕๘ โดยได๎จัดทาหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) พร๎อมทั้ง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๒) ตามที่สานักงานคณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดินกาหนด และจัดสํงให๎กับสานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
การประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 นั้น สถาบันฯ ได๎แตํงตั้งคณะทางานจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ตามคาสั่ง สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ที่ ๑๔/๒๕๕๘ โดยมี
ผู๎ตรวจสอบภายใน สานักงาน ก.พ.ร. และผู๎ตรวจสอบภายในสถาบันฯ เป็นที่ปรึกษาคณะทางานจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน มีอานาจหน๎าที่ติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในจากทุกฝุายงาน และการนาระบบควบคุม
ภายในที่ ก าหนดไปปฏิ บั ติ ใ ห๎ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ประสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให๎ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการควบคุ ม
ภายในข๎างต๎น
จากผลการประเมินเห็นได๎วําการควบคุมภายในของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
ส านั กงาน ก.พ.ร. ได๎ดาเนิ น ไปตามระเบี ย บการควบคุมภายในที่กาหนดไว๎ ซึ่งมีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กาหนด
แตํ อ ยํ า งไรก็ ต าม การควบคุ มภายในของสถาบั น ฯ ยั ง คงมีจุ ด อํ อ นที่ มี นั ย ส าคั ญ ซึ่ ง มี โ อกาส
ปรับปรุงและพัฒนา คือ การควบคุมภายในด๎านงบประมาณ ที่ยังขาดกระบวนการควบคุมอยํางเป็นระบบและ
ตํอเนื่อง ซึ่งสถาบันฯ ได๎จัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ของกิจกรรมดังกลําว เพื่อลด
ความเสี่ย งที่จะสํงผลให๎การปฏิบัติงานไมํสามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ได๎ ทั้งนี้ ทุกสํวนงานภายในสถาบันฯ
จะต๎องมีการคุมงบประมาณของทุกแหลํงเงิน เพื่อให๎ใช๎เงินได๎ถูกประเภทและไมํเกินวงเงินที่ได๎รับอนุมัติ รวมทั้ง
ทาให๎ทราบความเคลื่อนไหวของการใช๎จํายเงินงบประมาณทุกสถานะและการใช๎จํายเงินงบประมาณเป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตํอไป
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(๖) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
งบการเงิน
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 - ๑4)
 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สถาบั น ฯ ยั งไมํ มีร ายงานการสอบบั ญชี ปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. 2558 และ
พ.ศ. ๒๕๕9 เนื่องจากคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๕๖ มีมติเห็นควรให๎สานักงานการตรวจเงินแผํนดินเป็นผู๎สอบบัญชีสถาบันฯ ตามระเบียบสถาบันสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕9 ของสถาบันฯ อยูํระหวํางรอการ
สอบบัญชีตามกฎหมายจากสานักงานการตรวจเงินแผํนดิน
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
หน่วย : บาท
๒๕๕๘

๒๕๕9
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด
ลูกหนี้
รายได๎ค๎างรับ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไมํมตี ัวตนสุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ๎าหนี้
คําใช๎จํายค๎างจําย
รายได๎รับลํวงหน๎า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได๎สูง (ต่า) กวําคําใช๎จํายสะสมยกมา
หัก การปรับปรุงรายการและผลสะสม
จากการแก๎ไขข๎อผิดพลาด
รายได๎สูง (ต่า) กวําคําใช๎จํายสุทธิ
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
กาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

79,564,014.80 ๘๒,๐๘๒,๕๑๖.๒๑
7,881,665.72 ๒๒,๔๙๐,๓๗๖.๑๓
5,088,603.00 ๑๖,๓๕๕,๗๔๕.๖๗
419,620.65
๕๐๑,๗๓๑.๕๐
1,714,100.00
๑,๙๒๗,๒๙๗.๘๕
94,668,004.17 ๑๒๓,๓๕๗,๖๖๗.๓๖

๒๕๕๗
๕๓,๗๐๐,๔๑๐.๐๒
๑๕,๙๓๗,๐๗๔.๐๖
๒๕,๑๕๙,๓๓๖.๖๖
๕๓๖,๑๙๕.๐๖
๕๕๔,๘๔๐.๕๖
๙๕,๘๘๗,๘๕๖.๓๖

๑,030,008.46
๑,๐๒๒,๒๘๕.๘๓
๘๕๗,๕๖๖.๙๔
2.00
๑๑,๘๔๐.๙๙
๓๕,๐๗๗.๓๓
๑,030,010.46
๑,๐๓๔,๑๒๖.๘๒
๘๙๒,๖๔๔.๒๗
95,698,014.63 ๑๒๔,๓๙๑,๗๙๔.๑๘ ๙๖,๗๘๐,๕๐๐.๖๓
4,739,187.53
14,210,277.73
10,396,324.68
386,224.67
29,732,014.61
29,732,014.61
65,966,000.02

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

65,039,822.03
(1,378,522.06)

๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘ ๔๕,๕๓๒,๙๖๒.๙๓
(๙,๑๘๙,๖๔๓.๔๐) (๑,๑๑๓,๓๘๘.๖๑)

2,304,700.05
65,966,000.02
๐.๐๐
65,966,000.02

๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐
๙๒๖,๗๙๖.๘๖
๖๕,๐๓๙,๘๒๒.๐๓ ๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘
๐.๐๐
๐.๐๐
๖๕,๐๓๙,๘๒๒.๐๓ ๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘

ตารางที่ ๑๐ งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน
หน่วย : บาท
๒๕๕9
๒๕๕๘

๒๕๕๗

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได๎จากการให๎บริการ
รายได๎ดอกเบี้ย
รายได๎อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

144,057,741.00 ๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ ๑๔๘,๔๑๘,๐๒๓.๐๐
1,086,933.89
๗๓๔,๓๖๙.๖๓
๔๗๘,๕๕๕.๕๘
195,985.89
๖๐๖,๓๗๘.๒๙
๖๕.๒๘
145,340,660.78 ๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙ ๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖
145,340,660.78 ๑๗๗,๒๑๒,๗๗๔.๕๙ ๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
คําใช๎จํายบุคลากร
คําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรม
คําใช๎จํายในการเดินทาง
คําใช๎สอยและคําวัสดุ
คําสาธารณูปโภค
คําใช๎สอยอื่น
คําเสื่อมราคาและอุปกรณ์
คําตัดจาหนํายสินทรัพย์ไมํมตี ัวตน
คําใช๎จํายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

8,503,055.18
๗,๐๓๖,๖๗๓.๘๙
๖,๓๙๘,๕๒๙.๑๔
127,837,076.37 ๑๓๗,๑๐๕,๘๐๑.๗๕ ๑๓๒,๔๓๕,๙๘๐.๗๔
6,870.๐๐
๖,๐๓๔.๐๐
๓,๗๕๖.๐๐
1,433,627.45
๘๔๘,๒๐๘.๕๖
๘๑๖,๘๑๙.๖๒
115,092.53
๑๔๕,๙๐๖.๑๗
๑๒๙,๗๗๔.๙๘
1,912,285.83
๑,๓๒๘,๓๙๑.๗๗
๑,๒๓๒,๕๖๙.๓๓
242,812.42
๒๖๘,๐๑๗.๑๘
๓๕๐,๕๕๒.๑๓
11,838.99
๒๓,๒๓๖.๓๔
๒๓,๒๓๖.๓๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
140,062,658.77 ๑๔๖,๗๖๒,๒๖๙.๖๖ ๑๔๑,๓๙๑,๒๑๘.๒๘
5,278,002.01 ๓๐,๓๕๙,๕๐๔.๙๓
๗,๕๐๕,๔๒๕.๕๘

รายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
คําใช๎จํายที่ไมํเกิดจากการดาเนินงาน
- คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโดยใช๎เงินรายได๎
สูงกวําคําใช๎จํายสะสมตามมติคณะกรรมการ
- คําบริจาคสินทรัพย์
รวมรายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(2,841,424.61)

(๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓)

