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ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป
ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานกวํา 15 ปี (ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548)ในฐานะ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน ก.พ.ร.
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มุํงมั่นในวิถี
แหํงการดาเนินงานภายใต๎หลักธรรมาภิ บาลของการบริ หารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
10 หลัก ได๎แกํ
หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
IGP
หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
หลักประสิทธิภาพ/คุ๎มคํา (Efficiency/Value for
money)
หลักความเสมอภาค (Equity)
หลักมุํงเน๎นฉันทามติ (Consensus Oriented)
หลักการตรวจสอบได๎/ความรับผิดชอบ (Accountability)
หลักเปิดเผย/โปรํงใส (Transparency)
หลักการกระจายอานาจ (Decentralization)
หลักการมีสํวนรํวม (Participation)
หลักนิติธรรม (Rule of Law)
ผํานการให๎บริการทางวิชาการ ด๎านฝึกอบรม วิจัยและให๎คาปรึกษาตลอดระยะเวลา
ที่ผํ านมา จากการดาเนินงานภายใต๎หลักธรรมาภิบาลทาให๎ สถาบันฯ สามารถ
ขับเคลื่ อนองค์ กรให๎ ก๎าวหน๎า และกํอให๎ เกิดกลไก และกฎเกณฑ์ ในการบริหาร
จัดการอยํางเป็นระบบ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การทางานที่คลํองตัว ทันตํอ
สถานการณ์ การดาเนินงานอยํางโปรํงใส และตรวจสอบได๎มุํงสร๎างสรรค์ประโยชน์
สํวนรวม มุ่งเน้นการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อการสํงเสริมให๎มี
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรม
และพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ รวมถึงสํงเสริมความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชน เพื่อเสริมสร๎างการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี และมุํงมั่นในการให๎บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่
ปรึ กษาสนั บสนุ นให๎ เกิ ดความมั่ นคงด๎ านการบริ หารกิ จการบ๎ านเมื องที่ ดี ของ
ประเทศชาติ ควบคูํ กั บการพั ฒนาบุ คลากรของรั ฐ และประชาชนให๎ เกิ ดความ
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ตระหนักในการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี สํงผลให๎การดาเนินงานของสถาบันฯ
ได๎ รั บการยอมรั บจากผู๎ ใช๎บริ การด๎านประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในฐานะที่
ปรึกษาไทยและได๎ดาเนินการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังอยํางถูกต๎อง ทาให๎
สามารถบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ ในการจั ดตั้ งองค์ กรได๎ อยํ างครบถ๎ วน ส าหรั บ การ
ให๎ บริ การงานด๎ านวิ ชาการให๎ กับส านั กงาน ก.พ.ร. สถาบั นฯได๎ มีการเชื่ อมโยง
เปูาหมายของสถาบันฯ กับเปูาหมายของสานักงาน ก.พ.ร. ตามประเด็นยุทธศาสตร์
ในทุกมิติ ได๎แกํ มิติด๎านการพัฒนาองค์กร มิติด๎านกระบวนการภายในมิติด๎าน
คุณภาพ และมิติด๎านประสิทธิผลเพื่อให๎สอดคล๎องกับทิศทางการดาเนินงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งจะนาไปสูํผลลัพธ์ที่สามารถแสดงทิศทาง และการเชื่อมโยง
เปูาหมายตําง ๆ ของสถาบันในแตํละด๎านได๎อยํางเป็นรูปธรรม รวมทั้งถํายทอดกล
ยุ ทธ์ ไปสูํ บุ คลากรของสถาบั นให๎ มี ความเข๎ าใจและน าไปปฏิ บั ติ รํ วมกั นให๎ เกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ได๎อยํางแท๎จริง

การด าเนิ นงานในปี 2562 ที่ ผํ านมา สถาบั นฯ ได๎ ให๎ บริ การฝึ กอบรม
วิจัยบริการทางวิชาการและให๎คาปรึกษาแกํหนํวยงานตําง ๆ หลากหลายหนํวยงาน
โดยเฉพาะโครงการที่สถาบันฯ ได้ให้บริการแก่สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเป็ นหน่วยงานหลัก ในฐานะเป็นส่วน
ราชการเจ้าสังกัด มีจานวนทั้งสิ้น 13 โครงการ เชํน โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) รุํนที่ 11 - 13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริ หารจั ดการขององค์การมหาชน โครงการประเมิ นประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บั ติ
ราชการของสํวนราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ยกระดั บ การพั ฒ นาการให๎ บ ริ ก ารภาครั ฐ แกํ นิ ติ บุ ค คลแบบเบ็ ด เสร็ จ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
สํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนานวั ตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0
โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
พั ฒนาแนวทางการให๎ บริ การของภาครั ฐ เพื่ อประสิ ทธิ ภาพและความโปรํ งใส
โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาระบบการบริหารราชการในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
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ประเทศด๎านการบริหารราชการแผํนดินโครงการสํงเสริม
การมีสํวนรํวมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) เป็นต๎น
นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังให๎บริการแกํหนํวยงาน
อื่น ๆ อีกหลายหนํวยงาน มากกวํา 10 โครงการ เชํน
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบ
ปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) โครงการพัฒนาผู๎นา
การขั บ เคลื่ อ นนโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหํ งชาติ โครงการฝึ กอบรมหลั กสู ตร บรรษั ทภิ บาล
สาหรับผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) โครงการ
พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของ อพท. เพื่อยกระดับ
หนํวยงานสูํการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบแนว
ทางการประเมิน PMQA 4.0 องค์การบริหารการพัฒนา
พื้ น ที่ พิ เศษเพื่ อการทํ องเที่ ยวอยํ างยั่ งยื น (องค์ การ
มหาชน) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
"หลั กสู ตรนวั ตกรรมเพื่ อการพั ฒนาองค์ การ ส าหรั บ
กองทัพเรือ" โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร๎อมสูํ
การเป็นนักยุทธศาสตร์ 4.0 หลักสูตรที่ 1 "การบริหาร
โครงการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในยุค 4.0" กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรมโครงการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับ
บริการจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร
(องค์ การมหาชน) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ าและการเกษตร
(องค์การมหาชน) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร"การเขียน
หนังสือราชการอยํางมีประสิทธิภาพ" สานักงานสํงเสริม
การจั ดการประชุมและนิ ทรรศการ (องค์การมหาชน)
โครงการการวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายด๎านการบริหาร
องค์ กรเพื่ อความปลอดภั ย ทางถนนในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต๎น

เพื่อเป็นการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดีให๎ข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เอกชน และบุคคล
ทั่วไป เพื่อให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเป็นเครือขําย
ธรรมาภิบาลของประเทศ สถาบันฯ ได๎พัฒนาหลักสูตร
การฝึ กอบรม (Public Course) “โครงการฝึ กอบรม
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง” ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่มุํงเน๎นและสํงเสริมให๎ผู๎บริหารของหนํวยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ ยวกั บ การบริ ห ารประเทศเพื่ อประโยชน์ สุ ขของ
ประชาชนและการกากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาการ
ทางานและพัฒนาตนเองตํอไป โดยได๎ดาเนินการมาถึง
รุํนที่ 6 และจะเปิดรับสมัครรุํนที่ 7 ในปี 2563
ทั้งนี้ ยังมีหลักสูตรอื่น ๆ อีก ซึ่งสถาบันฯ ได๎ทา
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหมํ ให๎มีความ
เหมาะสม สอดคล๎องกับสภาวการณ์ของประเทศไทยใน
ปั จจุ บั น ได๎ แกํ โครงการศึ กษาอบรมหลั กสู ตรพลิ ก
บทบาทภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0 ด๎วยนวัตกรรมดิจิทัล
โครงการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รการบริ ห ารกิ จ การ
บ๎ านเมื องที่ ดี ส าหรั บบุ คลากรองค์ กรปกครองสํ ว น
ท๎ องถิ่ น โครงการศึ กษาอบรมหลั กสู ตรก๎ าวสูํ ระบบ
ราชการ 4.0 อยํางยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)
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จากการประเมินความพึงพอใจ
ของหนํวยงาต๎นสั งกัดตํอการดาเนิ นงานของสถาบันฯ
พบวําหนํวยงานต๎นสังกัด มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด และระดับมากโดยสามารถจาแนกเป็น 2 กลุํม คือ
(1) กลุํมผู๎บริหารสานักงาน ก.พ.ร. มีผลประเมิน
ความพึงพอใจ ในการดาเนินการตามนโยบายและการ
ปฏิบัติงาน ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ ด๎าน
คุณภาพ การบริการ และความพึงพอใจภาพรวมที่ได๎รับ
บริ การจากสถาบั นฯ อยูํ ในระดั บมาก มีคะแนนเฉลี่ ย
3.91, 3.86 และ 3.78 ตามลาดับ
(2) กลุํมข๎าราชการสานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รบั ผิด
ชอบโครงการ) พบวํา มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด และระดับมาก ได๎แกํ ด๎านคุณภาพการ
บริการด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการด๎านการ
อานวยความสะดวก ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ
มีคะแนนเฉลี่ย 4.48, 4.26, 4.22 และ 4.10 ตามลาดับ
นอกจากนั้ น เมื่อประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ในการจั ดตั้งสถาบันฯ โดย
การพิจารณาจากการดาเนินงานโครงการของสถาบันฯ
สามารถตอบสนองตํ อวั ตถุ ประสงค์ การจั ดตั้ ง พบวํ า
การด าเนิ น งานโครงการของสถาบั น ฯ ทุ กโครงการ
สามารถตอบสนองโดยตรงตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ ง
สถาบั นฯ ได๎เป็ นอยํ างมีนั ยส าคั ญ โดยจะเห็ นได๎ วํามี
โครงการที่ตอบสนองวั ตถุประสงค์การจั ดตั้งข๎อ 1 คือ
การสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
จานวน 29 โครงการ คิดเป็น 100% โครงการที่สามารถ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 2 คือ สํงเสริม
และดาเนิน การให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการ
และเจ๎ าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎างการบริหารกิจการ
บ๎ านเมื องที่ดี จ านวน 14 โครงการ คิดเป็ น 48.27%
โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
ข๎อ 3 คือ สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐ
กับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร๎าง

