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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลสรุป
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ดาเนินงานมาสู่ปีที่ ๑๓ นับแต่วัน
จัดตั้งและแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมและดาเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน
เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ ดี นอกจากนั้ น สถาบั น ฯ ยั งคงมุ่ งส่ งเสริม ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ
และเอกชนมีการพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value
for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/
ความรั บ ผิ ด ชอบ (Accountability) หลั ก เปิ ด เผย/โปร่ ง ใส (Transparency) หลั ก การกระจายอ านาจ
(Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of Law) ผ่านการให้บริการ
ทางวิชาการ ด้านฝึกอบรม วิจัยและให้คาปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
ทั้งนี้ การให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรภายในของสถาบันฯ ได้นาหลักการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาปฏิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดกลไก และกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่ ว นรวม ส่ งผลให้ ก ารด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ ได้ รั บ การยอมรั บ จากผู้ ใช้ บ ริ ก ารด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล ในฐานะที่ปรึกษาไทย ระดับ A ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังอย่างถูกต้อง ทาให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรได้อย่างครบถ้วน สาหรับการให้บริการงานด้านวิชาการให้กับสานักงาน ก.พ.ร. นั้น
สถาบันฯ ได้มีการเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของสานักงาน ก.พ.ร. ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านการพัฒนาองค์กร มิติด้านกระบวนการภายใน มิติด้านคุณภาพ และมิติด้านประสิทธิผล
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งจะนาไปสู่ผลลัพ ธ์ที่สามารถแสดงทิศทาง
และการเชื่อมโยงเป้ าหมายต่างๆ ของสถาบันในแต่ละด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่
บุคลากรของสถาบัน ให้มีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง
การดาเนินงานในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น สถาบันฯ ได้ให้บริ การฝึกอบรม วิจัยบริการทางวิชาการ
และให้ ค าปรึ ก ษาแก่ ห น่ ว ยงานต่ างๆ หลากหลายหน่ ว ยงาน โดยเฉพาะโครงการที่ ส ถาบั น ฯ ได้ ให้ บ ริก าร
แก่ ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ส านั กงาน ก.พ.ร.) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานหลั ก ในฐานะเป็ น
ส่วนราชการเจ้าสังกัด มีจานวนทั้งสิ้น ๒๑ โครงการ เช่น โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
รุ่นที่ ๙- ๑๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด โครงการส่ งเสริมการพัฒนา
ระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
โครงการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสาหรับประชาชน โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
และรูปแบบการดาเนินงานของศูนย์รับคาขออนุญาต โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเพื่อการบริห ารจั ดการภาครัฐที่ดี โครงการควบคุมยกระดับ คุณ ภาพและเผยแพร่ข้อมูล สาหรับ
ประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงานบริการผ่านระบบสารสนเทศ โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐ
แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) โครงการศึกษาระบบราชการเพื่อเตรียมการ
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จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบราชการไทย 4.0
(Government 4.0) เป็นต้น
นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ อีกหลายหน่วยงาน มากกว่า ๑๐ โครงการ
เช่น โครงการยกระดั บ และพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพกระบวนงาน ส านั กปลั ดกระทรวงอุ ตสาหกรรม โครงการ
ประเมินผลโครงการ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ.พ.ศ..๒๕๖๐
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารหารการคมนาคมระดับกลาง”
(นบก.) รุ่น ที่ ๑๒ สานั กงานปลั ดกระทรวงคมนาคม โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) กรมชลประทาน โครงการจ้างส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมู ล และสั งเคราะห์ ข้อมู ล
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สานักงาน ปปช. โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์ ก รมหาชน) โครงการส ารวจและประเมิ น ผลความพึ ง พอใจต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การให้ บ ริ ก าร
และการด าเนิ น โครงการของ สสว. และการส ารวจและประเมิน ผลธุรกิจผู้ ที่ ได้ รับ บริการ/เข้าร่วมโครงการ
จาก สสว. ประจ าปี ๒๕๖๐ ส านั กงานส่ งเสริม วิส าหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โครงการส ารวจ
ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของบุ ค ลากรส านั ก งาน กกพ. ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลั ง งาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาลสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรม (บสย.) โครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย ที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (Public Course) ของ
สถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และนาไปพัฒนาตนเอง ตลอดจนพัฒนาองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาลได้อย่างเป็น รูป ธรรม และเท่าทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ ยนแปลงไป ได้แก่ โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการกากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาการทางานและพัฒนาตนเองต่อไป โดยได้ดาเนินการมาถึง รุ่นที่ ๔
และจะเปิดรับสมัครรุ่นที่ ๕ ในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ยังมีหลักสูตรอื่นๆ อีก ซึ่งสถาบันฯ ได้ทาการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรขึ้นมาใหม่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการนวัตกรรมเพื่อการพัฒ นาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน โครงการฝึกอบรมผู้ขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สาหรับนักบริหารระดับสูงและระดับกลาง รุ่นที่ ๑
จากการประเมิ น ความพึ งพอใจของหน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ต่ อ การด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ พบว่ า
หน่วยงานต้นสังกัด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และระดับมาก โดยสามารถจาแนกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑)
กลุ่มผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร. มีผลประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงานตามนโยบายและการปฏิบัติงานใน
ระดับมากที่สุด คือ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๗ และมีความพึงพอใจในด้านอื่นๆ ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพการ
บริการ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย
3.๘๘, ๓.๗๕ และ 3.33 ตามลาดับ
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สาหรับการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการสานักงาน ก.พ.ร (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พบว่า
มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการดาเนินการตาม
นโยบายและการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๔, ๓.๕๗, ๓.๕๕ และ ๓.๓๖ ตามลาดับ
นอกจากนั้ น เมื่อประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ
โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ
๑) การดาเนิ น งานโครงการของสถาบันฯ สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง พบว่า
การดาเนินงานโครงการของสถาบันฯ ทุกโครงการสามารถตอบสนองโดยตรงต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ
ได้เป็นอย่างมีนัยสาคัญ โดยจะเห็นได้ว่ามีโครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อ ๑ คือ การส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี จานวน 36 โครงการ คิดเป็น 100% โครงการที่สามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข้อ 2 คือ ส่งเสริมและดาเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรั ฐเพื่ อ เสริม สร้างการบริห ารกิจ การบ้ านเมื องที่ ดี จานวน 14 โครงการ คิ ดเป็ น 38.99% โครงการที่
สามารถตอบสนองต่อวัตถุป ระสงค์การจั ดตั้ง ข้อ 3 คือ ส่ งเสริม ความร่วมมือระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐกั บ
หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี จานวน 9 โครงการ คิดเป็น
25% และโครงการที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสค์การจัดตั้ง ข้อ ๔ คือ ให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการ
หรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจานวน 32 โครงการ คิดเป็น 88.89%
๒) การส ารวจข้ อ มู ล เพื่ อ ประเมิ น ความสามารถในการตอบสนองต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง
สรุปผลได้ว่า สถาบันฯ เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากองค์ประกอบหลัก ๒ ข้อ
คือ (๑) ธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) พบว่า สถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่มี
ธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
สังคมไทยในปัจจุบันได้ มีคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ที่กาหนดนโยบายและเป้าหมายการดาเนินงาน
ระเบี ย บ แนวปฏิ บั ติ และการบริ ห ารงานของสถาบั น ฯ จนสามารถบรรลุ เป้ าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ดาเนินงานสถาบันฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้น ผู้บริหารสถาบันฯ ได้ให้ความสาคัญ
เป็ น อั น ดั บ แรกกั บ การบริ ห ารงานให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมายของสถาบั น ฯ อี ก ด้ ว ย (๒) การบริ ห ารจั ด การ
(Management) โดยสถาบันฯ เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ที่มีการรวบรวมประสบการณ์ และองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการจัดทาแนวทางปฏิบัติงานของสถาบันฯ รวมถึงมีวิธีการใหม่ๆ
ในการด าเนิ น งานเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการที่ ห ลากหลายมากยิ่ งขึ้ น บุ ค ลากรได้ มี ก ารเรี ย นรู้ และน า
ประสบการณ์ในการทางานมาใช้ในการทางาน และสถาบันฯ สามารถประเมินรายรับและรายจ่ายล่วงหน้ารายปี
ได้ค่อนข้างแม่นยา เนื่องจากมีแผนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพการณ์
สาหรับจุดเด่นการให้บริการที่ประทับใจ คือ เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ กระตือรือร้น เต็มใจใน
การบริการ รวมถึงอานวยความสะดวกในการให้ บริการวิชาการ และงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ
รวมถึงมีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานโครงการที่ชัดเจน แน่นอน และมีประสิทธิภาพ

๓
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อย่างไรก็ดี จากผลการสารวจดังกล่าวพบว่า เพื่อให้สถาบันฯ มีความสามารถในการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งได้อย่างมีป ระสิทธิภ าพยิ่งขึ้น เห็ นควรปรับปรุงการดาเนินงานของสถาบันฯ ใน ๒
ประเด็นสาคัญ คือ
๑) ปรับปรุงระบบการบริหารงานของสถาบันฯ ให้มีความทันสมัย และคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยการ
ปรั บ ปรุ งกฎ ระเบี ย บของสถาบั น ฯ เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ าที่ ส ามารถด าเนิ น งานได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
๒) พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันฯ มี ภาพรวมใน
การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ที่สามารถสรุปผลข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้
๑. สถาบันฯ มีรายได้จากผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รวมทั้งสิ้น จานวน
168,482,409.74 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งมีรายได้ 145,340,660.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.92)
โดยแหล่งที่มาของรายได้ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการวิชาการซึ่งเกิดจากการดาเนินงานโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) โครงการฝึกอบรม และโครงการวิจัยและที่ปรึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่
ดาเนิ น การต่อเนื่ องจากปี ที่ผ่านมา รวมถึงโครงการที่ได้ลงนามข้อตกลงการใช้บริการและการให้บริการหรือ
สัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รวมตลอดถึงดอกเบี้ยและรายได้อื่น ๆ ด้วย
๒. สถาบั น ฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น งาน ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จ านวน
157,719,581.70 บาท (เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน 140,062,658.77 บาท
คิดเป็นร้อยละ 12.61)
๓. นอกจากนั้ น สถาบั น ฯ ยั งมี ค่ าใช้ จ่ า ยที่ ไม่ เกิ ด จากการด าเนิ น งานจ านวน 1 รายการ คื อ
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เงินรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการอานวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. จานวนเงิน 225,301.19 บาท
๔. ดังนั้ น สถาบั น ฯ จึ งมีร ายได้สู งกว่าค่าใช้จ่ายสุท ธิประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ทั้งสิ้ น
10,537,526.85 บาท (คานวณจากรายรับในข้อ 1 และหักด้วยค่าใช้จ่ายในข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น)

๔
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ส่วนที่ ๒
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ชื่อหน่วยงาน
สถานที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
๐-๒๑๔๓-๗๙๐๘
๐-๒๑๔๓-๗๙๐๙
http://www.igpthai.org

๕
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(๑) ลักษณะการประกอบการ
๑.๑ ความเป็นมา
สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลาง
ซึ่งมี บ ทบาทในการขั บเคลื่ อนนโยบายการพั ฒ นาระบบราชการ ได้ จั ดตั้ ง สถาบั นส่ งเสริ มการบริ หารกิ จการ
บ้ านเมื องที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion) ขึ้ น ตามมติ
คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมี ก ารแปลงสภาพหน่ ว ยงานในส านั ก งาน ก.พ.ร.
มาเป็นสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสถาบันฯ
มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการตามนัยมาตรา 16 แห่งกฎหมายระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2545 โดยเป็ น หน่ ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิ เศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการก ากั บ ดู แ ลของ
สานักงาน ก.พ.ร. โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่สานักงาน กพ.ร.เป็นหลัก และส่วนราชการอื่น
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมการพัฒ นาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคการศึกษา หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศเพื่อนามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหม่
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
วัตถุประสงค์หลักของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้แก่
๑. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
๒. เพื่อส่ งเสริมและดาเนิ น การให้ มีการฝึ กอบรมและพั ฒ นาข้าราชการและเจ้าหน้ าที่ ของรัฐ เพื่ อ
เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. ให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ทาหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจ
พันธกิจหลักของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้แก่
๑. เป็นผู้นาในเรื่ององค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒. ทาการวิจัยด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๓. พัฒ นาความพร้อมของบุ คลากร เครื่องมือ ระบบ และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการ
พัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕. เป็นแหล่งอ้างอิงเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖. สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบราชการ
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๑.๒ โครงสร้างรายได้
แหล่งที่มาของรายได้ในการดาเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ มาจากการให้บริการทาง
วิชาการ ทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา การให้คาปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แก่สานักงาน ก.พ.ร และส่วน
ราชการอื่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยสานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะกาหนดเป้าหมาย
ปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได้รับจากสถาบันฯ และแจ้งให้สถาบันทราบล่วงหน้าเป็นประจาทุกปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒560 ของสถาบันฯ มีผลประกอบการด้านการเงิน ดังนี้
รายได้จากการดาเนินงานของสถาบันฯ
ประเภทบริการ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
%

โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.)
โครงการฝึกอบรม*

46,360,320.00

31.90

40,108,387.00

23.81

ลดลง 13.49

10,312,800.00

7.10

23,849,500.00

14.16

โครงการวิจัย และที่
ปรึกษา
รายได้อื่น**

87,384,621.00

60.12

103,177,509.75

61.24

1,282,919.78

0.88

1,347,012.99

0.80

เพิ่มขึ้น
131.26
เพิ่มขึ้น
18.07
เพิ่มขึ้น 5.00

145,340,660.78

100.00

168,482,409.74

100.00

รวม

เพิ่มขึ้น
15.92

ตารางที่ ๑ แสดงรายได้จากการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕60
จากตารางที่ ๑ แสดงให้ เห็ น ถึ ง รายได้ จ ากการด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ เปรี ย บเที ย บระหว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีรายได้
168.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 คิดเป็นร้อยละ 15.92 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากโครงการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 131.26 โครงการวิจัย และที่ปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.07 และรายได้
อื่น คิดเป็น อัตราร้อยละ 5.00 ส่วนรายได้ที่ลดลงมาจากโครงการพัฒ นานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
(นปร.) คิดเป็นร้อยละ 13.49

*
**

รายได้โครงการของสถาบันฯ จัดทาเอง (หลักสูตร ก.พ.ร.1 รุ่น 4 และหลักสูตรนวัตกรรม) รวมอยู่ในรายได้ประเภทโครงการฝึกอบรม
รายได้อื่นมีที่มาจากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน และรายได้อื่นๆ

๗
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ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสถาบันฯ
หมวด

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จา่ ยด้านการ
ฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้สอยอื่น
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จาหน่ายและค่าจาหน่าย
ครุภัณฑ์
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
%

8,503,055.18

6.071

9,851,089.57

6.246

เพิ่มขึ้น 21.07

127,837,076.37

91.271

143,977,300.00

91.287

เพิ่มขึ้น 12.19

6,870.๐๐

๐.๐๐5

7,490.00

0.005

เพิ่มขึ้น 16.51

1,433,627.45

1.024

1,367,815.14

0.867

ลดลง 8.06

115,092.53

๐.082

84,686.04

0.054

ลดลง 23.43

1,912,285.83

1.365

2,213,536.76

1.403

เพิ่มขึ้น 24.44

254,651.41

๐.182

217,664.19

0.138

ลดลง 9.90

-

-

-

140,062,658.77 ๑๐๐.๐๐๐ 157,719,581.70

-

-

100.00

เพิ่มขึ้น 12.61

ตารางที่ ๒ แสดงค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕60
จากตารางที่ ๒ แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการดาเนิน งานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕59 – ๒๕60 พบว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมยังคงมีสัดส่ วนสูงสุด คือ
มีสัดส่วนร้อยละ 91.287 รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอยอื่น ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายและค่าจาหน่ายครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายบุคลากรเพิ่มขึ้นสูงสุดร้อยละ
15.85 รองลงมาได้แก่ ค่าใช้ส อยอื่น ค่าใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามลาดับ
สาหรับค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค รองลงมา ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่ายและค่าจาหน่ายครุภัณฑ์ และค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด ส่ ว นรายได้ จ ากการด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
มีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ร้อยละ 15.92 และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ร้อยละ 12.61
นอกจากนี้ สั ดส่ วนรายได้ ของสถาบั น ฯ แต่ล ะบริก าร ระหว่างเดือ นตุล าคม ๒๕๕5 ถึ ง เดือ น
กันยายน ๒๕60 สามารถสรุปสัดส่วนรายได้จากการดาเนินงานดังปรากฏในตารางที่ ๓ และ แผนภาพที่ ๒ โดย
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนตุลาคม 2560 สามารถสรุปได้
ดังปรากฎในตารางที่ 5

๘

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท
ปี ๒๕๕6
ประเภทบริการ

ปี ๒๕๕7

ปี ๒๕๕8

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

๑. โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่

๓๗,๐๐๗,๖๐๙.๐๐

๓๒.๗๖

๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐

๒๘.๒๑

๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐

๒๓.๑๘

46,360,320.๐๐

31.90

40,108,387.00

23.81

๒. โครงการฝึกอบรม

๘,๗๙๓,๖๐๐.๐๐

๗,๗๙

๑๓,๙๘๙,๖๐๐.๐๐

๙.๔๐

๑๒,๔๕๑,๙๐๐.๐๐

๗.๐๓

10,312,800.๐๐

7.10

23,849,500.00

14.16

๓. โครงการวิจัยและที่
ปรึกษา

๖๖,๗๖๖,๐๗๓.๒๕

๕๙.๑๑

๙๒,๔๒๕,๘๖๘

๖๒.๐๗

๑๒๒,๒๗๓,๕๔๖.๖๗

๖๙.๐๓

87,384,621.00

60.12

103,177,509.75

61.24

๓๘๒,๒๖๗.๘๗

๐.๓๔

๔๗๘,๖๒๐.๘๖

๐.๓๒

๑,๓๔๐,๗๔๗.๙๒

๐.๗๖

๑,282,919.78

๐.88

1,347,012.99

0.80

๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖

๑๐๐.๐๐

168,482,409.74

100

รวม

๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒ ๑๐๐.๐๐

๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙

ร้อยละ

๑๐๐.๐๐

รายได้

ปี พ.ศ. ๒๕60

รายได้

๔. รายได้อื่นๆ

รายได้

ปี ๒๕๕9
ร้อยละ

145,340,660.78 ๑๐๐.๐๐

รายได้

ร้อยละ

ตารางที่ ๓ แสดงสัดส่วนรายได้จากการดาเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ

หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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สัดส่วนรายได้สถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560
ร้อยละ

ประเภทบริการ

แผนภาพที่ ๒ แสดงสัดส่วนรายได้จากการดาเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ
เมื่อเปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 นั้น
รายได้รวมของสถาบันฯ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 คิดเป็นร้อยละ 15.92 โดยประเภทรายได้ที่
เพิ่มจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ รายได้จากรายได้โครงการฝึกอบรม โครงการวิจัยและที่ปรึกษา และรายได้อื่น ซึ่ง มี
รายได้เพิ่ มขึ้น ร้ อยละ 131.26 18.07 และ 5.00 ตามล าดับ ส่ วนรายได้ที่ล ดลงจากปีที่ผ่ านมา ได้แก่
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ซึ่งมีรายได้ลดลงร้อยละ 13.49 โดยมีรายละเอียด
ดังปรากฏในตารางที่ 1
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาของรายได้จากการดาเนินงานของสถาบัน ฯ สามารถจาแนกได้
เป็น ๒ กลุ่มตามประเภทผู้รับบริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด คือ สานักงาน ก.พ.ร.
และรายได้จากการให้บริการหน่วยงานอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ ๔ และแผนภาพที่ ๓

๑๐
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หน่วย : บาท
แหล่งที่มาของ
รายได้

ปี ๒๕๕5
รายได้

ปี ๒๕๕6
ร้อยละ

รายได้

ปี ๒๕๕7
ร้อยละ

รายได้

ปี ๒๕๕8
รายได้

ร้อยละ

ปี ๒๕๕9
ร้อยละ

รายได้

ปี ๒๕60
ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

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

๑๙,๔๒๙,๑๑๖.๐๐

๓๗.๐๐๗,๖๐๙.๐๐

๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐

๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐

๔๖,๓๖๐,๓๒๐.๐๐

40,108,387.00

๔,๔๙๐,๑๐๐.๗๕

๑,๐๙๔,๗๒๔.๒๕

๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐

๓,๐๒๔,๐๕๐.๐๐

๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐

3,212,000.00

๘,๒๑๔,๔๑๘.๐๐

๔๕,๑๐๒,๕๕๙.๐๐

๔๔,๔๓๙,๐๖๘.๐๐

๗๐,๗๓๔,๖๔๖.๖๗

๓๖,๙๒๗,๑๙๑.๐๐

80,654,239.75

๘๕,๔๘๗,๕๑๑.๐๐

๕๙.๓๔ 123,974,626.75

๓๒,๑๓๓,๖๙๗.๗๕

๓๓.๔๕

๘๓,๒๐๔,๘๙๒.๒๕

๗๓.๙๒

๘๘,๘๓๑,๖๒๓.๐๐

๕๙.๘๕

๑๑๔,๘๑๔,๒๗๖.๖๗

๖๕.๓๒

74.18

หน่วยงานอื่นๆ
โครงการ
ฝึกอบรม
โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา

๑๒,๔๓๘,๒๙๘.๐๐

๗,๖๙๘,๘๗๕.๗๕

๑๑,๕๙๙,๖๐๐.๐๐

๙,๔๒๗,๘๕๐.๐๐

๘,๑๑๒,๘๐๐.๐๐

20,637,500.00

๕๑,๔๙๙,๒๒๓.๗๓

๒๑,๖๖๓,๕๑๔.๒๕

๔๗,๙๘๖,๘๐๐.๐๐

๕๑,๕๓๘,๙๐๐.๐๐

๕๐,๔๕๗,๔๓๐.๐๐

22,523,270.00

รวม

๖๓,๙๓๗,๕๒๑.๗๓

๖๖.๕๕

๒๙,๓๖๒,๓๙๐.๐๐

๒๖.๐๘

๕๙,๕๘๖,๔๐๐.๐๐

๔๐.๑๕

รวมทั้งสิ้น

๙๖,๐๗๑,๒๑๙.๔๘

๑๐๐.๐๐

๑๑๒,๕๖๗,๒๘๒.๒๕

๑๐๐.๐๐

๑๔๘,๔๑๘,๐๒๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐

๖๐,๙๖๖,๗๕๐.๐๐

๓๔.๖๘

๕๘,๕๗๐,๒๓๐.๐๐

๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐

๑๔๔,๐๕๗,๗๔๑.๐๐

๔๐.๖๖

43,160,770.00

25.82

๑๐๐.๐๐ 167,135,396.75

100.00

ตารางที่ ๔ สัดส่วนรายได้จากการดาเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งที่มา
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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แผนภาพที่ ๓ แสดงสัดส่วนรายได้จากการดาเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งที่มา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
แหล่งที่มาของรายได้จากการดาเนินงานของสถาบันฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ได้มาจาก
การให้ บริการแก่สานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็ นร้อยละ 74.18 และรายได้จากการให้บริการแก่ห น่วยงานอื่นๆ
คิดเป็นร้อยละ 25.82 โดยพบว่า สัดส่วนรายได้จากการให้บริการแก่สานักงาน ก.พ.ร. เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
จากโครงการฝึกอบรม และโครงการวิจัยและที่ปรึกษา แต่ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่ นใหม่
(นปร.) มีสัดส่วนรายได้ลดลง ในขณะที่รายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ มีสัดส่วนที่ลดลงจากปีที่ผ่าน
มาจากจากโครงการวิจัยและที่ปรึกษา แต่โครงการฝึกอบรมมีสัดส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น
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หน่วย : บาท
ปี 2555

ปี 2556

ประเภทค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

8,066,008.69

8.091

6,484,806.52

2. ค่าใช้จ่ายด้านการ
ฝึกอบรม
3. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง
4. ค่าใช้สอยและค่า
วัสดุ
5. ค่าสาธารณูปโภค

81,883,766.25

82.133

86,640,704.78

6. ค่าใช้สอยอื่น
7. ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจาหน่าย
และค่าจาหน่าย
ครุภัณฑ์
รวม

ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย

ปี 2557
ร้อยละ
6.755

ค่าใช้จ่าย

ปี 2558
ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย

ปี 2559
ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย

ปี 2560
ร้อยละ

6,398,529.14

4.525

7,036,673.89

4.795

8,503,055.18

6.071

90.250 132,435,980.74

93.666

137,105,801.75

93.420

127,837,076.37

91.271

ค่าใช้จ่าย
9,851,089.57

ร้อยละ
6.246
91.287

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

143,977,300.00
7,490.00

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

1,367,815.14

0.867

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

84,686.04

0.054

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

2,213,536.76

1.403

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

217,664.19

0.138

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

0.005

157,719,581.70 100.000

ตารางที่ 5 แสดงประเภทค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของสถาบันฯ
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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๑.๓ เป้าหมายการดาเนินงาน
สถาบั นฯ มีเป้ าหมายการดาเนินงานที่มุ่งหวัง ใน ๓ - ๕ ปีข้างหน้า ที่จะปรับตัวไปสู่การเป็น
Excellent Center เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีลักษณะเป็น Good Governance Excellent
Center ที่จะส่งเสริมให้การพัฒ นาระบบราชการไทยมีการนาหลักการหลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นหลักการที่สาคัญของทุกองค์กร ที่จะทาให้การ
บริหารจัดการองค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี มีระบบ มีความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน มีความคล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ ทาให้การดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล สถาบันฯ จึงได้วางเป้าหมายการดาเนินงาน ดังนี้
๑) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีคุณสมบัติที่จะเป็น Good
Governance Excellent Center ของประเทศไทยได้ และต้องพัฒนาการหารายได้ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การบริห ารจั ดการเพื่ อเป็ น Center of Excellence ด้าน Good Governance ของประเทศไทย และเป็ น
SDU ต้นแบบในการให้บริการด้าน Good Governance ที่จะช่วยส่งเสริมและดาเนินการให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่ ว ยงานภาครั ฐ กั บ หน่ ว ยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่ อ พั ฒ นาเรื่อง Good Governance
ในแต่ละภาคส่วนให้ดีขึ้น
๒) สถาบันฯ ได้วางเป้าหมายที่จะต้องมีการพัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ และรูปแบบการ
บริการให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพื่อให้ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร้าง และบุคลากร ให้พร้อมรองรับ
การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีชั้นนาของประเทศไทย
๓) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อนาเสนอต่อสานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อจัดตั้งเป็นโครงการในอนาคต พัฒนาบุคลากร
ด้านวิชาการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ สหสาขาวิชา จัดทาฐานข้อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการพัฒนา
ระบบราชการ สร้างเครื อข่ายกับ ที่ ป รึก ษาและนั กวิจัยพั น ธมิต ร พั ฒนาองค์ความรู้ด้ านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อถ่ายทอดให้กับหน่วยงานวิจัยพัฒนาจากกลุ่มนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต้น
๔) การพั ฒ นาด้านประชาสั มพั นธ์ของสถาบั นฯ เพื่อส่ งเสริม ให้ เป็น ที่รู้จัก ในทุกภาคส่ ว น เพื่ อ
สนั บ สนุ น การเป็น ผู้ รับผิ ดชอบหลักด้า นการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศ โดยการพัฒ นาระบบ
ฐานข้อมูล E-library และเวปไซต์ Best Practices เผยแพร่ผลงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
สถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จัก สร้างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและหน่วยงานภายนอกได้รับรู้
ว่าเป็น ศูนย์ความเป็ นเลิศด้านการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีชั้นนาของประเทศไทย และเพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
๕) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ให้เกิดการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อ
การให้บริการเพื่อรักษาผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่และดึงดูดกลุ่มนักวิจัยที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให้นางานโครงการ
มาผ่านสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น ด้วยการปรับปรุงระเบียบและข้อปฏิบัติในการทางาน พัฒนาโครงสร้างองค์กร
ค่าตอบแทน และเตรียมพร้อมบุคลากรให้มีความคล่องตัวในการทางานเพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ พัฒนา
ความคล่ องตัวในการทางานให้ ม ากขึ้น แก้ปัญ หาระเบียบด้านการเงินและการพัสดุ จัดหาแหล่งเงินทุน ใน
การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใหม่ๆ ในอนาคตต่อไป
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๑.๔ ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของสานักงาน ก.พ.ร.
การปฏิรูประบบราชการขนานใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ทาให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมี ผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๓
ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็ น ต้น มา โดยเฉพาะการนาหลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีห รือธรรมาภิ บาล
(Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาประยุกต์ใช้
ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ ปรากฏใน มาตรา ๓/๑ ของพระราชบัญ ญัติระเบียบบริห ารราชการ
แผ่น ดิน (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมี ห ลั ก การสาคั ญ คื อ การ บริหารราชการแผ่ นดินต้องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นการให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่ าว จึ ง ได้ มี ก ารประกาศใช้
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้ส่วนราชการ
และข้าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐/๑ ในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรม ถ้าการปฏิบัติราชการใดของส่วนราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการ
ให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยและหากแยกการบริหารออกเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะ
บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ ยิ่งขึ้น ส่วนราชการดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการ
ปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต่
อยู่ในกากับของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ให้หน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก
และสนับสนุนภารกิจอื่นของส่วนราชการดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมาย และอาจให้บริการแก่ส่วนราชการอื่น
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง
การจั ดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ แต่เดิมอาศัยอานาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๑ (๘)
แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยการวางระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาเพื่อให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไว้ในมาตรา ๔๐/๑ โดยให้ส่วนราชการภายในกรมที่มีลักษณะเป็น
งานให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วย และหากแยกงานบริหารออกเป็นหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษแล้ว จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียิ่งขึ้น ส่วนราชการ
ดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในกากับของส่วนราชการก็ได้
ประกาศ ก.พ.ร. เรื่ อ งการแปลงสภาพของสถาบั น ส่ ง เสริม การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ได้มีการพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดโครงสร้าง
องค์กรรูปแบบที่ไม่ใช่ส่วนราชการ : หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยการดาเนินงานของสถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการสานักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก ซึ่งจะ
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เป็นประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณะได้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความคล่องตัว คุ้มค่า และสามารถล ด
ค่าใช้จ่ายภาครัฐลงได้ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ในการขับ เคลื่ อ นและผลั กดั น ให้ ระบบราชการบรรลุ ต ามเจตนารมณ์ ข องมาตรา ๓/๑ แห่ ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มี บ ทบาทสาคั ญ ในการ
พั ฒ นาระบบราชการให้ ด าเนิ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและบั งเกิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๗ ประการ ได้แก่
๑) การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
๒) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๔) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
๕) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน
๖) การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
๗) การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ส ามารถบรรลุ เป้ าประสงค์ ห ลั ก ของการพั ฒ นาระบบราชการไทย ๓ ประการ
กล่าวคือ (๑) สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ (Trustworthy) (๒) พัฒนาสุขภาวะ (Healthy) (๓) มุ่งสู่ความยั่งยืน
(Sustainable)
 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบทบาทของสถาบันฯ
พระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ กาหนด
หลักเกณฑ์การบริหารราชการให้มีเป้าหมายหลัก ๗ ประการ ได้แก่ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒)
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจาเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชน
ได้รับความสะดวก ตอบสนองความต้องการ และ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. มีความจาเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่สนับสนุนทางวิ ชาการ เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ ง ในด้ า น
องค์ ค วามรู้ ใ นการบริ ห ารงานภาครั ฐ การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษ
ในการเป็น ผู้นาการเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อ นการพัฒ นาระบบราชการ การให้ คาปรึกษา วิจัยและพัฒ นา
รูปแบบ มาตรการ และเครื่องมือการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึ ง การพั ฒ นา
เครื อ ข่ า ยการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่ง สถาบั น ส่ ง เสริ ม
การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี มีบทบาทในการสนับสนุนต่อภารกิจของสานักงาน ก.พ.ร. ดังกล่าวมาโดย
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา
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 แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ เป็ น ไปโดยมี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน โปร่งใส สามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบวัดผลได้ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของสานักงาน ก.พ.ร. สถาบันฯ ได้กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ และรูปแบบการบริการให้เป็นศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทย
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ ๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร้าง และบุคลากร ให้พร้อมรองรับการเป็นศูนย์
ความเป็นเลิศ ในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีชั้นนาของประเทศไทย
๒) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อนาเสนอต่อสานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อ
จัดตั้งเป็นโครงการในอนาคต
๓) พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชา
๔) จั ด ท าฐานข้ อ มู ล และการปฏิ บั ติ ที่ ดี (Best Practice) ด้ า นการพั ฒ นาระบบ
ราชการ
๕) สร้างเครือข่ายกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร
๖) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อถ่ายทอดให้กับหน่วยงาน
วิจัยพัฒนาจากกลุ่มนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต้น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พั ฒ นาการประชาสั ม พั น ธ์ข องสถาบั น ฯ เพื่ อ ให้ เป็ น ที่ รู้ จัก จากทุ ก ภาคส่ ว น เพื่ อ
สนับสนุนการเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศ
กลยุทธ์ ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูล E-library และเวปไซต์ Best Practices
๒) เผยแพร่ผลงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จัก
๓) สร้างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและหน่วยงานภายนอก
ได้รับ รู้ว่าเป็น ศูนย์ความเป็นเลิ ศด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีชั้นนาของ
ประเทศไทย
๔) เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริห ารจั ด การของสถาบั น ฯ ให้ เกิ ด การบู รณาการเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพต่อการให้บริการเพื่อรักษาผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่และดึงดูดกลุ่มนักวิจัยที่
เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให้นางานโครงการมาผ่านสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์ ๑) ปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บและข้ อ ปฏิ บั ติ ใ นการท างาน พั ฒ นาโครงสร้ า งองค์ ก ร
ค่าตอบแทน และเตรียมพร้อมบุคลากรให้ มีความคล่ องตัว ในการท างานเพื่ อ
รองรับศูนย์ความเป็นเลิศ
๒) แยกบทบาทคณะกรรมการอานวยการฯและการบริ หารภายในให้ชัดเจน เพื่อ
เพิ่มความคล่องตัวในการทางานให้มากขึ้น
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๓) แก้ปัญหาระเบียบด้านการเงินและการพัสดุ
๔) จัดหาแหล่งเงินทุนในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ใหม่ๆ ในอนาคต และการบริหารจัดการ
สถาบันได้ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. ภายใต้ความเชื่อมโยงกับทุกมิติทั้ง ๔ มิติ เพื่อนาไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการที่จะแสดงทิศทางและ
การเชื่อมโยงเป้าหมายต่างๆ ของสถาบันในแต่ละด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่บุคลากร
ของสถาบันให้มีความเข้าใจได้อย่างชัดเจน ที่จะทาให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรสามารถนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง (แผนภาพที่ ๔) ดังนี้
๑) มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยการพัฒนาระบบบริ หาร โดยการจัดหาเครือข่าย
พันธมิตรที่ปรึกษาและพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะของคณะที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ประจา การพัฒ นากระบวนการ โดยการพัฒ นาระบบบัญชีการเงิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ติดตามผลการดาเนินงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศูนย์ การจัดการความรู้สนับสนุน
การส่ งเสริ มการบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี การพั ฒ นาความเป็ น อิส ระ โดยการระดมทุ น จั ดตั้ งองค์ ก รที่
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และบุคลากรเพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ
๒) มิ ติ ด้ า นกระบวนการภายใน ประกอบด้ ว ยการพั ฒ นาระบบราชการ โดยสนั บ สนุ น
สานักงาน ก.พ.ร. ในการให้บริการทางวิชาการ การทดลองนวัตกรรมทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การให้คาปรึกษาการพัฒนาองค์การ โดยร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
วิ จั ย และพั ฒ นาให้ ค าปรึ ก ษาและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล การวิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า น Good
Governance โดยการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้แบบมาตรการและเครื่องมือการบริหารที่เป็นนวัตกรรมใน
การบริ ห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี การสร้ างประชาคมเครื อ ข่ า ยด้ าน Good Governance โดยการพั ฒ นา
เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองให้เป็นสถาบันทางสังคม การพัฒนารูปแบบ
การบริหารหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยพัฒนาและเผยแพร่ความรู้และตัวอย่างประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดตั้งและบริหารงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
๓) มิติด้านคุณภาพ ประกอบด้วยการให้ บริการแก่สานักงาน ก.พ.ร. โดยริเริ่มนวัตกรรม
ทางการบริหารและส่งเสริมเผยแพร่การพัฒนาระบบราชการตามนโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิผล ส่วนราชการที่รับบริการ ได้รับคาปรึกษาและบริการทางวิชาการที่นาไปสู่การพัฒนาการบริหาร
กิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี รั ฐ บาล/คณะรั ฐ มนตรี มี น วั ต กรรมในการส่ งเสริ ม การบริห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
ได้เผยแพร่และนาไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร.ของส่วน
ราชการ มีเวทีสาหรับประชาคมผู้ปฏิบัติและเครือข่ายการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี หน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนราชการต่าง ๆ มีการเผยแพร่ผลงานด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
๔) มิติด้านประสิทธิผลช่วยทาให้การพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในส่วนราชการ
ดาเนินการได้สาเร็จลุ่ล่วงตามแผนปฏิบัติการที่กาหนดไว้ ตลอดจนทาให้ระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสร้างประโยชน์สุขให้เกิดกับประชาชน
๑๘
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ตารางที่ ๕ แสดงโครงการที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ที่ดาเนินการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของสานักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.
แผนงานโครงการ
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๑ การสร้ า ง
1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอานวย
ค ว า ม เป็ น เลิ ศ ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการให้บริการเพื่ออานวยความ
ประชาชน
สะดวกในการประกอบธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
2) โครงการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสาหรับประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตาม
ผลการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐเพื่อนาไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สารวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
หน่วยงานของรัฐอานวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
3) โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งและรูปแบบการดาเนินงานของศูนย์รับคาขอ อนุญาต มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐอานวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อศึกษาแน วทางการจัดตั้งและรูปแบบการดาเนินงานของศูนย์รับคา
ขออนุญาตเพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคาขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ตามมาตรา 14
4) โครงการควบคุม ยกระดับคุณภาพ และเผยแพร่ข้อมูลสาหรับประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงาบริการ
ผ่านระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้หน่วยงานของรัฐอานวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของพระ
ราช บัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลคู่มือ
สาหรับประชาชนที่มีการเชื่อมโยงงาบริการตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านทางเว็บไซต์ (www.info.go.th) โดยมีสานักงาน ก.พ.ร. ควบคุม
คุณภาพคู่มือสาหรับประชาชนของหน่วยงาน ภาครัฐที่เผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเกิ ด
ความสะดวกในการติดต่อราชการ
5) โครงการยกระดับ การพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central
Biz Box) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความสามารถและขีดสมรรถนะของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ของแต่ละหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือรับรอง หรือเอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคล ถึงความเป็นไปได้ในการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อระบุปัญหา
20
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.

แผนงานโครงการ
และจัดลาดับความสาคัญของงานบริการที่พบจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารโครงการ การ
ออกแบบกระบวนการด าเนิ นงาน (Business Process) ในการพั ฒ นา ระบบสารสนเทศกลาง (portal) ที่ จ ะรองรั บ การ
ดาเนินการต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพื่อจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง และเอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ
(Central Biz Box Master Plan)

1) โครงการศึ ก ษาระบบราชการเพื่ อ เตรี ย มการจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทย
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๒ การพั ฒ นา
องค์ ก ารให้ มี ขี ด สมรรถนะสู ง และ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่งผล
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ กระทบต่อการพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปีข้างหน้า เพื่อศึกษา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคของการ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะด้านการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐและการ
บริหารราชการแบบบูรณาการ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางที่จะนาไปสู่การกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทยระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และประเด็นท้าทายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อ
จัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสม คงไว้เฉพาะภารกิจที่มี
ความจาเป็นและถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการแทน
2) โครงการพัฒ นาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้ มีขีดสมรรถนะสูง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งเสริมและสนั บสนุ นให้ ส่ วนราชการยกระดั บและพั ฒ นาสู่ องค์ การที่ มี ขีดสมรรถนะสู ง
สนับสนุนส่วนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์การของหน่วยงานภาครัฐ
3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9-11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางใหม่
ในการดึงดูดบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการ เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี
และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด้านเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker)
นักพัฒนาและวางแผน ( Developer & Planner ) และ นักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่ม
และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป และเพื่อให้มีเวทีในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์
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แผนงานโครงการ
ความรู้ แ ละประสบการณ์ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารภาครั ฐ ในระหว่ า งผู้ บ ริ ห าร วิ ท ยากรผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และนั ก บริ ห ารการ
เปลี่ ย นแปลงรุ่ น ใหม่ เพื่ อ ให้ มี ก ารบริ ห ารองค์ ค วามรู้ แ ละการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ทั้ ง ความรู้ ที่ สั่ ง สมไว้ กั บ ตั ว (Tacit
Knowledge ) และความรู้ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการบริหารรัฐของไทย
4) โครงการพัฒ นาศั กยภาพขององค์การมหาชน และหน่ว ยงานของรัฐ รูปแบบอื่นที่ มิใช่ส่ ว นราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วน
ราชการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
5) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสาหรับผู้บริหาร
ระดั บ กลาง (ก.พ.ร.)” มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ จั ด ท าหลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม “หลั ก สู ต รการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)” ดาเนินการจัดอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒ นาอย่างยั่งยืน สาหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)” เพื่อพัฒ นาขีดสมรรถนะและเตรียมความพร้อมของนัก
บริหารระดับกลาง ตลอดจนสรุปและรายงานผลการฝึกอบรม และประเมินผลการดาเนินโครงการ
6) โครงการพัฒ นาเครื่องมือและระบบการส ารวจความผู กพั นของบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นา
เครื่องมือในการค้นหาปัจจัยความผูกพัน และประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การและระบบราชการ เพื่อสารวจ
ความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการและระบบราชการ รวมถึงจัดทาแนวทางในการดาเนินการสร้างความผูกพันของ
บุคลากร ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจัยความผูกพันของแต่ละส่วนราชการ
7) โครงการพั ฒ นาขี ด สมรรถนะและรั บ รองมาตรฐานวิ ชาชี พที่ ปรึ กษาทางการบริ หารในภาคราชการ
มีวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ปรับปรุงและด าเนิ นการหลั กสู ตรการเสริมสร้างและพั ฒ นาศักยภาพที่ ปรึกษาด้ านการบริหารส าหรับ
หน่ วยงานภาครัฐ ระดั บพื้ นฐาน (Fundamental) บนหลั กการของการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี โดยการขับเคลื่ อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึง
นโยบายการขับเคลื่อนประเทศตัวแบบประเทศไทย 4.0 อย่างเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่ อพั ฒ นาและยกระดั บมาตรฐานข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐให้ มี ความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจน
เรียนรู้จากกรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทา
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ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของ
ภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แผนงานโครงการ
หน้าที่เป็นที่ปรึกษาแนะนาด้านการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการต่างๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการอย่างมืออาชีพ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการ ให้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลั กเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี พ.ศ. 2546 โดยการขับเคลื่ อนแผนยุ ทธศาสตร์การพั ฒ นาระบบราชการไทย
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนประเทศตามตัว
แบบประเทศไทย 4.0 อย่างเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development
Goals (SDGs)
-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางระบบ
1) โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
การบริหารงานราชการแบบบูรณาการ รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560มีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการขององค์การมหาชน ตามกรอบแนวทางการประเมินของ
องค์การมหาชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ การดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างเหมาะสม
3) โครงการพัฒ นาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานในปัจจุบันและติดตามความก้าวหน้า ของการดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยให้ส่วนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือในการตรวจสอบและ
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แผนงานโครงการ
ประเมินผลภาคราชการให้มีความทันสมัย มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับรู ปแบบการบริหารจัดการที่กาลังเปลี่ยนแปลง
ไป เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ให้สามารถ
ดาเนินงานตามบทบาทและอานาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อให้การจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนามาใช้เป็น
เครื่องมือเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว
๔) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด
และกลุ่ ม จั งหวั ด กิ จ กรรมที่ 2 การจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รส าหรับ ผู้ บ ริห ารในพื้ น ที่ แ ละผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ มีวัตถุประงค์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
ของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการรองรับต่อบริบทใหม่ของการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วนได้อย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และศักยภาพ ความเป็นผู้นา
(Leadership) และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒ นาสานัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีศักยภาพ
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
5) โครงการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของผู้บริหารและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการรองรับต่อบริบทใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม.เพื่อ
ปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และศักยภาพความเป็นผู้นา (Leadership)
และผู้ ป ฏิบั ติงานที่มี ศักยภาพในการขับ เคลื่ อนยุท ธศาสตร์ระดับพื้ นที่ ได้อย่างมีป ระสิ ท ธิภ าพ และพัฒ นาส านั กบริห าร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) และหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีศักยภาพรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
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แผนงานโครงการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม
1) โครงการประเมิน ผลเพื่ อ มอบรางวัล ความเป็น เลิ ศ ด้านการบริห ารราชการ แบบมี ส่ ว นร่ว ม ประจาปี
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนความ
ร่ ว มกั น ระหว่างภาครั ฐ ภาคเอกชน ร่วมมือการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการและ
และประชาชน
จังหวัดเปิดโอกาสให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของการ
ทางานแบบมีส่วนร่วมไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลต่อไป
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับ
1) โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบราชการไทย 4.0 (Government 4.0) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ความโปร่ งใสและสร้ า งความเชื่ อ มั่ น พัฒนากรอบความคิดเกี่ยวกับระบบราชการไทย 4.0 พร้อมทั้งให้ความหมายและลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ที่เข้าใจ
ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน ง่าย ชัดเจน พัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 พร้อมทั้ง
ทดสอบกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวในหน่วยงานนาร่อง เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
ราชการไทย 4.0
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๗ การสร้ า ง
ความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
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๑.๕ ข้อตกลงการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด
สานักงาน ก.พ.ร ได้กาหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได้รับจากสถาบันฯ และ
แจ้งให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้าเป็นประจาทุกปีงบประมาณ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.
๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60 สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบั น ฯ ได้ ล งนามในข้ อ ตกลงการใช้ บ ริ ก าร
และการให้บริการ จานวน 21 โครงการ ดังนี้
 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุ่ น ใหม่ เรี ย กชื่ อ ย่ อ ว่ า โครงการ นปร.
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Public Service Executive Development Program หรือ PSED โดยผู้ที่ผ่านโครงการ
จะเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง เนื่องจากผ่านการพัฒนา
อย่างเป็นระบบทั้งการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
ต่ าง ๆ โดยการสอนงานของผู้ บ ริ ห ารระดั บสู งทั้ งจากภาครั ฐและเอกชน เพื่ อพั ฒ นาให้ นปร. เป็ นผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถ เป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary.Thinker) นักพัฒนาและ
วางแผน (Developer & Planner) และนั ก ปฏิ บั ติ (Operator) ได้ อ ย่ างสมดุ ล มี ค วามสามารถเป็ น ผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทาง
ใหม่ในการดึ งดูดบุ คคล ที่มีความรู้ ความสามารถสูงเข้าสู่ ระบบราชการ เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ เป็ น
ข้าราชการที่เก่งและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครัน รวมทั้งมีความพร้อมใน
การริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป
โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุ่น ใหม่ เป็ น โครงการส าคัญ ที่ ส ถาบั น ได้รับ
มอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ให้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น
โครงการที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗
และเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบในหลักการที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอให้มีการดาเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสูง
เข้ารับราชการและพัฒนาให้เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐ มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิด
ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ (Visionary Thinker) นั ก พั ฒ น า/ว างแ ผ น (Developer) แ ล ะ นั ก ป ฏิ บั ติ (Operator)
ได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้นาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการและการบริหาร
จัดการองค์การ
เมื่ อ ด าเนิ น การไปได้ ๒ รุ่น แล้ ว ได้ ท าการประเมิ น ผลและเสนอคณะรัฐ มนตรี พิ จ ารณา
โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑ มีมติอนุมัติในหลักการให้สานักงาน ก.พ.ร.
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบดาเนิ น การโครงการพัฒ นานั กบริห ารการเปลี่ ยนแปลงรุ่นใหม่ต่อไปให้ เกิดความต่อเนื่ อง
และ บั ง เกิ ด ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในระบบราชการปี ล ะ ๑ รุ่ น รุ่ น ละประมาณ ๖๐ คน เริ่ ม ตั้ ง แต่
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ น ต้ น ไป และให้ เริ่ม ด าเนิ น การทั น ที เมื่ อ คณะรัฐ มนตรีมี ม ติ อ นุ มั ติ โดยให้
สานักงาน ก.พ.ร. ทาความตกลงกับสานักงบประมาณในเรื่องงบประมาณดาเนินการโครงการฯ
ในโครงการนี้จัดให้มีเวทีในการรวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารภาครัฐระหว่างผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อให้มีการ
บริหารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้ที่สั่งสมไว้ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู้ที่
เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทย
๒๖
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กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อ
เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่สามารถเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง
ในหน่ ว ยงานภาครั ฐ จึ งได้ แบ่ งและกาหนดคุ ณ สมบั ติเฉพาะของผู้ เข้ าร่ว มโครงการฯ เป็ น ๓ กลุ่ ม ได้ แ ก่
กลุ่มบุคคลผู้เพิ่งสาเร็จการศึกษา กลุ่มบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ
และกลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ซึ่งต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้น
ไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี
บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร สาหรับผู้ที่จบปริญญาโท และหากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุ
ไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
ผู้ เข้ าร่ วมโครงการ จะได้ รั บการบรรจุ เป็ นข้ าราชการ สั งกั ดส านั กงาน ก.พ.ร. และพั ฒ นา
เป็นระยะเวลา ๒๒ เดือน โดยจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ จากการเรียนรู้ภาควิชาการ
สลับกับการฝึกปฏิบั ติราชการภายใต้การดูแลของครูฝึกสอนงานที่เป็นหั วหน้ าหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ ว่าราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต และฝึก
ปฏิบัติราชการกับผู้บริหารของหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งโครงการนี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติราชการมากกว่าการเรียนรู้
ทางวิชาการ จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรง ตั้งแต่ระดับพื้นที่จนกระทั่งระดับนานาชาติ
และยั งมี โอกาสแลกเปลี่ ยนแนวคิ ด และประสบการณ์ ระหว่ างผู้ เข้ าร่ วมโครงการด้ วยกั น และกั บวิ ทยากร
ผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ทั้ งนี้เมื่ อผ่ านโครงการแล้ วจะได้รับการจั ดสรรไปปฏิ บั ติราชการในหน่ วยงานที่ มีความส าคัญเชิ ง
ยุทธศาสตร์ต่อไป
เมื่ อ ผู้ เข้ าร่ ว มโครงการหรื อ นั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุ่น ใหม่ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
โครงการ จะมีไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว การติดตามและประเมินผลโดยจะมีการติดตาม ๑ ครั้ง
คือ เมื่อนั กบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่ผ่านการพัฒ นาตามหลักสู ตรเข้าปฏิบัติงานในส่ วนราชการที่มี
ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ ๑๒ เดือนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของข้าราชการในโครงการฯ ตลอดจนติดตามการสนับสนุนของผู้บริหารส่วนราชการในการเปิด
โอกาสให้ ข้าราชการได้แสดงความสามารถในการปฏิ บั ติงานให้ เป็ นไปตามวัตถุป ระสงค์ของโครงการ ดั ง
แผนภาพที่ ๑
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ปัจจุบั นสถาบั นส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินโครงการ
พัฒ นานั กบริห ารการเปลี่ ยนแปลงรุ่น ใหม่ มาทั้งสิ้ น ๑๑ รุ่น มี นปร. ผ่ านโครงการแล้วปฏิบัติราชการ ใน
หน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ จานวน ๙ รุ่น รวม ๓๑๖ คน และอยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการอีก ๒
รุ่น จานวน ๖๘ คน
ส าหรั บ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบั น ฯ ได้ ล งนามในข้ อ ตกลงการใช้ บ ริก ารและการ
ให้บริการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ จานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑) – ๓) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙ รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑ โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น ช่ อ งทางใหม่ ใ นการดึ ง ดู ด บุ ค คลผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถเข้ า สู่ ร ะบบราชการ
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เข้ า ร่ ว มโครงการฯ ให้ เป็ น ราชการที่ เก่ งและดี และเป็ น นั ก บริห ารการเปลี่ ย นแปลงรุ่ น ใหม่
ที่ มี ส มรรถนะครบครั น ทั้ ง ในด้ า นเป็ น นั ก คิ ด ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์ (Visionary Thinker) นั ก พั ฒ นาและวางแผน
( Developer & Planner ) และ นั กปฏิบั ติ (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและ
ขับ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงยุ ท ธศาสตร์ ในการบริห ารภาครัฐ ต่ อไป และเพื่ อให้ มี เวที ในการรวบรวมและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในระหว่างผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพื่อให้มีการบริหารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้ที่
สั่ ง สมไว้ กั บ ตั ว ( Tacit Knowledge ) และความรู้ ที่ เปิ ด เผย (Explicit Knowledge) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด
สมรรถนะในการบริหารรัฐของไทย
นอกจากนั้น สถาบันฯ ได้ลงนามในข้อตกลงการใช้บริ การและการให้บริการในโครงการอื่นๆ อีก
จานวน ๑๘ โครงการ ดังนี้
4) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนาสู่องค์การ
๒๘
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ที่ มี ขี ดสมรรถนะสู ง สนั บ สนุ น ส่ ว นราชการในการสมั ค รขอรั บ รางวั ล คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาองค์การของหน่วยงานภาครัฐ
5) โครงการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานขององค์ก ารมหาชน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .
2560มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ติดตามความก้าวหน้าในการ
ดาเนิ นการขององค์การมหาชน ตามกรอบแนวทางการประเมินขององค์การมหาชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ส่ งเสริ มและสนั บ สนุ น ให้ การด าเนิ น การประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานขององค์การมหาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างเหมาะสม
6) โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
อานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการให้บริการ
เพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
8) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสาหรับ
ผู้ บริ หารระดั บกลาง (ก.พ.ร.)” มีวัตถุประสงค์เพื่ อจั ดท าหลั กสู ตรการฝึ กอบรม “หลั กสู ตรการบริหารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)”และดาเนินการจัดอบรม “หลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)” เพื่อพัฒนาขีด
สมรรถนะและเตรี ยมความพร้ อมของนั กบริ หารระดั บกลาง ตลอดจนสรุ ปและรายงานผลการฝึ กอบรม และ
ประเมินผลการดาเนินโครงการ
9) โครงการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสาหรับประชาชน มีวัตถุประสงค์
เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามคู่มือสาหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐเพื่อนาไปปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สารวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนต่อการให้บริการ
ของหน่ วยงานของรั ฐ ตลอดจนหน่ วยงานของรัฐอานวยความสะดวกให้ กับประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ ของ
พระราชบัญญัติ การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
10) โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งและรูปแบบการดาเนินงานของศูนย์รับคาขออนุญาต มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ อ านวยความสะดวกให้ กั บ ประชาชนได้ ต ามเจตนารมณ์ ข อง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อศึกษาแนว
ทางการจัดตั้งและรูปแบบการดาเนินงานของศูนย์รับคาขออนุญาตเพื่อทาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับคาขอ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ตามมาตรา 14
11) โครงการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วน
ร่วม ประจาปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการแบบหุ้นส่วนความร่วมมือการทางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครั ฐกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อกระตุ้น
๒๙
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และสร้ างแรงจู งใจให้ ส่ วนราชการและจั งหวัดเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนเข้ ามามี ส่ วนร่ วมในการบริ หารราชการ
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของการทางานแบบมีส่วนร่วมไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลต่อไป
12) โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วน
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
13) โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการสารวจความผูกพั นของบุคลากร มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการค้นหาปัจจัยความผูกพัน และประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การและ
ระบบราชการ เพื่อสารวจความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการและระบบราชการ รวมถึงจัดทาแนวทางใน
การดาเนินการสร้างความผูกพันของบุคลากร ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจัยความผูกพันของแต่ละส่วนราชการ
14 โครงการพัฒ นาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงานในปัจจุบันและติดตามความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ส่วนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้มีความทันสมัย มีความเป็น
ปัจ จุบั น สอดคล้ องกับ รูป แบบการบริห ารจัดการที่กาลั งเปลี่ ยนแปลงไป เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ให้สามารถดาเนินงานตามบทบาท
และอานาจหน้ าที่ ได้อย่ างมีประสิ ทธิภาพ ประสิ ทธิผลยิ่งขึ้ น เพื่ อให้ การจั ดทารายงานผลการดาเนิ นงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถนามาใช้
เป็นเครื่องมือเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว
15) โครงการควบคุม ยกระดับ คุณ ภาพ และเผยแพร่ข้อมูล ส าหรับประชาชนในรูป แบบ
เชื่อมโยงงาบริ การผ่ านระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่ อ ให้ หน่ วยงานของรัฐอานวยความสะดวกให้ กับ
ประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ ของพระราช บั ญ ญั ติการอานวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุญ าตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชนที่มีการเชื่อมโยงงาบริการตั้งแต่ต้นจนจบ
ผ่านทางเว็บไซต์ (www.info.go.th) โดยมีสานักงาน ก.พ.ร. ควบคุมคุณภาพคู่มือสาหรับประชาชนของหน่วยงาน
ภาครัฐที่เผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเกิดความสะดวกในการติดต่อราชการ
16) โครงการยกระดั บ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ แก่ นิ ติ บุ ค คลแบบเบ็ ด เสร็ จ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความสามารถและขีดสมรรถนะ
ของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือรับรอง หรือ
เอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคล ถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และระบบการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อระบุปัญหาและจัดลาดับความสาคัญของงานบริการที่พบ
จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อกาหนดแนวทางการบริหารโครงการ การออกแบบกระบวนการดาเนินงาน
(Business Process) ในการพัฒนา ระบบสารสนเทศกลาง (portal) ที่จะรองรับการดาเนินการต่าง ๆ ในการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อ
จั ดท าแผนแม่ บทการพั ฒนาการให้ บริ การด้ านการออกหนั งสื อรับรอง และเอกสารต่ าง ๆ แก่นิ ติ บุ ค คลแบบ
เบ็ดเสร็จ (Central Biz Box Master Plan)
17) มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อศึ กษา วิ เคราะห์ สภาพแวดล้ อมและสถานการณ์ ทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปีข้างหน้า เพื่อศึกษา วิเคราะห์จุด
๓๐
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แข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคของการดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะด้านการปรับปรุงบทบาท
ภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐและการบริหารราชการแบบบูรณาการ เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางที่จะ
นาไปสู่การกาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และ
ประเด็นท้าทายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงบทบาทภารกิจ
และโครงสร้างหน่วยงาน ภาครัฐให้เหมาะสม คงไว้เฉพาะภารกิจที่มีความจาเป็นและถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่น
รับไปดาเนินการแทน
18) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาค
ราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและดาเนินการหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการ
บริหารสาหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental) บนหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนประเทศตัวแบบประเทศไทย 4.0 อย่างเหมาะสม ทันสมัย
และสอดคล้ องกั บ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่ อพั ฒ นาและ
ยกระดับมาตรฐานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ หน้าที่ด้านการพัฒนา
ระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนเรียนรู้จากกรณีศึกษา การทดลอง
ปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
แนะนาด้านการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการต่างๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการอย่างมืออาชีพ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการ ให้ดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย ยุ ทธศาสตร์ ชาติระยะ 20 ปี แผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ 12 รวมถึง
นโยบายการขับเคลื่อนประเทศตามตัวแบบประเทศไทย 4.0 อย่างเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs)
19) โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบราชการไทย 4.0 (Government 4.0) มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นากรอบความคิ ด เกี่ ย วกั บ ระบบราชการไทย 4.0 พร้ อ มทั้ ง ให้ ค วามหมายและ
ลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน พัฒ นากรอบและหลักเกณฑ์การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 พร้อมทั้งทดสอบกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวใน
หน่วยงานนาร่อง เพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการไทย 4.0
20) โครงการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ให้ กั บ เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหารในพื้นที่และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศใน
ระดับพื้น ที่ มีวัตถุประงค์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒ นา
จังหวัดและกลุ่ มจั งหวัด ในการรองรับ ต่อบริบทใหม่ของการบริห ารราชการแผ่ นดิ นตามกรอบการปฏิ รูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถบูรณาการการทางานกับทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อปรับ
กระบวนการทางความคิ ด (Mindset) สร้ า งแรงบั น ดาลใจ (Inspiration) และศั ก ยภาพความเป็ น ผู้ น า
(Leadership) และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พัฒนาสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวั ดและกลุ่ม
จังหวัด ให้มีศักยภาพรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๓๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

21) โครงการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
ของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการรองรับต่อบริบทใหม่ของ
การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถบูรณาการการทางานกับทุกภาค
ส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม.เพื่อปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และศักยภาพ
ความเป็ นผู้ น า (Leadership) และผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ มี ศั กยภาพในการขั บเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ระดั บพื้ นที่ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาสานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) และหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีศักยภาพรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

๓๒

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

๑.๖ สัญญาการจ้างดาเนินงานระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานอื่นๆ
ตามที่สถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช้ส่วนราชการตามนัยมาตรา 16 แห่ ง
กฎหมายระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 โดยเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery
Unit: SDU) ในการกากับดูแลของสานักงาน ก.พ.ร. มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่สานักงาน กพ.ร.
เป็นหลัก และหากมีกาลังการผลิตสวนเกินจึงจะใหบริการหนวยงานอื่นและประชาชนได้ โดยการใหบริการแก
ประชาชนตองไมเปนการแขงขันกับเอกชน ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันฯ ได้ให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ดาเนินโครงการ
จานวน ๑๑ โครงการ ดังนี้
1) โครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน ได้รับการว่าจ้างจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนงาน ภารกิจหลักและรูปแบบการให้บริการของสานักงานกระทรวงอุตสาหกรรมให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของข้าราชการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพของ
งานบริการ เพื่อให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ ประกอบการอุตสาหกรรม/ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวก
ตอบสนองความต้องการที่ดีต่อสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2) โครงการประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559 ได้รับการว่าจ้างจาก
สานักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลการประเมินที่แสดงผลการดาเนินงานที่
ครบถ้วนและสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรโดยจะนาไปใช้ตอบ ตัวชี้วัดของสานักงาน ก.พ.ร. รายงานผลต่อ
คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่กากับดูแลองค์การมหาชน ผลการประเมินที่แสดงถึงผลการดาเนินงานขององค์กร จะ
นาไปใช้ ตอบตัวชี้วัดของสานักงาน ก.พ.ร. และรายงานผลต่อสานักงบประมาณ การนาผลไปอ้างอิงและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการงบประมาณของรัฐสภาสาหรับการชี้แจงงบประมาณประจาปี
3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารหารการคมนาคมระดับกลาง” (นบก.) รุ่นที่ 12 ได้รับ
การว่าจ้างจากสานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมของนักบริหาร ผู้ดารง
ตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น หรือ ผู้ที่กาลังจะได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ ระดับต้น
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวคิดและ
ประสบการณ์ สามารถนาไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกระตุ้นให้มีการปรับตัว สามารถรองรับ
ภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อให้นักบริหาร มีความรู้ ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มและประสบการณ์ในด้าน
การวางแผน การบริหาร สามารถเสนอความคิดเห็นและแก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะท าให้ สามารถเป็ น ผู้ น าที มงานและบริ ห ารงานได้ อย่ างมื ออาชี พ เพื่ อพั ฒ นาทั ศนคติ ค่ านิ ยม และพฤติ
กรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งผลสัมฤทธิ์ ถึงประชาชน เพื่อเสริมสร้างความสั มพันธ์ ความ
สามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
4) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา.ประจาปีงบประมาณ.พ.ศ..
2560 ได้รับการว่าจ้างจากสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เที่ยงตรง น่าเชื่อถืออย่างเป็นมาตรฐานสากล มี
ประสิทธิภาพ และสามารถดาเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมขององค์กรเพื่อ
๓๓
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การพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผู้รับบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภานาผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะของที่ปรึกษามาใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และนาผลการประเมินดังกล่าวมาจัดสรรรางวัล/
สิ่งจูงใจ แก่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ให้ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถใช้แนว
ทางการดาเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556
– 2560) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
5) โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้รับการว่าจ้าง
จากกรมชลประทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และอานาจหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีความเป็นเอกภาพประสิทธิภาพ และยัง
สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี, ประเทศไทย 4.0, แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายในการพัฒนาประเทศในด้านอื่นๆ ของรัฐบาลด้วย เพื่อศึกษา
และมีข้อเสนอแนะ ที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
6) โครงการสารวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการและการ
ดาเนินโครงการของ สสว. และการสารวจและประเมินผลธุรกิจผู้ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ประจาปี
2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ภาตใต้
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ สสว. รวมถึงการติดต่อประสานงานกับ สสว.เพื่อติดตามสถานการณ์ของ SME ภายหลัง
จากเข้ ารั บบริ การ/เข้ าร่ วมโครงการจาก สสว. แล้ วมี ธุ รกิ จดี ขึ้ นร้อยละเท่ าไหร่ และดี ขึ้ นอย่ างไร เพื่ อรวบรวม
ข้อเสนอแนะที่ สสว. ควรปรับปรุง ตลอดจนปัจจัยที่เป้นอุปสรรคต่อการสร้างความพึงพอใจของผู้มีสวนได้ส่วนเสียของ
สสว. จากการดาเนินงานภายใต้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ สสว. รวมถึงการติดต่อรปะสานงานกับ สสว. ที่จะส่งผล
กระทบต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งนามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการและการเข้าถึงผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้องและเหมาะสม
7) โครงการจ้างสารวจข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจาปี พ.ศ. 2560
ได้ รั บการว่ าจ้ างจากส านั กงาน ปปช. โดยมี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อประเมิ นผลด้ านคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ ประเมิน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดทามาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
เชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กับการยกระดับดัชนีชี้
วัดการรับรู้การทุจริต (CPI)
8) โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
ได้รับการว่าจ้างจากองค์การบริหารการพั ฒนาพื้ นที่พิ เศษเพื่อการท่องเที่ ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อให้เกิดการพัฒนา
องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ฉบับที่ 1 ไปพร้อมกัน
เพื่อให้องค์การมีแนวทางในการปรับปรุง และจัดลาดับความสาคัญของโอกาสในการปรับปรุงองค์กร
9) โครงการอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ได้รับการว่าจ้างจากการท่องเที่ยวแห่ ง
ประเทศไทย เพื่อจัดทาหลักสูตรสาหรับอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” สาหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
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ภาคท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติอย่างเหมาะสมอย่างมืออาชีพ เพื่อฝึกอบรม
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคในการเป็นอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว
ที่ส่งเสริมองค์ประกอบการตลาดการสร้างประสบการณ์ (Tourism Marketing Experience) บน
พื้นฐานความเป็นไทยตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2
10) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม”
เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อร่วมมือทางวิชาการโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับความรู้พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจเพื่อให้
ผู้ประกอบการมีมาตรฐานการดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนาองค์ความรู้
พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นการรับรองว่าผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการอบรมนั้นสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต้องการใช้บริการค้าประกันโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ของบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้
11) โครงการสารวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสานักงาน กกพ. ได้รับการว่าจ้าง จาก
สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เพื่อยกระดับความพึงพอใจของสานักงานคณะกรรมการกากับพลังงาน
โดยการศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และศึกษาความรับรู้และเข้าใจการสื่อสาร
องค์กรของพนักงาน และสรุปผลเป็นรายงานผลการสารวจความผูกพันต่อองค์กร พร้อมแนวทาง การพัฒนาความ
ผูกพันนาไปดาเนินการต่อ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรต่อคณะกรรมการ กากับพลังงานต่อไป
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(๒) การวิจัยและพัฒนา
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
การวิจัยและพัฒนา
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้ มีการพัฒนาหลักสูตรอบรม
Public Course ที่มุ่งเน้นหลักสูตรที่สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ และหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
การขับเคลื่อนประเทศชาติในปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจาก
ต่างประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการเมือง การปกครอง ตลอดจนมิติการจัดการความรู้สารสนเทศ
และเทคโนโลยี เพื่ อ ก้าวไปข้างหน้ าอย่ างมั่ นคงและเข้มแข็ง น ามาสู่ การคิ ดค้ นพั ฒ นาหลั กสู ต รที่ ส ถาบั น ฯ
ดาเนินการ ดังนี้
๑. สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ริเริ่มและจัดให้มี หลักสูตรการ
บริ หารกิจ การบ้า นเมืองที่ ดี เพื่ อการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน สาหรั บ นักบริห ารระดับ สูง ขึ้น เพื่อมุ่งเน้น และ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ตลอดจนผู้บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการกากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะนาไปสู่การพัฒ นางานและพัฒ นาตน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ภายใต้สังกัดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้ดาเนิน การ
จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้
เมื่ อปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการอ านวยการสถาบั นส่ งเสริ มการบริห ารกิ จการ
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบันฯ ได้ดาเนินการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูงที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. 1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้แก่ ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอื่นๆ ตลอดจนผู้บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการกากับดูแลองค์การตามหลักธรร
มาภิ บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะนาไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาตนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป รูปแบบของการอบรม มี 3 ส่วน ได้แก่ การเรียนรู้ในห้ องเรียนการจัดทาเอกสารวิชาการส่วน
บุคคล และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยการเรียนรู้ในห้องเรียน ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่
หมวดที่ 1 ภาพรวมของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวดที่ 2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวดที่ 3 แนวโน้มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 4 นโยบายสาธารณะ
หมวดที่ 5 การบริหารภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 6 ภาวะผู้นา
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หมวดที่ 7 สรุปรวมยอด
สถาบั น ฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด อบรมหลั ก สู ต รการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ การพั ฒ นา
อย่ า งยั่ งยื น ส าหรั บ นั ก บริ ห ารระดั บ สู ง โดยมี ร ะยะเวลาจั ด การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รจะเริ่ม ตั้ งแต่ เดื อ น
กุมภาพันธ์ – กันยายน ของปีงบประมาณนั้น ๆ และได้ดาเนินการจัด พิธีมอบประกาศนียบัตรโดย ฯพณฯ
พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่ ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ
การพัฒ นาอย่ างยั่ งยื น ส าหรับนั กบริหารระดับสูง ปัจจุบันสถาบันฯ ด าเนินการจั ดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวมาแล้วจานวน 4 รุ่น ซึ่งมีรายละเอียดการดาเนินการหลักสูตรฯ ดังนี้
1) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2556 ณ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 8 โดยผู้เข้ารับการ
อบรมจะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 80,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จานวน ทั้งสิ้น 74 คน
๒) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่น ที่ 2 ระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพัน ธ์ – 30 กันยายน 2558 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน
โดยผู้เข้ารับ การอบรมจะมีค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมตลอดหลั กสู ตร จานวน 100,000 บาทต่อคน และ
กาหนดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ และศึกษาดูงานต่างประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งกาหนดให้มีค่าใช้จ่าย
สาหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ จานวน 120,000 บาท ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จานวน ทั้งสิ้น 81 คน
3) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่ นที่ ๓ ระหว่ างวั นที่ 13 ภุ มภาพั นธ์ – 30 กั นยายน 2559 ณ สถาบั นวิ ชาการ ที โอที ถนนงามวงศ์ วาน
โดยผู้เข้ารับ การอบรมจะมีค่าใช้จ่ ายในการฝึกอบรมตลอดหลั กสู ตร จานวน 100,000 บาทต่อคน และ
กาหนดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ และศึกษาดูงานต่างประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งกาหนดให้มีค่าใช้จ่าย
สาหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ จานวน 120,000 บาท ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จานวน ทั้งสิ้น 70 คน
จากผลการด าเนิ น งานจัด การอบ รมที ่ผ ่า นมา หลัก สูต รฯ ได้ร ับ การตอบรับ เป็น อย่า งดี ท าให้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ การพัฒ นาอย่า ง
ยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง ได้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การดาเนินโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่
อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ บรรลุตามวัต ถุป ระสงค์ ดังนั้น จึง ได้ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ จานวน ๕๓ คน โดยผู้เข้ารับ
การอบรมจะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อ คน และกาหนดให้มี
การศึก ษาดูง านในประเทศ และศึก ษาดูง านต่า งประเทศ (โดยสมัค รใจ) ซึ่งกาหนดให้ มีค่าใช้จ่ายสาหรับ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ จานวน 120,000 บาท ทั้ง นี้ คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ส่ง เสริม การ
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้มีมติเ ห็นชอบให้ดาเนินการจัดหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูงมาแล้ว รุ่นที่ 5 ต่อไป ซึง่ การดาเนินการหลักสูตรฯ
ที่ผ่านมามีผู้ให้ ความสนใจเป็นจานวนมากทั้ง 4 รุ่น ตั้งแต่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ก่อนการ
ด าเนิ นการในทุ กรุ่ น จะมี การทบทวนปรั บ ปรุ งหลั กสู ตรเพื่ อให้ เกิ ดประสิ ทธิภ าพ และมุ่ งหวังว่าจะสามารถ
สนับสนุนให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับนักบริการระดับสูงในรุ่นต่อ ๆ ไป
๒. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ริเริ่มและจัดให้มีโครงการหลักสูตร
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อสอดคล้องกับนโยบาย Thailand ๔.๐ ที่มุ่งเน้น
การปรั บ เปลี่ ย นทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นของประเทศ ไปสู่ ยุ ค เศรษฐกิ จที่ ขับ เคลื่ อ นด้ ว ย“นวั ตกรรม” หรื อ
Value–Based Economy และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมมุมมองแนวโน้มสถานการณ์
วิเคราะห์ ค วามท้ าทายและความจ าเป็ น ในการพั ฒ นานวั ต กรรม เสริ ม ทั ก ษะการคิ ด เชิ งนวัต กรรมอย่ า ง
สร้างสรรค์ และการคิดเชิงบู รณาการสู่ การปฏิ บัติ การศึกษากรณี ตัวอย่างการพัฒ นานวัตกรรมในภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ การฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรม การวางโครงการบูรณา
การสู่การปฏิบั ติ การเรีย นรู้และจั ดการความรู้สู่การพัฒ นาอย่างยั่งยืน การสร้างผู้นาการเปลี่ยนแปลงเชิง
นวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อนโยบายและการจัดการองค์การและการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระหว่างนักพัฒนานวัตกรรมโดยการเรียนรู้ในห้องเรียน ประกอบด้วย 6 กลุม่ กิจกรรม ได้แก่
กลุ่มกิจกรรมที่ 1 ทาความเข้าใจในเรื่องของ “นวัตกรรม” (Innovation 101)
กลุ่มกิจกรรมที่ ๒ ความจาเป็นในการพัฒนานวัตกรรม
กลุ่มกิจกรรมที่ ๓ ทักษะการคิดและพัฒนานวัตกรรม
กลุ่มกิจกรรมที่ ๔ กรณีตัวอย่างและการศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรม
กลุ่มกิจกรรมที่ ๕ ฝึกปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมและการบูรณาการสู่การปฏิบัติ
กลุ่มกิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานเครือข่ายนวัตกรรม
หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน ได้พัฒนาให้เกิด นวัตกรขึ้นใหม่
ในประเทศไทย จานวนทั้งสิ้น ๔๖ คน ประกอบด้วย ผู้ที่มาจากภาครัฐ โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วน
ราชการ จ านวน ๒๕ คน รัฐวิส าหกิจ จ านวน ๗ คน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จานวน ๕ คน องค์การ
มหาชน จานวน ๗ คน และภาคเอกชน จานวน ๒ คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้มีระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ๓ เดือน
ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผลจากการดาเนินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาเพื่อให้
เป็ น นวัต กรที่ส ามารถสร้ างสรรค์ผ ลงานที่เป็ นนวัตกรรมให้ กับ องค์กรทั้ งภาครัฐ และภาคเอกชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดผล ทางปฏิบัติได้ จานวน ๔๖ นวัตกรรม นอกจากนั้น สานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมของนวัตกรทั้ง ๔๖ นวัตกรรม โดยพิจารณาจากผลงานที่เป็นความคิดใหม่ หรือการปรับปรุงงาน
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ซึ่งทาให้เกิดความแตกต่างหรือสร้างคุณค่าต่อภารกิจงานในองค์กรอย่างมีนัยสาคัญและสามารถนาสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปรากฏว่ามีผลงานที่เป็นนวัตกรรมดีเด่นและดี จานวน ๓ รางวัล ดังนี้
ผลงานที่เป็นนวัตกรรมดีเด่น ๑ เรื่อง
 ผลงานการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลาดตะเวนเพื่ อ ป้ อ งกั น การบุ ก รุ ก ป่ า ในอุ ท ยาน
แห่งชาติด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดย นายอริยะ เชื้อชม นักวิชาการป่าไม้ชานาญการพิเศษ กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ผลงานที่เป็นนวัตกรรมดี ๒ เรื่อง
 นาฬิกาอัจฉริยะเตือนนาตาลต่าในผู้ป่วยเบาหวาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สถิตย์
นิรมิตมหาปัญญา กรมการแพทย์
 เทคโนโลยีราข้าวสาลีหมักยีสต์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้า มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี
แนวทางของการจั ด ท าผลงานดั งกล่ าวนี้ ได้ รับ ผลการตอบรับ ที่ ดี ม ากจากผู้ บ ริห ารที่ เข้ ารับ
การอบรม อีกทั้งยังได้รับความสนใจจากท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) และให้สานักงาน ก.พ.ร.
ทาบั น ทึกสรุป นวัตกรรมของทั้ง ๔๖ นวัตกร เสนอไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและท่านได้มีบัญ ชาเสนอเรื่อง
ดั ง กล่ า วไปยั ง กระทรวงอุ ต สาหกรรม และกระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ น านวั ต กรรมของ ๔๖ นวั ต กร
ไปดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ได้มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการจัดหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และได้มีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
๓. หลักสูตรผู้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สาหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1
(Public Course) โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ดาเนินการจัด
อบรมหลักสู ตร เพื่อมุ่งเน้ น และพั ฒ นาศักยภาพของผู้ บริห ารระดับกลางของหน่ว ยงาน ได้แก่ ข้าราชการ
ตาแหน่ งประเภทวิช าการ ช านาญการ และระดับ ช านาญการพิ เศษ หรือปฏิบั ติก ารที่หั ว หน้ าหน่ ว ยงาน
เห็น ชอบให้เข้าร่วมการฝึกอบบรมได้ตลอดหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรนี้ เป็นการพัฒ นานักบริหารระดับกลางให้ มี
ขีดสมรรถนะเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการนานโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่การปฏิบัติ อันจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานและประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้
อย่างรวดเร็ว ก้าวหน้า อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ โดยได้ดาเนินการจัดการศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 28
สิงหาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้ องประชุม ชั้น 9 สานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะมีค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 63,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรผู้ขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สาหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 จานวน 31 คน
๔. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สาหรับนักบริหารระดับ สูง
รุ่ น ที่ 1 (Public Course) โดยสถาบั น ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร.
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เป็ น ผู้ ด าเนิ น การจั ด อบรมหลั ก สู ต ร เพื่ อ พั ฒ นาผู้ บ ริห ารให้ เป็ น ผู้ น า มี ก ารริเริ่ม ขั บ เคลื่ อ น และติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒ นาหน่วยงานและประเทศภายใต้นโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และเพื่อพัฒนา
สมรรถนะในการศึกษาวิเคราะห์และนาเสนอนโยบาย แผน โครงการ และกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล
เพื่ อเศรษฐกิจและสั งคม เพื่อพัฒนาผู้ บริหารของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชานาญการพิ เศษ ผู้ ปฏิบั ติหน้ าที่ ผู้ อานวยการกองหรือตาแหน่งประเภทอานวยการขึ้นไปเห็ นชอบให้ เข้าร่วม
การฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๒๘ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น 9 สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โดยผู้เข้ารับ
การอบรมจะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 70,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตร
การพัฒนานักบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จานวน 10 คน
สถาบัน ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการจัดหลักสูตร
ศึก ษาอบรม เพื่อ ส่งเสริม และดาเนิน การให้มีก ารฝึก อบรมและพัฒ นาข้า ราชการและเจ้า หน้า ที่ข องรั ฐ
เพื่อ เสริม สร้า งการบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที่ดี โดยมีก ารให้บ ริก ารวิจัย บริก ารทางวิช าการ หรือ เป็น
ที่ป รึก ษา และช่ว ยส่งเสริม ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน
เพื่อนาไปสู่ก ารพัฒ นาการบริห ารจัด การภาครัฐ ที่ดี ต่อ ไป ทั้งนี้ ปัจจุบันสถาบันฯ ยังได้เตรียมความพร้อม
สาหรับการปรับตัวเข้าสู่การเป็น Excellent Center ของสานักงาน ก.พ.ร. ภายใต้แนวความคิด “ประเทศไทย
จาเป็นต้องมี GG Excellent Center” เพราะสาเหตุหนึ่งที่ประเทศไทยมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากขาด
การบริ ห ารจั ด การในด้ าน Good Governance สถาบั น ฯ เป็ น หน่ ว ยบริการรูป แบบพิ เศษ หรือ ที่ เรีย กว่ า
“SDU” ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็น GG Excellent Center ของประเทศไทยได้ และจะต้องพัฒนาการหารายได้ให้
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อเป็น Center of Excellence ด้าน Good Governance ของ
ประเทศไทยและเป็ น SDU ต้ น แบบในการให้ บ ริก ารด้าน Good Governance ช่ ว ยให้ ห น่ว ยงานราชการ
สามารถพั ฒ นาเรื่ อง Good Governance ได้ ดี ขึ้น ดั งนั้ น สถาบั น ฯ จึ งได้ มี ก ารพั ฒ นาการเรีย นรู้ โดยมี
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมทางวิชาการ ในการศึกษาค้นคว้า สร้างนวัตกรรม/
องค์ความรู้ เกี่ยวกับ Good Governance โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้
ออกสู่ภาคราชการเพื่อนาไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบราชการต่อไป
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(3) การสารวจความพึงพอใจ
สถาบั นส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการให้คาปรึกษา และการให้บริการเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม และพัฒนาแก่หน่ วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ในด้านการบริหารและการจั ดการ เพื่อยกระดับ
มาตรฐานการท างานของหน่ วยงานให้ สามารถเที ยบเคี ยงมาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรให้สอดรับกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีเป้าหมายให้บริการหน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นหลัก และหากมีกาลัง
การผลิตส่วนเกิน จึงจะให้บริการหน่วยงานอื่นและประชาชนได้ ปัจจุบันสถาบันฯ ได้ให้บริการหน่วยงาน
เจ้า สัง กัด คือ ส านัก งาน ก.พ.ร. และมีก าลัง ผลิต ส่ว นเกิน ที ่ไ ด้ใ ห้บ ริก ารกับ ส่ว นราชการ รัฐ วิส าหกิจ
องค์ก ารมหาชน และหน่ว ยงานอื่น เช่น โครงการนัก บริห ารการเปลี่ย นแปลงรุ่น ใหม่ (นปร.) โครงการ
ส านัก งาน ก.พ.ร. โครงการของหน่ว ยงานอื ่น และโครงการที ่ส ถาบัน ด าเนิน การเอง เป็น ต้น ดัง นั ้น
การให้บริการถือเป็นสิ่ งสาคัญในการดาเนินงานของสถาบันฯ และเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิด
ประโยชน์ส ูง สุด สถาบัน ฯ ได้มีก ารส ารวจความพึง พอใจของผู ้รับ บริก ารต่อ การให้บ ริก ารของสถาบัน
ส่ง เสริม การบริห ารกิจ การบ้า นเมือ งที ่ดี ส านัก งาน ก.พ.ร. เพื่ อนาข้อมูล ที่ได้รับ ไปปรับ ปรุงและพั ฒ นา
คุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการของสถาบันฯ ต่อไป
การส ารวจความพึ งพอใจของผู้ รับบริการต่ อการให้ บริการของสถาบั นฯ ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕60 พบว่า จานวนผู้ตอบแบบสารวจความพึงพอใจ มีทั้งสิ้น 76 คน แบ่งเป็น ๕ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ
๑. ผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร.
๒. ข้าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
๓. ผู้รับบริการ (ผู้ว่าจ้าง)
๔. ผู้ร่วมดาเนินงาน
- ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ
- วิทยากรของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
5. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (รุ่น 10 และ รุ่น 11)
รวม