(๖,๕๗๘,๖๒๘.๗๒)

(131,877.35)
(2,973,301.96)

0.00
(๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓)

0.00
(๖,๕๗๘,๖๒๘.๗๒)

2,304,700.05

๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐

๙๒๖,๗๙๖.๘๖

ตารางที่ ๑๑ งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน

๖๘
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
 อัตราสํวนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราสํวนสภาพคลํอง
สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน :
- ปี 2559 คานวณดังนี้ 94,668,004.17 / 29,732,014.61 = 3.18
- 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
สถาบันฯ มีอัตราสํวนเงินทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 , พ.ศ. ๒๕๕8 และ
พ.ศ. ๒๕๕7 เทํากับ 3.18 , 2.07 และ 1.86 ตามลาดับ แสดงให๎เห็นวําในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
สถาบันฯ มีสภาพคลํองเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 กลําวคือ
สินทรัพย์หมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยูํสามารถชาระหนี้สินหมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยูํได๎ทั้งจานวน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนสํวนใหญํอยูํในเงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด
รองลงมาเป็น ลูกหนี้ รายได๎ค๎างรับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และวัสดุคงเหลือ
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
รายได๎สูง(ต่า)กวําคําใช๎จํายสุทธิ / สินทรัพย์รวม x ๑๐๐ :
- ปี 2559 คานวณดังนี้ 2,304,700.05 / 95,698,014.63 x 100 = 2.41%
- 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%
สถาบันฯ มีผลตอบแทนตํอสินทรัพย์รวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 , พ.ศ. ๒๕๕8 และ
พ.ศ. ๒๕๕7 เทํากับ 2.41 , 23.29% และ 0.96% ตามลาดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเป็น
อัตราสํวนที่แสดงให๎เห็นถึงสินทรัพย์รวมของสถาบันฯ ที่มีอยูํสามารถสร๎างผลตอบแทนของสินทรัพย์ในระดับ
ใด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สถาบันฯ มีผลตอบแทนตํอสินทรัพย์รวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕8 เป็นจานวนมาก และเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ทั้งนี้ สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ลดลงจาก พ.ศ. ๒๕๕8 เนื่องจากการผลการดาเนินงานของ
สถาบันฯ มียอดรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากสถาบันฯ
มีรายได๎ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ได๎ตากวํ
่ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 และ พ.ศ. ๒๕๕7 รวมถึงมีสาเหตุ
หลักจากคําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรมของสถาบันฯ มีรายการคําใช๎จํายในการดาเนินงานให๎บริการวิชาการของ
โครงการที่ยังดาเนินการไมํแล๎วเสร็จในบางโครงการ ได๎เกิดขึ้นภายหลังจากการรับรู๎รายได๎ (ตรวจรับงาน) ของ
งวดงานนั้นในปีงบประมาณเกํา หรืออยูํระหวํางการรับ รู๎รายได๎ (ตรวจรับงาน) ของงวดงานนั้นซึ่งจะเกิดขึ้นใน
ปี ง บประมาณถั ด ไป ประกอบกั บ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด สํ ว นระหวํา งคํ าใช๎ จํ ายกั บ รายได๎ข องสถาบั นฯ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล๎ว มีสัดสํวนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เกือบทุกรายการ ยกเว๎น คําสาธารณูปโภค
และคําตัดจ าหนํ ายสิน ทรั พย์ ไมํมีตัว ตน อีกทั้ง สถาบันฯ มี คําใช๎จํายที่ไมํเกิดจากการดาเนินงาน รายการ
คําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโดยใช๎เงินรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสะสมตามมติคณะกรรมการ ที่สถาบันฯ ใช๎เงิน
จากบั ญ ชี เ งิ น ทุ น สะสม (รายได๎ สู ง กวํ า คํ า ใช๎ จํ า ยสะสมยกมา) เป็ น จ านวนเงิ น 2,841,424.61 บาท
ซึ่งมีจานวนเงินที่สูงกวําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมีรายการคําบริจาคสินทรัพย์เกิดขึ้นในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ คําใช๎จํายจากการดาเนินงานของสถาบันฯ ยังมีรายการหนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยจะอนุมัติรายการเบิกจํายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประมาณ 1,700,000.00 บาท ดังที่ได๎
เปิดเผยไว๎ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 10 ซึ่งจะเป็นรายการปรับปรุงรายการปีเกําในงบแสดงฐานะ
การเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตํอไป
๖๙
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
สถาบันฯ มีการแก๎ไขหลักเกณฑ์การรับรู๎รายได๎และคําใช๎ จําย ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามที่สถาบันฯ ได๎รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ตอบข๎อหารือหลักการรับรู๎รายได๎และคําใช๎จําย 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
สะท๎อนต๎นทุนทีค่ รบถ๎วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น มติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๕๔ ได๎เห็นชอบให๎มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู๎รายได๎และคําใช๎จํายบางประเภทในงบการเงิน ตั้งแตํ
งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต๎นไป (รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารภาคผนวก 1 - 14)
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 94.668 ล๎านบาท ลดลงจากปีที่
ผํานมา 28.690 ล๎านบาท หรือลดลงคิดเป็นร๎อยละ 23.26 มีสาเหตุสํวนใหญํจากสินทรัพย์ประเภทรายได๎
ค๎างรับ มีอัตราสํวนลดลงร๎อยละ 68.89 ทั้งนี้ ในสํวนของสินทรัพย์ไมํหมุนเวียนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
รวม ๑.๐30 ล๎านบาท ลดลงจากปีกํอน ๐.004 ล๎านบาท หรือลดลงคิดเป็นร๎อยละ 0.398 โดยสรุปแล๎ว
สถาบันฯ มีสินทรัพย์รวม 95.698 ล๎านบาท ลดลงจากปีที่ผํานมา 28.694 ล๎านบาท หรือลดลงคิดเป็น
ร๎อยละ ๒3.07
หนี้สินและส่วนของทุน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 สถาบันฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 29.732 ล๎านบาท โดยเป็นหนี้สินใน
ประเภทหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมียอดลดลงจากปีที่ผํานมา 29.620 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 49.91 และมี
ลาดับการลดลง คือ รายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น รายการเจ๎าหนี้ รายการรายได๎รับลํวงหน๎า และรายการ
คําใช๎จํายค๎างจําย ทั้งนี้ เมื่อสินทรัพย์หักด๎วยรายการหนี้สินและสํวนของทุนสถาบันฯ ทาให๎สถาบันฯ มีรายการ
สินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 65.966 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผํานมา 0.926 ล๎านบาท หรือคิดเป็นลดลงร๎อยละ
1.42 ดังที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินตามภาคผนวก 1-2
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 มีรายได๎จากการให๎บริ การทั้งจากโครงการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมาและ
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 โดยเป็นสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อยละ
59.34 และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 40.66 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
สถาบันฯ มีรายได๎รวม 145,340,660.78 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ที่มีรายได๎จานวน
177,121,774.59 บาท หรือคิดเป็นลดลงร๎อยละ 17.๙4 โดยสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการสานักงาน
ก.พ.ร. ลดลงร๎อยละ 25.54 ในขณะที่สัดสํวนรายได๎ที่มาจากการให๎บริการหนํวยงานอื่นลดลงร๎อยละ 3.93
รายได๎จากการให๎ บริ การทั้งโครงการที่ดาเนินการตํอเนื่องจากปีที่ ผํ านมา และโครงการที่ได๎ลงนาม
ข๎อตกลงการให๎บริการและการใช๎บริการหรือสัญญาและมีรายได๎จากการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น ๑44,057,741.00 บาท โดยมีรายละเอียดรายได๎แตํละโครงการแบํงตามประเภท ดังนี้
๗๐

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
ที่
๑
๒
๓

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 8
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 9
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 10
สานักงาน ก.พ.ร.
รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

รายรับ (บาท)
12,487,600
28,203,020
5,669,700
46,360,320

 โครงการฝึกอบรม
ที่
๑
2
3
4

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
สานักงาน ก.พ.ร.
ที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ งปม. ๒๕๕8
โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
สานักงาน ก.พ.ร.
ที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ งปม. ๒๕๕9
โครงการอบรมทางไกลหลักสูตร "บรรษัทภิบาลสาหรับ
บรรษัทประกันสินเชื่อ
ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม"
อุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.)
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
อยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 3
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 4 โครงการ

รายรับ (บาท)
1,320,000
880,000
1,112,800
7,000,000
10,312,800

 โครงการวิจัยและที่ปรึกษา
ที่
๑

โครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหนํวยงานของรัฐ
รูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2 โครงการเจรจาข๎อตกลงและจัดทาคารับรองการปฏิบัตริ าชการ
ของสํวนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
3 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํวนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 และการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558
4 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหนํวยงานของรัฐ
รูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการ
5 โครงการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศการ
บริหารราชการแบบมีสํวนรํวมประจาปี พ.ศ. 2558
6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
7 โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการของสํวนราชการ
และจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
8 โครงการสัมมนาวิชาการประจาปี 2558
9 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐ
10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มี
ขีดสมรรถนะสูง 2559

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
สานักงาน ก.พ.ร.