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี จานวน 7 โครงการคิดเป็น
24.13%และโครงการที่ สามารถตอบสนองตํ อ วั ตถุ
ประสงค์การจัดตั้งข๎อ 4 คือ ให๎บริการวิจัย บริการทาง
วิชาการหรื อเป็นที่ ปรึ กษาเพื่ อเสริ มสร๎ างการบริ หาร
จัดการภาครัฐที่ดี มีจานวนควรพัฒนาองค์ความรู๎เพื่อ
นามาปรับปรุงระบบการทางาน ให๎สามารถวางแผนงาน
เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวสามารถรองรับกับเหตุการณ์
ตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นได๎อยํางรวดเร็ว
1) ควรมี การปรั บปรุ งเรื่ องกฎระเบี ยบในการ
บริ ห ารจั ดการโครงการให๎ มี ความยื ดหยุํ น คลํ องตั ว
มากยิ่งขึ้น เพื่อให๎ สามารถดาเนินงานได๎อยํ างถูกต๎อ ง
ครบถ๎วน และมีประสิทธิภาพ สามารถให๎บริการได๎ตาม
เปูาหมายที่กาหนด
ผลการดาเนินโครงการดังกลําวข๎างต๎นประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบั นฯ มี ภาพรวมในการ
ดาเนินงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่สามารถ
สรุปผลข๎อมูลรายได๎และคําใช๎จํายได๎ ดังนี้
1. สถาบั นฯ มี รายได๎ จากผลการด าเนิ นงาน
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้ งสิ้ น จานวน
193,863,130.39 บาท (ลดลงจากปีที่แล๎ว ซึ่งมีรายได๎
225,547,485.58 บาท คิ ดเป็ น ร๎ อยละ 14.05) โดย
แหลํ งที่มาของรายได๎ ประกอบด๎วยรายได๎จากการให๎
บริ การวิ ชาการ ซึ่ งเกิ ดจากการด าเนิ นงานโครงการ
พั ฒ นานั ก บริ ห ารการเปลี่ ยนแปลงรุํ น ใหมํ (นปร.)
โครงการฝึ กอบรม และโครงการวิจัยและที่ปรึกษาซึ่ง
เป็นโครงการที่ดาเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมารวมถึง
โครงการที่ได๎ลงนามข๎อตกลงการใช๎บริการและการให๎
บริการหรือสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมตลอด
ถึงดอกเบี้ยและรายได๎อื่น ๆ ด๎วย
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2. สถาบันฯ มีคําใช๎จํายจากการดาเนินงานประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 186,512,124.97 บาท
(ลดลงจากปี ที่ แล๎ วซึ่ งมี คํ าใช๎ จํ ายจากการด าเนิ นงาน
187,136,982.51 บาท คิดเป็นร๎อยละ 0.33)
3. คําใช๎จํายสถาบันฯ ใน ข๎อ 2. ได๎รวมคําใช๎จําย
ประเภทคํา ใช๎จํา ยโครงการตามมติค ณะกรรมการ
อานวยการฯ ซึ่งเป็นคําใช๎จํายที่จํายจากบัญชีทุนสะสม
(รายได๎สู งกวําคําใช๎จํา ยสะสม) ของสถาบัน ฯ โดย
คํา ใช๎จ ํา ยดังกลําวเป็ นคําใช๎ จํ ายในการจั ดกิจกรรมที่

เป็ นคุ ณประโยชน์ ของการด าเนิ นงานสถาบั นฯ และ
สอดคล๎ องกั บวั ตถุประสงค์ ของสถาบั นฯ จ านวนเงิ น
3,774,043.97 บาท (ลดลงจากปี ที่ แล๎ วซึ่ งมีจ านวน
เงิน 7,630,825.00 บาท)
ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 7,351,005.42 บาท
(คานวณจากรายรับในข๎อ 1 และหั กด๎วยคําใช๎จํายใน
ข๎อ 2) ข๎างต๎น
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถาบันฯ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.

ที่อยู่ของสถาบันฯ
เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เบอร์ติดต่อสถาบันฯ
ล

0-2143-7908

0-2143-7909

ติดตามสถาบันฯได้ท…
ี่

Qr code IGP

http://www.igpthai.org

http://www.facebook.com/igpthai
.org
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ลักษณะการประกอบการ
11.1 ความเป็นมา
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหนํวยงานกลาง ซึ่งมี
บทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ ได๎จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion) ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20
มกราคม พ.ศ. 2547 โดยมีการแปลงสภาพหนํวยงานในสานักงาน ก.พ.ร.มาเป็นสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 ซึ่งสถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่
มิใชํสํวนราชการตามนัยมาตรา 16 แหํงกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2545 โดยเป็นหนํวย
บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ในการกากับดูแลของสานักงาน ก.พ.ร. โดยมีหน๎าที่ใน
การให๎บริการทางวิชาการแกํสานักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก และสํวนราชการอื่น หนํวยงานของรัฐและเอกชนเพื่อ
สํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยอาศัยการสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือของภาคการศึกษา หนํวยงานของรัฐและหนํวยงานเอกชนทั้งในและตํางประเทศเพื่อนามาพัฒนาเป็นองค์
ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหมํ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง
วัตถุประสงค์หลักของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎แกํ
1. เพื่อสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
2. เพื่อสํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
เพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
3. เพื่อสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชน
เพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
4. ให๎บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
วิสัยทัศน์
“เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นเลิศ
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ทาหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน”
พันธกิจ
พันธกิจหลักของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎แกํ
1. เป็นผู๎นาในเรื่ององค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
2. ทาการวิจัยด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
3. พัฒนาความพร๎อมของบุคลากร เครื่องมือ ระบบ และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด๎านการ
พัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
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4. ถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
5. เป็นแหลํงอ๎างอิงเฉพาะด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
6. สร๎างเครือขํายด๎านการพัฒนาระบบราชการ

1.2 โครงสร้างรายได้
แหลํงที่มาของรายได๎ในการดาเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ มาจากการให๎บริการ
ทางวิชาการ ทั้งด๎านงานวิจัยและพัฒนา การให๎คาปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี แกํสานักงาน ก.พ.ร
และสํวนราชการอื่น หนํวยงานภาครัฐและเอกชน โดยสานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัดจะกาหนด
เปู าหมายปริ มาณงานบริ การที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎ งให๎ สถาบันทราบลํว งหน๎าเป็นประจา
ทุกปีงบประมาณ
ทั้งนี้ ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันฯ มีผลประกอบการด๎านการเงิน ดังนี้
รายได้จากการดาเนินงานของสถาบันฯ
ประเภทบริการ
ปีงบประมาณ
ร้อยละ
ปีงบประมาณ
ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
%
โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ (นปร.)
โครงการฝึกอบรม*

52,219,526.00

23.15

46,595,692.00

24.04

ลดลง
10.77

36,290,240.00

16.09

30,175,550.00

15.57

โครงการวิจัย และที่
ปรึกษา
รายได๎อื่น**

135,283,427.75

59.98

115,616,841.50

59.64

1,754,291.83

0.78

1,475,046.89

0.76

225,547,485.58

100.00

ลดลง
16.85
ลดลง
14.54
ลดลง
15.92
ลดลง
14.05

รวม

193,863,130.39

100.00

ตารางที่ 1 แสดงรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
จากตารางที่ 1 แสดงให๎ เ ห็ น ถึ ง รายได๎ จ ากการด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ เปรี ย บเที ย บระหวํ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีรายได๎
193.86 ล๎ านบาท หรื อลดลงจากปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร๎อยละ 14.05 โดยมีรายได๎ล ดลงจาก
*
**

รายได๎โครงการของสถาบันฯ จัดทาเอง รวมอยูํในรายได๎ประเภทโครงการฝึกอบรม จานวนเงิน 20,804,000.00 บาท
รายได๎อื่นมีที่มาจากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน และรายได๎อื่นๆ
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการฝึกอบรม คิดเป็นร๎อยละ 16.85 รายได๎อื่น คิดเป็นร๎อยละ 15.92 โครงการวิจัย และที่ปรึกษาคิดเป็น
ร๎อยละ 14.54 และโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) คิดเป็นร๎อยละ 10.77
ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานของสถาบันฯ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561

ร้อยละ

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562

ร้อยละ

เพิ่มขึ้น/ลดลง
%

ต๎นทุนการให๎บริการ
คําใช๎จํายบุคลากร
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
คําสาธารณูปโภค
คําเสื่อมราคาและคําตัดจาหนําย
คําใช๎จํายโครงการตามมติ
คณะกรรมการอานวยการ
คําใช๎จํายอื่น

161,644,353.37
13,441,232.73
3,664,156.53
195,537.03
73,253.75
484,629.95
7,630,825.00

86.38
7.18
1.96
0.10
0.04
0.26
4.08

164,933,506.31
13,125,126.06
3,876,997.80
181,688.29
89,395.91
525,125.55
3,774,043.97

88.43
7.04
2.08
0.10
0.05
0.28
2.02

เพิ่มขึ้น 2.03
ลดลง 2.35
เพิ่มขึ้น 5.81
ลดลง 7.08
เพิ่มขึ้น 22.04
เพิ่มขึ้น 8.36
ลดลง 50.54