จานวนตัวอย่าง
(คน)
4
11
2
13

46
76

ตารางที่ 1 สรุปจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน

๔๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และจาแนกตามรายกลุ่มผู้รับบริการ แสดงในตาราง
ต่อไปนี้
กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสารวจ
คะแนนเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ
(จากคะแนนเต็ม 5)
1. ผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร.
3.73
74.63
2.
3.
4.
5.

ข้าราชการสานักงาน ก.พ.ร. (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ผู้รับบริการ (ผู้ว่าจ้าง)
ผู้ร่วมดาเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ)
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (รุ่น 10 และรุ่น 11)
ค่าเฉลี่ย

3.51
4.17
3.59
3.19

70.22
83.33
71.83
63.72

3.64

72.75

ตารางที่ 2 สรุปผลคะแนนเฉลี่ย และผลร้อยละตามคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ผู้ รั บ บริ การทุ กกลุ่ มเป้ าหมายมี ความพึ งพอใจในระดั บ มาก มีค่ าคะแนน ๓.๖๔ หรือ ร้อ ยละ
๗๒.๗๕ ของเกณฑ์การประเมิน ได้แก่ ผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 คิดเป็นร้อยละ
74.63 ข้าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู้รับผิดชอบโครงการ) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 คิดเป็นร้อยละ
70.22 ผู้ รั บ บริ ก าร (ผู้ ว่ าจ้ าง) มี ค ะแนนเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.17 คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 83.33 ผู้ ร่ว มด าเนิ น งาน
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 คิดเป็นร้อยละ 71.83 และกลุ่มนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (รุ่น 10
และ รุ่น 11) ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 คิดเป็นร้อยละ 63.72 โดยจาแนกตามกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนี้
ทั้งนี้ ผลสรุปการสารวจความพึงพอใจในแต่ละด้านของแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีดังนี้
๑.๑ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสารวจ :
หน่วยงานต้นสังกัด

คะแนนเฉลี่ยรายด้าน
ด้าน
การดาเนินการ
ตามนโยบาย
และการปฏิบัติ

ด้าน
เจ้าหน้าที่
หรือบุคลากร
ที่ให้บริการ

ด้าน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ

ด้าน
คุณภาพ
การบริการ

1. ผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร.

4.17

3.33

3.75

3.88

2. ข้าราชการสานักงาน ก.พ.ร.
(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

3.57

3.36

3.55

3.64

3.87

3.35

3.65

3.๗๖

เฉลี่ย

ตารางที่ 3 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดในแต่ละด้าน

๔๒
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การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัด ต่อการดาเนินงานของสถาบันฯ ใน ๔ ด้าน ได้แก่
ด้านการดาเนิ นการตามนโยบายและการปฏิบัติ ด้านเจ้าหน้าที่ห รือบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านคุณภาพการบริการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่าผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร. มี
ความพึงพอใจด้านการดาเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงานมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.17 ในขณะที่
กลุ่มดังกล่าวมีความพึงพอใจอีก 3 ด้านในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพการบริการมีค่าคะแนนเป็นลาดับรอง
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.๘๘ และลาดับ ต่ อมา ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้ บริการมีค่าคะแนน
๓.๗๕ และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.33
สาหรับกลุ่มข้าราชการสานักงาน ก.พ.ร (ผู้รับผิดชอบโครงการ) มีผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง
๔ ด้าน ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณ ภาพการให้ บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย ๓.๖๔ ด้านการดาเนินการตาม
นโยบายและการปฏิบั ติงาน ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ห้บริการ และด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗, ๓.๕๕ และ ๓.๓๖
ทั้ งนี้ เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ความพึ งพอใจของกลุ่ ม หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด พบว่ า มี ผ ลการประเมิ น
ความพึ งพอใจ อยู่ ในระดั บ มาก ทั้ ง ๔ ด้ า น เรีย งล าดั บ ดั งนี้ ด้ า นการด าเนิ น การตามนโยบายและการ
ปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๗ ด้านคุณภาพการบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๖ ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๕ และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๕
๑.๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ ๓ กลุม่
กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสารวจ :
ผู้รับบริการ 3 กลุม่

คะแนนเฉลี่ยรายด้าน
ด้าน
การดาเนินการ
ตามนโยบาย
และการปฏิบัติ

ด้าน
เจ้าหน้าที่
หรือบุคลากร
ที่ให้บริการ

ด้าน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ

ด้าน
คุณภาพ
การบริการ

๑. ผู้รับบริการ (ผู้ว่าจ้าง)

3.75

4.50

4.25

4.00

๒. ผู้ร่วมดาเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัย
โครงการของสถาบันฯ)
๓. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
(รุ่น 10 และรุ่น 11)

3.50

3.73

3.35

3.72

3.11

3.16

3.16

3.33

3.45

3.80

3.59

3.68

ค่าเฉลี่ย

ตารางที่ ๔ สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๓ กลุ่มเป้าหมายในแต่ละด้าน
การประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๓ กลุ่ม ต่อการดาเนินงานของสถาบันฯ ใน ๔ ด้าน
ดังกล่าว ปรากฎผลการประเมินสรุปได้ว่า กลุม่ ผู้รับบริการ (ผู้ว่าจ้าง) มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดถึง ๓ ด้าน
ได้แก่ ด้านเจ้าหน้ าที่หรือบุคลากรที่ให้ บริการมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้ บ ริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย ๔.25 และด้านคุณ ภาพการบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย ๔.๐๐ ตามละดับ
๔๓
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ในขณะที่ ด้ านการด าเนิ น งานตามนโยบายและการปฏิ บั ติ มี ผ ลประเมิ น ความพึ งพอใจอยู่ ในระดั บ มาก
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๕
สาหรับกลุ่มผู้ร่วมดาเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ) มีความพึงพอใจระดับมาก
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73 ด้านคุณภาพการบริการ
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.72 ด้านการดาเนินงานตามนโยบายและการปฏิบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 ในขณะที่
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.35
ทั้งนี้ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (รุ่น 10 และรุ่น 11) ความพึงพอใจระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน
ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพการบริ ก าร มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย 3.33 ด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ บุ ค ลากรที่ ใ ห้ บ ริ ก าร และ
ด้านกระบวนการขั้น ตอนการให้ บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ ย เท่ากัน คือ 3.16 และด้านการดาเนินงานตาม
นโยบายและการปฏิบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.11
ดังนั้น เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ๓ กลุ่มดังกล่าว พบว่า ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ทั้ง ๔ ด้าน เรียงลาดับ ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๐
ด้านคุณภาพการบริหาร มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๘ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
๓.๕๙ และด้านการดาเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๕
จากการประมวลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า
 ด้านจุดเด่นของการให้บริการที่ประทับใจ
- เจ้าหน้าที่มีความทุ่มเทในการทางาน
- เจ้าหน้าที่ใจเย็น มีความอดทน มีวุฒิภาวะสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
ในการให้บริการ
 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการ
- มุ่งเน้นการทางานเชิงรุก โดยนาระบบ IT เข้ามาใช้เพื่อการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ควรได้รับการพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่ อ ให้ มี อ งค์ ค วามรู้ ท างด้ านวิช าการ และสมรรถนะการท างานที่ ต รงความต้ อ งการ
หน่วยงานต้นสังกัด
- ควรให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
โครงการ นปร. เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น
- ควรเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของจานวน
บุคลากร ต่อปริมาณงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากการประมวลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการ 3 กลุ่ม พบว่า
 ด้านจุดเด่นของการให้บริการที่ประทับใจ
- เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ กระตือรือร้น เต็มใจในการบริการ รวมถึงอานวยความสะดวก
ในการให้บริการวิชาการ และงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานโครงการที่ชัดเจน แน่นอน และมีประสิทธิภาพ
๔๔
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 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการ
- ควรปรับปรุงกฎ ระเบียบ และระบบการทางานให้คล่องตัว เหมาะสมยิ่งขึ้นเพื่อให้ระบบ
การบริหารจัดการ ของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ควรสรรหาและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับ
บริบทกับการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป
- ควรปรับปรุงให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์ ในการลา การจองห้องทางาน/ห้องประชุม
- ควรปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายให้คล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงประสานงานกับ
ฝ่ายการเงินให้ชัดเจน ก่อนการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเงิน
๒. การประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ
 วัตถุประสงค์ในการจัดตังสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ตามกฎหมาย มีดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมและดาเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
4. เพื่อให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
 การประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุ ประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ จะพิจารณา
จากองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ
๑) การดาเนินงานโครงการของสถาบันฯ สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ
๒) ผลการสารวจเพื่อประเมินความสามารถของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
๑) การดาเนินงานโครงการของสถาบันฯ สามารถตอบต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ
จากการศึกษาวิเคราะห์การดาเนิน งานโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าการดาเนิ น งานโครงการต่างๆ ที่สถาบันฯ ได้ให้ บริการทางวิช าการ เป็นที่ปรึกษาและ
ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการ แก่สานักงาน ก.พ.ร. รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น นับได้ว่าทุก
โครงการสามารถตอบสนองโดยตรงต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ ได้อย่างมีนัยสาคัญ ดังนี้
 โครงการที่ ส ามารถตอบสนองต่อวัตถุป ระสค์การจัดตั้ง ข้อ 1 : เพื่ อส่ งเสริม ให้ มี
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจานวน 36 โครงการ คิดเป็น 100%
 โครงการที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสค์การจัดตั้ง ข้อ 2 : เพื่อส่งเสริมและ
ดาเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีจานวน 14 โครงการ คิดเป็น 38.99%
 โครงการที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสค์การจัดตั้ง ข้อ 3 : เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจานวน 9 โครงการ คิดเป็น 25%
๔๕
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 โครงการที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข้อ ๔ : เพื่อให้บริการวิจัย
บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
มีจานวน 32 โครงการ 88.89% ดังมีรายละเอียด ดังนี้
รายชื่อโครงการ

โครงการสานักงาน ก.พ.ร.
๑) – ๓) โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙ รุ่นที่ ๑๐
และรุ่นที่ ๑๑
4) โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีด
สมรรถนะสูง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560
5) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
6) โครงการประเมินผลส่วนราชการ
และจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการและจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อส่งเสริมและ
ดาเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อให้บริการวิจัย
บริการทางวิชาการ
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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รายชื่อโครงการ

8) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนสาหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง (ก.พ.ร.)”
9) โครงการปรับปรุงงานบริการของ
หน่วยงานของรัฐตามคู่มือสาหรับ
ประชาชน
10) โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
และรูปแบบการดาเนินงานของศูนย์
รับคาขออนุญาต
11) โครงการประเมินผลเพื่อมอบ
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2560
12) โครงการพัฒนาศักยภาพของ
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
13) โครงการพัฒนาเครื่องมือและ
ระบบการสารวจความผูกพันของบุคลากร
14 โครงการพัฒนาสารสนเทศการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
15) โครงการควบคุม ยกระดับ
คุณภาพ และเผยแพร่ข้อมูลสาหรับ
ประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงาบริการ
ผ่านระบบสารสนเทศ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อส่งเสริมและ
ดาเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

/

/

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อให้บริการวิจัย
บริการทางวิชาการ
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
/

/

/
/

/

/

/
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รายชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

16) โครงการยกระดับการพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
17) โครงการศึกษาระบบราชการเพื่อ
เตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย
18) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ
และรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษา
ทางการบริหารในภาคราชการ
19) โครงการศึกษาแนวทางการ
ยกระดับระบบราชการไทย 4.0
(Government 4.0)
20) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด กิจกรรมที่ 2 การจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหารใน
พื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพื้นที่
21) โครงการติดตามความก้าวหน้า
การดาเนินงานโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

เพื่อส่งเสริมและ
ดาเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

/

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อให้บริการวิจัย
บริการทางวิชาการ
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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รายชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อส่งเสริมและ
ดาเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อให้บริการวิจัย
บริการทางวิชาการ
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

โครงการอื่น
1) โครงการยกระดับและพัฒนา
ประสิทธิภาพกระบวนงาน ได้รับการ
ว่าจ้างจากสานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม
2) โครงการประเมินผลโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ.
2559 ได้รับการว่าจ้างจากสานักงาน
รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)
3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นัก
บริหารหารการคมนาคมระดับกลาง”
(นบก.) รุ่นที่ 12 ได้รับการว่าจ้างจาก
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
4) โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา.
ประจาปีงบประมาณ.พ.ศ..2560
5) โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 –
2579)
6) โครงการสารวจและประเมินผล
ความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การให้บริการและการดาเนินโครงการ
ของ สสว. และการสารวจและ
ประเมินผลธุรกิจผู้ที่ได้รับบริการ/เข้า
ร่วมโครงการจาก สสว. ประจาปี 2560

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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รายชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

7) โครงการจ้างสารวจข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency
Assessment : ITA) ประจาปี พ.ศ. 2560
8) โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)
9) โครงการอาสาสมัครเพื่อการ
ท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”
10) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร
บรรษัทภิบาลสาหรับผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม”
11) โครงการสารวจความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรสานักงาน กกพ.

เพื่อส่งเสริมและ
ดาเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

/

/
/
/
/

เพื่อให้บริการวิจัย
บริการทางวิชาการ
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

/

/

/
/
/

/
/
/
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รายชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี

เพื่อส่งเสริมและ
ดาเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
เสริมสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

/

/

/

/

/

/

/

/

รวมจานวนโครงการ

36

คิดเป็น %

100%

โครงการที่สถาบันดาเนินการเอง
๑. หลักสูตรการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนัก
บริหารระดับสูง
2. โครงการหลักสูตร
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
องค์การและสังคมอย่างยั่งยืน
๓. หลักสูตรผู้ขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล สาหรับนักบริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่ 1 (Public
Course)
4. หลักสูตรการพัฒนานัก
บริหารนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 1 (Public
Course)

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน
ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อให้บริการวิจัย
บริการทางวิชาการ
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

14

9

32

38.89%

25%

88.89%
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๒. ผลการสารวจเพื่อประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
จากการประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สถาบันฯ โดยใช้
การสัมภาษณ์ และการสารวจข้อมูลออนไลน์ ตามองค์ประกอบหลัก ๒ ข้อ สรุปผลได้ว่า สถาบันฯ เป็นหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง โดยได้ประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถาบันฯ ตามองค์ประกอบหลัก ๒ ข้อ สรุปได้ว่า
๒.๑ ธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) ได้แก่
- ด้านวิสัยทัศน์ พบว่าวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ มีความทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของสังคมไทยในปัจจุบันได้
- ด้านบทบาทของคณะกรรมการ (Board of Director) พบว่าสถาบันฯ มีคณะกรรมการ
อานวยการสถาบันฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร. และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ อ ย่ า งดี ยิ่ ง ในการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายการดาเนินงาน ระเบียบ แนวปฏิบัติ และการบริหารงานของสถาบันฯ จน
สามารถบรรลุ เป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ ในแผนการด าเนิ น งานสถาบั น ฯ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ด้ านผู้น าองค์กร พบว่า ผู้ บริ ห ารสถาบัน ฯ ได้ให้ ความส าคัญ เป็น อัน ดับแรกกับการ
บริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันฯ
๒.๒ การบริหารจัดการ (Management) ได้แก่
- ด้านการดาเนินภารกิจของสถาบันฯ พบว่า สถาบันฯ เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
ที่มีการรวบรวมประสบการณ์ และองค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาใช้ ในการจั ด ท าแนวทางปฏิ บั ติงานของสถาบั น ฯ รวมถึงมี วิธี การใหม่ ๆ ในการ
ดาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
- ด้านบุคลากรของสถาบันฯ ได้มีการเรียนรู้ และนาประสบการณ์ในการทางานมาใช้ใน
การทางาน
- ด้านการเงิน พบว่า สถาบัน ฯ สามารถประเมิน รายรับและรายจ่ายล่วงหน้ารายปีได้
ค่อนข้างแม่นยา เนื่องจากมีแผนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพการณ์
อย่ า งไรก็ ดี จากผลการส ารวจดั ง กล่ า วพบว่ า เพื่ อ ให้ ส ถาบั น ฯ มี ค วามสามารถในการ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรปรับปรุงการดาเนินงานของสถาบันฯ
ใน ๒ ประเด็นสาคัญ ดังนี้
1) ปรับปรุงระบบการบริหารงานของสถาบันฯ ให้มีความทันสมัย และคล่องตัวยิ่งขึ้น โดย
การปรับปรุงกฎ ระเบียบของสถาบันฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดาเนินงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมายที่กาหนด
2) พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น
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(4) โครงการในอนาคต
สถาบั น ส่ งเสริ มการบริ ห ารกิ จการบ้ านเมื องที่ ดี ส านั กงาน ก.พ.ร. มีลั กษณะเป็ น หน่ ว ยงาน
ให้บริการภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระ แต่ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล มีเป้าหมายให้บริการ
สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก ในการดาเนินงานของสถาบันฯ สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากสานักงาน ก.พ.ร.
หรือลูกค้าผู้รับบริการอื่นๆ ได้ แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไร และไม่นาส่งรายได้เข้ารัฐโดยตรง แต่
จาเป็นต้องเลี้ยงตัวเองได้ และสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี ส่งเสริมและดาเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้าง
การบริห ารจั ดการภาครัฐที่ดี ส่ งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันบรรลุตาม
วัตถุป ระสงค์ของการจั ดตั้ง สถาบั น ฯ จึ งได้มี ก ารวางแผนการดาเนิน งานโครงการในอนาคต ที่มี ลั กษณะ
สอดคล้ องและตอบสนองกับ วัตถุป ระสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ในการสนับสนุนการส่งเสริมการบริห าร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยสถาบันฯ มีแผนการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และคาดว่าจะ
มีรายได้ รวมทั้งสิ้น 146,094,300.- บาท ดังนี้
โครงการ

หน่วยงาน

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อการ
สานักงาน ก.พ.ร
จัดการภาครัฐที่ดี ระยะที่ 2
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่ม
สานักงาน ก.พ.ร
ประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

งบประมาณ
(บาท)
2,000,000
5,671,500

โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกทางธุรกิจ

สานักงาน ก.พ.ร

6,188,600

โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความ
โปร่งใส
โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central BizBox)

สานักงาน ก.พ.ร

19,267,800

สานักงาน ก.พ.ร

14,250,000

โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ

สานักงาน ก.พ.ร

4,542,900

โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี

สานักงาน ก.พ.ร

3,054,300

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง

สานักงาน ก.พ.ร

4,096,500

โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด

สานักงาน ก.พ.ร

12,124,200
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน

สานักงาน ก.พ.ร

4,541,200

โครงการปรับบทบาทภารกิจหน่วยงานภาครัฐ

สานักงาน ก.พ.ร

1,183,700

โครงการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย

สานักงาน ก.พ.ร

1,771,800

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามคาขอจากหน่วยงานอื่น
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
บรรษัทประกัน
ขนาดย่อม
สินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยกระดับองค์กรไปสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูงด้วย
สนง.กากับกิจการ
เครื่องมือ PMQA สาหรับ สานักงานกากับกิจการพลังงาน
พลังงาน
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ผู้บริหารระดับกลาง
ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 สาหรับ กองทัพเรือ
โครงการพัฒนานักบริหารเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ราชการ 4.0

กองทัพเรือ
กรมคุ้มครองสิทธิ

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสถาบันฯ
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถาบันฯ
สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุน่ ที่ 5
โครงการหลักสูตร นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุน่ ที่ 2
สถาบันฯ
โครงการหลักสูตรผู้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั สาหรับนัก
สถาบันฯ
บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2
โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สาหรับ
สถาบันฯ
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2

100,000
400,000
1,200,000
280,000

7,200,000
9,500,000
2,600,000
2,100,000
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(5) การจัดการ
๔.๑ โครงสร้างการจัดการ
สถาบั น ฯ ก ากั บ ดู แ ลโดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบั น ฯ ภายใต้ โครงสร้ า งประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการ จานวน ๕ ชุด ดังนี้
๑) คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๒) คณะกรรมการตรวจสอบ
๓) คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
๔) คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
๕) คณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์
สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างการบริห าร ตามมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2559 แบ่ งออกเป็ น 4 ฝ่าย 1 ศูน ย์ และงาน 1 ได้แก่ ฝ่ายโครงการพัฒ นานักบริห ารการเปลี่ ยนแปลง
รุ่น ใหม่ (ฝ่ าย นปร.) ฝ่ายโครงการโครงการของสานกงาน ก.พ.ร. ฝ่ายโครงการอื่น ศูนย์ความเป็นเลิศทาง
การเรียนรู้ และงานตรวจสอบภายใน
1) ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (ฝ่าย นปร.)
2) ฝ่ายโครงการโครงการของสานกงาน ก.พ.ร.
3) ฝ่ายโครงการอื่น
4) ฝ่ายสานักงาน ประกอบด้วย
 ส่วนงานบุคคล
 ส่วนงานการเงิน
 ส่วนงานการบัญชี
 ส่วนงานสารสนเทศ
 ส่วนงานพัสดุ
 งานบริหารทั่วไป
5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้
6) งานตรวจสอบภายใน
มีรูปแบบโครงสร้าง และอัตรากาลังเป็นไปตามแผนภาพที่ ๕