รายรับ (บาท)
93,720

สานักงาน ก.พ.ร.

3,094,306

สานักงาน ก.พ.ร.

6,447,540

สานักงาน ก.พ.ร.

323,400

สานักงาน ก.พ.ร.

708,000

สานักงาน ก.พ.ร.

1,175,200

สานักงาน ก.พ.ร.

4,406,800

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

1,920,000
566,500
4,480,190
๗๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
11 โครงการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการสาหรับกลุมํ กระทรวง
ด๎านเศรษฐกิจและสังคม
12 โครงการศึกษาแนวทางการชาระคําธรรมเนียมการตํอ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอตํออายุใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
13 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํวนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 และการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
14 โครงการการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของ
หนํวยงานของรัฐ
15 โครงการงานสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
16 โครงการพัฒนาต๎นแบบยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุํมจังหวัด พ.ศ.
2561-2564 (รอบใหมํ)
17 โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
18 โครงการสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัลประจาปี พ.ศ. 2559
19 โครงการประเมินผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ 2554 - 2556

สานักงาน ก.พ.ร.

113,680

สานักงาน ก.พ.ร.

719,994

สานักงาน ก.พ.ร.

1,605,200

สานักงาน ก.พ.ร.

3,835,425

สานักงาน ก.พ.ร.

20,020

สานักงาน ก.พ.ร.

3,954,016

สานักงาน ก.พ.ร.

1,997,200

สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์
สนง.สภาความมั่นคง
แหํงชาติ
สนง.เลขาธิการ
สภาผู๎แทนราษฎร
สานักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

1,466,000
318,000

20 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรของสานักงาน
สภาความมั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ.2558-2562)
21 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจาปีงบประมาณ 2558
22 โครงการจ๎างที่ปรึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามและประเมิน
ตัวชี้วัด ด๎านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
23 โครงการศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งกองทุน Tourism
การทํองเที่ยว
Response Fund
แหํงประเทศไทย
24 โครงการประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการภายใต๎ภารกิจ
สนง.สํงเสริมวิสาหกิจ
พื้นฐานสานักงานฯ ปี 2558
ขนาดกลางและขนาดยํอม
25 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (2560กรมชลประทาน
2564)
26 โครงการสร๎างความโปรํงใสการดาเนินงานโครงการทีส่ าคัญของ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม
27 โครงการจัดจ๎างที่ปรึกษาจัดทาแผนแผนพัฒนาจังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร 4 ปี รอบใหมํ (พ.ค. 2561-2564)
28 โครงการจัดทาแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
29 โครงการศึกษาปัจจัยที่มผี ลตํอความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุํงราบ สานักงานสถิติแหํงชาติ
เจ๎าพระยา

480,000
2,070,000
482,750
2,500,000
840,000
4,200,000
1,370,000
660,000
1,120,000
8,186,680

๗๒

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
30 โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด
31 โครงการทบทวนแผนพัฒนากลุํมจังหวัดและจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ ปี 2560
32 โครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ. 25572560) ฉบับทบทวนใหมํ (รอบปี พ.ศ. 2560) และจัดทา
แผนปฏิบัตริ าชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวงมหาดไทย
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25,130,000
1,600,000

สานักงานจังหวัด
เพชรบูรณ์

1,500,000

รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 32 โครงการ

87,384,621

โดยโครงการที่ ส ถาบั น ฯ ได๎ ล งนามข๎ อตกลงการให๎ บ ริก ารและการใช๎ บริก ารหรื อสั ญญาและเริ่ ม
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 มีจานวนทั้งสิ้น ๒5 โครงการ แบํงเป็นการให๎บริการวิชาการและจัด
อบรมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ให๎สานั กงาน ก.พ.ร. และโครงการอื่นของสานักงาน
ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อย 76.82 และให๎บริการทางวิชาการกับหนํวยงานภายอื่น รวมทั้ง Public Course คิดเป็น
ร๎อยละ 23.18

ที่

การให้บริการทางวิชาการกับสานักงาน ก.พ.ร.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ฝ่าย / โครงการ
ระยะเวลา
ผู้ว่าจ้าง

- ฝ่าย นปร.
๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ รุํนที่ 8
๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ รุํนที่ 9
๓ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ รุํนที่ 10

1 ต.ค. 58-16 พ.ค. 59
8 ธ.ค. 58-23 ก.ย. 59
11 พ.ย. 58-30 ก.ย. 59
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
31 ต.ค. 59

- ฝ่ายโครงการอื่นๆ ของสานักงาน ก.พ.ร.
๑ โครงการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงาน
บริการของหนํวยงานภาครัฐ

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

รายรับตามสัญญา
๔๔,๓๖๒,๗๑๐
๓,๔๖๐,๐๐๐
๓๓,๐๔๐,๐๐๐
๗,๘๖๒,๒๑๐
43,944,936
7,670,850

13 ม.ค. 59-30 ก.ย. 59
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
30 ธ.ค. 59
๒ โครงการศึกษาแนวทางการชาระคําธรรมเนียม 4 ม.ค. 59-30 ก.ย. 59
การตํอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการ
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
31 ธ.ค. 59
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

สานักงาน
ก.พ.ร.
สานักงาน
ก.พ.ร.

2,399,980

ที่

ผู้ว่าจ้าง

รายรับตามสัญญา

ฝ่าย / โครงการ

ระยะเวลา

๗๓

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

๓ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
16 พ.ย. 58-30 ก.ย. 59
หนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมรรถนะสูง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559

สานักงาน
ก.พ.ร.

4,480,190

๔ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
270 วัน
สานักงาน
รับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและ 5 ม.ค. 59-30 ก.ย. 59
ก.พ.ร.
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
การติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
๕ โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชน 19 ม.ค. 59-31 ส.ค. 59 สานักงาน
และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวน
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
ก.พ.ร.
ราชการ
31 ม.ค. 60
๖ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคา
19 ม.ค. 59-30 ก.ย. 59 สานักงาน
รับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
ก.พ.ร.
31 มี.ค. 60
๗ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรอง
14 มิ.ย. 59-30 ก.ย. 59 สานักงาน
มาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารใน
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
ก.พ.ร.
ภาคราชการ
15 พ.ย. 59
๘ โครงการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการ
24 พ.ย. 58-31 มี.ค. 59 สานักงาน
สาหรับกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจและสังคม
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
ก.พ.ร.
31 ก.ค. 59
๙ โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลัก
180 วัน
สานักงาน
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 31 มี.ค. 59-26 ก.ย. 59 ก.พ.ร.
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
25 พ.ย. 59
10 โครงการสํงเสริมการสมัครและประเมินผลเพื่อ 4 ก.พ. 59-30 ก.ย. 59 สานักงาน
มอบรางวัลความเป็นเลิศด๎านการบริหาร
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
ก.พ.ร.
ราชการแบบมีสํวนรํวม ประจาปี พ.ศ. 2559
14 พ.ย. 59
11 โครงการงานสนับสนุนการประเมินผลการ
ก.พ. 59 - 30 ก.ย. 59 สานักงาน
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ก.พ.ร.
ของสถาบันอุดมศึกษา
12 โครงการพัฒนาต๎นแบบยุทธศาสตร์จังหวัด/
210 วัน
สานักงาน
กลุํมจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 (รอบใหมํ)
10 ก.พ. 59-6 ก.ย. 59
ก.พ.ร.
13 โครงการสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัล
5 ก.ค. 59-30 ก.ย. 59 สานักงาน
ประจาปี พ.ศ. 2559
ก.พ.ร.
รวมงบประมาณโครงการการให้บริการทางวิชาการกับสานักงาน ก.พ.ร.