2,994.15

0.00

6,241.08

0.00

เพิ่มขึ้น 108.44

รวม

187,136,982.51

100.00

186,512,124.97 100.00

หมวด

ลดลง 0.33

ตารางที่ 2 แสดงคําใช๎จํายจากการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562
จากตารางที่ 2 แสดงถึงคําใช๎จํายจากการดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
– 2562 พบวํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต๎นทุนการให๎บริการยังคงมีสัดสํวนสูงสุด คือ มีสัดสํวนร๎อยละ 88.43
รองลงมา ได๎แกํ คําใช๎จํายบุคลากร คําใช๎สอยโครงการตามมติคณะกรรมการอานวยการฯคําเสื่อมราคาและคําตัดจา
หนําคําวัสดุ คําสาธารณูปโภค และคําใช๎จํายจากการบริจาค ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า สถาบันฯ มี อัตราส่วนร้อยละที่เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย
จากการดาเนินงานประเภท ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย ค่าใช้สอย และต้นทุน
การให้บริการ สาหรับค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงานที่มีอัตราส่วนร้อยละที่ ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายโครงการตามมติ
คณะกรรมการอานวยการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายบุคลากร
ทั้ งนี้ ค่ าใช้ จ่ า ยจากการด าเนิ นงานของสถาบั นฯ ข้ างต้ น ในหมวดค่ าใช้ จ่ ายโครงการตามมติ
คณะกรรมการอานวยการฯ เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากบัญชีทุนสะสม (รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม) ของสถาบันฯ
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ของการดาเนินงานสถาบันฯ
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด สํ ว นรายได๎ จ ากการด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
มี ร ายได๎ ล ดลงจากปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ร๎ อ ยละ 14.05 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บสั ด สํ ว นคํ า ใช๎ จํ า ยจาก
การดาเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคําใช๎จํายลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร๎อยละ 0.33
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนํวย : บาท
ประเภทบริการ

ปี 2558
รายได้

ปี 2559
ร้อยละ

รายได้

ปี 2560
ร้อยละ

รายได้

ปี 2561

ปี พ.ศ. 2562

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

1. โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่น
ใหม่

41,055.580.00

23.15

46,360,320.00

31.90

40,108,387.00

23.81

42,219,526.00

23.15

46,595,692.00

24.04

2. โครงการฝึกอบรม

12,451,900.00

7.02

10,312,800.00

7.10

23,849,500.00

14.16

36,290,240.00

16.09

30,175,550.00

15.57

3. โครงการวิจัยและที่
ปรึกษา

122,273,546.67

68.93

87,384,621.00

60.14

103,177,509.75

61.24

135,283,427.75

59.98

115,616,841.50

59.64

1,595,767.92

0.90

1,255,619.78

0.86

1,347,012.99

0.80

1,754,291.83

0.78

1,475,046.89

0.76

4. รายได้อื่นๆ

รวม

177,376,794.59 100.00 145,313,360.78 100.00

168,482,409.74 100.00 225,547,485.58 100.00

193,863,130.39 100.00

ตารางที่ 3 แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทบริการ

หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สัดสํวนรายได๎สถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562
ร้อยละ

ประเภทบริการ

แผนภาพที่ 1 แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทบริการ
นอกจากนี้ สัดสํวนรายได๎ของสถาบันฯ แตํละบริการ ระหวํางเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน
2562 สามารถสรุปสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานดังปรากฏในตารางที่ 4 และ แผนภาพที่ 1 โดยคําใช๎จํายจาก
การดาเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางเดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนตุลาคม 2562 สามารถสรุปได๎ดังปรากฏใน
ตารางที่ 5
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บรายได๎ ร ะหวํ า งปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 และปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
นั้นรายได๎รวมของสถาบันฯ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร๎อยละ 14.05 โดยมีรายได๎ที่ลดลงจากปี
ที่ผํานมาทุกประเภท ได๎แกํ รายได๎จากโครงการฝึกอบรม รายได๎อื่น โครงการวิจัยและที่ปรึกษา และโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) ซึ่งมีรายได๎ลดลง ร๎อยละ 16.85 15.92 14.54 และ 10.77
ตามลาดับ โดยมีรายละเอียด ดังปรากฏในตารางที่ 1
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแหลํงที่มาของรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบัน ฯ สามารถจาแนกได๎
เป็น 2 กลุํมตามประเภทผู๎รับบริการ ได๎แกํ รายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานต๎นสังกัด คือ สานักงาน ก.พ.ร.
และรายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 2
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนํวย : บาท
แหล่งที่มาของ
รายได้

ปี 2558
รายได้

ปี 2559
ร้อยละ

รายได้

ปี 2560
ร้อยละ

รายได้

ปี 2561
ร้อยละ

รายได้

ปี 2562
ร้อยละ

รายได้

ร้อยละ

หน่วยงานต้นสังกัด (สานักงาน ก.พ.ร)

โครงการ นปร.
โครงการ
ฝึกอบรม
โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา
รวม

41,055,580.00

46,360,320.00

40,108,387.00

52,219,526.00

46,595,692.00

3,024,050.00

2,200,000.00

3,212,000.00

6,306,240.00

0.00

70,734,646.67

36,927,191.00

80,654,239.75

118,967,427.75

114,814,276.67

65.32

85,487,511.00

59.34

123,974,626.75

74.18

177,493,193.75

70,345,600.50
79.31

116,941,292.50

60.78

หน่วยงานอื่น ๆ

โครงการ
ฝึกอบรม
โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา
รวม

60,966,750.00

34.68

58,570,230.00

40.66

43,160,770.00

25.82

46,300,000.00

20.69

75,446,791.00

39.22

รวมทั้งสิ้น

175,781,026.67

100.00

144,057,741.00

100.00

167,135,396.75

100.00

223,793,193.75

100.00

192,388,083.50

100.00

9,427,850.00

8,112,800.00

20,637,500.00

29,984,000.00

30,175,550.00

51,538,900.00

50,457,430.00

22,523,270.00

16,316,000.00

45,271,241.00

ตารางที่ 4 สัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนํวยงานต๎นสังกัด
(สานักงาน ก.พ.ร.)
116,941,292.50 บาท
หนํวยงานอื่นๆ
75,446,791.00 บาท

แผนภาพที่ 2 แสดงสัดสํวนรายได๎จากการดาเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แหลํงที่มาของรายได๎จากการดาเนินงานของสถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได๎มาจากการ
ให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อยละ 60.78 และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่น ๆคิดเป็น
ร๎อยละ 39.22 โดยพบวํา สัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. ลดลงจากปีที่ผํานมาทุกประเภท
โครงการ ได๎ แ กํ โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุํ น ใหมํ (นปร.) จากโครงการฝึ ก อบรม และ
โครงการวิจัย และที่ป รึก ษา ในขณะที่ร ายได๎จ ากการให๎บ ริก ารแกํห นํว ยงานอื่น ๆ ในประเภทโครงการ
ฝึกอบรมมีสัดสํวนที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผํ านมา
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วย : บาท
ประเภทค่าใช้จ่าย
ในการดาเนินงาน

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ค่าใช้จ่าย

ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย

ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย

ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย

ร้อยละ

ค่าใช้จ่าย

ร้อยละ

1. ต้นทุนการให้บริการ
2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
3. ค่าใช้สอย
4. ค่าวัสดุ
5. ค่าสาธารณูปโภค
6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
7. ค่าใช้จ่ายโครงการตามมติ
คณะกรรมการอานวยการ

146,400,997.11
7,036,673.89
2,265,651.10
170,184.61
148,712.78
376,511.90
1,284,612.35

92.84
4.46
1.44
0.11
0.09
0.24
0.81

129,158,591.43
8,503,055.18
3,280,409.94
98,335.34
115,092.53
397,047.66
2,702,773.36

89.45
5.89
2.27
0.07
0.08
0.27
1.87

145,007,815.23
11,872,672.74
3,636,333.87
149,817.03
84,686.04
359,671.38
83,294.00

89.96
7.37
2.26
0.09
0.05
0.22
0.05

161,644,353.37
13,441,232.73
3,664,156.53
195,537.03
73,253.75
484,629.95
7,630,825.00

86.38
7.18
1.96
0.10
0.04
0.26
4.08

164,933,506.31
13,125,126.06
3,876,997.80
181,688.29
89,395.91
525,125.55
3,774,043.97

88.43
7.04
2.08
0.10
0.05
0.28
2.02

8. ค่าใช้จ่ายอื่น
รวม

0.00
0.0
157,683,343.74 100.00

131,877.35 0.09
144,387,182.79 100.00

0.00 0.00
161,194,290.29 100.00

2,994.15 0.00
6,241.08 0.00
187,136,982.51 100.00 186,512,124.97 100.00

ตารางที่ 5 แสดงประเภทคําใช๎จํายจากการดาเนินงานของสถาบันฯ
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14

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1.3 เป้าหมายการดาเนินงาน
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มีเปูาหมายการดาเนินงานที่มุํงหวัง
ใน 3 - 5 ปีข๎างหน๎า ที่จะปรับตัวไปสูํการเป็น Excellent
Center เพื่ อสํ งเสริ มให๎ ประเทศไทยมี หนํ วยงานที่ มี
ลักษณะเป็น Good Governance Excellent Center
ที่จะสํงเสริมให๎การพัฒนาระบบราชการไทยมีการนา
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิ
บาลมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นหลักการ
ที่ส าคัญของทุ กองค์ กรที่จะทาให๎ การบริ หารจัดการ
องค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี มี
ระบบมีความโปรํ งใสมีมาตรฐานในการปฏิ บัติงานมี
ความคลํ อ งตั ว สถาบั น ฯ จึ ง ได๎ ว างเปู า หมายการ
ดาเนินงาน ดังนี้
1) สถาบั น ฯ มี คุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะเป็ น Good
Governance Excellent Center ของประเทศไทยได๎
และต๎องพัฒนาการหารายได๎ให๎ครอบคลุมคําใช๎จํายใน
การบริหารจัดการ เพื่อเป็น Center of Excellence
ด๎ าน Good Governance ของประเทศไทย และ
เป็ น SDU ต๎ น แบบในการให๎ บ ริ ก ารด๎ า น Good
Governance ที่จะชํวยสํงเสริมและดาเนินการให๎เกิด
ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐ กับหนํวยงาน
ภาคเอกชนและประชาชนเพื่ อ พั ฒ นาเรื่ อ ง Good
Governance ในแตํละภาคสํวนให๎ดีขึ้น
2) สถาบั น ฯ ได๎ ว างเปู าหมายที่ จ ะต๎ องมี การ
พัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ และรูปแบบการ
บริการให๎เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพื่อให๎ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระบวนงาน โครงสร๎าง และบุคลากรให๎พร๎อมรองรับ
การเป็ นศูนย์ ความเป็ นเลิ ศในด๎านการบริ หารกิจการ
บ๎านเมืองทีด่ ีชั้นนาของประเทศไทย