๕๕
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แผนภาพที่ ๕ โครงสร้างการบริหารและอัตรากาลังของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุ ปัจจุบันใช้โครงสร้างการบริหารและอัตรากาลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

๕๖
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คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีการบริหารงานโดยยึดหลักการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสถาบันฯ
อยู่ในความควบคุมดูแลของสานักงาน ก.พ.ร. โดยมีคณะกรรมการทาหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบัน ฯ และรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ
๓. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล
๔. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
๕. คณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์
1. คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
องค์ประกอบ
1.1 คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 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) นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ
5) ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรรมการและเลขานุการ
(นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์)
1.2 ต่ อ มา นางสุ พ รรณี ไพรั ช เวทย์ กรรมการและเลขานุ ก าร ครบวาระด ารงต าแหน่ ง
ผู้ อ านวยการสถาบั น ฯ คณะกรรมการอ านวยการสถาบั น ฯ จึงได้ ส รรหาและแต่ งตั้ งนางกิ ต ติ ยา คัม ภี ร์
ให้ ดารงตาแหน่ งผู้อานวยการสถาบั น ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดังนั้น คณะกรรมการอานวยการ
สถาบันฯ จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้
1) เลขาธิการ ก.พ.ร.
ประธานกรรมการ
2) ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
3) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
กรรมการ
4) นายมนัส แจ่มเวหา
กรรมการ
5) ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรรมการและเลขานุการ
(นางกิตติยา คัมภีร์)
อานาจหน้าที่
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ให้ดาเนินกิจการให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ที่กาหนดไว้ ซึ่งรวมถึง
๕๗
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๑) กาหนดนโยบายและเป้าหมายการดาเนินการ การบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการ
ดาเนินงานของสถาบันฯ
๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบันฯ
๓) ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ
๔) ตีความและวินิ จ ฉัยปั ญ หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันส่ งเสริมการบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ทุกฉบับ
๕) พิจารณาอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถาบั นส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.ทุกฉบับ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป
๖) กากับดูแลการบริหารเงินทุน การงบประมาณ และทรัพย์สินของสถาบันฯ
๗) กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
๘) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อานวยการตามที่ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนด
๙) แต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติหน้า ที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย
บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร
คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ มีอานาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบัน ฯ ผ่านทางผู้อานวยการให้
ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน ฯ กล่าวคือ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี ส่งเสริมและดาเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้าง
การบริห ารจั ดการภาครัฐที่ดี ส่ งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และในการบรรลุ วัตถุประสงค์ดังกล่าว สถาบั นฯ มี
อานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
๒) จัดให้มีแผนการดาเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการดาเนินงานของสถาบันฯ
๓) พัฒนาสถาบัน ให้มีความก้าวหน้าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
๔) ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการสถาบัน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
๕) วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการดาเนินการของสถาบัน ฯ ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึง
สถานภาพขององค์กรเป็นระยะ
๖) กาหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดาเนินกิจการ
๗) จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอต่อ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ครั้งที่
8/59
9/59
๑/60
๒/60
๓/60
๔/60
๕/60
6/60

จานวนกรรมการที่ จานวนกรรมการที่ ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการประชุม
2 พ.ย. 59
5
100
9 ธ.ค. 59
๔
๑
๘๐
21 ก.พ. 60
5
100
21 มี.ค. 60
5
100
15 พ.ค. 60
4
1
80
19 มิ.ย. 60
4
1
80
8 ส.ค. 60
5
100
27 ก.ย. 60
4
1
80
วันที่

ตารางที่ ๖ แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอานวยการสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ ดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

นายพชร อนันตศิลป์
ร้อยตารวจตรี พงศกร มีพันธุ์
นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง
นางณริศรา จันทรภูมิ
ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ ตามที่ผู้อานวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อานาจหน้าที่
๑) กากับดูแลคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
๒) สอบทานนโยบาย กฎ ระเบี ยบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของสถาบันฯ ที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการ การเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกากับดูแลกิจการ และ
การตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้ความเห็น ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะแก่สถาบันฯ ในกรณี
ที่มีสิ่งอันสมควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา
๓) ให้ข้อเสนอแนะต่อสถาบันฯ และหรือผู้อานวยการสถาบันฯ ในกรณีที่คณะกรรมการอานวยการ
สถาบันฯ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกากับดูแลให้การปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
๕๙
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๔) ส่ งเสริ ม ผลั ก ดั น ความเป็ น อิ ส ระและศั ก ยภาพส าหรับ ผู้ ต รวจสอบภายในของสถาบั น ฯ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเที่ยงตรง เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
๕) ให้ ความเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจาปี
พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนต่าง ๆ
๖) เสนอรายงานผลการตรวจสอบและสรุปประเด็นสาคัญจากการตรวจสอบให้ คณะกรรมการ
อานวยการสถาบันฯ ทราบทุก ๖ เดือน
๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

4/2559
1/2560
2/2560
3/2560
4/2560

2 ธ.ค. 59
20 ม.ค. 60
14 มิ.ย. 60
14 ก.ค. 60
10 ส.ค. 60

จานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
5
5
5
5
5

จานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม
-

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม
100
100
100
100
100

ตารางที่ ๗ แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
องค์ประกอบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
๒) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
๓) นางประภาศรี บุญวิเศษ
๔) นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
๕) ผู้ปฏิบัติงานสถาบันตามที่ผู้อานวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อานาจหน้าที่
๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันฯ และผู้อานวยการสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ กาหนด
๒) ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแก่สถาบันฯ เพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันฯ และของผู้อานวยการ
สถาบันฯ
๖๐
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๓) เสนอรายงานผลการติ ดตามและประเมิ น ผลและสรุป ประเด็ น ส าคัญ จากการตรวจสอบให้
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ทราบปีละ ๒ ครั้ง
๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
จานวนกรรมการที่
จานวนกรรมการที่ ร้อยละของกรรมการที่
ครั้งที่
วันที่
เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการประชุม
5/๕9 4 พ.ย. 59
๕
๑๐๐
6/59 29 พ.ย. 59
๕
๑๐๐
1/60 3 พ.ค. 60
๕
๑๐๐
2/60 7 ส.ค. 60
5
๑๐๐
3/60 22 ส.ค. 60
4
1
80
ตารางที่ ๘ แสดงจานวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
องค์ประกอบ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
3. นายวรัชญ์ เพชรร่วง
กรรมการ
4. นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
กรรมการ
5. นางศศิธร สีมาวงศ์
กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
กรรมการ
7. นางสาวศิรินันท์ โต๊ะนาค
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพนรัตน์ สุวรรณสายะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสาวปานบุลินณ์ ทิพนาค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
๑) จัดทาร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับสถาบันส่งเสริมการบริ หารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สานั กงาน ก.พ.ร. ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.กาหนด เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒) เสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการอานวยการสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๖๑
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๓) แต่ งตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การใดๆ อั น อยู่ ในอ านาจหน้ าที่ ข อง
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมื องที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้
จานวนกรรมการที่ จานวนกรรมการที่ ร้อยละของกรรมการที่
ครั้งที่
วันที่
เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการประชุม
7/59
30 ต.ค. 59
8
88.89
8/59
2๖ ธ.ค. 59
๙
๑๐๐
1/60
23 ม.ค. 60
๙
๑๐๐
2/60
2 ก.พ. 60
9
100
3/60
16 ก.พ. 60
๙
๑๐๐
4/60
3 มี.ค. 60
8
88.89
5/60
28 เม.ย. 60
9
100
6/60
2 พ.ค. 60
9
100
7/60
19 ก.ค. 60
8
88.89
5. คณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์
องค์ประกอบ
คณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานกรรมการ
๒) นางศศิธร สีมาวงศ์
กรรมการ
๓) นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
กรรมการ
๔) นางสาวศิรินันท์ โต๊ะนาค
เลขานุการ
อานาจหน้าที่
๑) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๒๔ วรรคสอง และการอุทธรณ์ตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าเสนอต่อ คณะกรรมการอ านวยการสถาบั น ส่ งเสริม การบริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๒) เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์
๓) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการใดๆ อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาร้อง
ทุกข์และการอุทธรณ์

๖๒
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๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์ - ไม่มีการประชุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9
รายนาม ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานคณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ
Gerald S. Maryanov Fellow, Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา
คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ในช่วงเวลานี้ ได้แก่
๑) ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร.
1) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
ที่ปรึกษาประจาสานักนายกรัฐมนตรี
2) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
3) นายมนัส แจ่มเวหา
อธิบดีกรมบัญชีกลาง
4) ผู้อานวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน)
นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้)
๔.๒ การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในการสรรหากรรมการอานวยการสถาบัน ฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่ว่างลงหรือแต่งตั้งเพิ่ม อาศัย
อานาจตามความข้อ ๙ ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกาหนดให้คณะกรรมการผู้ดูแลสถาบันประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นไม่ เกิน
๕ คน ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร.มีอานาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ มีอานาจหน้าที่ในการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อานวยการ
โดยในการสรรหาใช้วิธีการสรรหาจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ กาหนด
ทั้งนี้ คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนด
คุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเข้าดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
ของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. ว่าด้วยการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕5๓ ดังนี้
๖๓
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๑. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สามารถทางานให้แก่สถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ได้เต็มเวลา และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑.๑ มีสัญชาติไทย
๑.๒ มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์
๑.๓ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
๑.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๑.๕ ไม่เคยได้รับ โทษจาคุกโดยพิ พากษาถึงที่สุ ดให้ จาคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับ ความผิ ดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๑.๖ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารง
ตาแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
๑.๗ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน
๑.๘ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของสถาบัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
๒. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
๒.๑ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโท
๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาองค์การ ระบบงาน การพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานและการติดตามประเมินผล การบริหารงานวิจัยและพัฒ นา และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของ
สานักงาน ก.พ.ร.
๒.๓ มีความรู้ ประสบการณ์ และประวัติการเป็นผู้บริหารและการจัดระบบงานที่ประสบผลสาเร็จ
และเป็นที่ยอมรับ สามารถดาเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหารภาคราชการ ต้องดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่ง ผู้บริหารของ
หน่วยงานราชการระดับไม่ต่ากว่ารองอธิบดขึ้นไป
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารอง
หัวหน้าหน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีโดยเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมไม่ต่ากว่า ๒๐๐ ล้านบาท
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอย่างอื่น ต้องดารงตาแหน่งหรือ
เคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่ารองหัวหน้าหน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ในกรณีที่เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาต้องดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่า
รองคณบดีหรือเทียบเท่า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
(หมายเหตุ ๑. หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ
๒. ในกรณีที่มีประสบการณ์การทางานหลายแห่งอาจนาระยะเวลา ดังกล่าวมารวมกันได้)
๒.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู้นาในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๖๔
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๒.๕ เป็ น ที่ย อมรับ นั บ ถือในวงการวิชาการด้านการบริหารองค์การและการพัฒ นาการบริห าร
จัดการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการติ ด ต่ อ กั บ
องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของสถาบัน
๒.๖ เป็นที่ยอมรับนับถือในด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม
๓. หน้าที่และความรับผิดชอบ
๓.๑ รับผิดชอบการบริหารกิจการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องสถาบั น ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด ประกาศ นโยบาย และมติ ข อง
คณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานทุกตาแหน่ง เว้นแต่ผู้ดารงตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
๓.๒ เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการฯ และดาเนินงานให้บรรลุผล
๓.๓ เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
๓.๔ เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ
๔. เงื่อนไขการจ้าง
๔.๑ ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร มีวาระอยู่ใน
ตาแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การทาสัญญา
จ้างอาจทาปีต่อปี
๔.๒ หากผู้ส มัครได้รับ การพิจารณาคัดเลื อกให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันส่งเสริม การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้ว จะต้องได้รับการประเมินผลทดลองงานภายในระยะเวลา ๖ เดือน
ค่ า จ้ า งและผลประโยชน์ ต อบแทนของผู้ อ านวยการสถาบั น ฯ ขึ้ น อยู่ กั บ คุ ณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณ์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๕. วิธีการสรรหา
คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้
พิจารณาเลือกสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ที่เห็นควรได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
๔.๓ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
๑. ค่าตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ได้แก่
ค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 232,000 บาท
๒. ตามระเบียบคณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. ว่าด้วยการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ กาหนดให้เป็นอานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการกาหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้อานวยการ
๖๕
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อานวยการ และหัวหน้าฝ่าย ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย เงินเดือ น
รถประจาตาแหน่ง สวัสดิการ รวม 3,912,831.28 บาท
- ค่ า ตอบแทนผู้ อ านวยการสถาบั น ฯ (๑ ตุ ล าคม ๒๕59 – ๓๐ กั น ยายน ๒๕60) จ านวน
๑,12๐,๐๐๐ บาท ค่าตอบแทนรถยนต์ประจาตาแหน่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๕๒๒,๐๐๐ บาท
- ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย 3 ฝ่าย รวม 2,081,836.32 บาท ค่าเดินทาง 36,000.00 บาท
เงิน กองทุน ส ารองเลี้ ย งชี พ 91,509.71 ค่าประกัน สั งคม 27,000.00 บาท ค่าตรวจสุ ขภาพประจาปี
6,๐๐๐ บาท ค่าประกันสุขภาพ 28,485.25 บาท
เงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยสถาบันฯ ได้ตั้งงบประมาณ
สาหรับการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานประจาไว้ทั้งสิ้น จานวน 882,๐๐๐ บาท ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ ได้จ่ายเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการสถาบั น ฯ พิจ ารณาให้ ความเห็ น ชอบ ในการประชุมครั้ง ที่ 2/2560 เมื่อวัน ที่
๒1 มีนาคม 2560 โดยสถาบันฯ ได้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้อานวยการสถาบัน ฯ และหั วหน้าฝ่าย เป็นเงิน
จานวน 826,207.66 บาท
๔.๔ การกากับดูแลกิจการ
สถาบันฯ ได้นานโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการประยุกต์ใช้แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเป็นแนวทางและกาหนดทิศทางการดาเนินงาน โดยมุ่งเน้น
ปรับปรุง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบต่าง ๆ เพื่อให้สถาบันดาเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง
ในการบริหารและกากับดูแลงาน คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ร่วมดาเนินการกับผู้บริหารอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยการมอบหมายนโยบาย แนวทางการดาเนินงานและข้อเสนอแนะ รวมทั้งกากับดูแล
และติดตามงาน ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การบริหาร การบริการ บุคลากร และการพัสดุ
ด้ านยุทธศาสตร์ คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ และผู้ บริห ารร่วมกันกาหนดวิสั ยทัศน์ และ
พันธกิจของสถาบันฯ และมีการกาหนดแผนการดาเนินงานเป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย
ด้านการบริหาร มีการประชุมคณะกรรมการอานวยการทุก ๑ - ๒ เดือน ในการประชุมแต่ละครั้งมี
การพิจารณาวาระต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินงานตามแผนงาน การรายงานสถานะ
ทางการเงิน ของสถาบั น ฯ การน าเสนอโครงการที่ จ ะให้ บ ริก ารทางวิ ช าการแก่ ห น่ ว ยงานต่ างๆ เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายเพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้การดาเนินงานของสถาบันฯ มีความโปร่งใส เกิดประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบราชการได้สูงสุด
ด้านการบริการ สถาบันฯ ให้ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ อีกทั้งการดาเนินงานของสถาบัน ฯ อาศัยการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
๖๖
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กระบวนการต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ
ได้พิจารณาและให้การสนับสนุนหลายเรื่องเพื่อให้สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการ เช่น การสนับสนุน
การพัฒนาและจัดทาโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้ านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนัก
บริหารระดับสูง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันฯ มีหลักสูตรเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นที่รู้จักและเกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันฯ
ด้านบุคลากร คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ และผู้บริหารให้ความสาคัญกับทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้สถาบันไปสู่ความสาเร็จได้ตามเป้าหมาย นอกจากนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลเน้ น หลั กคุณ ธรรม สมรรถนะ ความถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส มีกระบวนการสรรหาและ
คัด เลื อกบุ คลากรโดยคณะกรรมการคั ดเลื อ กบุ คคลเพื่ อ บรรจุ เป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติงานประจา ผู้ ได้รับ การแต่งตั้ ง
จ าเป็ น ต้องผ่ านขั้น ตอนการทดลองปฏิบั ติ ห น้ าที่ ในต าแหน่ งนั้ นๆ เป็ น ระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๖ เดื อน และ
การพิจารณาความดีความชอบประจาปีดาเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ต่อสัญญาจ้าง และพิจารณาความดีความชอบประจาปีของผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินการจัดหาให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุรับผิ ดชอบ
ด าเนิ น การจั ด หาโดยเปิ ด เผย โปร่ งใส และเปิ ด โอกาสให้ มี ก ารแข่ งขั น อย่ า งเป็ น ธรรม และให้ อ านาจ
ผู้อานวยการสถาบั น ฯ อนุ มัติการจัดหาพัส ดุ ในวงเงิน ไม่เกินสิ บล้ านบาทต่อครั้ง หากเกิน เป็นอานาจของ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการอนุมัติ นอกจากนี้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทา
หน้าที่ตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่จัดซื้อให้ถูกต้อง
ในการควบคุมพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมพัสดุให้อยู่ในความถูกต้องเรี ยบร้อยและ
มีเพียงพอกับความต้องการอยู่เสมอ อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้ทาหน้าที่ตรวจนับวัสดุ
คงคลังเป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ
กฎระเบียบ
สถาบั น ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร. (Institute for Good
Governance Promotion: IGP) มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ ตามนัยของมาตรา ๑๖
แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ สถาบันฯ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ มีลักษณะเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการกากับ
ดูแลของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงาน ให้
ผู้มีอานาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันขึ้นใช้บังคับไว้เป็นการเฉพาะ โดยไม่
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของทางราชการที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป
 ระเบียบหลัก ๔ เรื่องที่คล่องตัวกว่าระเบียบราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐
ข้อ ๑๔ กาหนดไว้ว่า เพื่อให้ เกิดความคล่ องตัวในการบริห ารงาน ให้ ผู้ มีอานาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติ
เกี่ย วกับ การดาเนิ น งานของหน่ วยบริ การรูป แบบพิเศษขึ้นบั งคับ ไว้เป็น การเฉพาะ โดยไม่ต้องปฏิ บั ติตาม
ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ หรื อ ค าสั่ งของทางราชการที่ ใช้ บั งคั บ เป็ น การทั่ ว ไป เพื่ อ ไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด อุป สรรคในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้กาหนดให้มีระเบียบหลัก ๔ ระเบียบ ดังนี้
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๑) ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป
ได้แก่ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการดาเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๒ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ วัตถุประสงค์และอานาจหน้าที่ ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หมวด ๒ การบริห ารและการดาเนินการ โดยคณะกรรมการอานวยการสถาบันส่ งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการดาเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้กาหนดให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ในการกาหนดนโยบายและ
เป้าหมายการดาเนินการ การบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสถาบัน การอนุมัติ
แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบัน ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการ
บริ ห ารงานทั่ว ไปของสถาบั น ตลอดจนออกระเบี ยบ ข้อ บั งคับ ประกาศ หรือข้ อกาหนดเกี่ย วกั บ สถาบั น
ซึ่งก่อให้เกิดความคล่องตัวด้านการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไปมากกว่าระเบียบราชการ
๒) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการงานการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน
ได้แก่ ระเบี ย บสถาบั น ส่ งเสริมการบริห ารกิจการบ้ านเมืองที่ ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้ว ยการพัส ดุ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๓ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ การจัดหาพัสดุ
หมวด ๒ การตรวจรับพัสดุ
หมวด ๓ การควบคุมพัสดุ
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานเกี่ยวกับด้านพัสดุเป็นไปโดย
(๑) ตอบสนองและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ
(๒) มีการดาเนินงานโดยเปิดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
(๓) เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
(๔) สามารถบ่งบอกหรือระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนได้
(๕) การดาเนินการในแต่ละขั้นตอนมีหลักฐานและเหตุผลในการพิจารณา
(๖) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในภารกิจของรัฐ
(๗) ลดขั้นตอนและความซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน
โดยจะต้องมีผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาพัสดุ ที่จะต้องคานึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ
การใช้งาน การดูแลรักษา ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน วัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน ประโยชน์ที่ทางราชการจะพึงได้รับในระยะยาว การติดตามผลการปฏิบัติงาน และราคาที่เหมาะสม
โดยยึดประโยชน์ของสถาบันเป็นสาคัญ
๓) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้แก่ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ โครงสร้างและตาแหน่ง
หมวด ๒ การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง
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หมวด ๓ วินัยและการรักษาวินัย
หมวด ๔ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์
หมวด ๕ การออกจากงาน
หมวด ๖ วัน เวลาทางาน วันหยุดงาน และการลา
หมวด ๗ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สิทธิการรักษาพยาบาล
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การเลื่อนเงินเดือน เงินรางวัลประจาปี การลาพักผ่อนประจาปี ซึ่งจะไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมกาหนด
๔) ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและการประเมินผลการดาเนินงาน
ได้แก่ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหาร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้
หมวด ๑ เงินรายได้และเงินทุนสะสม
หมวด ๒ การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
หมวด ๓ การจ่ายเงิน
หมวด ๔ การงบประมาณ
หมวด ๕ การบัญชี
หมวด ๖ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบัน ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหาร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ กาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อานวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด และ
จะต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน รวมถึงผู้ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการแต่งตั้งทาหน้าที่
ตรวจสอบภายในเกี่ ย วกั บ การเงิ น บั ญ ชี และการพั ส ดุ ข องสถาบั น และรายงานคณะกรรมการ ผ่ า น
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ สถาบันจะต้องจัดส่งงบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการส่งให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพื่อทาการสอบบัญชีตามกฎหมาย
การเผยแพร่ผลงาน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีการเผยแพร่ข้อมูลของสถาบันฯ
เพื่ ออานวยความสะดวกแก่บุ คคลภายนอกให้ ส ามารถติดต่อกับหน่ว ยงานได้ง่าย โดยผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศที่เว็บไซต์ www.igpthai.org ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน
บริการของสถาบัน
กิจกรรมทั้งหมด
ภาพกิจกรรมทั้งหมด
โครงการฝึกอบรมต่างๆ
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๖) ข่าว IGP
๗) ค้นหาภายในเว็บ
๘) ติดต่อสถาบันฯ
๙) เว็บบอร์ด
๑๐) ดาวน์โหลด
๑๑) เว็บเมล์
๑๒) เมนูสมาชิก
๑๓) สถิติของเว็บไซต์
๑๔) ปฏิทินกิจกรรม
๑๕) เว็บที่เกี่ยวข้อง
๑๖) ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
๑๗) ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์
๔.๕ บุคลากรสถาบันฯ
สถาบันฯ แบ่งการดาเนินงานออกเป็น 3 งาน ได้แก่ งานบริหารโครงการ งานบริหารสานักงาน
งานพัฒนาการเรียนรู้ และการตรวจสอบภายใน โดยมีผู้บริหาร ๑ คน ผู้ปฏิบัติงานประจา จานวน 17 คน
และลูกจ้างเหมา จานวน 13 คน รวม 29 คน
ผู้ปฏิบัติงานประจาของสถาบันฯ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 10 คน วุฒิ การศึกษา
ระดับปริญญาโท จานวน 6 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาด้า นการบริหาร สาขาบัญ ชี รัฐศาสตร์ ซึ่งบุคลากร
ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความสามารถ มีความตั้งใจในการทางาน มีบุคลิ กและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการ
สื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้ทุกระดับ รวมถึงมีความสามารถในงานบริหารโครงการและงาน
บริการทางวิชาการ ซึ่งสามารถจาแนกตามฝ่ายงาน ได้ดังนี้
ที่

ฝ่าย

ผู้อานวยการ

หัวหน้าฝ่าย

๑

1
2
3
4
5
6

ผู้บริหาร
ฝ่าย นปร.
ฝ่ายโครงการของสานักงาน ก.พ.ร.
ฝ่ายโครงการอื่น
ฝ่ายสานักงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้
ตรวจสอบภายใน

๑
๑
๑***
1
-

หัวหน้า
ส่วนงาน
-

5
-

เจ้าหน้าที่
2
4**
2**
1

อื่นๆ

รวม

5*
4*
5*
-

๑
8
9
3
12
-

ตารางที่ ๙ แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จาแนกตามระดับตาแหน่ง
หมายเหตุ : * ลูกจ้างเหมาโครงการ ลูกจ้างเหมาสานักงาน
** ผู้ปฏิบัติงานเข้า – ออกระหว่างปีงบประมาณ
*** ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ ที่ได้รับมอบหมาย (รักษาการ)
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อัตราการลาออกของผู้ ป ฏิ บั ติงานประจาของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 มีจานวน
4 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจานวน 2 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณมีจานวนผู้ลาออกน้อย
กว่าปีที่ผ่านมา
ผลตอบแทนของผู้ ป ฏิ บั ติ งานประจ าปี งบประมาณ ๒๕60 ประกอบด้ วย เงิ นเดื อน จ านวนรวม
4,347,170.84 บาท เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 187,354.94 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 28,๐๐๐ บาท เงินประกัน
สุขภาพ จานวนรวม 95,608.02 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จานวนรวม 121,500.๐๐ บาท ค่าเดินทาง
จานวนรวม 161,937.74 บาท และค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น(เครื่องแต่งกาย) จานวนรวม 42,000.00 บาท
เงิ น รางวั ล ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60 อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณา โดยสถาบั น ฯ ได้ ตั้ ง
งบประมาณสาหรับการจัดสรรเงินรางวัลสาหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานประจาไว้ทั้งสิ้น จานวน 882,๐๐๐ บาท
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบั น ฯ ได้ จ่ายเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่
๒1 มีนาคม ๒๕60 โดยสถาบันฯ ได้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้อานวยการสถาบันฯ และหั วหน้าฝ่าย เป็นเงิน
จานวน 826,207.66 บาท
การพัฒนาบุคลากรของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน โดยคานึงถึงบุคลากร เป็นหลักก่อนกาหนดหลักสูตรและโครงการต่างๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการอานวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
2559 ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานปัจจุบันและอัตรากาลัง ผู้ปฏิบัติงานประจา ณ ปัจจุบัน จานวน
1๗ ตาแหน่ง ดังนี้
1) ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (ฝ่าย นปร.)
อัตรากาลัง 3 ตาแหน่ง ประกอบด้วย
 หัวหน้าฝ่าย
อัตรากาลัง 1 ตาแหน่ง
 เจ้าหน้าที่
อัตรากาลัง 2 ตาแหน่ง
2) ฝ่ายโครงการของสานกงาน ก.พ.ร. อัตรากาลัง 5 ตาแหน่ง ประกอบด้วย
 หัวหน้าฝ่าย
อัตรากาลัง 1 ตาแหน่ง
 เจ้าหน้าที่
อัตรากาลัง 5 ตาแหน่ง
3) ฝ่ายโครงการอื่น อัตรากาลัง 2 ตาแหน่ง ประกอบด้วย
 หัวหน้าฝ่าย
 เจ้าหน้าที่