6,414,500

194,480
4,764,220
2,200,000
113,680
4,993,000

3,075,000
20,020
3,954,016
3,665,000
88,307,646

๗๔

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ที่

การให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ฝ่าย / โครงการ
ระยะเวลา
ผู้ว่าจ้าง

รายรับตามสัญญา

- ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม
๑ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํวน
366 วัน
สนง.
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ
25 มี.ค. 59-25 มี.ค. 60 เลขาธิการ
พ.ศ. 2559
สภา
ผู๎แทนราษฎร
๒ โครงการจ๎างที่ปรึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบ
11 ธ.ค. 58-9 พ.ค. 59 สานักงาน
ติดตาม และประเมินตัวชี้วัด ด๎านการพัฒนา
รัฐบาล
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์
๓ โครงการจัดทาแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาค
120 วัน
จังหวัด
กลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
6 ก.ค. 59-2 พ.ย. 59 ฉะเชิงเทรา
และแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
๔ โครงการศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดตั้ง
31 ธ.ค. 58-28 เม.ย. 59 การทํองเที่ยว
กองทุน Tourism Response Fund (TRF)
แหํงประเทศ
ไทย
5 โครงการประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการ 7 ม.ค. 59-31 ส.ค. 59 สนง.สํงเสริม
ภายใต๎ภารกิจพื้นฐานสานักงานฯ ปี 2558
วิสาหกิจขนาด
กลางและ
ขนาดยํอม
6 โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
210 วัน
กรม
(2560-2564)
7 มี.ค. 59-2 ต.ค. 59 ชลประทาน
7 โครงการศึกษาวิจัยประเมินผลการปฏิบัติตาม
240 วัน
สนง.ปูองกัน
พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการ
23 มี.ค.59-18 พ.ย.59
และ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ปราบปราม
การฟอกเงิน
(ปปง)
8 โครงการสร๎างความโปรํงใสการดาเนินงาน
180 วัน
กระทรวง
โครงการที่สาคัญของกระทรวงคมนาคม
31 มี.ค.59-27 ก.ย.59 คมนาคม

17,345,500
2,115,000

รวมงบประมาณโครงการของหน่วยงานอื่น

19,645,500

965,500

1,600,000

6,000,000
1,400,000

6,000,000
1,395,000

1,370,000

๗๕

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ที่

ฝ่าย / โครงการ

การให้บริการด้านการฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง

๑ โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการ
ต.ค. 58 - ก.ย. 59 Public Course
บ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
สาหรับนักบริหาร ระดับสูง รุํนที่ 3
รวมงบประมาณด้านการฝึกอบรม

รายรับตาม
สัญญา
7,000,000

7,000,000

สถาบันฯ มีคําใช๎จํายจากการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 รวม 140,062,658.77.
บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ที่มีคําใช๎จํายจากการดาเนินงาน 146,762,269.66 บาท หรือ
คิดเป็นลดลงร๎อยละ 4.57 ทาให๎มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายจากการดาเนินงาน จานวน 5,278,002.01 บาท
ซึ่ ง ลดลงจากปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ที่ มี ย อดรายได๎ สู ง กวํ า คํ า ใช๎ จํ า ยจากการด าเนิ น งาน จ านวน
30,359,504.93 หรือลดลงคิดเป็นร๎อยละ 82.61 ซึ่งมีสาเหตุหลักจากสถาบันฯ สามารถดาเนินงานหา
รายได๎ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ได๎ต่ากวําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 รวมถึงคําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรม
ของสถาบันฯ มีรายการคําใช๎จํายในการดาเนินงานให๎บริการวิชาการของโครงการที่ยังดาเนินการไมํแล๎วเสร็จ
ในบางโครงการ ได๎เกิดขึ้นภายหลังจากการรับรู๎รายได๎ (ตรวจรับงาน) ของงวดงานนั้นในปีงบประมาณเกํา หรือ
อยูํระหวํางการรับรู๎รายได๎ (ตรวจรับงาน) ของงวดงานนั้ นซึ่งจะเกิดขึ้นในปีงบประมาณถัดไป ประกอบกับ เมื่อ
เปรียบเทียบสัดสํวนระหวํางคําใช๎จํายกับรายได๎ของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล๎ว มีสัดสํวน
เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เกือบทุกรายการ ยกเว๎น คําสาธารณูปโภค และคําตัดจาหนํายสินทรัพย์ไมํมีตัวตน อีกทั้ง
สถาบันฯ มีคําใช๎จํายที่ไมํเกิดจากการดาเนินงาน รายการคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมโดยใช๎เงินรายได๎สูงกวํา
คําใช๎จํายสะสมตามมติคณะกรรมการ ที่สถาบันฯ ใช๎เงินจากบัญชีเงินทุนสะสม (รายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสะสม
ยกมา) เป็นจานวนเงิน 2,841,424.61 บาท ซึ่งมีจานวนเงินที่สูงกวําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมี
รายการคําบริจาคสินทรัพย์เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ คําใช๎จํายจากการดาเนินงานของสถาบันฯ
ยังมีรายการหนี้สินหรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะอนุมัติรายการเบิกจํายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประมาณ 1,700,000.00 บาท ดังที่ได๎เปิดเผยไว๎ใ นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 10 ซึ่งจะเป็นรายการ
ปรับปรุงรายการปีเกําในงบแสดงฐานะการเงินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตํอไป
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สถาบั น ฯ ไมํมีการจํ ายคําตอบแทนของผู๎ ส อบบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เนื่องจาก
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 มีมติเห็นควร
ให๎ ส านั กงานการตรวจเงิน แผํ น ดินเป็ น ผู๎ ส อบบัญชีส ถาบันตามระเบียบสถาบันสํ งเสริมการบริห ารกิจการ
บ๎ านเมื องที่ดี ส านั กงาน ก.พ.ร. วําด๎ว ยการบริ ห ารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553
ที่กาหนดให๎สถาบันจัดสํง งบดุล งบการเงินให๎สานักงานตรวจเงินแผํนดิน ภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันสิ้นปีบัญชี
ทุกปี เพื่อทาการสอบบัญชีตามกฎหมาย และตามระเบียบดังกลําวได๎กาหนดให๎ผู๎ตรวจสอบภายใน ทาหน๎าที่
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถาบันรวมทั้งสอบทานความถูกต๎ อง เชื่อถือได๎
ของข๎อมูลการดาเนิน งานการเงิน ซึ่งรายงานงบการเงินของสถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ยัง
ไมํได๎รับการสอบทานจากผู๎ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ เนื่องจากผู๎ตรวจสอบภายในได๎ลาออกในระหวํางปี
ทั้งนี้ งบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสถาบันฯ อยูํระหวํางรอการสอบบัญชีตามกฎหมายจาก
สานักงานการตรวจเงินแผํนดิน
๗๖
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ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
อัตราคําบริการในการใช๎บริการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มี
การจัดเก็บ ๒ อัตรา คือ
ก. อัตราสาหรับหน่วยงานทั่วไป
คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ มีมติให๎กาหนดเกณฑ์การ
จั ดเก็บ คําบริ การวิช าการและเงิน บ ารุ งการจํายคําตอบแทน และคําใช๎จํายในการดาเนินงานวิจัยส าหรั บ
หนํวยงานภายนอก ตํอมาสถาบันฯ ได๎ออกประกาศสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ ดี สานักงาน
ก.พ.ร. เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บคําบริการวิชาการและเงินบารุงสถาบัน การจํายเงินคําตอบแทนและคําใช๎จํายใน
การบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรม พ.ศ. 2553 เพื่อให๎มีความเหมาะสมกับสภาพการด๎านการตลาดใน
ปัจจุบัน ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2553 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% ของงบประมาณโครงการ โครงการ
ลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว๎ในข๎อ 1.1 ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อานวยการเป็นผู๎พิจารณาอนุมัติและ
เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อทราบ
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