3) วิจั ยและพั ฒนาองค์ความรู๎ ด๎ านการพั ฒนาระบบ
ราชการ และการบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี
เพื่อนาเสนอตํอสานักงาน ก.พ.ร. และหนํวยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ เพื่อจัดตั้งเป็นโครงการในอนาคตพัฒนา
บุคลากรด๎านวิชาการให๎เป็นผู๎เชี่ยวชาญสหสาขาวิชา
จัดทาฐานข๎อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ด๎ า นการพั ฒ นาระบบราชการสร๎ า งเครื อ ขํ า ยกั บ ที่
ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร พัฒนาองค์ความรู๎ ด๎าน
การบริ หารกิ จการบ๎ านเมืองที่ดี เพื่ อถํ ายทอดให๎ กั บ
หนํวยงานวิจั ยพัฒนาจากกลุํ มนั กวิจั ยที่เป็น Expert
Team ภายนอกในเบื้องต๎น
4) การพัฒนาด๎านประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ
เพื่อสํงเสริมให๎เป็นที่รู๎จักในทุกภาคสํวน เพื่อสนับสนุน
การเป็ น ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ด๎ า นการบริ ห ารกิ จ การ
บ๎ า นเมื อ งที่ ดี ข องประเทศ โดยการพั ฒ นาระบบ
ฐานข๎อมูล E - library และเว็บไซต์ Best Practices
เผยแพรํผลงานด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของ
สถาบันฯ ให๎เป็นที่รู๎จัก สร๎างภาพลักษณ์องค์กรสถาบัน
ฯ ให๎ กลุํ มลู กค๎ าเปูาหมายและหนํวยงานภายนอกได๎
รับรู๎วําเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการ
บ๎ านเมื องที่ ดี ชั้ นน าของประเทศไทย และเพิ่ ม ชํ อ ง
ทางการประชาสัมพันธ์หนํวยงาน
5) ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การของ
สถาบันฯ ให๎เกิดการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ตํ อการให๎ บริ การเพื่ อรั กษาผู๎ ปฏิ บั ติ งานที่ มี อยูํ และ
ดึ งดู ดกลุํ มนั กวิ จั ยที่ เป็ นพั นธมิ ตรกั บสถาบั นฯ และ
ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บและข๎ อ ปฏิ บั ติ ใ นการ
ท างาน พั ฒนาโครงสร๎ างองค์ กร คํ าตอบแทน และ
เตรียมพร๎อมบุคลากรให๎มีความคลํองตัวในการทางาน
เพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิศพัฒนาความคลํองตัวใน
การทางานให๎ มากขึ้น แก๎ปัญหาระเบียบด๎านการเงิน
การวิ จั ยพั ฒ นาองค์ ค วามรู๎ ด๎ า นการบริ ห ารกิ จ การ
บ๎านเมืองที่ดีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด๎าน
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีใหมํ ๆ ในอนาคตตํอไป
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1.4 ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ
การปฏิ รู ป ระบบราชการขนาดใหญํ ใ นปี
พ.ศ. 2545 เริ่มต๎นจากการปรับเปลี่ยนกระบวน การ
บริ ห ารงานภาครั ฐและการปรั บปรุ งโครงสร๎ างสํ ว น
ราชการ ท าให๎ มี การปรั บ ปรุ งแก๎ ไขกฎหมายวํ าด๎ ว ย
ระเบียบบริหารราชการแผํ นดินและกฎหมายวําด๎วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีผลบังคับใช๎มา
ตั้งแตํวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต๎นมา โดยเฉพาะ
การน าหลั กการบริ หารกิ จการบ๎ านเมืองที่ดี หรือธรร
มาภิบาล (Good Governance) และการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหมํ (New PublicManagement) เข๎ามา
ประยุกต์ใช๎ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏ
ใน มาตรา 3/1 ของพระราชบั ญญัติระเบี ยบบริหาร
ราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีหลักการ
สาคัญคือ การบริหารราชการแผํนดินต๎องเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจ
ของรัฐมีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการตามหลักการ
บริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี โ ดยเฉพาะอยํ า งยิ่ ง ให๎
คานึ งถึงความรั บผิ ดชอบของผู๎ ปฏิบั ติงานการมีสํ วน
รํ ว มของประชาชน การเปิ ด เผยข๎ อ มู ล การติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให๎เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ ดั งกลํ าว จึ งได๎ มี การประกาศใช๎
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อให๎สํวนราชการ
และข๎าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 50/1 ในการปฏิบัติ
ราชการของสํ ว นราชการภายในกรมถ๎ าการปฏิ บั ติ
ราชการใดของสํวนราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการ
ให๎ บริ การหรื อมีการให๎ บริ การเกี่ยวเนื่ องอยูํ ด๎วยและ
หากแยกการบริ ห ารออกเป็ น หนํ ว ยบริ การรู ปแบบ
พิเศษจะบรรลุ เปู าหมายตามมาตรา 3/1 ยิ่ งขึ้น สํวน
ราชการดังกลําว โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จะแยกการปฏิ บั ติ ราชการในเรื่ องนั้ น ไปจั ดตั้ งเป็ น

หนํวยบริ การรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิ ใชํเป็นสํ วนราชการ
หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ แตํ อ ยูํ ใ นก ากั บ ของสํ ว นราชการ
ดั ง กลํ า วก็ ไ ด๎ ทั้ ง นี้ ให๎ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ให๎ หนํวยบริการรูปแบบพิเศษมี หน๎าที่
ปฏิบัติงานให๎กับสํวนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหนํวย
บริการรูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจ
อื่นของสํวนราชการดังกลําวตามที่ได๎รับมอบหมายและ
อาจให๎บริการแกํสํวนราชการอื่น หนํวยงานของรัฐหรือ
เอกชนแตํต๎องไมํกระทบกระเทือนตํอภารกิจอันเป็น
วัตถุประสงค์แหํงการจัดตั้ง
การจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษแตํเดิมอาศัย
อานาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 11 (8) แหํงพระราช
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 โดย
การวางระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหาร
งานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 ตํอมา
เพื่อ ให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษเป็นหนํวยงานที่จัดตั้ง
ขึ้ นตามกฎหมาย พระราชบั ญญั ติ ระเบี ยบบริ ห าร
ราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 จึงได๎บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษไว๎ในมาตรา
40/1 โดยให๎สํวนราชการภายในกรมที่มีลักษณะเป็นงาน
ให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วย และหาก
แยกงานบริหารออกเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษแล๎ว
จะชํวยให๎ บรรลุ เปู าหมายตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดียิ่งขึ้น สํวนราชการดังกลําว
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติ
ราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหนํวยบริการรู ปแบบ
พิเศษ ซึ่งมิใชํเป็นสํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตํอยูํใน
กากับของสํวนราชการก็ได๎
ประกาศ ก.พ.ร. เรื่ อ งการแปลงสภาพของ
สถาบั น สํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี
ส านั กงาน ก.พ.ร. เป็ น หนํ ว ยบริ การรู ปแบบพิ เศษ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2547 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 ได๎มีการพิจารณา
มี มติ เห็ นชอบในหลั กการและแนวทางจั ดโครงสร๎ าง
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องค์กรรูปแบบที่ไมํใชํสํวนราชการ : หนํวยบริการรูปแบบ
พิเศษ โดยการดาเนินงานของสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีภารกิจเกี่ยวกับ
การให๎ บริ การส านั กงาน ก.พ.ร. เป็ นหลั ก ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์แกํการให๎บริการสาธารณะได๎อยํางกว๎างขวาง
กํอให๎เกิดความคลํองตัว คุ๎มคํา และสามารถลดคําใช๎จําย
ภาครัฐลงได๎ ตลอดจนสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหาร
จั ดการภาครั ฐพัฒนาความ รํ วมมือระหวํ างหนํ วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร๎างการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดี
ในการขับเคลื่อนและผลักดันให๎ระบบราชการ
บรรลุ ตามเจตนารมณ์ ของมาตรา 3/1 แหํ งพระราช
บัญญัติดังกลําว สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาระบบ
ราชการให๎ดาเนินไปอยํางตํอเนื่องและบังเกิดผลอยําง
เป็ น รู ป ธรรม ดั งจะเห็ นได๎ จ ากแผนยุ ทธศาสตร์ การ
พั ฒ นาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2562 อั น
ประกอบด๎วย ยุทธศาสตร์ 7 ประการ ได๎แกํ

1. การสร๎างความเป็นเลิศในการให๎บริการประชาชน
2. การพั ฒนาองค์ การให๎ มี ขี ดสมรรถนะสู งและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของ
ภาครัฐให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณา
การ
5. การสํ งเสริมระบบการบริ หารกิจการบ๎านเมือง
แบบรํ วมกั น ระหวํ างภาครั ฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน
6. การยกระดับความโปรํงใสและสร๎างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการบริหารราชการแผํนดิน
7. การสร๎างความพร๎อมของระบบราชการไทย เพื่อ
เข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน
ทั้งนี้ เพื่อให๎สามารถบรรลุเปูาประสงค์หลักของ
การพัฒนาระบบราชการไทย 3 ประการ กลําวคือ
(1) สร๎างความเชื่อถือไว๎วางใจ (Trustworthy)
(2) พัฒนา สุขภาวะ (Healthy) (3) มุํงสูํความ
ยั่งยืน (Sustainable)

 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบทบาทของสถาบันฯ
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กาหนดหลักเกณฑ์
การบริหารราชการให๎มีเปูาหมายหลัก 7 ประการ ได๎แกํ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์
ตํอภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไมํมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จาเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของสํวนราชการให๎ทันตํอสถานการณ์ (6) ประชาชนได๎รับความสะดวก ตอบสนอง
ความต๎องการ และ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยํางสม่าเสมอ
ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
มีความจาเป็นที่จะต๎องมีหนํวยงานที่ทาหน๎าที่สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให๎สํวนราชการตําง ๆ มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ทั้งในด๎านองค์ความรู๎ในการบริหารงาน
ภาครั ฐ การบริ หารงานบุ คคล การพั ฒนานั กบริ หารที่ มี ขี ดสมรรถนะพิ เศษในการเป็ นผู๎ น าการเปลี่ ยนแปลง
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การให๎คาปรึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบ มาตรการ และเครื่องมือการบริหาร
ตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนาเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการเสริมสร๎างการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่งสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีบทบาทในการสนับสนุน
ตํอภารกิจของสานักงาน ก.พ.ร. ดังกลําวมาโดยตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผํานมา

17

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
เพื่ อ ให๎ ก ารด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ เป็ น ไปโดยมี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน โปรํ ง ใส สามารถติ ด ตาม
ตรวจสอบวัดผลได๎ และมีความสอดคล๎องกับทิศทางการดาเนินงานของสานักงาน ก.พ.ร. สถาบันฯ ได๎กาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558– 2562 มีรายละเอียดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนานวัตกรรม เพิ่มประสิทธิภาพ และรูปแบบการบริการให๎เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ
ด๎านการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพื่อให๎ ประเทศไทย
มีการพัฒนาอยํางยั่งยืน
กลยุทธ์ 1 ) พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร๎าง และบุคลากร ให๎พร๎อมรองรับการเป็น ]
ศูนย์ความเป็นเลิศ ในด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นนาของประเทศไทย
2) วิจัย และพัฒ นาองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารกิจการ
บ๎ า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ น าเสนอตํ อ ส านั ก งาน ก.พ.ร. และหนํ ว ยงานภาครั ฐ อื่ น ๆ
เพื่อจัดตั้งเป็นโครงการในอนาคต
3) พัฒนาบุคลากรด๎านวิชาการให๎เป็นผู๎เชี่ยวชาญสหสาขาวิชา
4) จัดทาฐานข๎อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด๎านการพัฒนาระบบราชการ
5) สร๎างเครือขํายกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร
6) พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อถํายทอดให๎กับหนํวยงาน
วิจัยพัฒนาจากกลุํมนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต๎น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ เพื่อให๎เป็นที่รู๎จักจากทุกภาคสํวน
เพื่อสนับสนุนการเป็นผู๎รับผิดชอบหลักด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศ
กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบฐานข๎อมูล E-library และเว็บไซต์ Best Practices
2) เผยแพรํ ผ ลงานด๎านการบริห ารกิ จการบ๎า นเมืองที่ ดีของสถาบันฯ ให๎ เป็นที่รู๎จั ก
3) สร๎างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายและหนํวยงานภายนอกได๎
รับรู๎วําเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นนาของประเทศ
ไทย
4) เพิ่มชํองทางการประชาสัมพันธ์หนํวยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การของสถาบั น ฯ ให๎ เ กิ ด การบู ร ณาการเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพตํอการให๎ บริการเพื่อรักษาผู๎ ปฏิบัติงานที่มีอยูํและดึงดูดกลุํ มนักวิจัย
ที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให๎นางานโครงการมาผํานสถาบันฯ เพิ่มมากขึ้น
กลยุทธ์ 1) ปรับปรุงระเบียบและข๎อปฏิบัติในการทางาน พัฒนาโครงสร๎างองค์กร คําตอบแทน
และเตรียมพร๎อมบุคลากรให๎มีความคลํองตัวในการทางานเพื่อรองรับศูนย์ความ
เป็นเลิศ
2) แยกบทบาทคณะกรรมการอานวยการฯและการบริหารภายในให๎ชัดเจน
เพื่อเพิ่มความคลํองตัวในการทางานให๎มากขึ้น
3) แก๎ปัญหาระเบียบด๎านการเงินและการพัสดุ
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4) จัดหาแหลํงเงินทุนในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
ต๎น แบบ การพัฒ นาผลิ ต ภั ณฑ์ และบริ การด๎ า นการบริห ารกิจ การบ๎า นเมื องที่ ดี
ใหมํๆ ในอนาคต และการบริหารจัดการ
สถาบันฯ ได๎ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว๎ เพื่อให๎สอดคล๎องกับทิศทางการดาเนินงานของ
สานักงาน ก.พ.ร. ภายใต๎ความเชื่อมโยงกับทุกมิติทั้ง 4 มิติ เพื่อนาไปสูํผลลัพธ์ที่ต๎องการที่จะแสดงทิศทางและ
การเชื่อมโยงเปูาหมายตําง ๆ ของสถาบันฯ ในแตํละด๎านได๎อยํางเป็นรูปธรรม และถํา ยทอดกลยุทธ์ไปสูํบุคลากร
ของสถาบันให๎มีความเข๎าใจได๎อยํางชัดเจน ที่จะทาให๎ทั้งผู๎บริหารและบุคลากรสามารถนายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ให๎เกิดผลได๎อยํางแท๎จริง (แผนภาพที่ 3) ดังนี้
1. มิติด๎านการพัฒนาองค์กร ประกอบด๎วยการพัฒนาระบบบริหาร โดยการจัดหาเครือขําย
พันธมิตรที่ปรึกษาและพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะของคณะที่ปรึกษาและผู๎ปฏิบัติงาน
ประจา การพัฒนากระบวนการ โดยการพัฒ นาระบบบัญชีการเงิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ติดตามผลการดาเนินงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศูนย์การจัดการความรู๎สนับสนุน
การสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี การพัฒนาความเป็นอิสระ โดยการระดมทุนจัดตั้งองค์กรที่สนับสนุน
สํงเสริมการพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตลอดจนพัฒนาการปรับปรุงโครงสร๎างองค์กรและบุคลากร
เพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ
2. มิ ติ ด๎ า นกระบวนการภายใน ประกอบด๎ ว ยการพั ฒ นาระบบราชการ โดยสนั บ สนุ น
สานักงาน ก.พ.ร. ในการให๎บริการทางวิชาการ การทดลองนวัตกรรมทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การให๎คาปรึกษาการพัฒนาองค์การ โดยรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนในการวิจัย
และพัฒนาให๎คาปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎าน Good Governance
โดยการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎แบบมาตรการและเครื่องมือการบริหารที่เป็นนวัตกรรมในการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี การสร๎างประชาคมเครือขํายด๎าน Good Governance โดยการพัฒนาเครือขํายความรํวมมือใน
การสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองให๎เ ป็นสถาบันทางสังคม การพัฒนารูปแบบการบริหารหนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษ โดยพัฒนาและเผยแพรํความรู๎และตัวอยํางประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารงานหนํวย
บริการรูปแบบพิเศษ
3. มิติด๎านคุณภาพ ประกอบด๎ว ยการให๎ บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. โดยริเริ่มนวัตกรรม
ทางการบริ ห ารและสํ ง เสริ ม เผยแพรํ ก ารพั ฒ นาระบบราชการตามนโยบาย มาตรการและยุ ท ธศาสตร์
อยํางมีประสิทธิผล สํวนราชการที่รับบริการ ได๎รับคาปรึกษาและบริการทางวิชาการที่นาไปสูํการพัฒนาการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี มีนวัตกรรมในการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมื องที่ดี
ได๎เผยแพรํและนาไปสูํการยกระดับการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ของสํวนราชการ
มีเวทีสาหรับประชาคมผู๎ปฏิบัติและเครือขํายการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หนํวย
ให๎บริการรูปแบบพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสํวนราชการตําง ๆ มีการเผยแพรํผลงานด๎านการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี และพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
4) มิติด๎านประสิทธิผลชํวยทาให๎การพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีใ นสํวนราชการ
ดาเนิน การได๎สาเร็ จลุ ลํ ว งตามแผนปฏิบั ติการที่กาหนดไว๎ ตลอดจนทาให๎ ระบบบริห ารราชการแผํ นดินของ
ประเทศไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและสร๎างประโยชน์สุขให๎เกิดกับประชาชน
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แผนภาพที่ 3 ความเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์สถาบันฯ กับยุทธศาสตร์สานักงาน ก.พ.ร.
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ตารางที่ 6 แสดงโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากสานักงาน ก.พ.ร. ที่ดาเนินการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของสานักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
ความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน

แผนงานโครงการ

1) โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz
Box) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนาระบบต๎นแบบการให๎บริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับงานบริการหรือใบอนุญาตที่มีความพร๎อม ครอบคลุมการให๎ข๎อมูลผู๎ รับบริการอยําง
ถูกต๎อง ครบถ๎วน การออกแบบคาขอแบบบูรณาการ (Single Form) หน๎าจอการแสดงผล รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู๎ใช๎งาน
รูป แบบการเชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูล และระบบการให๎บริการทางอิเล็ กทรอนิกส์ ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎ สามารถ
ให๎บริการประชาชนและผู๎ประกอบการได๎ รวมทั้งเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (Systematic Architecture)
การให๎บริการด๎านการออกหนังสื อรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารตําง ๆ แบบเบ็ดเสร็จ เชื่อมโยงเข๎ากับแพล็ตฟอร์มกลาง
ตําง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งได๎แกํ ระบบการยืนยันตัว ตนกลาง ระบบการรับจํายเงิน และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจน
เพื่อขยายผลการให๎บริการระบบต๎นแบบการให๎บริการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารตําง ๆ ที่ได๎ดาเนินการไป
แล๎วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให๎สามารถให๎บริการแกํประชาชนและผู๎ประกอบการ
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด
2) โครงการสํ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบการให๎ บ ริ ก ารของหนํ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการอ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐพัฒนา
ระบบการให๎บริการเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขํงขันในการประกอบธุรกิจ
ของประเทศไทย
3) โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎หนํวยงานของรัฐ
พัฒ นาระบบการให๎ บริการประชาชนให๎มีประสิ ทธิภ าพและคุณภาพ ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบการให๎บริการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
องค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ

แผนงานโครงการ

ประชาชนของหนํวยงานของรัฐ รวมทั้งเพื่อสร๎างขวัญกาลังใจและเชิดชูเกียรติหนํวยงานของรัฐที่พัฒนาระบบการให๎บริการได๎
อยํางโดดเดํน และสนับสนุนให๎ได๎รับรางวัลในระดับสากล
4) โครงการพัฒนาแนวทางการให๎บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปรํงใส มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการ
ดาเนินงานตามคูํมือสาหรับประชาชนของหนํวยงานของรัฐ เพื่อนาไปปรับปรุงการให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎ดุลย
พินิ จ และสร๎า งให๎ เกิดความโปรํงใสยิ่ง ขึ้น รวมทั้งเพื่อส ารวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็ นของประชาชนและ
ภาคเอกชนตํอการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ ตลอดจนสํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐอานวยความสะดวกให๎กับประชาชน
ได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
1) โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างวัฒนธรรมการ
ทางานรํวมกันระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนางานบริการ รวมทั้งเพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐ
ตระหนั ก ถึ ง ความจ าเป็ น ของการสร๎ า งนวั ต กรรมเพื่ อ น ามาพั ฒ นางานบริ ก ารที่ รั บ ผิ ด ชอบ ปรั บ เปลี่ ย นกระบวนทั ศ น์
(Mindset) การทางานของข๎าราชการในการพัฒนางานบริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนเพื่อพัฒนาเครื่องมือ
และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎
หนํวยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาองค์การสูํระบบราชการ 4.0 และเตรียมความพร๎อมด๎านการตรวจรับรองสถานะการ
เป็นระบบราชการ 4.0 รวมทั้งเพื่อตรวจประเมินหนํวยงานภาครัฐเพื่อรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ตลอดจน
พัฒนาเครือขํายการเป็นระบบราชการ 4.0
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวาง
ระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ

แผนงานโครงการ

-

1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
ขององค์การมหาชนให๎เป็นไปเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2) โครงการประเมิน ประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บัติ ราชการของสํ ว นราชการและจัง หวัด ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนั บสนุนกลไก การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนํวยงานของรัฐ ซึ่งได๎แกํ สํวนราชการ
และจังหวัด ให๎สามารถดาเนินงานได๎อยํางคลํองตัว มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบการ
ดาเนินงานของหนํวยงานของรัฐในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญของรัฐบาล การแก๎ไ ขปัญหาและการอานวยความสะดวกแกํ
ประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของหนํวยงาน ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
3) โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารราชการใน
ภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการบริหารราชการแผํนดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ได๎รูปแบบการ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่เหมาะสมกับบริบท ความพร๎อมศักยภาพ และเปูาหมายการพัฒนาในแตํละ
พื้นที่จังหวัด รวมทั้งเพื่อให๎ได๎แผนปฏิบัติการระบบบริหารงาน และการปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการในภูมิภาคในกระทรวง
นารํอง และนาไปขยายผลให๎เป็นไปตามเปูาหมายในระยะตํอไป
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ประเด็นยุทธศาสตร์ สานักงาน ก.พ.ร.

แผนงานโครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและประชาชน

1) โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับ
ประสิทธิภาพในการดาเนินการด๎านการเปิดระบบราชการของประเทศไทยไปสูํระดับสากล รวมทั้งสํงเสริมให๎ประเทศไทยเข๎า
รํวมเป็นสมาชิก OGP ตลอดจนสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยตํอองค์การระหวํางประเทศที่มีตํอการดาเนินงานของ
รัฐบาลในด๎านการเปิดระบบราชการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับ
ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน

-

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้าง
ความพร้อมของระบบราชการไทย
เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

-
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1.5 ข้อตกลงการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด
สานักงาน ก.พ.ร ได๎กาหนดเปูาหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎ง
ให๎สถาบันฯ ทราบลํวงหน๎าเป็นประจาทุกปีงบประมาณ ซึ่งในชํวงเวลาที่ผํานมาตั้งแตํเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561
ถึงเดือนกันยายน 2562 สานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันฯ ได๎ลงนามในข๎อตกลงการใช๎บริการ และการให๎บริการ
จานวน 13 โครงการ ดังนี้
 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
โครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุํ น ใหมํ เรี ย กชื่ อ ยํ อ วํ า โครงการ นปร.
มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Public Service Executive Development Program หรือ PSED โดยผู๎ที่ผํานโครงการจะ
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีความรู๎ ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง เนื่องจากผํานการพัฒนาอยํางเป็น
ระบบทั้งการถํายทอดความรู๎จากวิทยากรที่มากด๎วยประสบการณ์ รวมถึงการปฏิบัติราชการในหนํวยงานตําง ๆ โดยการ
สอนงานของผู๎บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาให๎ นปร. เป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงาน
ภาครัฐที่มีความสามารถ เป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner)
และนักปฏิบัติ (Operator) ได๎อยํางสมดุลมีความสามารถเป็นผู๎นาการเปลี่ยนแปลงทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ
และการบริหารจัดการองค์การโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นชํองทางใหมํในการดึงดูดบุคคล ที่มีความรู๎ความ สามารถสูง
เข๎าสูํระบบราชการ เพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่เกํงและดีและเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํน
ใหมํที่มีสมรรถนะครบครัน รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหาร
ภาครัฐตํอไป
โครงการพัฒนานักบริ ห ารการเปลี่ ยนแปลงรุํนใหมํ เป็นโครงการส าคัญที่ส ถาบันฯ ได๎รับ
มอบหมายจากส านั กงาน ก.พ.ร. ให๎ดาเนิ นการมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น
โครงการที่ดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และ
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 มีมติเห็นชอบในหลักการที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอให๎มีการดาเนินโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะสูง เข๎า
รับราชการและพัฒนาให๎เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐ มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิด
ที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนา/วางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator)
ได๎อยํางสมดุลมีความสามารถเป็นผู๎นาการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการและการ
บริหารจัดการองค์การ
เมื่ อ ด าเนิ น การไปได๎ 2 รุํ น แล๎ ว ได๎ ท าการประเมิ น ผลและเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณา
โดยคณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน 2551 มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ นหลั ก การให๎ ส านั ก งาน ก.พ.ร.
เป็ น ผู๎ รั บ ผิ ด ชอบดาเนิ น การโครงการพั ฒ นานัก บริห ารการเปลี่ ย นแปลงรุํน ใหมํ ตํ อไปให๎ เกิ ด ความตํ อ เนื่ อ ง
และบังเกิดผลตํอการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการปีละ 1 รุํน รุํนละประมาณ 60 คน เริ่มตั้งแตํปีงบประมาณ
พ.ศ. 2552 เป็ น ต๎ น ไป และให๎ เ ริ่ มด าเนิ น การทั น ที เมื่ อ คณะรั ฐ มนตรี มี มติ อ นุ มัติ โดยให๎ ส านั ก งาน ก.พ.ร.
ทาความตกลงกับสานักงบประมาณในเรื่องงบประมาณดาเนินการโครงการฯ
ในโครงการนี้ จัดให๎ มีเวทีในการรวบรวม ถํายทอดองค์ความรู๎ และประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริ ห ารภาครั ฐ ระหวํา งผู๎ บ ริ ห าร วิทยากรผู๎ ทรงคุ ณวุฒิ และนักบริห ารการเปลี่ ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อให๎
มีการบริหารองค์ความรู๎และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้งความรู๎ที่สั่งสมไว๎ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู๎
ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพื่อเสริมสร๎างขีดสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทย
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กลุํ ม เปู า หมายของผู๎ เ ข๎ารํ ว มโครงการ ได๎แกํ บุค คลที่ มีคุ ณสมบัติเ หมาะสมในการพั ฒ นา
เพื่ อ เป็ น ข๎ า ราชการที่ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น นั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุํ น ใหมํ ที่ ส ามารถเป็ น นั ก บริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐ จึงได๎แบํงและกาหนดคุณสมบัติเ ฉพาะของผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ เป็น 4 กลุํม
ได๎แกํ (1) เป็นกลุํมบุคคลผู๎เพิ่งสาเร็จการศึกษาและไมํมีประสบการณ์ในการทางาน (2) เป็นกลุํมข๎าราชการ (3)
เป็นกลุํมเจ๎าหน๎าที่ของรัฐประเภทตําง ๆ เชํน พนักงานราชการ หรือลูกจ๎างหนํวยงานของรัฐ เป็นต๎น (4) เป็น
กลุํมบุคคลทางาน ในบริษัทเอกชน หนํวยงาน หรือองค์การระหวํางประเทศ ซึ่งต๎องเป็นผู๎สาเร็จการศึกษาตั้งแตํ
ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตํางประเทศที่ได๎รับการรับรอง
อายุไมํเกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร สาหรับผู๎ที่จบปริญญาโท และหากสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ต๎องมีอายุไมํเกิน 35 ปี บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ จะได๎รับการบรรจุเป็นข๎าราชการ สังกัดสานักงาน ก.พ.ร. และพัฒนาเป็น
ระยะเวลา 22 เดือน โดยจะได๎รับการพัฒนาความรู๎ ความสามารถ และศักยภาพ จากการเรียนรู๎ภาควิชาการ
สลับกับการฝึกปฏิบัติราชการภายใต๎การดูแลของครูฝึกสอนงานที่เป็นหัวหน๎าหนํวยงานภาครัฐทั้งในสํวนกลาง
สํวนภูมิภาค และตํางประเทศ ซึ่งได๎แกํ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู๎วําราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต และฝึก
ปฏิบัติราชการกับผู๎บริหารของหนํวยงานภาคเอกชน ซึ่งโครงการนี้จะเน๎นการฝึกปฏิบัติราชการมากกวําการ
เรียนรู๎ทางวิชาการ จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให๎ได๎รับประสบการณ์ตรง ตั้งแตํระดับพื้นที่ จนกระทั่งระดับ
นานาชาติและยั งมีโอกาสแลกเปลี่ย นแนวคิด และประสบการณ์ระหวํางผู๎เข๎ารํว มโครงการด๎ว ยกัน และกับ
วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เมื่อผํานโครงการแล๎วจะได๎รับการจัดสรรไปปฏิบัติราชการในหนํวยงานที่มีความสาคัญ
เชิงยุทธศาสตร์ตํอไป
เมื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการหรือนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่สาเร็จการศึกษาจากโครงการ
จะมี ไ ปปฏิ บั ติ ง านในหนํ ว ยงานตํ า ง ๆ แล๎ ว การติ ด ตามและประเมิ น ผลโดยจะมี ก ารติ ด ตาม 1 ครั้ ง คื อ
เมื่อนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่ผํานการพัฒนาตามหลักสูตรเข๎าปฏิบัติงานในสํวนราชการที่มีความสาคัญ
เชิงยุทธศาสตร์ 12 เดือนแล๎ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการเปลี่ ยนแปลงของ
ข๎าราชการในโครงการฯ ตลอดจนติดตามการสนับสนุนของผู๎บริหารสํวนราชการในการเปิดโอกาสให๎ข๎าราชการได๎
แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังแผนภาพที่ 4