อัตรากาลัง 1 ตาแหน่ง (รักษาการ)
อัตรากาลัง 1 ตาแหน่ง

4) ฝ่ายสานักงาน แบ่งออกเป็น อัตรากาลัง 7 ตาแหน่ง
 หัวหน้าฝ่าย

อัตรากาลัง 1 ตาแหน่ง
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 ส่วนงานบุคคล
หัวหน้าส่วนงานบุคคล
 ส่วนงานการเงิน
หัวหน้าส่วนงานการเงิน
 ส่วนงานการบัญชี
หัวหน้าส่วนงานบัญชี
 ส่วนงานพัสดุ
หัวหน้างานส่วนงานพัสดุ
 ส่วนงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
หัวหน้าส่วนงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 งานบริหารทั่วไป
เลขานุการผู้บริหาร

อัตรากาลัง 1 ตาแหน่ง
อัตรากาลัง 1 ตาแหน่ง
อัตรากาลัง 1 ตาแหน่ง
อัตรากาลัง 1 ตาแหน่ง
อัตรากาลัง 1 ตาแหน่ง
อัตรากาลัง 1 ตาแหน่ง

5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้
(ยังไม่มีอัตรากาลัง)
6) งานตรวจสอบภายใน
(ลาออก และยังไม่มีอัตรากาลัง)
จากอัตรากาลั งดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลที่สาคัญที่นาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒ นา
บุ ค ลากรที่ ส อดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ และเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ
ให้สัมฤทธิ์ผลด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) ส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรพัฒนาด้านความรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ ในสายงาน
ของตนเอง อาทิเช่น ความรู้พื้นฐานด้านกฎ ระเบียบ ภารกิจของสถาบันฯ และการพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่
สามารถนามาปรับใช้ได้จริง การประชุมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัด ทาให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เช่น การอบรมเชิงบรรยาย
การอบรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงาน เป็นต้น
2) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรพั ฒ นาด้ า นทั ก ษะ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาด้ า นหน้ า ที่
การปฏิบั ติงานของแต่ละตาแหน่ งงาน และพัฒ นาความรู้ด้านเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ เกิด แนวความคิดใหม่
เกิดความสร้างสรรค์ ก่อให้เกิด ประโยชน์ในการปรับปรุงงานให้ ทันสมัยและมีประสิทธิภ าพ จากทรัพยากร
ทั้งภายในและภายนอกสถาบั น ฯ เช่น การอบรมเชิงปฏิ บั ติ เพื่ อให้ เกิดความเข้าใจในเทคนิ คการนาไปใช้
ทั้งยังช่วยให้เกิดความชานาญในงานมากยิ่งขึ้น
3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาด้านคุณลักษณะ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านจิตใจ
น าไปสู่ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม และการพั ฒ นาการท างานร่ว มกับ ผู้ อื่ น(ทีม งาน) เพื่ อให้ เกิ ด
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การทางานแบบมีส่วนร่วม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของงานที่
ปฏิ บั ติได้บรรลุ ตามเป้ าหมายที่ ตั้งไว้ และสามารถช่วยให้ ผู้ บั งคับบั ญชาเข้าถึ งผู้ ใต้บั งคับบั ญชาดียิ่งขึ้ น ดั งนั้ น
หลายองค์กรจึงมีการพัฒนาทางด้านจิตใจ เพื่อให้เข้าถึงจิตใจของบุคลากรในองค์กร ซึ่งควรพัฒนาทักษะในเรื่องต่างๆ
ดังนั้ น การส่ งเสริม ให้ บุ คลากรได้มีบทบาทในการพัฒ นาตนเอง เป็น การพัฒ นาบุคลากรตาม
เป้ าหมายที่ ส ถาบั น ฯ ได้ กาหนดไว้ โดยเน้ น การจัด กิจกรรมการพั ฒ นาบุ คลากรให้ เกิด การเรีย นรู้ที่ ส มดุ ล
ทั้งการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ในการปฏิบัติงานรูปแบบต่างๆ เช่น การถ่ายทอด การแนะนา
การฝึ ก อบรมเชิ งบรรยาย การอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การประชุ ม และสั ม มนา การศึ ก ษาดู งาน โดยการสร้า ง
กระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากร ดังนี้
(๑) คู่ มื อ เบื องต้ น แนะน าระเบี ย บสถาบั น ฯ ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ความเป็ น มาของสถาบั น ฯ
ยุ ท ธศาสตร์ ในเบื้ อ งต้ น เป็ น คู่ มื อ พร้ อ มระเบี ยบสถาบั น สถาบั น ส่ งเสริ ม การบริห ารกิ จ การบ้ านเมื อ งที่ ดี
สานักงาน ก.พ.ร. ทั้งหมดที่ใช้ในปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องมือแรกในการพัฒนาเรียนรู้
(๒) ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าฝ่าย) มีหน้าที่ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการถ่ายทอดใน
รูปแบบต่าง เพื่อช่วยพัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการสอนงานโดยการ
แนะนารายบุคคล (Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การแนะนาการฝึกสอนงานจากประสบการณ์จริง
(On the job training) การก ากั บ ดู แ ลวิ ธี ก ารท างานในหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รวมทั้ ง กระตุ้ น ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

(๓) ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้จากบุคคลในสายงาน/
ฝ่าย /สถาบันเดียวกัน เพื่อให้สามารถนาความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่
แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน มิได้จากัดเฉพาะ
การจัดอบรมเท่านั้น เป็นการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
(๔) แผนพัฒนาบุคลากร สถาบันฯ ได้กาหนดแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒ นาประสิทธิภาพของบุคลากรอย่างเหมาะสม เช่น การจัดอบรมในองค์กร (In - house Training)
หรือการส่งไปอบรมหน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่ องนั้นโดยเฉพาะ (Public Training) และกาหนดให้มี
การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปี
งบประมาณนั้น ๆ เพื่อรับทราบข้อบกพร่องและนามาปรับปรุงในการจัดการพัฒ นาบุคลากรที่เหมาะสมใน
โอกาสต่อไป ซึ่งการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐
กันยายน ๒๕๖๐) ได้เริ่มจากการสารวจระดับความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าฝ่ายเพื่อนามา
เปรียบเทียบหาข้อเท็จจริงในการพัฒนา ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน
เมื่ อ น ามาเปรี ย บเที ย บความรู้ ความเข้ า ใจของผู้ ป ฏิ บั ติ งานแล้ ว ผลปรากฏว่ าล าดั บ แรกของทั้ ง ๓ ด้ า น
ที่บุคลากรมีความรู้น้อยที่สุดและจาเป็นต้องได้รับการพัฒนา ดังนี้
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๑. การพัฒนาด้านความรู้
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันฯ
- โครงการ ริเริ่ม เพิ่มพูน ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบของสถาบันฯ
๒. การพัฒนาด้านทักษะ
เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสาร
- โครงการเรี ย นรู้ เทคนิ ค การสื่ อ สารและการถ่ า ยทอด (Communications and
transmission) "ระบบพี่เลี้ยง"
- โครงการพัฒนาเทคนิคการนาเสนอเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางาน
หัวข้อ “การนาเสนอข้อมูลโดยภาพ (Infographics Design)”
๓. การพัฒนาด้านคุณลักษณะ
เกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ การจัดการตนเอง
- โครงการค้นหาและยอมรับตัวตน หัวข้อ “การจัดการตนเองและการบริหารเวลา”
การศึ ก ษาดู ง านองค์ ก รต้ น แบบ เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรน าประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ จาก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการดาเนินงานปัจจุบันได้
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปีที่ผ่านมา
- โครงการศึกษาองค์กรต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "โครงการตามรอยพระบาท"
การพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้กาหนดไว้ จานวน ๕ โครงการ เริ่มต้นจาก
การศึกษาองค์กรต้นแบบเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง “โครงการตามรอยพระบาท” โดยการนาแนวทางตาม
พระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้วยพระอัจฉริยะภาพที่ทรงเล็งเห็นความสาคัญของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่การเรียนรู้ถึงวิธีการนาสิ่งที่มีอยู่รอบๆ ตัว มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ สู งสุ ดต่อตนเองและองค์กร และขยายผลสู่ การพั ฒ นาประเทศชาติในอนาคต เมื่อได้ รับการพัฒ นา
แนวความคิ ด ดั งกล่ าว จึ งส่ งผลสู่ การพั ฒ นาด้ านคุ ณ ลั กษณะ “การจั ดการตนเองและการบริ ห ารเวลา”
ให้บุคลากรสามารถจัดการความคิด ให้คิดอย่างเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
ได้มีการเรียนรู้การบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองและต่อการดาเนินงาน ต่อมาบุคลากรจะต้องพัฒนา
ความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน อันได้แก่ ความรู้ด้านกฎ ระเบียบของสถาบันฯ เป็น “การริเริ่ม เพิ่มพูนความรู้
ระเบียบสถาบันฯ” ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพื้นฐานสาหรับองค์กร ที่ส่งผลให้บุคลากรสามารถดาเนินงานได้ถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อได้รับการพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานแล้ว บุคลากรจะต้องสามารถถ่ายทอดสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง นามาสู่การพัฒนาด้านทักษะ เป็นการเรียนรู้ ฝึกฝน ในหลักสูตร “การเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและ
การถ่ายทอด” ที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือที่สาคัญในการถ่ายทอดสื่อสารที่จะทาให้เข้าใจง่าย โดยการย่อ
ข้อมูลจานวนมากมายมหาศาลสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก เรียกว่า “Infographic Design” ที่ได้รับ
ความนิ ยมอย่างแพร่หลาย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรของสถาบันฯ จากผลการดาเนินการ
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พัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ยจานวน ๒๒ คน (เฉลี่ยจากบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายแต่ละโครงการ) เครื่องมือที่นามาทาสอบความรู้ ความเข้าใจ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังเข้ารับ
การอบรม ทั้งนี้ ก่อนการอบรมได้มีการแนะนาข้อมูล ชี้แจง และแจกคู่มือก่อนทาแบบทดสอบทุก ๆ โครงการ
ซึ่งการสรุปผลภาพรวมการพัฒนาบุคลากรจะออกมาเป็นค่าร้อยละจากจานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้ง ๕ โครงการ
และสรุปได้ว่า “ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๙๘ มีความรู้เพิ่มขึน” ซึ่งในปีนี้ผู้เข้ารับการอบรม มีความสนใจ และ
ใส่ใจการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สังเกตได้จากแบบทดสอบที่มีผู้จัดทาอย่างครบถ้วนตามจานวน
กลุ่มเป้าหมายส่งข้อมูลตรงตามที่กาหนด และสถาบันฯ ได้ดาเนินการจัดทาแบบสารวจในการพัฒนาบุคลากรของปี
ต่ อไป เพื่ อพั ฒ นาบุ ค ลากรของสถาบั น ฯ ให้ มี ความรู้ ความสามารถ เนื่ องจากบุ คลากรคื อปั จจั ยส าคั ญ ในก
ารขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า มั่นคง และเพื่อการพัฒนาองค์กรที่อย่างยั่งยืนต่อไป
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(6) การควบคุมภายใน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน
แล้วเสร็จ โดยได้จัดทาและส่งหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้กับคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งสถาบันฯ ได้นามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจวบจนปัจจุบัน
เพื่อสร้างความมั่นใจต่อการดาเนินงานทางด้านต่างๆ ของสถาบันฯ โดยมุ่งหวังให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้ านประสิ ทธิผ ลและประสิ ท ธิภ าพการดาเนิน งาน และการใช้ท รัพ ยากร รวมถึงการรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร
นอกจากนั้น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ยังได้กาหนดนโยบาย
ระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละด้านเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของสถาบันฯ โดยเฉพาะด้านการจัดการ สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างและระบบการดาเนินงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ รวมถึงอานาจหน้ าที่ของหน่ วยงาน โดยมีการมอบหมายงานและแบ่ งแยกหน้ าที่ความรับผิ ดชอบ
มีร ะบบบั ญ ชี พั ส ดุ แ ละทรัพ ย์ สิ น แยกต่ างหากจากหน่ ว ยงานเจ้าสั งกั ด รวมถึ งใช้ ระบบบั ญ ชีเกณฑ์ คงค้ าง
(Accrual Basis) ตามหลักสากล และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการและตามสถาบันฯ กาหนด รวมทั้งมีการจัดทารายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงินทุกสิ้นรอบระยะเวลาดาเนินการ ทั้งนี้ โดยมีสานักงานการ
ตรวจเงิน แผ่ น ดิน (ส.ต.ง.) เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชีของของสถาบั นฯ ซึ่งสถาบั นฯ ถือเป็น หน่ วยรับตรวจประเภท
“หน่วยงานอื่นของรัฐ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่ าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓ (๕) และข้อ ๖ ซึ่งกาหนดว่า “ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้กากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน แล้วแต่กรณี เว้นแต่ การรายงานครั้งแรกให้กระทาภายใน
สองร้อยสี่สิบวันนับจากวันจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(๑) ทาความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่
(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิท ธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุ
วัตถุป ระสงค์และเป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ประกอบด้วย
(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(ข) การประเมินความเสี่ยง
(ค) กิจกรรมการควบคุม
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) การติดตามประเมินผล
(๓) จุดอ่ อนของระบบการควบคุ มภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุ ม
ภายใน”
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ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรฐานที่สถาบันฯ วางระบบไว้ สถาบันฯ
จึ งได้ ด าเนิ น การติ ด ตามประเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในจากทุ ก ฝ่ า ยอย่ างสม่ าเสมอ พร้อ มทั้ งรายงานต่ อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
และเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง
การควบคุมภายในดาเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพตลอดเวลา ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ที่ยั งไม่มีผู้ ตรวจสอบภายในของสถาบั น ฯ ดังนั้ น ส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัดได้อนุมัติให้ผู้ตรวจสอบภายในของสานักงาน ก.พ.ร. มาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และทาการสอบทานรายงานงบการเงินของสถาบันฯ ในระหว่างที่สถาบันฯ ยั งไม่สามารถสรรหาผู้ ตรวจสอบ
ภายในได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560
เมื่อ วัน ที่ 21 กุม ภาพั น ธ์ 2560 มีม ติให้ ส ถาบั นฯ ด าเนิน การจั ดจ้างผู้ ต รวจสอบภายนอกมาดาเนินการ
ตรวจสอบบั ญชี และรั บรองบั ญชีในงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในขณะที่ สถาบั นฯ ยังไม่ มีผู้ ตรวจสอบภายใน
โดยสถาบันฯ ได้จัดจ้าง นาวาอากาศเอก ดร. ธัชชัย จินต์แสวง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8941
ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้เคยเป็ นผู้ดาเนินการตรวจสอบรับรองรายงานงบการเงินให้กับสถาบันฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2550 – 2556 เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ของรายงานทางการเงิน และด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลสรุปการตรวจสอบและรับรองบัญชี สรุปได้ว่างบการเงินของสถาบันฯ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ แ สดงฐานะการเงิน และผลการด าเนิ น งานโดยถู ก ต้ อ งตามที่ ค วร
ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และที่คณะกรรมการกาหนด รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบ
สถาบั น ฯ ด้ า นการเงิ น บั ญ ชี พั ส ดุ ส่ ว นใหญ่ เป็ น ไปตามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และ กฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และจากข้อสังเกตที่ตรวจพบ สถาบันฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
การประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะทางานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามคาสั่ง สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการ
บ้ านเมืองที่ดี ส านั กงาน ก.พ.ร. ที่ ๑๔/๒๕๕๘ โดยมีผู้ ตรวจสอบภายใน ส านักงาน ก.พ.ร. เป็น ที่ปรึกษา
คณะทางานจัดวางระบบควบคุมภายใน มีอานาจหน้าที่ติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในจากทุกฝ่ายงาน
และการนาระบบควบคุมภายในที่กาหนดไปปฏิบัติให้เกิดประสิท ธิผล ประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในข้างต้น
ทั้งนี้ ผลการประเมินการควบคุมภายในของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. สาหรับ ปี สิ้ น สุดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 พบว่า เป็นไปตามระเบียบและวิธีการควบคุมภายในที่
กาหนดไว้ ซึ่งมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ โดยสถาบันฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาการควบคุมภายในด้านงบประมาณของทุกแหล่งเงินเพื่อให้ใช้เงินได้ถูกประเภทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ ทาให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การควบคุม
ภายในของสถาบันฯ ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนั ยสาคัญซึ่งมีโอกาสปรับปรุงและพัฒ นา คือ การปรับปรุงระเบียบ
ข้อบังคับ และประกาศต่าง ๆ ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง
สถาบันฯ ควรเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เกิดความเหมาะสม คล่องตัว และสอดคล้องกับการดาเนินงาน
ของสถาบันฯ ในทุกๆ ด้านต่อไป
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(7) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
งบการเงิน
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 - ๑5)
 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สถาบั น ฯ ยั งไม่ มี ร ายงานการสอบบั ญ ชี ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. 2559 และ
พ.ศ. ๒๕60 เนื่องจากคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม
๒๕๕๖ มีมติเห็นควรให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีสถาบันฯ ตามระเบียบสถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานั กงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยงบการเงิน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 - พ.ศ. ๒๕60 ของ สถาบันฯ อยู่ระหว่าง
รอการสอบบัญชีตามกฎหมายจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
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ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕60
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้
รายได้ค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนสุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รายได้รับล่วงหน้า
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ
สินทรัพย์สุทธิ
ทุน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
หัก การปรับปรุงรายการและผลสะสม
จากการแก้ไขข้อผิดพลาด
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
กาไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ

หน่วย : บาท
๒๕๕9

๒๕58

124,761,388.99
๒1,010,958.๑9
7,218,360.00
366,362.82
4,469,857.89
๑57,826,927.89

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

๑,156,798.48
2.00
๑,156,800.48
158,983,728.37

๑,030,008.46
๑,๐๒๒,๒๘๕.๘๓
2.00
๑๑,๘๔๐.๙๙
๑,030,010.46
๑,๐๓๔,๑๒๖.๘๒
95,698,014.63 ๑๒๔,๓๙๑,๗๙๔.๑๘

14,510,824.28
47,608,189.28
๒๐,223,521.25
๑,359,290.92
83,701,825.73
83,701,825.73
75,281,902.64

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

65,966,000.02
(1,221,624.23)

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

๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘
(๙,๑๘๙,๖๔๓.๔๐)

10,537,526.85
75,281,902.64
24,000,000.00
51,281,902.64
๐.๐๐
75,281,902.64

2,304,700.05
65,966,000.02
0.00
0.00
๐.๐๐
65,966,000.02

๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐
๖๕,๐๓๙,๘๒๒.๐๓
0.00
0.00
๐.๐๐
๖๕,๐๓๙,๘๒๒.๐๓

ตารางที่ ๑๐ งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน
หน่วย : บาท
๒๕60
๒๕๕9

๒๕58

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้จากแหล่งอื่น
รายได้จากการให้บริการ
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
รวมรายได้จากแหล่งอื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

167,135,396.75 144,057,741.00 ๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗
971,712.24
1,086,933.89
๗๓๔,๓๖๙.๖๓
375,300.75
195,985.89
๖๐๖,๓๗๘.๒๙
168,482,409.74 145,340,660.78 ๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙
168,482,409.74 145,340,660.78 ๑๗๗,๒๑๒,๗๗๔.๕๙

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้สอยอื่น
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี ัวตน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

9,851,089.57
8,503,055.18
๗,๐๓๖,๖๗๓.๘๙
143,977,300.00 127,837,076.37 ๑๓๗,๑๐๕,๘๐๑.๗๕
7,490.๐๐
6,870.๐๐
๖,๐๓๔.๐๐
1,367,815.14
1,433,627.45
๘๔๘,๒๐๘.๕๖
84,686.04
115,092.53
๑๔๕,๙๐๖.๑๗
2,213,536.76
1,912,285.83
๑,๓๒๘,๓๙๑.๗๗
217,664.๑9
242,812.42
๒๖๘,๐๑๗.๑๘
0.00
11,838.99
๒๓,๒๓๖.๓๔
๐.๐๐
๐.๐๐
๐.๐๐
157,719,581.70 140,062,658.77 ๑๔๖,๗๖๒,๒๖๙.๖๖
10,762,828.04
5,278,002.01 ๓๐,๓๕๙,๕๐๔.๙๓

รายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เงินรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ
- ค่าบริจาคสินทรัพย์
รวมรายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการ
ดาเนินงาน
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

(225,301.19)

(2,841,424.61)

(๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓)

0.00
(225,301.19)

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

0.00
(๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓)

10,537,๕26.85

2,304,700.05

๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐

ตารางที่ ๑๑ งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
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อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง
สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน :
- ปี 2560 คานวณดังนี้ 157,826,927.89 / 83,701,825.73 = 1.89
- 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
สถาบั นฯ มีอัตราส่วนเงิน ทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 , พ.ศ. ๒๕๕9 และ
พ.ศ. ๒๕๕8 เท่ากับ 1.89 , 3.18 และ 2.07 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 แสดง
ให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีสภาพคล่องลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และ
ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 แต่ อย่ างไรก็ดี สิ น ทรัพ ย์ ห มุ น เวียนของสถาบัน ฯ ที่ มี อยู่ส ามารถช าระหนี้ สิ น
หมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยู่ได้ทั้งจานวน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน
ส่วนใหญ่อยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่า เงินสด รองลงมาเป็น ลูกหนี้ รายได้ค้างรับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
และวัสดุคงเหลือ
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
รายได้สูง(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ / สินทรัพย์รวม x ๑๐๐ :
- ปี 2560 คานวณดังนี้ 10,537,๕26.85 / 158,983,728.37 x 100 = 6.63%
- 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%
สถาบันฯ มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 , พ.ศ. ๒๕๕9 และ
พ.ศ. ๒๕๕8 เท่ากับ 6.63 % , 2.41% และ 23.29% ตามลาดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์รวมของสถาบันฯ ที่มีอยู่สามารถสร้างผลตอบแทนของสินทรัพย์ใน
ระดับใด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 และลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นจานวนมาก ซึ่งสาเหตุที่อัตราผลตอบแทนจาก
สิน ทรัพย์ รวมในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพิ่ มขึ้น จาก พ.ศ. ๒๕๕9 เนื่องจากสถาบันฯ มี รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ค่อนข้างสูง คิดเป็นอัตราร้อยละ 357.22 โดยสาเหตุที่
สถาบันฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเพิ่มขึ้น มีดังนี้
1. สถาบันฯ มีรายได้จากการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สูงกว่าปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕9 คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.92
2. สถาบั น ฯ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยจากการด าเนิ น งาน ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 สู ง กว่ า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพียงอัตราร้อยละ 12.61 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันฯ ได้มี
การดาเนิ น งานโครงการฝึกอบรมที่เป็ นหลักสูตรที่สถาบันฯ ดาเนินการเองเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ซึ่งในการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันฯ ดาเนินการเองนั้น มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจาก
การดาเนินงานโครงการเทียบกับรายได้จากการดาเนินงานโครงการน้อยกว่าการดาเนินงานโครงการที่สถาบันฯ
ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานอื่น จึงส่งผลให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่อนข้างสูง คิดเป็นอัตราร้อยละ 103.92
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3. สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดย
ใช้เงินรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ ที่สถาบันฯ ใช้เงินจากบัญชีเงินทุนสะสม (รายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันฯ ไม่มีรายการค่าบริจาคสินทรัพย์เกิดขึ้นเหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 92.42
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
สถาบันฯ มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ตามที่ ส ถาบั น ฯ ได้ รั บ หนั งสื อ จากกรมบั ญ ชี ก ลาง เรื่ อ ง ตอบข้ อ หารือ หลั ก การรับ รู้รายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ า ย
ที่ กค ๐๔๒๓.๒/๓๑๐๗๒ ลงวัน ที่ ๖ ตุ ล าคม ๒๕๕๔ ตามมติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่
๕/๒๕๕๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อสังเกตไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อที่ ๓.๑๐ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคล่องตัว และให้ ผลการดาเนินงาน
ประจาปีสะท้อนต้นทุนที่ครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น มติคณะกรรมการตรวจสอบครั้ งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายบางประเภทในงบ
การเงิน ตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป (รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารภาคผนวก
1 - 15)
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 156.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 63.16 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66.72 มีสาเหตุส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้ มี
อัตราส่วนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 166.58 ทั้งนี้ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวีย นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รวม
1.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๐.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12.31 โดยสรุปแล้ว สถาบันฯ
มีสิ น ทรัพย์ รวม 158.98 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่ านมา 63.29 ล้ านบาท หรือ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ
66.13
หนี้สินและส่วนของทุน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีห นี้สิ นรวมทั้ งสิ้น 83.70 ล้ านบาท โดยเป็นหนี้สิ น ใน
ประเภทหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมียอดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 53.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 181.52 และ
มีลาดับการเพิ่มขึ้น คือ รายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายการเจ้า หนี้ และรายการ
รายได้รับล่วงหน้า ทั้งนี้ เมื่อสินทรัพย์หักด้วยรายการหนี้สินและส่วนของทุนสถาบันฯ ทาให้สถาบันฯ มีรายการ
สิน ทรัพ ย์ สุ ทธิทั้งสิ้ น 75.28 ล้ านบาท เพิ่ม ขึ้น จากปีที่ผ่ านมา 9.32 ล้ านบาท หรือคิดเป็น ลดลงร้อยละ
14.12 ดังที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินตามภาคผนวก 1-2
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การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มีรายได้จากการให้บริการทั้งจากโครงการต่อเนื่องจากปีที่ ผ่านมาและ
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยเป็นสัดส่วนรายได้จากการให้บริการแก่สานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร้อยละ
74.18 และรายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 25.82 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
สถาบันฯ มีรายได้รวม 168,482,409.74 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีรายได้จานวน
145,340,660.78 บาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.92 โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการสานักงาน
ก.พ.ร. เพิ่มขึน้ ร้อยละ 45.02 ในขณะที่สัดส่วนรายได้ที่มาจากการให้บริการหน่วยงานอื่นลดลงร้อยละ 26.31
รายได้ จากการให้ บริ การทั้ งโครงการที่ ด าเนิ นการต่ อเนื่ องจากปี ที่ ผ่ านมา และโครงการที่ ได้ ลงนาม
ข้อตกลงการให้บริการและการใช้บริการหรือสัญญาและมีรายได้จากการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 167,135,396.75 บาท โดยมีรายละเอียดรายได้แต่ละโครงการแบ่งตามประเภท ดังนี้
 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
ที่
๑
๒
๓

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
สานักงาน ก.พ.ร.
รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

รายรับ (บาท)
8,900,000.00
23,153,760.00
8,054,627.00
40,108,387.00

 โครงการฝึกอบรม
ที่
๑
2
3
4
5
6

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่
สานักงาน ก.พ.ร.
ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ งปม. 2559
โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ
สานักงาน ก.พ.ร.
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)"
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
อย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 4
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
อย่างยั่งยืน
บ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการฝึกอยรม หลักสูตร "นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง"
กระทรวงคมนาคม
รุ่นที่ 12
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว "เจ้า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
บ้านที่ดี"
รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 6 โครงการ

รายรับ (บาท)
1,320,000.00
1,892,000.00
6,360,000.00
8,740,000.00
3,600,000.00
1,937,500.00
23,849,500.00
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 โครงการวิจัยและที่ปรึกษา
ที่
๑
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

โครงการ
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน
โครงการจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการของส่วนราชการ
และจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการศึกษาแนวทางการชาระค่าธรรมเนียมการต่อ
ใบอนุญาตแทนการยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
โครงการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 และการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของ
หน่วยงานของรัฐ
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของ
รัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน
โครงการส่งเสริมการสมัครและประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ.
2559
โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โครงการสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัลประจาปี พ.ศ.
2559
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขีดสมรรถนะสูง 2560
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน
โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด
โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน
ของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ
โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือสาหรับ
ประชาชน
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของ
รัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และรูปแบบการดาเนินงาน
ของศูนย์รับคาอนุญาต

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
สานักงาน ก.พ.ร.