๗๗
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๒.๑.๒ วิทยากร อบรม/สัมมนา
อัตราค่าตอบแทน
ผู๎อานวยการหลักสูตร
๓๐๐ – ๕๐๐
บาท/ชั่วโมง
วิทยากรบรรยาย
๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐
บาท/คน/ชั่วโมง
วิทยากรภาคปฏิบัติ
๕๐๐ – ๑,๕๐๐
บาท/วัน
ผู๎ชํวยวิทยากร
ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อานวยการหลักสูตร
คําเขียนกรณีศึกษา
ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อานวยการหลักสูตร
๒.๒ คําใช๎จํายในการดาเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา
๒.๒.๑ คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ
คําเบี้ยเลี้ยง
วันละ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท
คําที่พัก
เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกิน ๓,๐๐๐ บาท
คําพาหนะ
เบิกจํายตามที่จํายจริงและตามความเหมาะสม
๒.๒.๒ คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ
การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคําพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศให๎ถือ
ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันสํงเสริมกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เรื่องอัตราการ
เบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่อาจจะมีแก๎ไขเพิ่มเติม
๒.๒.๓ คําใช๎จํายอื่นๆ ได๎แกํ
คําเลี้ยงรับรอง
คําจัดทารายงาน
วัสดุใช๎ในงานวิจัย

เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ

อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์

ที่จาเป็นต๎องใช๎ในโครงการวิจัยให๎ระบุไว๎ในประกาศให๎ชัดเจนวํา
เมื่อเสร็จโครงการแล๎วใครต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบ

คําใช๎รถสถาบัน

ใน กทม. และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท
อัตรานี้รวมคําน้ามัน คําทางดํวน และคําเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว๎น
กรณีไปตํางจังหวัดจะไมํรวมคําน้ามัน

คําบารุงการใช๎ห๎องประชุม/ห๎องสัมมนา
ห๎องประชุมเล็ก
ห๎องประชุมขนาดกลาง
ห๎องประชุมขนาดใหญํ

๑๕ – ๒๐ ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน ๑,๕๐๐ บาท
๔๐ ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน ๒,๐๐๐ บาท
๘๐ ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน ๔,๐๐๐ บาท

ในกรณีที่กาหนดวําให๎ เบิ กจํ ายได๎ไมํเกินอัตราที่กาหนด ให๎ ผู๎ อานวยการสถาบันฯ โดยความ
เห็นชอบคณะกรรมการอานวยการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎กาหนด
การเบิกจํายคําใช๎จํายอื่นๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ให๎ผู๎อานวยการสถาบันฯ เป็นผู๎อนุมัติตาม
คาเสนอแนะของคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๗๘
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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

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

๑.๒ การเบิกจํายเงินคําตอบแทนและคําจ๎าง
- นักวิจัยหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ (ปี)

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

ไมํเกิน ๑๐ ปี
๑๐ – ๑๕ ปี
๑๕ – ๒๐ ปี
มากกวํา ๒๐ ปี
- คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัย
- คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ

๑.๓ การเบิกจํายคําใช๎จํายในการดาเนินการวิจัยและที่ปรึกษา
๑.๓.๑ คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ
คําเบี้ยเลี้ยง
คําที่พัก
คําพาหนะ

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

การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคําพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศ ให๎
ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันสํงเสริมกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง อัตรา
การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่อาจจะมีแก๎ไขเพิ่มเติม

๗๙
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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

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
๑๕๐/คน/วัน
๑๒๐/แฟูม
๓๐๐/ใบ
๕๐๐/คน/วัน
๒,๐๐๐/วัน
๒,๐๐๐/วัน

ผู้บริหาร
ระดับสูง
๑๕๐/คน/วัน
๑๒๐/แฟูม
๓๕๐/ใบ
๕๐๐/คน/วัน
๓,๐๐๐/วัน
๒,๐๐๐/วัน

๒.๓ การเบิกจํายคําใช๎จํายในการดาเนินการฝึกอบรม
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖

รายการ
คําจัดทาเอกสาร
คําแฟูมเอกสาร
คํากระเป๋าเอกสาร
คําเดินทางวิทยากร
คําวัสดุการศึกษา
คําเชํารถ ใช๎ระหวํางการฝึกอบรม/สัมมนา

ผู้บริหาร
ระดับต้น
๑๒๐/คน/วัน
๑๒๐/แฟูม
๒๕๐/ใบ
๕๐๐/คน/วัน
๒,๐๐๐/วัน
๒,๐๐๐/วัน

๘๐
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ที่

รายการ

๗
๘

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
๗๐/วัน
๔๐๐/วัน

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
๗๐/วัน
๔๐๐/วัน

ผู้บริหาร
ระดับสูง
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

๑๐,๐๐๐/วัน

๑๐,๐๐๐/วัน

๑,๒๐๐-๑,๕๐๐/
วัน
๘๐๐-๑,๒๐๐/คน ๑,๖๐๐-๑,๘๐๐/คน ๑,๘๐๐-๒,๕๐๐/คน
๑๕,๐๐๐/วัน

๓. โครงการลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว๎ในข๎ อ ๑ และข๎อ ๒ ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อานวยการ
สถาบันฯ เป็นผู๎พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอานวยการของสถาบันฯ เพื่อทราบ

๘๑
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ส่วนที่ ๓
การรับรองความถูกต้องของรายงาน
ข๎าพเจ๎าได๎สอบทานข๎อมูลในแบบแสดงรายงานประจาปีฉบับนี้แล๎ว และด๎วยความระมัดระวังใน
ฐานะคณะกรรมการอานวยการหรือผู๎ดารงตาแหนํงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎อมูล
ดังกลําวถูกต๎องครบถ๎วน ไมํเป็นเท็จ ไมํทาให๎ผู๎อื่นสาคัญผิดหรือไมํขาดข๎อมูลที่ควรต๎องแจ๎งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา
(๑) งบการเงินและข๎อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจาปี ได๎แสดงข๎อมูลอยําง
ถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของหนํวยงานแล๎ว
(๒) ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบตํอการจัดให๎หนํวยงานมีระบบการเปิดเผยข๎อมูลที่ดี เพื่อให๎แนํใจวํา
หนํ ว ยงานได๎ เปิ ด เผยข๎อมู ล ในสํ ว นที่เป็ น สาระส าคั ญ ทั้งของหนํว ยงานอยํา งถูก ต๎องครบถ๎ว 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

๑. เลขาธิการ ก.พ.ร. (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

……………………………

๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

……………………………

๓. นายมนัส แจํมเวหา

กรรมการ

……………………………

๔. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา

กรรมการ

……………………………

๕. ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
(นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์)
ผู๎รับมอบอานาจ
นางวิภาภรณ์ มานะตํอ

กรรมการและเลขานุการ
……………………………
หัวหน๎าสํวนงานบัญชี

……………………………

๘๒
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู๎บริหารและผู๎มีอานาจควบคุมของหนํวยงาน
1. ให๎แสดงรายละเอียดของผู๎บริหารหรือผู๎มีอานาจควบคุมตามตาราง ดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
1. นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

๖๐ ปริญญาโท LL.M.
(Comparative Law)
Southern Methodist
University, Dallas, U.S.A.
พ.ศ. 2527