แผนภาพที่ 4 การดาเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
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ปัจจุบันสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎ดาเนินโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํมาทั้งสิ้น 13 รุํน มี นปร. ผํานโครงการแล๎วปฏิบัติราชการในหนํวยงานหนํวยงานที่มี
ความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 11 รุํน รวม 378 คน และอยูํระหวํางเข๎ารํวมโครงการอีก 2 รุํน จานวน 77 คน
สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ ได๎ลงนามในข๎อตกลงการใช๎บริการและ การให๎บริการในโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ จานวน 3 โครงการ ดังนี้
1) – 3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นชํองทางใหมํในการดึงดูดบุคคลผู๎มีความรู๎ ความสามารถเข๎าสูํระบบราชการเพื่อพัฒนาผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่เกํงและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด๎าน
เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator)
อยํางสมดุล รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐตํอไปและ
เพื่อให๎มีเวทีในการรวบรวมและถํายทอดองค์ความรู๎และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในระหวํางผู๎บริหาร
วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อให๎มีการบริหารองค์ความรู๎และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ทั้งความรู๎ที่สั่งสมไว๎กับตัว (Tacit Knowledge) และความรู๎ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพื่อเสริมสร๎างขีดสมรรถนะ
ในการบริหารรัฐของไทย
นอกจากนั้น สถาบันฯ ได๎ลงนามในข๎อตกลงการใช๎บริการและการให๎บริการในโครงการอื่น ๆ อีก จานวน 10
โครงการ ดังนี้
4) โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การขององค์ ก ารมหาชน มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อสํงเสริมและพัฒนาการบริหารงานขององค์การมหาชนให๎เป็นไปเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
5) โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลไก การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
หนํวยงานของรัฐ ซึ่งได๎แกํ สํวนราชการและจังหวัด ให๎สามารถดาเนินงานได๎อยํางคลํองตัว มีคุณภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเพื่อพัฒนาระบบการดาเนินงานของหนํวยงานของรัฐในการขับเคลื่อนภารกิจสาคัญ
ของรั ฐ บาล การแก๎ไ ขปั ญหาและการอานวยความสะดวกแกํประชาชนเพื่อเพิ่มศักยภาพของหนํว ยงานใน
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
6) โครงการยกระดั บ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ แก่ นิ ติ บุ ค คลแบบเบ็ ด เสร็ จ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายผลการพัฒนา
ระบบต๎นแบบการให๎บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับงานบริการหรือใบอนุญาตที่มีความ
พร๎อม ครอบคลุมการให๎ข๎อมูลผู๎ รับบริการอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน การออกแบบคาขอแบบบูรณาการ (Single
Form) หน๎าจอการแสดงผล รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู๎ใช๎งาน รูปแบบการเชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูล และระบบ
การให๎บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถให๎บริการประชาชนและผู๎ประกอบการได๎
รวมทั้งเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (Systematic Architecture) การให๎บริการด๎านการออกหนังสือ
รับรอง ใบอนุญาต และเอกสารตํา ง ๆ แบบเบ็ดเสร็จ เชื่อมโยงเข๎ากับแพล็ ตฟอร์มกลางตําง ๆ ของภาครัฐ
ซึ่งได๎แกํ ระบบการยืนยันตัวตนกลาง ระบบการรับจํายเงิน และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนเพื่อขยายผล
การให๎บริการระบบต๎นแบบการให๎บริการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารตําง ๆ ที่ได๎ดาเนินการไป
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แล๎ ว ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 และปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ให๎ ส ามารถให๎ บ ริ การแกํป ระชาชนและ
ผู๎ประกอบการครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด
7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมให๎
หนํ ว ยงานของรั ฐ พัฒ นาระบบการให๎บ ริ การเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแขํงขันในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
8) โครงการพั ฒ นานวั ต กรรมงานบริ ก ารภาครั ฐ ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างวัฒนธรรมการทางานรํวมกันระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
พัฒนางานบริการ รวมทั้งเพื่อให๎หนํวยงานภาครัฐตระหนักถึงความจาเป็นของการสร๎างนวัตกรรมเพื่อนามา
พัฒนางานบริการที่รับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset) การทางานของข๎าราชการในการพัฒ นางาน
บริการ โดยยึดประชาชนเป็น ศูน ย์กลาง ตลอดจนเพื่อพัฒนาเครื่องมือ และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 มีวัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนให๎หนํวยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาองค์การสูํระบบราชการ 4.0 และเตรียมความ
พร๎ อมด๎า นการตรวจรั บ รองสถานะการเป็ นระบบราชการ 4.0 รวมทั้งเพื่อ ตรวจประเมินหนํว ยงานภาครั ฐ
เพื่อรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ตลอดจนพัฒนาเครือขํายการเป็นระบบราชการ 4.0
10) โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์
เพื่อให๎หนํวยงานของรัฐพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ติดตามประเมินผล
การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานของรัฐ รวมทั้งเพื่อสร๎างขวัญกาลังใจและเชิดชูเกียรติ
หนํวยงานของรัฐที่พัฒนาระบบการให๎บริการได๎อยํางโดดเดํน และสนับสนุนให๎ได๎รับรางวัลในระดับสากล
11) โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิ ภาพและความโปร่ งใส
มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามคูํ มือสาหรับประชาชนของหนํวยงานของรัฐ เพื่อนาไปปรับปรุง
การให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎ดุลยพินิจ และสร๎างให๎เกิดความโปรํงใสยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อสารวจความ
พึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนตํอการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ ตลอดจน
สํ ง เสริ ม ให๎ ห นํ ว ยงานของรั ฐ อ านวยความสะดวกให๎ กั บ ประชาชนได๎ ต ามเจตนารมณ์ ข องพระราชบั ญ ญั ติ
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
12) โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ระบบการบริหารราชการในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ได๎รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่เหมาะสมกับบริบท
ความพร๎ อมศักยภาพ และเปู าหมายการพัฒ นาในแตํล ะพื้นที่จังหวัด รวมทั้งเพื่อให๎ ได๎แผนปฏิบัติการระบบ
บริหารงาน และการปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการในภูมิภาคในกระทรวงนารํอง และนาไปขยายผลให๎เป็นไป
ตามเปูาหมายในระยะตํอไป
13) โครงการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารงานภาครั ฐ ( OGP) มี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับประสิทธิภาพในการดาเนินการด๎านการเปิดระบบราชการของประเทศ
ไทยไปสูํระดับสากล รวมทั้งสํงเสริมให๎ประเทศไทยเข๎ารํวมเป็นสมาชิก OGP ตลอดจนสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทยตํอองค์การระหวํางประเทศที่มีตํอการดาเนินงานของรัฐบาลในด๎านการเปิดระบบราชการ
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1.6 สัญญาการจ้างดาเนินงานระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานอื่น ๆ
สถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการตามนัยมาตรา 16 แหํงกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2545 โดยเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)
ในการกากับดูแลของสานั กงาน ก.พ.ร. มีห น๎าที่ในการให๎ บริการทางวิช าการแกํส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหลั ก
และหากมีกาลังการผลิตสวนเกินจึงจะให๎บริการหนวยงานอื่นและประชาชนได๎ โดยการใหบริการแกประชาชน
ต๎องไมเปนการแขงขัน กั บ เอกชน ทั้งนี้ เพื่อ สํ งเสริม การพัฒ นาการบริห ารงานตามหลั กการบริห ารกิ จการ
บ๎านเมืองที่ดี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ ได๎ให๎บริการทางวิชาการกับหนํวยงานอื่น โดยได๎ดาเนิน
โครงการจานวน 12 โครงการ ดังนี้
1) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม” เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพื่อรํวมมือ
ทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ได๎รับความรู๎พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลใน
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ให๎ ผู๎ ป ระกอบการมี ม าตรฐานการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลที่ ดี และเพื่ อ ให๎
ผู๎ประกอบการสามารถนาองค์ความรู๎พื้นฐานในหลักบรรษัทภิบาลไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจในการสร๎าง
ขีดความสามารถทางการแขํงขัน เพื่อเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและเพื่อเป็นการรับรองวําผู๎ประกอบการที่ได๎ผําน
การอบรมนั้ นสามารถยื่ นเอกสารประกอบการ ขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต๎องการใช๎บริการค้า
ประกันโครงการผู๎ประกอบการรายใหมํของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ได๎
2) โครงการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นานโยบายด้ า นการบริ ห ารองค์ ก รเพื่ อ ความปลอดภั ย
ทางถนนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและจัดทาข๎อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กรนาด๎าน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยเพื่อนาไปสูํการขับเคลื่อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนขององค์การ
สหประชาชาติที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งเพื่อศึกษาและจัดข๎อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยด๎านความปลอดภัย
ทางถนนที่เป็นองค์ความรู๎และข๎อมูลพื้นฐานเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนเพื่อแก๎ไขปัญหาและสร๎างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนอยํางยั่งยืน
3) โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักยุทธศาสตร์ 4.0 หลักสูตร “การบูรณา
การนวัตกรรมในโครงการภาครัฐ”สถาบันฯ ได๎ดาเนินโครงการดังกลําวให๎กับกรมสํงเสริมอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
เพื่อให๎การปรับตัว วางแผน กาหนดและดาเนินการยุทธศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายของ“ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะสามารถนาองค์กรให๎บรรลุพันธกิจที่กาหนดไว๎ได๎จนถึงขั้นบรรลุวิสัยทัศน์ จึง