รายรับ (บาท)
1,700,000.00

สานักงาน ก.พ.ร.

4,406,800.00

สานักงาน ก.พ.ร.

1,603,206.00

สานักงาน ก.พ.ร.

4,809,300.00

สานักงาน ก.พ.ร.

3,835,425.00

สานักงาน ก.พ.ร.

194,480.00

สานักงาน ก.พ.ร.

4,591,782.00

สานักงาน ก.พ.ร.

3,075,000.00

สานักงาน ก.พ.ร.

2,995,800.00

สานักงาน ก.พ.ร.

2,199,000.00

สานักงาน ก.พ.ร.

4,504,995.00

สานักงาน ก.พ.ร.

2,480,500.00

สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร.

10,570,000.00
2,610,600.00

สานักงาน ก.พ.ร.

2,801,040.00

สานักงาน ก.พ.ร.

508,200.00

สานักงาน ก.พ.ร.

3,000,000.00

๘๔

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

18 โครงการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการ
สานักงาน ก.พ.ร.
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ. 2560
19 โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการสารวจความผูกพันของ
สานักงาน ก.พ.ร.
บุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาค
สานักงาน ก.พ.ร.
ราชการเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
21 โครงการควบคุม ยกระดับคุณภาพ และเผยแพร่ข้อมูลคู่มือ
สานักงาน ก.พ.ร.
สาหรับประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงานบริการผ่านระบบ
สารสนเทศ
22 โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นติ ิบุคคล
สานักงาน ก.พ.ร.
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
23 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน
สานักงาน ก.พ.ร.
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหารในพื้นที่
และผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
24 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทายุทธศาสตร์การบริหารการประปา
การประปานครหลวง
นครหลวง ฉบับที่ 4 (2560-2564)
25 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ ตรวจสอบติดตามและประเมิน
สานักงานรัฐบาล
ตัวชี้วัด ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์
สานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
26 โครงการประเมินผลการดาเนินงาน/โครงการภายใต้ภารกิจ
สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจ
พื้นฐานสานักงานฯ ปี 2558
ขนาดกลางและขนาดย่อม
27 โครงกาจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (2560-2564)
กรมชลประทาน
28 โครงการศึกษาวิจยั ประเมินผลการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติ
สนง.ป้องกันและ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
ปราบปรามการฟอกเงิน
29 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการสังกัด
สนง.เลขาธิการ
รัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สภาผู้แทนราษฎร
30 โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทาแผนแผนพัฒนาจังหวัด
จังหวัดมุกดาหาร
มุกดาหาร 4 ปี รอบใหม่ (พ.ค. 2561-2564)
31 โครงการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
(พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
32 โครงการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
สานักงานจังหวัด
เพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ จัดทาแผนปฏิบตั ิ
เพชรบูรณ์
ราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
33 โครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน
กระทรวงอุตสาหกรรม
34 โครงการประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 25572559 ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
35 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของส่วนราชการสังกัด
สานักงานรัฐบาล
รัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อิเล็กทรอนิกส์

1,053,200.00
1,991,563.00
1,845,000.00
4,250,400.00
2,997,240.00
12,630,708.75

4,515,520.00
482,750.00
560,000.00
1,800,000.00
837,000.00
2,115,000.00
440,000.00
480,000.00
1,200,000.00
1,460,000.00
768,000.00
420,000.00

๘๕

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

36 โครงการจัดทายุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.
2560-2579)
37 โครงการสารวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการให้บริการและการดาเนินโครงการของ สสว.และการ
สารวจและประเมินธุรกิจผู้ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก
สสว. ประจาปี 2560
38 โครงการสารวจข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และสังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
39 โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

กรมชลประทาน

3,867,000.00

สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม

1,000,000.00

สนง.คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 39 โครงการ

1,428,000.00
1,150,000.00

103,177,509.75

โดยโครงการที่ ส ถาบั น ฯ ได้ ล งนามข้ อ ตกลงการให้ บ ริการและการใช้ บ ริก ารหรือ สั ญ ญาและเริ่ ม
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มีจานวนทั้งสิ้น 36 โครงการ แบ่งเป็นการให้บริการวิชาการและจัด
อบรมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ให้สานักงาน ก.พ.ร. และโครงการอื่นของสานักงาน
ก.พ.ร. คิดเป็นร้อย 77.97 และให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายอื่น รวมทั้ง Public Course คิดเป็น
ร้อยละ 22.03

ที่

การให้บริการทางวิชาการกับสานักงาน ก.พ.ร.
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ฝ่าย / โครงการ
ระยะเวลา

- ฝ่าย นปร.
๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุ่นใหม่ รุ่น
ที่ 9
๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุ่นใหม่ รุ่น
ที่ 10
๓ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุ่นใหม่ รุ่น
ที่ 11
- ฝ่ายโครงการอื่นๆ ของสานักงาน ก.พ.ร.
1 โครงการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

6 ต.ค.59-31 พ.ค.60
3 พ.ย.59-30 ก.ย.60
27 ต.ค.59-30 ก.ย.60

ผู้ว่าจ้าง

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

รายรับตาม
สัญญา
39,430,600
2,292,000
26,657,960
10,480,640
122,892,733

๘๖

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
1.1 โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐ
ตามคู่มือสาหรับประชาชน

1.2 โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และรูปแบบ
การดาเนินงานของศูนย์รบั คาขออนุญาต

19 ม.ค.60-29 ก.ย.60
ขยายเวลาสิ้นสุด
1 เดือนหลังจากได้รับแจ้งจาก
ส กพร.
เกี่ยวกับมติ ครม.
(ได้รับแจ้ง 20/10/60)
24 ม.ค.60-29 ก.ย.60

1.3 โครงการควบคุม ยกระดับคุณภาพ และเผยแพร่ 29 มี.ค.60-29 ก.ย.60
ข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงาน
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
บริการผ่านระบบสารสนเทศ
29 ธ.ค. 60
2 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน
14 พ.ย.59-30 ก.ย.60
ภาครัฐให้มีขดี สมรรถนะสูง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
3 โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด
15 ธ.ค.59-ก.ย.60
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
30 พ.ย. 60
4 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและ
23 ม.ค.60-29 ก.ย.60
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
5 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
18 พ.ย.59-29 ก.ย.60
มหาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
29 ธ.ค. 60
6 โครงการศึกษาระบบราชการเพื่อเตรียมการจัดทาแผน
9 พ.ค.60-29 ก.ย.60
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
29 ธ.ค. 60
7 โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
7.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการสารวจ
9 ก.พ.60-15 ส.ค.60
ความผูกพันของบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2560
7.2 โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบ
23 พ.ค.60-29 ก.ย.60
ราชการไทย 4.0 (Government 4.0)
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
29 ธ.ค. 60
8 โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่
7 เม.ย.60-29 ก.ย.60
นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central
ขยายเวลาส่งผลงาน
Biz Box)
งวด 2 เป็น 31 ต.ค. 60
งวด 3 เป็น 29 ธ.ค. 60
9 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารกิจการ
29 ธ.ค.59-31 มี.ค.60
บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)"

สานักงาน
ก.พ.ร.

4,668,400

สานักงาน
ก.พ.ร.

4,393,900

สานักงาน
ก.พ.ร.

7,084,000

สานักงาน
ก.พ.ร.

4,504,995

สานักงาน
ก.พ.ร.

15,100,000

สานักงาน
ก.พ.ร.
สานักงาน
ก.พ.ร.

508,200
4,510,000

สานักงาน
ก.พ.ร.

1,974,500

สานักงาน
ก.พ.ร.

1,991,563

สานักงาน
ก.พ.ร.

1,800,000

สานักงาน
ก.พ.ร.

7,493,100

สานักงาน
ก.พ.ร.

1,892,000

๘๗

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
11 โครงการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้าน
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ.
2560
12 โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดี
13 โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ

20 ธ.ค.59-25 ก.ย.60
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
29 ธ.ค. 60
24 ม.ค.60-30 ก.ย.60
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
31 ต.ค. 60
3 มี.ค.60-29 ก.ย.60

สานักงาน
ก.พ.ร.

7,505,000

สานักงาน
ก.พ.ร.

2,633,000

สานักงาน
ก.พ.ร.

1,845,000

19 พ.ค.60-29 ก.ย.60
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
29 ธ.ค. 60
6 ก.ค.60-26 ก.ย.60

สานักงาน
ก.พ.ร.

2,176,240

สานักงาน
ก.พ.ร.

50,522,835

สานักงาน
ก.พ.ร.

2,290,000

14 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด
และกลุม่ จังหวัด กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรม
หลักสูตรสาหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
15 โครงการติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ
31 ส.ค.60-ก.ย.60
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด
รวมงบประมาณโครงการการให้บริการทางวิชาการกับสานักงาน ก.พ.ร.

162,323,333

การให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ที่

ฝ่าย / โครงการ

- ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม
๑ โครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนงาน

ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง

รายรับตามสัญญา

9 เดือน
(31ต.ค.59-31ก.ค.60)

กระทรวง
อุตสาหกรรม

1,460,000

๒

โครงการประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2559 ของสานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

150 วัน
(22พ.ย.59-20เม.ย.60)

สานักงาน
รัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์

960,000

๓

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

365 วัน
(8 มี.ค.60-7 มี.ค.61)

สานักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร

2,100,000

๘๘

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
๔

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการ
คมนาคมระดับกลาง รุ่นที่ 12"

1 ก.พ.-30 มิ.ย. 60

กระทรวง
คมนาคม

3,600,000

5

โครงการจัดทายุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม

90 วัน
(28 มี.ค.-25 มิ.ย.60)
ต.ค. 59 - ก.ย. 60

กรมชลประทาน

3,867,000

บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.)
180 วัน
สานักงาน
(16 พ.ค.60-12 พ.ย.60)
ป.ป.ช.

94,400

6

7
8

9

โครงการสารวจข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
โครงการสารวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้มี
ส่วนได้เสียต่อการให้บริการและการดาเนินโครงการ
ของ สสว.และการสารวจและประเมินธุรกิจผู้ที่ได้รับ
บริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ประจาปี 2560
โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

20 เม.ย.60-15 ก.ย.60

240 วัน
(7 มิ.ย.60 - 2 ก.พ.61)

10 โครงการสารวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
60 วัน
สานักงาน กกพ.
11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครเพื่อการ
18 ก.ค.60 - 31 ต.ค.60
ท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ด"ี
รวมงบประมาณโครงการของหน่วยงานอื่น

2,360,000

สนง.ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม (สสว.)
อพท.

1,000,000

สนง.กากับ
กิจการพลังงาน
ททท.

675,000

2,300,000

9,687,500
28,103,900

การให้บริการด้านการฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
ที่

ฝ่าย / โครงการ

ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง

ต.ค. 59-ก.ย. 60

Public Course

รายรับตาม
สัญญา
6,360,000

พ.ย. 59-มิ.ย. 60

Public Course

8,740,000

ส.ค. 59-พ.ย. 60

Public Course

1,953,000

4 โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารนโยบาย
ส.ค. 59-ต.ค. 60
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สาหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 1
รวมงบประมาณด้านการฝึกอบรม

Public Course

700,000

๑ โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น
ที่ 4
2 โครงการหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ
และสังคมอย่างยั่งยืน
3 โครงการหลักสูตรผู้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั สาหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1

17,753,000
๘๙

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ตามระเบี ยบสถาบั นส่ งเสริมการบริหารกิจการที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน
การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๓ กาหนดว่า “ให้สถาบันจัดส่งงบดุล งบการเงิน และบัญชี
ทาการส่งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพื่อทาการสอบบัญชีตาม
กฎหมาย” โดยรายงานงบการเงิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี จาก นาวาอากาศเอก ดร.ธัชชัย จิตต์แสวง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ ๘๙๔๑ เนื่องจาก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันฯ ยังไม่สามารถสรรหาผู้ตรวจสอบภายในได้ทัน ภายในเดือนมีนาคม 2560
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีมติ
เห็นชอบให้สถาบันฯ จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกมาตรวจสอบบัญชี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็น
การตรวจสอบ ถ่วงดุล ให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงาน ทั้งนี้ งบการเงินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ของสถาบัน อยู่ระหว่างรอการสอบบัญชีตามกฎหมายจากสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
อัตราค่าบริการในการใช้บริการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มี
การจัดเก็บ ๒ อัตรา คือ
ก. อัตราสาหรับหน่วยงานทั่วไป
คณะกรรมการอานวยการสถาบั น ฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ มีมติให้กาหนดเกณฑ์การ
จั ดเก็ บ ค่าบริก ารวิช าการและเงิน บ ารุ งการจ่ายค่ าตอบแทน และค่ าใช้จ่ ายในการดาเนิ น งานวิจั ยส าหรับ
หน่วยงานภายนอก ต่อมาสถาบันฯ ได้ออกประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บค่าบริการวิชาการและเงินบารุงสถาบัน การจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใน
การบริห ารงานวิจัยและการฝึกอบรม พ.ศ. 2553 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการด้านการตลาดใน
ปัจจุบัน ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2553 ดังนี้
๑. การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ และเงินบารุงสถาบันฯ
๑.๑ โครงการศึกษาวิจัย และที่ปรึกษา
งบประมาณ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

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

๑.๒ โครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าบริการวิชาการ ๑๐ - ๑๕% ของงบประมาณโครงการ โครงการ
ลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1 ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและ
เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อทราบ
๙๐

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

๒. การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานวิจัย/อบรม
๒.๑ การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัย หรือที่ปรึกษาโครงการ/วิทยากร ให้จ่ายได้ดังต่อไปนี้
๒.๑.๑ นักวิจัยหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ (ปี)
ไม่เกิน ๑๐ ปี
๑๐ – ๑๕ ปี
๑๕ – ๒๐ ปี
มากกว่า ๒๐ ปี

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

ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
ค่าจ้าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
๒.๑.๒ วิทยากร อบรม/สัมมนา
อัตราค่าตอบแทน
ผู้อานวยการหลักสูตร
๓๐๐ – ๕๐๐
บาท/ชั่วโมง
วิทยากรบรรยาย
๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐
บาท/คน/ชั่วโมง
วิทยากรภาคปฏิบัติ
๕๐๐ – ๑,๕๐๐
บาท/วัน
ผู้ช่วยวิทยากร
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการหลักสูตร
ค่าเขียนกรณีศึกษา
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อานวยการหลักสูตร
๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา
๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
วันละ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท
ค่าที่พัก
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
ค่าพาหนะ
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงและตามความเหมาะสม
๒.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่ าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศให้ถือ
ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมื องที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เรื่องอัตราการ
เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่อาจจะมีแก้ไขเพิ่มเติม

๙๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

๒.๒.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่
ค่าเลี้ยงรับรอง
ค่าจัดทารายงาน
วัสดุใช้ในงานวิจัย

เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ

อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์

ที่จาเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศให้ชัดเจนว่า
เมื่อเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าใช้รถสถาบัน

ใน กทม. และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท
อัตรานี้รวมค่าน้ามัน ค่าทางด่วน และค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว้น
กรณีไปต่างจังหวัดจะไม่รวมค่าน้ามัน

ค่าบารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา
ห้องประชุมเล็ก
ห้องประชุมขนาดกลาง
ห้องประชุมขนาดใหญ่

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

ในกรณี ที่ กาหนดว่าให้ เบิ กจ่ ายได้ไม่เกิ นอั ตราที่ กาหนด ให้ ผู้ อานวยการสถาบั น ฯ โดยความ
เห็นชอบคณะกรรมการอานวยการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้กาหนด
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ให้ผู้อานวยการสถาบันฯ เป็นผู้อนุมัติตาม
คาเสนอแนะของคณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ข. อัตราสาหรับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ มีมติให้กาหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าบริการวิชาการและการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรมสาหรับ
สานักงาน ก.พ.ร. ไว้ดังนี้
๑. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา
๑.๑ การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ
ในการรับงานวิจัยและที่ปรึกษา สถาบัน จะจัดเก็บเงินค่าบริการวิชาการ ดังนี้
งบประมาณ
ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน)
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๐ – ๑๕%
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
๘ – ๑๒%
มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๖ – ๑๐%
แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละโครงการ
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๑.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง
- นักวิจัยหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ (ปี)
ไม่เกิน ๑๐ ปี
๑๐ – ๑๕ ปี
๑๕ – ๒๐ ปี
มากกว่า ๒๐ ปี
- ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
- ค่าจ้าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

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

๑.๓ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินการวิจัยและที่ปรึกษา
๑.๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ
ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าที่พัก
ค่าพาหนะ

วันละ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงและตามความเหมาะสม

๑.๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้
ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง อัตรา
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
และที่อาจจะมีแก้ไขเพิ่มเติม
๑.๓.๓ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่
ค่าเลี้ยงรับรอง
เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ค่าจัดทารายงาน
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
วัสดุใช้ในงานวิจัย
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ
อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์
ที่จาเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศการเงินให้
ชัดเจนว่าเมื่อเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป
ค่าใช้รถสถาบัน
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท
อัตรานี้รวมค่าน้ามัน ค่าทางด่วน และค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว้น
กรณีไปต่างจังหวัดจะไม่รวมค่าน้ามันและค่าทางด่วน
ค่าบารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา
 ห้องประชุมเล็ก
 ๑๕ – ๒๐ ที่นั่ง อัตราค่าบารุงต่อวัน ๑,๕๐๐ บาท
 ห้องประชุมขนาดกลาง
 ๔๐ ที่นั่ง อัตราค่าบารุงต่อวัน ๒,๐๐๐ บาท
 ห้องประชุมขนาดใหญ่
 ๘๐ ที่นั่ง อัตราค่าบารุงต่อวัน ๔,๐๐๐ บาท
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๒. โครงการฝึกอบรม
๒.๑ การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ
ที่
๑

ผู้บริหาร
ระดับต้น

รายการ
ค่าบริการวิชาการ

ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ระดับกลาง
ระดับสูง
๑๐% ของมูลค่าโครงการ

๒.๒ การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง
ที่
๑
๒
๓
๔

ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

รายการ
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/
ผู้อานวยการหลักสูตร
ค่าตอบแทนวิทยากร
ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร
ค่าจ้างผู้ประสานงาน

ผู้บริหาร
ระดับต้น
๕๐๐/ช.ม.

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
๕๐๐/ช.ม.

ผู้บริหาร
ระดับสูง
๕๐๐/ช.ม.

๒,๐๐๐/ช.ม.
๕๐๐/ช.ม.
๘๐๐/คน/วัน

๒,๕๐๐/ช.ม.
๑,๐๐๐/ช.ม.
๘๐๐/คน/วัน

๓,๐๐๐/ช.ม.
๑,๐๐๐/ช.ม.
๘๐๐/คน/วัน

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

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

๑,๕๐๐/วัน

๑,๕๐๐/วัน

๒,๐๐๐/วัน

๒,๐๐๐/วัน

๔,๐๐๐/วัน

๔,๐๐๐/วัน

๒,๐๐๐/๔,๐๐๐

๒,๐๐๐/๔,๐๐๐

๕๐๐-๖๘๐/วัน

๗๐๐-๗๕๐/วัน

๒.๓ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดาเนินการฝึกอบรม
ผู้บริหาร
รายการ
ระดับต้น
ค่าจัดทาเอกสาร
๑๒๐/คน/วัน
ค่าแฟ้มเอกสาร
๑๒๐/แฟ้ม
ค่ากระเป๋าเอกสาร
๒๕๐/ใบ
ค่าเดินทางวิทยากร
๕๐๐/คน/วัน
ค่าวัสดุการศึกษา
๒,๐๐๐/วัน
ค่าเช่ารถ ใช้ระหว่างการฝึกอบรม/สัมมนา
๒,๐๐๐/วัน
ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่
๗๐/วัน
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่
๔๐๐/วัน
(กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด)
ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
๑,๕๐๐/วัน
เล็ก) ๑๕ – ๒๐ ที่นั่ง
ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
๒,๐๐๐/วัน
ขนาดกลาง) ๔๐ ที่นั่ง
ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
๔,๐๐๐/วัน
ขนาดกลาง) ๘๐ ที่นั่ง
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ต่อวัน)
๒,๐๐๐/๔,๐๐๐
(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด)
ค่าอาหาร-อาหารว่าง (อาหารกลางวันและ ๓๘๐-๔๘๐/วัน
อาหารว่าง ๒ ครั้ง)
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ที่

รายการ

๑๔ ค่าอาหาร (กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด)
รวมอาหารเย็น
๑๕ ค่าที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด)
๑๖ ค่าเช่ารถบัสรับ-ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม
(๔๐ – ๔๕ ที่นั่ง)

ผู้บริหาร
ระดับต้น
๖๕๐-๘๐๐/วัน

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
๘๕๐-๑,๑๐๐ วัน

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

๑๐,๐๐๐/วัน

๑๕,๐๐๐/วัน

๓. โครงการลั ก ษณะอื่น ๆ นอกเหนื อจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ อยู่ในดุ ล พิ นิจของ
ผู้อานวยการสถาบันฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอานวยการของสถาบันฯ เพื่อทราบ
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ส่วนที่ ๓
การรับรองความถูกต้องของรายงาน
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจาปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะคณะกรรมการอานวยการหรือผู้ดารงตาแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผู้ อื่นสาคัญผิ ดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ
นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
(๑) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงานแล้ว
(๒) ข้าพเจ้าเป็ นผู้ รับ ผิดชอบต่อการจัดให้ หน่วยงานมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ ดี เพื่อให้ แน่ใจว่า
หน่ ว ยงานได้เปิ ดเผยข้ อมู ล ในส่ ว นที่ เป็ น สาระส าคั ญ ทั้ งของหน่ ว ยงานอย่างถูก ต้อ งครบถ้ ว นแล้ ว รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(๓) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
ในการนี้ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานว่ า เอกสารทั้ งหมดเป็ น เอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ ข้ า พเจ้ าได้ รั บ รอง
ความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์ มานะต่อ หัวหน้าส่วนงานการบัญชีเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางวิภาภรณ์ มานะต่อ กากับไว้ ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

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

ประธานกรรมการ

……………………………

๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

……………………………

๓. นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการ

……………………………

๔. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา

กรรมการ

……………………………

๕. ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(นางกิตติยา คัมภีร์)
ผู้รับมอบอานาจ
นางวิภาภรณ์ มานะต่อ

กรรมการและเลขานุการ
……………………………
หัวหน้าส่วนงานบัญชี

……………………………
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของหน่วยงาน
1. ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมตามตาราง ดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริ
สัมพันธ์

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

57 - ปริญญาเอก
สาขาการวิเคราะห์
นโยบาย การบริหารรัฐกิจ
และการเมืองเปรียบเทียบ

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน):
1) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๒) ที่ปรึกษาประจาสานักนายกรัฐมนตรี สานักนายกรัฐมนตรี
๓) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
๕) รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
๖) อาจารย์ประจา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

สานักงาน ก.พ.ร.

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการ:
1) กรรมการ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ
2) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ก.พ.อ.)
4) กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
5) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
6) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง
จันทรางศุ

62 ปริญญาโททางกฎหมาย
(LL.M.) New York
University
เนติบัณฑิต สานักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ
1) กรรมการกฤษฏีกา
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาลงกรณ์
4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5) กรรมการพัฒนาระบบราชการ

3. นายมนัส แจ่มเวหา

61 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช

ตาแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน):
๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
๒) รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน
๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
๔) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
๕) รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
๖) ผู้อานวยการสานักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กรมบัญชีกลาง
๗) โฆษกกรมบัญชีกลาง (อดีต)
กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ
๑) กรรมการ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
๒) กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
(กระทรวงการคลัง)

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๓) กรรมการการประปานครหลวง (กระทรวงมหาดไทย)
๔) กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
(กระทรวงการคลัง)
๕) กรรมการการไฟฟ้านครหลวง
๖) กรรมการท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
๗) กรรมการบริษัทอีฟอร์แอลเอม จากัด (มหาชน)
๘) กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จากัด
(กระทรวงการคลัง)
๙) ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (กระทรวงการคลัง)
๑๐) กรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร)
๑๑) กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม.เอฟ.ซี. จากัด
(กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารออมสินถือหุ้นใหญ่)
๑๒) กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจในกากับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๑๓) กรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จากัด (กระทรวงกลาโหม)
๑๔) กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กระทรวงมหาดไทย) ปัจจุบัน
๑๕) ประธานกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและการนาเข้าแห่ง
ประเทศไทย (กระทรวงการคลัง)
13) กรรมการบริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตเลียม จากัด
(มหาชน) (กระทรวงการคลัง)
14) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

4. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

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

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

15) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
16) กรรมการ กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
17) กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
18) กรรมการ กองทุนเพื่อการศึกษา (กรอ.)
19) กรรมการ บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ
20) ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
21) ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
22) ประธานกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ
23) ประธานกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง
ตาแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน):
1) รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
๒) ผู้อานวยการสานักงานเลขาธิการ
๓) ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร.