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
๑) สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัตแิ หํงชาติ
๒) คณะกรรมการการกีฬาแหํงประเทศไทย
๓) กรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔) กรรมการจัดการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ สถาบันการเงิน
๕) กรรมการในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกํน
๖) ประธานอนุกรรมการกฎหมาย ระเบียบและข๎อบังคับ สถาบันวิจัยดารา
ศาสตร์แหํงชาติ (องค์การมหาชน)๗) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการ
ปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และคํานิยมของระบบราชการ
๗) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๘) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝุายข๎าราชการประจา
๙) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐) รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๑) กรรมการรํางกฎหมายประจา (ระดับ10)
๑๒) ผู๎ชํวยเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๓) ผู๎อานวยการกองกฎหมายตํางประเทศ
๑๔) ผู๎อานวยการฝุายกฎหมายการค๎าระหวํางประเทศและทรัพย์ทางปัญญา
๑๕) กรรมการในคณะกรรมการการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย
๑๖) กรรมการกฤษฎีกา (คณะที6่ ) สานักงานกฤษฎีกา
๑๗) กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาการทุํมตลาดและการอุดหนุน
กรมการค๎าตํางประเทศ

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

๘๓
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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

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๑๘) กรรมการบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จากัด
๑๙) กรรมการในคณะกรรมการบริหารงานสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) กรรมการกฤษฏีกา
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) กรรมการสภาสถาบันผู๎ทรงคุณวุฒขิ องสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาลงกรณ์
4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
๑) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกีย่ วกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎างสํวน
ราชการด๎านเศรษฐกิจ
๒) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎าง
สํวนราชการด๎านสังคม
๓) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับสํงเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนและ
องค์กรรูปแบบอื่นในกากับของราชการฝุายบริหารทีม่ ิใชํสํวนราชการ
๔) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
๕) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกีย่ วกับการวิเคราะห์และ
ติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
๖) กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาคาขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํวนราชการและจังหวัด

สานักงาน ก.พ.ร.

84
85
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๗) กรรมการคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี
๘) คณะกรรมการกาหนดเปูาหมายและกาลังคนภาครัฐ
๙) คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐) คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา
๑๑) คณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของคําตอบแทน
ของผู๎บริหารและบุคลากรในหนํวยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด
๑๒) คณะกรรมการสรรหากรรมการภาคเอกชนและกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
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. ปฏิบัตหิ น๎าที่
อ.ก.พ. กระทรวง
๑๘) อนุกรรมการ อ.ก.พ. สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๑๙) กรรมการในคณะกรรมการกาหนดตาแหนํงระดับสูง ของทุก
กระทรวง (๒๐ กระทรวง)
๒๐) กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโครงสร๎างระบบราชการ ของทุก
กระทรวง (๒๐ กระทรวง)
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

4. นายกุลิศ สมบัติศริ ิ

๕๑

5. นายมนัส แจํมเวหา

๖๐

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

Master of Public
Administration San
Diego State University
Master of Business
Administration
University Southern
California
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๒๑) คณะกรรมการปรับปรุงระบบงานของสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี หนํวยบริการรูปแบบ พิเศษ (Service Delivery
Unit : SDU)
๒๒) คณะกรรมการบริหารสมาคมข๎าราชการพลเรือน
๒๓) คณะทางานศึกษาปรับปรุงองค์กรกากับดูแลด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารด๎านดิจิตอล
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
1) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและกากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ
2) ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจานาข๎าวเปลือกตาม
นโยบายรัฐบาล
3) ประธานกรรมการชาระบัญชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ
๑) รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน๎ากลุํมภารกิจด๎านทรัพย์สิน
๒) ผู๎ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
๓) ที่ปรึกษาด๎านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
๔) รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
๕) ผู๎อานวยการสานักมาตรฐานด๎านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กรมบัญชีกลาง
๖) โฆษกกรมบัญชีกลาง (อดีต)
๗) กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(กระทรวงการคลัง)
๘) กรรมการการประปานครหลวง (กระทรวงมหาดไทย)
๙) กรรมการธนาคารอิสลามแหํงประเทศไทย (กระทรวงการคลัง)
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๑๐) กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด (กระทรวงการคลัง)
๑๑) ประธานกรรมการสลากกินแบํงรัฐบาล (กระทรวงการคลัง)
๑๒) กรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร)
๑๓) กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม.เอฟ.ซี. จากัด
(กระทรวงการคลังรํวมกับธนาคารออมสินถือหุ๎นใหญํ)
๑๔) กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจในกากับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม)
๑๕) กรรมการบริษัท อูํกรุงเทพ จากัด (กระทรวงกลาโหม)
๑๖) กรรมการการไฟฟูานครหลวง (กระทรวงมหาดไทย) ปัจจุบัน
๑๗) ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการสํงออกและการนาเข๎าแหํงประเทศ
ไทย (กระทรวงการคลัง)
๑๘) กรรมการบริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตเลียม จากัด (มหาชน)
(กระทรวงการคลัง)
๑๙) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
๒๐) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
๒๑) กรรมการ กองทุนบาเหน็จบานาญข๎าราชการ
๒๒) กรรมการ กองทุนเงินให๎กู๎ยืมเพื่อการศึกษา
๒๓) กรรมการ กองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)
๒๔) กรรมการ บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
๒๕) ประธานกรรมการวําด๎วยการพัสดุ
๒๖) ประธานกรรมการวําด๎วยการพัสดุด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒๗) ประธานกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนํวยงานและรัฐวิสาหกิจ
๒๘) แระธานกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพํง
85
87

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง
6. นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

๖๒

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๒๕๑๘-๒๕๑๙ ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต
สายวิชา สถิติการศึกษา
Hofstra University
ปี ๒๕๒๖ Master of
Business Administration
(M.B.A)

ช่วงเวลา
๑๖ พ.ย.
๕๕
ถึง
ปัจจุบัน

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
การทาหน๎าที่เป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการ ตํางๆ
๑) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
๒) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
๓) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและการสํงเสริมการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวม
๔) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม
และคํานิยมของระบบราชการ
๕) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการการสํงเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการ
ในสํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น
๖) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกีย่ วกับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐานและลด
ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเพื่ออานวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน
๗) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
๘) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
๙) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
๑๐) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวัดแบบ
บูรณาการ ( ก.น.จ.)
๑๑) อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุมํ จังหวัด
แบบบูรณาการ
๑๒) อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา สํงเสริมสมรรถภาพข๎าราชการรัฐสภา
๑๓) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
๑๔) คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
๑๕) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของข๎าราชการใน
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํมใหมํ

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)
สถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๑๖) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข๎าราชการเข๎ารํวมโครงการ
นักพัฒนาบริหารเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
๑๗) คณะกรรมการสรรหาครูผฝู๎ กึ สอนงาน (Mentor) และจัดสรรนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ริ าชการด๎านการการบริหารจัดการ
หนํวยงานภาคเอกชน
๑๘) คณะกรรมการสรรหาครูผฝู๎ กึ สอนงาน (Mentor) และจัดสรรนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตั ริ าชการด๎านบริหารจัดการภาครัฐ
สํวนภูมภิ าค
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 การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เชํน การอบรมจากสมาคมสํงเสริมสถาบั น
กรรมการบริษัทไทย (IOD))
(๒) ให๎ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
(3) นายกุ ลิศ สมบัติ ศิริ กรรมการ ได๎ ลาออกเมื่อ วันที่ 3 ตุล าคม 2559 คณะกรรมการอานวยการฯ มีค าสั่งแตํงตั้ ง นายมนัสแจํม เวหา เป็นกรรมการ (แทน) เมื่อ วันที่ 3 ตุล าคม 2559
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ภาคผนวก
รายงานงบการเงิน
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สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559, 2558 และ 2557
หน่วย : บาท
2558

หมายเหตุ
2559

2557

สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4

79,564,014.80

82,082,516.21

53,700,410.02

ลูกหนี้

5

7,881,665.72

22,490,376.13

15,937,074.06

5,088,603.00

16,355,745.67

25,159,336.66

419,620.65

501,731.50

536,195.06

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่

1,714,100.00

1,927,297.85

554,840.56

รวมสิ นทรั พ ย์หมุนเวียน

94,668,004.17

123,357,667.36

95,887,856.36

1,030,008.46

1,022,285.83

857,566.94

2.00

11,840.99

35,077.33

1,030,010.46

1,034,126.82

892,644.27

95,698,014.63

124,391,794.18

96,780,500.63

4,739,187.53

11,460,106.77

9,275,136.02

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

14,210,277.73

25,354,607.70

15,912,257.42

รายได้รบั ล่วงหน้า

10,396,324.68

20,703,781.01

24,196,203.34

386,224.67

1,833,476.67

2,050,532.67

29,732,014.61

59,351,972.15

51,434,129.45

รวมหนี้สิ น

29,732,014.61

59,351,972.15

51,434,129.45

สิ นทรั พ ย์สุ ทธิ

65,966,000.02

65,039,822.03

45,346,371.18

รายได้คา้ งรับ
วัสดุคงเหลือ

6

สิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์สทุ ธิ

7

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนสุทธิ
รวมสิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พ ย์
หนี้สิ น
หนี้สิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้

หนี้สนิ หมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สิ นหมุนเวียน

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ภาคผนวก ๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559, 2558 และ 2557
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หมายเหตุ
2559
สิ นทรั พ ย์สุ ทธิ
ทุน
รายได้สงู (ต่า่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
หัก การปรับปรุงรายการและผลสะสมจากการ
แก้ไขข้อผิดพลาด
รายได้สงู (ต่า่ ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้ สู ง (ต่า) กว่ าค่ าใช้ จ่ายสะสม

2557

65,039,822.03

45,346,371.18

45,532,962.93

(1,378,522.06)

(9,282,141.75)

(1,113,388.61)

2,304,700.05

28,975,592.60

926,796.86

65,966,000.02

65,039,822.03

45,346,371.18

กาไร/ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ ของเงินลงทุน
รวมสิ นทรั พ ย์สุ ทธิ

หน่วย : บาท
2558

65,966,000.02

65,039,822.03

45,346,371.18

0.00
59,666,000.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ภาคผนวก ๒

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2559, 2558 และ 2557
สานัสาหรั
กงานคณะกรรมการพั
ฒนาระบบราชการ
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

2559

2558

2557

144,057,741.00

175,781,026.67

148,418,023.00

1,086,933.89

734,369.63

478,555.58

195,985.89

606,378.29

65.28

145,340,660.78

177,121,774.59

148,896,643.86

145,340,660.78

177,121,774.59

148,896,643.86

8,503,055.18

7,036,673.89

6,398,529.14

127,837,076.37

137,105,801.75

132,435,980.74

6,870.00

6,034.00

3,756.00

1,433,627.45

848,208.56

816,819.62

115,092.53

145,906.17

129,774.98

1,912,285.83

1,328,391.77

1,232,569.33

242,812.42
11,838.99

268,017.18
23,236.34

350,552.13
23,236.34

รายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้ จากแหล่ งอื่ น
รายได้จากการให้บริการ
รายได้ดอกเบีย้
รายได้อนื่
รวมรายได้ จากแหล่ งอื่ น
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน

8

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้สอยอืน่
ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจ่าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ค่าใช้จ่ายอืน่

-

รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน

-

-

140,062,658.77

146,762,269.66

141,391,218.28

5,278,002.01

30,359,504.93

7,505,425.58

(2,841,424.61)

(1,383,912.33)

(6,578,628.72)

ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เ กิดจากการดาเนินงาน (บริจาคสินทรัพย์ )
รวมรายได้ /(ค่ าใช้ จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน

(131,877.35)
(2,973,301.96)

(1,383,912.33)

(6,578,628.72)

รายได้ สู ง (ต่า) กว่ าค่ าใช้ จ่ายสุ ทธิ

2,304,700.05

28,975,592.60

926,796.86

รายได้ สู ง (ต่า) กว่ าค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้ /(ค่ าใช้ จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เ งินรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ

9

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ภาคผนวก ๓

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559, 2558 และ 2557
หน่วย : บาท

2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้สงู /(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด่าเนินงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ่าหน่าย
บริจาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภาครัฐ
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าเสือ่ มราคา)
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจากการด่าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

2558

2557

2,304,700.05

28,975,592.60

926,796.86

397,047.66

390,553.50

377,692.08

131,877.35

-

-

2,833,625.06

(346,014.34)
29,020,131.76

1,304,488.94

14,608,710.41

(7,386,492.07)

(1,663,175.03)

รายได้ค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

11,267,142.67

8,803,590.99

(22,503,235.66)

วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(49,749.50)

34,463.56

9,916.50

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

213,197.85

(539,267.29)

709,777.16

หนี้สนิ ด่าเนินงานและส่วนของทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(6,720,919.24)

2,184,970.75

4,274,924.09

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(11,144,329.97)

9,442,350.28

(2,107,732.56)

รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(10,307,456.33)

(3,492,422.33)

607,589.67

หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)

(1,447,252.00)

(217,056.00)

855,240.44

ในสินทรัพย์ด่าเนินงาน หนี้สนิ ด่าเนินงาน และส่วนของทุน
สินทรัพย์ด่าเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (รายได้ปีก่อนบันทึก ขาด (เกิน) )

-

255,020.00

(900,200.00)

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายปีก่อนได้รับคืน )

-

31,026.61

3,281.53

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายปีก่อนบันทึกขาด)

(1,378,522.06)

(92,498.35)

(216,470.14)

การปรับปรุงรายการปีก่อน(หนี้สนิ หรือภาระผูกพันที่อาจจะเกิดขึ้น)

(4,959,178.17)

(9,489,731.62)
(466,045.47)

(20,930,084.00)

กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

(2,125,553.11)

28,554,086.29

(19,625,595.06)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
อาคารและอุปกรณ์สทุ ธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(392,948.30)

(560,652.22)

(293,853.00)

รวม

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ลดครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์)
กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทีย บเท่ าเงินสด ณ วันปลายงวด

-

388,672.12

-

(392,948.30)

(171,980.10)

(293,853.00)

(2,518,501.41)
82,082,516.21
79,564,014.80

28,382,106.19
53,700,410.02
82,082,516.21

(19,919,448.06)
73,619,858.08
53,700,410.02

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ภาคผนวก ๔

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ/ส่ วนทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559, 2558 และ 2557
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
การปรับปรุงรายการปีกอ่ น
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีกอ่ น
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
การเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรั พ ย์ สุ ทธิ/ส่ วนทุ นสาหรั บปี 2557
การเปลีย่ นแปลงทีท่ าให้ทนุ เพิ่ม/ลด
รายได้สงู /(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
กาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายได้ สู ง/(ต่า)กว่ า
ค่ าใช้ จ่ายสะสม

ทุ น
-

45,532,962.93
(1,113,388.61)
44,419,574.32

-

926,796.86
45,346,371.18

องค์ ประกอบอื่ น
ของสิ นทรั พ ย์
สุ ทธิ/ส่ วนทุ น
-

รวมสิ นทรั พ ย์
สุ ทธิ/ส่ วนทุ น
45,532,962.93
(1,113,388.61)
44,419,574.32
926,796.86
45,346,371.18

ภาคผนวก ๕

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ/ส่ วนทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559, 2558 และ 2557
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
การปรับปรุงรายการปีกอ่ น(หนี้สนิ หรือภาระผูกพันทีอ่ าจจะเกิดขึ้ น)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีกอ่ น
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
การเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรั พ ย์ สุ ทธิ/ส่ วนทุ นสาหรั บปี 2558
การเปลีย่ นแปลงทีท่ าให้ทนุ เพิ่ม/ลด
รายได้สงู /(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
กาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายได้ สู ง/(ต่า)กว่ า
ค่ าใช้ จ่ายสะสม