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

สานักงาน ก.พ.ร.

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ
๑) อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและ
กรอบการปฏิรูป
๒) อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ด้านการเพิ่ม
ประสิทภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ภายใต้คณะอนุกรรมการ
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

จัดทาแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
๓) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 3:คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์
๔) อนุกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน
๕) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ
๖) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม
๗) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
มหาชนและองค์กรรูปแบบอื่นในกากับของราชการฝ่ายบริหาร
ที่มิใช่ส่วนราชการ
๘) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๙) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

วิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย
๑๐) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
วางระเบียบปฏิบัติงานของสานักงาน ก.พ.ร.
๑๑) อนุก รรมการและเลขานุ การ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกั บ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
๑๒) อนุกรรมการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอน
ภารกิจส่วนราชการด้านเศรษฐกิจและสังคม
๑๓) อนุกรรมการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอน
ภารกิจของส่วนราชการด้านสังคม
๑๔) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (คตป.)
๑๕) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนด
แนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
๑๖) กรรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาคาขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการ
และจังหวัด
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๑๗) กรรมการ คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑๘) กรรมการ คณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและกาลังคนภาครัฐ
๑๙) กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและ
ระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (สานักงาน ก.พ.)
๒๐) กรรมการ คณะกรรมการอุดมศึกษา
๒๑) อนุกรรมการ ใน อ.ก.ร. ระบบงานและอัตรากาลัง
๒๒) อนุกรรมการ ใน อ.ก.ร. เฉพาะกิจปรับปรุงโครงสร้าง
ราชการสังกัดรัฐสภา
๒๓) อนุกรรมการ ใน อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ
๒๔) อนุกรรมการ ใน อ.ก.อ.ศ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา
๒๕) คณะกรรมการระดับชาติเพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสม
ของค่าตอบแทนผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐใน
ภาพรวมทั้งหมด
๒๖) คณะกรรมการสรรหากรรมการภาคเอกชนและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร
๒๗) กรรมการและเลขานุการดาเนินการสรรหาผู้อานวยการ
85
103

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

5. นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน่วยบริการ
รูปแบบ พิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)
๒๘) อ.ก.พ. และเลขานุการใน อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร.
๒๙) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติ
หน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง
๓๐) อนุกรรมการ อ.ก.พ. สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
๓๑) กรรมการในคณะกรรมการกาหนดตาแหน่งระดับสูง ของทุก
กระทรวง (20 กระทรวง)
๓๒) กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
ของทุกกระทรวง (20 กระทรวง)
๓๓) คณะกรรมการปรับปรุงระบบงานของสถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหน่วยบริการรูปแบบ พิเศษ
(Service Delivery Unit : SDU)
๓๔) คณะกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการพลเรือน
๖๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน) :
สถาบันส่งเสริมการบริหาร
๒๕๑๘-๒๕๑๙ ครุศาสตร์
1) ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
กิจการบ้านเมืองที่ดี
มหาบัณฑิต
สานักงาน ก.พ.ร.
๑๖ พ.ย. 2) ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๕๕
สายวิชา สถิติการศึกษา
สานักงาน ก.พ.ร.
ถึง 30 3) รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
Hofstra University
มิ.ย. 60
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ปี ๒๕๒๖ Master of
Business
Administration (M.B.A)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ
๑) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๒) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
๓) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและการส่งเสริมการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม
๔) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ
๕) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
๖) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน
และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่ออานวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน
๗) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
๘) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)
๙) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
๑๐) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ ( ก.น.จ.)
๑๑) อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๑๒) อ.ก.ร. สรรหา พัฒนา ส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการรัฐสภา
๑๓) คณะอนุกรรมการประเมินผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน
๑๔) คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
๑๕) คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่มใหม่
๑๖) คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วม
โครงการนักพัฒนาบริหารเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
๑๗) คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และ
จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด้านการ
การบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน
๑๘) คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และ
จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด้าน
บริหารจัดการภาครัฐส่วนภูมิภาค
๑๙) คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และ
จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด้านการ
บริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ
๒๐) คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และ
จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด้าน
การบริหรจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

6. นางกิตติยา คัมภีร์

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

1 มิ.ย.
61 - Master of Public
60
Administration ,
ถึง
University of
ปัจจุบัน
Canberra, Australia
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อบรมหลักสูตร
- The Columbia Senior
Executive ณ
Columbia University,
New York, USA
- Executive
Development
Program (EDP) ณ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
(โครงการฝึกอบรมระยะ
สั้น ณ ต่างประเทศ
Kellogg School of
Management,

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ตาแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน):
1) ผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
2) ที่ปรึกษาสานักงาน ก.พ.ร.
(ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมธรรมาภิบาล)
3) รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
3) ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ทรงคุณวุฒิ)
4) ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
5) โฆษกสานักงาน ก.พ.ร.
6) ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของสานักงาน ก.พ.ร.

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงาน ก.พ.ร.

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ
๑) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ
๒) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ
๓) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
ด้านสังคม
๔) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
ด้านเศรษฐกิจ
๕) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ
ด้านสังคม
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

Northwestern
University, Illinois,
Chicago, USA)
- Certified
Management
Consultant Assessor
จาก Institute of
Management
Consultancy, UK

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๖) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการด้าน
เศรษฐกิจ
๗) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
๘) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
๙) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบุคคลและค่าตอบแทน
๑๐) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ
๑๑) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารงานของกลุ่มภารกิจ
๑๒) คณะอนุกรรมการตรวจสอบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและ
การเกษตร (องค์การมหาชน)
๑๓) คณะอนุกรรมการอานวยการประสานการขับเคลื่อนและติดตาม
ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงาน ป.ป.ช.
๑๔) คณะอนุกรรมการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบ กองบัญชาการ
ศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๕) คณะอนุกรรมการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบข้าราชการ
ต ารวจชั้ น ประทวน เพื่ อ แต่ ง ตั้ งเลื่ อ นชั้ น เป็ น ข้ าราชการ
ต ารวจชั้ น สั ญ ญาบั ต ร พ.ศ. ๒๕๕๒ กองบั ญ ชาการศึ ก ษา
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๑๖) คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.)
๑๗) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๑๘) คณะกรรมการพิจารณาการจัดทางบประมาณในลักษณะบูรณา
การ เรื่อง การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ช.
๑๙) คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันดารง
ราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
๒๐) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสานักงานอัยการสูงสุด
๒๑) อื่นๆ
- เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ “Public
Sector Development Initiatives: Thailand Experiences”
ให้กับคณะศึกษาดูงานจากประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย ภูฎาน
ศรีลังกา บังคลาเทศ พม่า เป็นต้น
การเข้าร่วมประชุมด้านวิชาการระดับประเทศ
๑) เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเป็น Panelist ในการประชุม ประชุม
The ๒nd ASIAN Public Governance Forum on Public
Innovation: Enhancing Capacities for Change and
Innovative in Government, ๙ -๑๐ September ๒๐๑๕ ณ
ประเทศเวียดนาม
๒) เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม International
Conference on “A New Dimension of Reform in Asia:
Commonality, Diversity & Policy Implications” ๒๗ June
๒๐๑๔, Yangon, MYANMAR
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(๑)

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทางานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (๒)

๓) เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมชี้แจงในการประชุม The ๗th
Multi-Country Study Mission on Public Governance
Seoul, ๓๐ October – ๑ November ๒๐๑๒ ณ กรุงโซล
ประเทศเกาหลี
หมายเหตุ (๑) ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD))
(๒) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
(3) นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ กรรมการและเลขานุการ ได้ครบวาระดารงตาแหน่งผู้อานวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 และคณะกรรมการอานวยการฯ มีคาสั่งแต่งตั้งนางกิตติยา คัมภีร์
เป็นผู้อานวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2560
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ภาคผนวก
รายงานงบการเงิน

111
91

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

- ร่ าง สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560, 2559 และ 2558
หน่วย : บาท
2559

หมายเหตุ
2560

2558

สิ นทรั พ ย์
สิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4

124,761,388.99

79,564,014.80

82,082,516.21

ลูกหนี้

5

21,010,958.19

7,881,665.72

22,490,376.13

7,218,360.00

5,088,603.00

16,355,745.67

366,362.82

419,620.65

501,731.50

4,469,857.89

1,714,100.00

1,927,297.85

157,826,927.89

94,668,004.17

123,357,667.36

1,156,798.48

1,030,008.46

1,022,285.83

2.00

2.00

11,840.99

1,156,800.48

1,030,010.46

1,034,126.82

158,983,728.37

95,698,014.63

124,391,794.18

เจ้าหนี้

14,510,824.28

4,739,187.53

11,460,106.77

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

47,608,189.28

14,210,277.73

25,354,607.70

รายได้รบั ล่วงหน้า

20,223,521.25

10,396,324.68

20,703,781.01

หนี้ สินหมุนเวียนอื่น

1,359,290.92

386,224.67

1,833,476.67

รวมหนี้สิ นหมุนเวียน

83,701,825.73

29,732,014.61

59,351,972.15

รวมหนี้สิ น

83,701,825.73

29,732,014.61

59,351,972.15

สิ นทรั พ ย์สุ ทธิ

75,281,902.64

65,966,000.02

65,039,822.03

รายได้คา้ งรับ
วัสดุคงเหลือ

6

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรั พ ย์หมุนเวียน
สิ นทรั พ ย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

7

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ภาคผนวก ๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560, 2559 และ 2558
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
หมายเหตุ
2560
สิ นทรั พ ย์สุ ทธิ
ทุน
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
หัก การปรับปรุงรายการและผลสะสมจากการ
แก้ไขข้อผิดพลาด
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายได้ สู ง (ตา่ ) กว่ าค่ าใช้ จ่ายสะสม
จัดสรรแล้ว

8

ยังไม่ได้จดั สรร

2558

65,966,000.02

65,039,822.03

45,346,371.18

(1,221,624.23)

(1,378,522.06)

(9,282,141.75)

10,537,526.85

2,304,700.05

28,975,592.60

75,281,902.64

65,966,000.02

65,039,822.03

24,000,000.00
51,281,902.64

กาไร/ขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึน้ ของเงินลงทุน
รวมสิ นทรั พ ย์สุ ทธิ

หน่วย : บาท
2559

75,281,902.64

65,966,000.02
65,966,000.02

65,039,822.03

0.00
68,981,902.64

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ภาคผนวก ๒

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
บปี สิ้นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2560, 2559 และ 2558
สานัสาหรั
กงานคณะกรรมการพั
ฒนาระบบราชการ
หมายเหตุ

หน่วย : บาท

2560

2559

2558

167,135,396.75

144,057,741.00

175,781,026.67

รายได้ดอกเบี้ย

971,712.24

1,086,933.89

734,369.63

รายได้อื่น

375,300.75

195,985.89

606,378.29

168,482,409.74

145,340,660.78

177,121,774.59

168,482,409.74

145,340,660.78

177,121,774.59

9,851,089.57

8,503,055.18

7,036,673.89

143,977,300.00

127,837,076.37

137,105,801.75

7,490.00

6,870.00

6,034.00

1,367,815.14

1,433,627.45

848,208.56

84,686.04

115,092.53

145,906.17

2,213,536.76

1,912,285.83

1,328,391.77

217,664.19
-

242,812.42
11,838.99

268,017.18
23,236.34

157,719,581.70

140,062,658.77

146,762,269.66

10,762,828.04

5,278,002.01

30,359,504.93

(225,301.19)

(2,841,424.61)

(1,383,912.33)

(225,301.19)

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

(1,383,912.33)

10,537,526.85

2,304,700.05

28,975,592.60

รายได้ จากการดาเนินงาน
รายได้ จากแหล่ งอื่ น
รายได้จากการให้บริ การ

รวมรายได้ จากแหล่ งอื่ น
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน

9

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าใช้สอยอื่น
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
รวมค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้ สู ง (ตา่ ) กว่ าค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
รายได้ /(ค่ าใช้ จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เ งินรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่เ กิดจากการดาเนิ นงาน (บริ จาคสินทรัพย์)
รวมรายได้ /(ค่ าใช้ จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการดาเนินงาน
รายได้ สู ง (ตา่ ) กว่ าค่ าใช้ จ่ายสุ ทธิ

10

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ภาคผนวก ๓

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60
สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560, 2559 และ 2558
หน่วย : บาท

2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายได้สูง/(ต่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมตามปกติ
ปรับกระทบยอดเป็ นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
บริ จาคสินทรัพย์ให้หน่วยงานภาครัฐ

2559

2558

10,537,526.85

2,304,700.05

28,975,592.60

359,671.38

397,047.66

390,553.50

-

131,877.35

-

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าเสื่อมราคา)
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ ยนแปลง

10,897,198.23

2,833,625.06

(346,014.34)
29,020,131.76

ในสินทรัพย์ดาเนินงาน หนี้ สินดาเนินงาน และส่วนของทุน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(13,129,292.47)

14,608,710.41

(7,386,492.07)

รายได้คา้ งรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(2,129,757.00)

11,267,142.67

8,803,590.99

วัสดุคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

53,257.83

(49,749.50)

34,463.56

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่ น (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(2,755,757.89)

213,197.85

(539,267.29)

หนี้ สินดาเนินงานและส่วนของทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)

9,771,636.75

(6,720,919.24)

2,184,970.75

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เพิ่มขึ้น (ลดลง)

33,397,911.55

(11,144,329.97)

9,442,350.28

รายได้รับล่วงหน้า เพิ่มขึ้น (ลดลง)

9,827,196.57

(10,307,456.33)

(3,492,422.33)

973,066.25

(1,447,252.00)

(217,056.00)

หนี้ สินหมุนเวียนอื่ น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
การปรับปรุ งรายการปี ก่อน (ค่าใช้จ่ายปี ก่อนบันทึกเกิน )
การปรับปรุ งรายการปี ก่อน(หนี้ สินหรื อภาระผูกพันที่ อาจจะเกิดขึ้น)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายปี ก่อนบันทึกเกิน )

6,200.00

-

(1,445,878.02)

-

427,259.41

-

(9,489,731.62)
-

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (รายได้ปีก่อนบันทึก ขาด (เกิน) )

-

-

255,020.00

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายปี ก่อนได้รับคืน )

-

-

31,026.61

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาด (ค่าใช้จ่ายปี ก่อนบันทึกขาด)

(209,205.62)
34,786,637.36

(1,378,522.06)
(4,959,178.17)

(92,498.35)
(466,045.47)

กระแสเงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

45,683,835.59

(2,125,553.11)

28,554,086.29

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เพิ่มขึ้น) ลดลง

(486,461.40)

(392,948.30)

(560,652.22)

รวม

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

-

-

388,672.12

(486,461.40)

(392,948.30)

(171,980.10)

45,197,374.19
79,564,014.80
124,761,388.99

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

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินถือเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ภาคผนวก ๔

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ/ส่ วนทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560, 2559 และ 2558
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
การปรับปรุ งรายการปี กอ่ น(หนี้ สินหรื อภาระผูกพันทีอ่ าจจะเกิดขึ้ น)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปี กอ่ น
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
การเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรั พ ย์ สุ ทธิ/ส่ วนทุ นสาหรั บปี 2558
การเปลี่ยนแปลงทีท่ าให้ทนุ เพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
กาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

รายได้ สู ง/(ตา่ )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 ๕

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ/ส่ วนทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560, 2559 และ 2558
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
การปรับปรุ งรายการปี กอ่ น(หนี้ สินหรื อภาระผูกพันทีอ่ าจจะเกิดขึ้ น)
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปี กอ่ น
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
การเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรั พ ย์ สุ ทธิ/ส่ วนทุ นสาหรั บปี 2559
การเปลี่ยนแปลงทีท่ าให้ทนุ เพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
กาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

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

ทุ น

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

-

(1,378,522.06)
63,661,299.97

-

2,304,700.05
65,966,000.02

-

2,304,700.05
65,966,000.02

65,039,822.03

ภาคผนวก ๖

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี สานักงาน ก.พ.ร.
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงสิ นทรัพย์ สุทธิ/ส่ วนทุน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2560, 2559 และ 2558
หน่วย : บาท

หมายเหตุ
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
การปรับปรุ งรายการปี กอ่ น
ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปี กอ่ น
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
การเปลี่ ยนแปลงในสิ นทรั พ ย์ สุ ทธิ/ส่ วนทุ นสาหรั บปี 2560
การเปลี่ยนแปลงทีท่ าให้ทนุ เพิ่ม/ลด
รายได้สูง/(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
กาไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน
ยอดคงเหลื อ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

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

ทุ น
-

-

65,966,000.02
(1,439,678.02)
218,053.79
64,744,375.79

-

10,537,526.85
75,281,902.64

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

รวมสิ นทรั พ ย์
สุ ทธิ/ส่ วนทุ น
65,966,000.02

-

(1,378,522.06)
64,744,375.79

-

10,537,526.85
75,281,902.64

#REF!

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินถือเป็ นส่ วนหนึง่ ของงบการเงินนี้

ภาคผนวก ๗

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ภาคผนวก 8

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ภาคผนวก ๙

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ภาคผนวก ๑๐

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

ภาคผนวก ๑๑

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

สถาบันส่งเสริ มการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560, 2559 และ 2558
หมายเหตุที่ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา
เงินฝากเดินสะพัด
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2560
58,950,313.75
65,801,075.24
10,000.00
124,761,388.99

หน่วย : บาท
2559
2558
26,945,995.49 65,350,960.17
52,608,019.31 16,721,556.04
10,000.00
10,000.00
79,564,014.80 82,082,516.21

2560
16,356,064.00
4,654,894.19
21,010,958.19

หน่วย : บาท
2559
2558
4,234,265.00 17,098,303.90
236,128.00
3,642,326.61 5,153,954.23
5,074.11
1,990.00
7,881,665.72 22,490,376.13

หมายเหตุที่ 5 ลู กหนี้
ลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

ลูกหนี้ เ งินยืมนอกงบประมาณ
ลูกหนี้ เ งินมัดจาประกันสัญญา
ลูกหนี้ เ งินประกันผลงาน
ลูกหนี้ อื่น
รวมลูกหนี้

หมายเหตุที่ 6 วัสดุคงเหลื อ
ยอดวัสดุคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 มียอดลดลงจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวนเงิน 82,110.85 บาท

ได้แสดงรายการไว้ในงบกระแสเงินสด รวมอยูใ่ นรายการบริ จากสินทรัพย์ให้หน่วยงานภาครัฐ จานวนเงิน 131,860.35 บาท และรายการ
วัสดุคงเหลือเพิม่ ขึ้น จานวนเงิน 49,749.50 บาท
ยอดวัสดุคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มียอดลดลงจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวนเงิน
53,257.83 บาท ได้แสดงรายการไว้ในงบกระแสเงินสด รวมอยูใ่ นรายการวัสดุคงเหลือลดลง
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ภาคผนวก ๑๒

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

สถาบันส่งเสริ มการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560, 2559 และ 2558
หมายเหตุที่ 7 อาคาร และอุปกรณ์ - สุ ทธิ
หน่วย : บาท
ยอดคงเหลือ เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด ยอดคงเหลือ
ณวันที่ ก ย 8 เพิม่ ขึ้น(ลดลง) ณวันที่ ก ย 9
สินทรัพย์
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุ ภณั ฑ์งานบ้านและงานครัว
คุรภัณฑ์สานักงาน
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุ ภณั ฑ์การศึกษา
ครุ ภณั ฑ์กีฬา
รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนปรับปรุ งอาคารเช่า
ครุ ภณั ฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุ ภณั ฑ์งานบ้านและงานครัว
คุรภัณฑ์สานักงาน
ครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุ ภณั ฑ์การศึกษา
ครุ ภณั ฑ์กีฬา
รวม
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
ค่าเสื่อมราคาประจาปี

ยอดคงเหลือ
เพิม่ ขึ้น(ลดลง) ณ วันที่ ก ย 60

เปลี่ย นแปลงระหว่างงวด

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)
0.00
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

205,300.60
19,035.30
262,125.50
0.00
486,461.40

290,815.30
1,244,891.10
64,131.30
638,899.40
1,277,521.19
346,203.85
32,421.00
264,000.00
4,158,883.14

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

52,138.60
91,059.06
1,232.58
39,935.12
91,430.77
31,104.16
52,771.09
359,671.38

225,534.92
924,459.67
64,125.30
484,988.49
828,941.18
279,258.64
32,415.00
162,361.46
3,002,084.66
1,156,798.48
359,671.38

การแสดงรายการค่าเสื่อมราคาประจาปี ในงบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน ได้แสดงเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวนเงิน 217,664.19 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวนเงิน 242,812.42 บาท ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
จานวนเงิน 268,017.18 และแสดงเป็ นค่าใช้จ่ายที่ไม่เ กิดจากการดาเนินงานรวมอยูใ่ นรายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เ งินรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวนเงิน 142,007.19 บาท ปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 จานวนเงิน
142,396.25 บาท ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 จานวนเงิน 99,299.98 บาท
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ภาคผนวก ๑๓

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

สถาบันส่งเสริ มการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560, 2559 และ 2558
หมายเหตุที่ 8 รายได้ สูง (ตา่ ) กว่ าค่ าใช้ จ่ายสะสมจัดสรรแล้ ว
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2560 เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ได้เ ห็นชอบการสนับสนุนเงิน
เพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายการปรับปรุ งพื้นที่ของ สานักงาน ก.พ.ร. เพือ่ จัดทาเป็ นห้องประชุมของสานักงาน ก.พ.ร. โดยใช้เ งินทุนสะสม และ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้เ ห็นชอบให้สถาบันฯ จัดทาโครงการพัฒนาสานักงาน ก.พ.ร. สูร่ ะบบดิทลั ให้กบั
สานักงาน ก.พ.ร. โดยมีแผนดาเนินงานระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) โดยใช้เ งินทุนสะสม ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้แสดงรายการรายได้สงู
(ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมจัดสรรแล้ว ซึ่ งเป็ นข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน ประกอบด้วย

- สารองการสนับสนุนเงินเพือ่ เป็ นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ งพื้นที่
ของสานักงาน ก.พ.ร. เพือ่ จัดทาเป็ นห้องประชุม
- สารองการจัดทาโครงการพัฒนาสานักงาน ก.พ.ร. สูร่ ะบบดิจิทลั
รวม

2560
4,000,000.00

หน่วย : บาท
2559

20,000,000.00
24,000,000.00

2558

-

-

-

-

หมายเหตุที่ 9 ค่ าใช้ จ่ายจากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน ประเภทค่าใช้จ่ายบุคลากรได้รวมรายการจ่ายเงินรางวัลไว้ในค่าใช้จ่ายบุคลากร ซึ่ งเป็ นการจัดสรร
เงินรางวัล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มกี ารอนุมตั ิการจ่ายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 จานวนเงิน 826,207.66 บาท ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอานวยการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้จดั สรรเงินรางวัล ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560
เมือ่ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุที่ 10 ค่ าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้ เงินรายได้ สูงกว่ าค่ าใช้ จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เ งินรายได้สงู กว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
ประกอบด้วย
หน่วย : บาท
2560
2559
2558
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
196,781.36
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึ กอบรม
83,294.00
683,962.50
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ
2,502,247.00
600,649.85
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
142,007.19
142,396.25
99,299.98
รวมค่าใช้ จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้ เงินรายได้สูงกว่า
ค่าใช้ จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ

225,301.19

2,841,424.61

1,383,912.33

-7-

ภาคผนวก ๑๔

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60

สถาบันส่งเสริ มการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560, 2559 และ 2558
หมายเหตุที่ 11 หนีส้ ิ นหรือภาระผูกพันทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 สถาบันฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณารายจ่ายซึ่ งเกิดจากการดาเนินงานโครงการปี 2559 ในส่วนที่
นามาขอเบิกจ่ายในปี 2560 จานวน 1,700,000.00 บาท (รายจ่ายโครงการ ปี 2559 ที่เ กิดจากลูกหนี้เ งินยืมนอกงบประมาณ) ซึ่ งผลการ
พิจารณายังไม่ได้ขอ้ สรุ ป ณ วันที่ออกงบการเงินประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 และสถาบันฯ ได้อนุมตั ิรายการดังกล่าวในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยมีรายจ่ายเป็ นจานวนเงิน 1,445,878.02 บาท จึงได้แสดงเป็ นรายการปรับปรุ งรายได้สงู (ต่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา
ในงบการเงินประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560

หมายเหตุที่ 12 การขอยกเว้ นการเสี ยภาษีมลู ค่ าเพิม่ ของสถาบันฯ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ได้มมี ติให้ขอความร่ วมมือ
ให้กรมสรรพากรดาเนินการแก้ไขความในข้อ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีมลู ค่าเพิม่ (ฉบับที่ 171) เรื่ องกาหนดสาขา
และลักษณะการประกอบกิจการ การให้บริ การวิจยั หรื อการให้บริ การทางวิชาการ ตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร โดยเพิม่
หน่วยบริ การรู ปแบบพิเ ศษไว้ในข้อ 3 ของประกาศฯ และให้มผี ลย้อนหลังไปถึงวันที่แปลงสภาพเป็ นต้นไป เพือ่ ให้สถาบันฯ สามารถ
แก้ไขปัญหาที่เ กี่ยวข้องกับการเสียภาษีมลู ค่าเพิม่ ได้ ทั้งนี้ เห็นควรมอบหมายให้สถาบันฯ นาความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอสานักงาน
ก.พ.ร. เพือ่ สานักงาน ก.พ.ร. จะได้นาเรื่ องดังกล่าวเสนอ ก.พ.ร. เพือ่ พิจารณาต่อไป ซึ่ งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ได้พจิ ารณาและดาเนินการตามมติดงั กล่าวข้างต้นเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้ยงั อยูร่ ะหว่างการพิจารณาของกรมสรรพากร โดยคาดว่าแนวโน้ม
ผลการพิจารณาของกรมสรรพากรจะให้ความร่ วมมือในการแก้ไขประกาศอธิบดีกรมสรรพากรดังกล่าวตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ

หมายเหตุที่ 13 การอนุมตั ิงบการเงิน
การแสดงข้อมูลในงบการเงินยังไม่ได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ และสถาบันฯ ได้จดั ทารู ปแบบ
งบการเงินดังกล่าว เพือ่ ใช้ประกอบรายงานประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่านั้น
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