ทุ น
-

45,346,371.18
(9,489,731.62)
207,589.87
36,064,229.43

-

28,975,592.60
65,039,822.03

องค์ ประกอบอื่ น
ของสิ นทรั พ ย์
สุ ทธิ/ส่ วนทุ น
-

รวมสิ นทรั พ ย์
สุ ทธิ/ส่ วนทุ น
45,346,371.18
(9,489,731.62)
207,589.87
36,064,229.43
28,975,592.60
65,039,822.03

ภาคผนวก ๖

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ/ส่ วนทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559, 2558 และ 2557
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีกอ่ น
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
การเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรั พ ย์ สุ ทธิ/ส่ วนทุ นสาหรั บปี 2559
การเปลีย่ นแปลงทีท่ าให้ทนุ เพิ่ม/ลด
รายได้สงู /(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
กาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายได้ สู ง/(ต่า)กว่ า
ค่ าใช้ จ่ายสะสม

ทุ น
-

65,039,822.03
(1,378,522.06)
63,661,299.97

-

2,304,700.05
65,966,000.02

องค์ ประกอบอื่ น
ของสิ นทรั พ ย์
สุ ทธิ/ส่ วนทุ น
-

รวมสิ นทรั พ ย์
สุ ทธิ/ส่ วนทุ น
65,039,822.03
(1,378,522.06)
63,661,299.97
2,304,700.05
65,966,000.02

#REF!

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ภาคผนวก ๗

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ภาคผนวก ๘

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ภาคผนวก ๙

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ภาคผนวก ๑๐

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

ภาคผนวก ๑๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559, 2558 และ 2557
หมายเหตุที่ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจ่า
เงินฝากเดินสะพัด
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2559
26,945,995.49
52,608,019.31
10,000.00
79,564,014.80

หน่วย : บาท
2558
2557
65,350,960.17 37,141,073.98
16,721,556.04 16,539,336.04
10,000.00
20,000.00
82,082,516.21 53,700,410.02

2559
4,234,265.00
3,642,326.61
5,074.11
7,881,665.72

หน่วย : บาท
2558
2557
17,098,303.90 11,057,018.16
236,128.00
236,128.00
5,153,954.23 4,612,437.90
1,990.00
31,490.00
22,490,376.13 15,937,074.06

หมายเหตุที่ 5 ลู กหนี้
ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

ลูกหนี้เ งินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้เ งินมัดจ่าประกันสัญญา
ลูกหนี้เ งินประกันผลงาน
ลูกหนี้อนื่
รวมลูกหนี้

หมายเหตุที่ 6 วัสดุคงเหลื อ
ยอดวัสดุคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มียอดลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่านวนเงิน 82,110.85 บาท

ได้แสดงรายการไว้ในงบกระแสเงินสด รวมอยู่ในรายการบริจากสินทรัพย์ให้หน่วยงานภาครัฐ จานวนเงิน 131,860.35 บาท และรายการ
วัสดุคงเหลือเพิม่ ขึ้น จานวนเงิน 49,749.50 บาท
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ภาคผนวก ๑๒

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559, 2558 และ 2557
หมายเหตุที่ 7 อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
ยอดคงเหลือ
ณวันที่ ก ย
สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านและงานครัว
คุรภัณฑ์สา่ นักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
รวม
ค่าเสือ่ มราคาสะสม
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
ครุภณ
ั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภณ
ั ฑ์งานบ้านและงานครัว
คุรภัณฑ์สา่ นักงาน
ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภณ
ั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภณ
ั ฑ์การศึกษา
ครุภณ
ั ฑ์กีฬา
รวม
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าเสือ่ มราคาประจ่าปี

หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ
เพิม่ ขึ้น(ลดลง) ณวันที่ ก ย

เปลีย่ นแปลงระหว่างงวด

ยอดคงเหลือ
เพิม่ ขึ้น(ลดลง) ณ วันที่ ก ย

เปลีย่ นแปลงระหว่างงวด

128,400.00
1,323,273.00
80,959.21
836,828.53
821,856.30
320,465.00
32,421.00
264,000.00
3,808,203.04

111,050.00
(16,827.91)
(274,262.93)
215,483.59
136,537.35
171,980.10

128,400.00
1,434,323.00
64,131.30
562,565.60
1,037,339.89
457,002.35
32,421.00
264,000.00
3,980,183.14

162,415.30
(394,732.50)
57,298.50
(21,944.20)
(110,798.50)
(307,761.40)

290,815.30
1,039,590.50
64,131.30
619,864.10
1,015,395.69
346,203.85
32,421.00
264,000.00
3,672,421.74

83,808.18
1,065,606.74
70,610.18
687,843.01
730,566.65
279,054.89
29,242.84
3,903.61
2,950,636.10
857,566.94
354,455.74

44,591.82
96,975.74
(10,268.24)
(282,980.54)
66,916.59
36,082.59
3,172.16
52,771.09
7,261.21

128,400.00
1,162,582.48
60,341.94
404,862.47
797,483.24
315,137.48
32,415.00
56,674.70
2,957,897.31
1,022,285.83
367,317.16

44,996.32
(329,181.87)
2,550.78
40,190.90
(59,972.83)
(66,983.00)
52,915.67
(315,484.03)

173,396.32
833,400.61
62,892.72
445,053.37
737,510.41
248,154.48
32,415.00
109,590.37
2,642,413.28
1,030,008.46
385,208.67

การแสดงรายการค่าเสือ่ มราคาประจ่าปีในงบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน ได้แสดงเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ่านวนเงิน 242,812.42 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่านวนเงิน 268,017.18 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
จ่านวนเงิน 350,552.13 และแสดงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เ กิดจากการด่าเนินงานรวมอยู่ในรายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้
เงินรายได้สงู กว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ่านวนเงิน 142,396.25 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 จ่านวนเงิน 99,299.98 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่านวนเงิน 3,903.61 บาท
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ภาคผนวก ๑๓

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2559, 2558 และ 2557
หมายเหตุที่ 8 ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงาน ประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากรได้รวมรายการจ่ายเงินรางวัลไว้ในค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่งเป็นการจัดสรร
เงินรางวัล ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่มกี ารอนุมตั ิการจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ่านวนเงิน 603,620.04 บาท ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการอ่านวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้จัดสรรเงินรางวัล ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2559 เมือ่ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2559

หมายเหตุที่ 9 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้ เงินรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เ งินรายได้สงู กว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ ส่าหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2559
2558
2557
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
196,781.36
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
683,962.50 1,075,060.00
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
503,090.00
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,502,247.00
600,649.85 4,104,260.00
ค่าสาธารณูปโภค
80.00
ค่าใช้สอยอื่น
892,235.11
ค่าเสือ่ มราคาอาคารและอุปกรณ์
142,396.25
99,299.98
3,903.61
รวมค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้ เงินรายได้ 2,841,424.61 1,383,912.33 6,578,628.72
ตามมติคณะกรรมการ

หมายเหตุที่ 10 หนีส้ ิ นหรือภาระผูกพันทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 สถาบันฯ อยู่ระหว่างการพิจารณารายจ่ายซึ่งเกิดจากการด่าเนินงานโครงการปี 2559 ในส่วนที่
น่ามาขอเบิกจ่ายในปี 2560 จ่านวน 1,700,000.00 บาท (รายจ่ายโครงการ ปี 2559 ที่เ กิดจากลูกหนีเ้ งินยืมนอกงบประมาณ) ซึ่งผลการ
พิจารณายังไม่ได้ข้อสรุป ณ วันที่ออกงบการเงินประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมายเหตุที่ 11 การอนุมตั ิงบการเงิน
การแสดงข้อมูลในงบการเงินได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการอ่านวยการสถาบันฯ แล้ว และสถาบันฯ ได้จัดท่ารูปแบบ
งบการเงินดังกล่าว เพือ่ ใช้ประกอบรายงานประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เท่านัน้
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ภาคผนวก ๑๔