ทาให๎การเตรียมความพร๎อม ความเข๎าใจในเรื่องยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล๎อง กลมกลืนกับนโยบายภาครัฐ จึงเป็น
เรื่องที่สาคัญ อยํางไรก็ตามการบริหารการบริ หารยุ ทธศาสตร์ที่จะมีประสิทธิภาพดั งนั้นปัจจัยสํวนหนึ่ งคือการมี
จุดเริ่มต๎นที่ดี คือ การมีบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์และการบริหารงานที่ดี ซึ่งชํวยสํงผลให๎องค์กรบรรลุพันธกิจได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของภาครัฐ “ไทยแลนด์ 4.0” ได๎อยํางที่ตั้งไว๎
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4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ” สถาบันฯได๎
ด าเนิ น โครงการดั ง กลํ า วให๎ กั บ ส านั ก งานสํ ง เสริ ม การจั ด การประชุ ม และนิ ท รรศการ (องค์ ก ารมหาชน)
มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เล็งเห็นถึงความสาคัญของการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งนับวําเป็นหัวใจในการติดตํอสื่อสารใน
งานของสํวนราชการ หนํวยงานของรัฐตําง ๆ เป็นเอกสารสาคัญที่ใช๎กับหนํวยราชการใช๎ในการติดตํอสื่อสารกันซึ่ง
การเขียนหนังสื อราชการจาเป็ นต๎องมีเทคนิคการเขียน การรํางและการพิมพ์ที่ถูกต๎อง และปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน ผู๎เขียนจะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในทฤษฎีและปฏิบัติจนเกิดความชานาญ จึงทาให๎การปฏิบัติ งานของ
องค์ กรบรรลุ วั ตถุ ป ระสงค์ และเกิ ดผลดี สื่ อ ความหมายได๎ ถู กต๎ อ ง ตรงประเด็ น เกิ ด ความเข๎ า ใจที่ ตรงกั น
ประหยั ดเวลาในการตีความหรือตรวจสอบข๎อมูล และเป็นการสร๎างภาพลั กษณ์ที่ดีให๎หนํวยงาน โดยได๎จัดการ
ฝึกอบรม จานวน 2 วัน รวม 9 ชั่วโมง โดยผู๎เข๎ารับการอบรม จะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน
8,550 บาทตํอคน อบรมระหวํางวันที่ 7 – 8 มกราคม 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จานวน 35 คน
5) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม) จัดอบรมหลักสูตรการเขียน
หนังสือราชการอย่า งมีประสิทธิ ภ าพ เป็ นโครงการตํอเนื่อง ที่ส ถาบันฯ ได๎ดาเนินโครงการดังกลํ าวให๎ กับ
สานักงานสํงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และได๎รับผลการตอบรับเป็นอยํางดี
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เพื่อ
เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ดังนั้นการจัดฝึกอบรมในโครงการดังกลําว จะทาให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถนาความรู๎เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ เทคนิค วิธีการเขียนหนังสือราชการ อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน และตรง
ประเด็นประยุกต์ใช๎ในงานขององค์กร เพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกระหวํางหนํวยงานราชการด๎วยกันเอง
รวมทั้งหนํวยงานภาคเอกชนอื่น ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยได๎จัดการฝึกอบรม จานวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง
อบรมระหวํางวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จานวน 58 คน
6) โครงการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 – กลุ่มที่ 8 สถาบันฯ ได๎ดาเนินโครงการดังกลําว
ให๎กับสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุํงเน๎น
ออกแบบเกณฑ์ระเบียบวิธีและขั้นตอนการประเมินอยํางเป็นระบบ ลดภาระของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ลดการใช๎
จํายงบประมาณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันการทุจริตเชิงรุก และให๎ความสาคัญกับการพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินให๎สนับสนุนตํอการยกระดับคําคะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI)
ของประเทศไทยอยํางเป็นรูปธรรม รวมถึงได๎ศึกษาข๎อมูลทางวิชาการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินด๎านความโปรํงใส คุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทย
และเครื่องมือในระดับสากล เพื่อพัฒนาเกณฑ์การประเมินให๎หนํวยงานภาครัฐสามารถนาไปใช๎ในแนวทางในการ
ปูองกันการทุจริตเชิงรุกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได๎มีการบูรณาการเครื่องมือสํงเสริมด๎านคุณธรรม
และความโปรํงใสจากหนํวยงานอื่นที่เกี่ยวข๎องรํวมกับเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ดาเนินงานของหนํวยงานของภาครัฐด๎วย เพื่อให๎การประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้าซ๎อนของ
การดาเนินการ และเพื่อให๎ การขับเคลื่อนด๎านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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7) โครงการพั ฒ นาผู้ น าการขั บ เคลื่ อ นนโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล ส านั ก งาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความสามารถของข๎าราชการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติในการเป็นผู๎นาในการริเริ่มและขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาสมรรถนะด๎านการบริหารจัดการและวิเคราะห์สถานการณ์ให๎เป็นผู๎บริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ และยึดหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมี
จิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ของประชาชน และการสร๎างเครือขํายและแลกเปลี่ย นเรียนรู๎ด๎าน
วิชาการและประสบการณ์รํวมกันในอันที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ โดยแบํงเป็น 2 หลักสูตร ได๎แกํ
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล สาหรับนักบริหารระดับกลาง และหลักสูตร
ผู๎ขับ เคลื่ อนนโยบายเศรษฐกิจ และสังคมดิจิทัล ส าหรับนักบริห ารระดับสู ง โดยได๎จัดการฝึ กอบรมระหวําง
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จานวน 60 คน
8) โครงการจ้ า งที่ป รึ กษาสนับ สนุ น การจั ดท าแผนพัฒ นากองทุ น พัฒ นาไฟฟ้า ตามการ
ประเมินทุนหมุนเวียน สถาบันฯ ได๎ดาเนินโครงการดังกลําวให๎กับสานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสนับสนุนให๎มีการบริการไฟฟูาไปยังท๎องที่ตําง ๆ อยํางทั่วถึง เพื่อกระจายความเจริญ
ไปสูํท๎องถิ่นพัฒนาชุมชนในท๎องถิ่นที่ได๎รับผลกระทบจากการดาเนินงานของโรงไฟฟูา สํงเสริมการใช๎พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยี ในการประกอบกิจการไฟฟูาที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย โดยคานึงถึงความสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติและสร๎างความเป็นธรรมให๎กับผู๎ใช๎ไฟฟูา ซึ่งการนาสํงเงินเข๎ากองทุนฯ และการใช๎จําย
เงินกองทุนฯ ให๎มีการแยกบัญชีตามกิจการที่ใช๎จํายอยํางชัดเจน และให๎สานักงาน กกพ. เป็นผู๎รับเงิน จํายเงิน
เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุน โดยให๎แยกออกจากงบประมาณของสานักงาน กกพ.
9) โครงการจั ดทาสมรรถนะ (Competency) ของเจ้าหน้าที่ อพท. สถาบันฯ ได๎ดาเนิน
โครงการดังกลําวให๎กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค์การมหาชน)
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทุกองค์กรให๎ความสาคัญอยํางยิ่ง เพราะทรัพยากร
บุคคลถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณคํามากขององค์กร ดังนั้น องค์กรตําง ๆ จึงพยายามค๎นหากลยุทธ์หรือเครื่องมือตําง
ๆ มาใช๎ในการบริห ารทรัพยากรบุคคล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ แนวคิดการจัดทาสมรรถนะ (Competency) เนื่องจาก
สมรรถนะเป็ น เครื่ องมือในการพั ฒ นาความสามารถของเจ๎าหน๎า ที่อยํ างมีระบบตํอเนื่อ งและสอดคล๎ อ งกั บ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์องค์กร ทั้งนี้ การนาสมรรถนะมาประยุกต์ใช๎
ในการบริห ารทรั พยากรบุ คคลนั้ น จะต๎องชํวยให๎ องค์กรได๎เจ๎าหน๎าที่ที่มีค วามสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ได๎ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร
10) โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของ อพท. เพื่อยกระดับหน่วยงานสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ตามกรอบแนวทางการประเมิ น PMQA 4.0 ด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-bidding) สถาบันฯ ได๎ดาเนินโครงการดังกลําวให๎กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการมีความสอดคล๎องเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุํงสูํประเทศไทย 4.0 ที่กาหนดให๎ภาครัฐต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับการดาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในยุคดิจิทัล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบริการและเข๎าถึงความต๎องการในระดับ
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ปัจเจก (Citizen – Centric and Service – Oriented Government) ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance
Government) มีการทางานแบบเปิดกว๎างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open and Connected Government) ทั้งระหวําง
ภาครัฐ ด๎วยกันเองและภาคสํวนตําง ๆ เพื่อบรรลุเปูาหมายรํวมกันคือ “ให๎เป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือ
ไว๎วางใจได๎”
11) โครงการฝึ ก อบรมหลัก สู ต รนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาองค์ก าร ส าหรั บ กองทั พ เรื อ
สถาบันฯได๎ดาเนินโครงการดังกลําวให๎กับกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพื่อให๎บุคลากรของกองทัพเรือ มีการปรับตัว
ริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมใหมํในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ เพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการที่
กองทัพเรือมีนโยบายมุํงเน๎นการดาเนินงานตามวาระงานสาคัญและเรํงดํวนตามนโยบายรัฐบาล และแนวทาง
พัฒนากองทัพเรือตามรํางยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ 20 ปี ซึ่งเน๎นการพัฒนานวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลสูํองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ทางานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันและมุํง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสาคัญบนหลั กธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีตามนโยบาย
รัฐบาล 4.0 กองทัพเรือจึงจาเป็นต๎องพัฒนาผู๎บริ หารที่จะเป็น ผู๎สํงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและบริหารการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปให๎สอดคล๎องกับนโยบายดังกลําว เพื่อให๎กองทัพเรือได๎เป็นหนํวยงานที่มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถสร๎างและใช๎ประโยชน์จากนวัตกรรม และมีความทันสมัย พร๎อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ตําง ๆ ได๎ทันตํอสถานการณ์
12) โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันฯ ได๎ดาเนินโครงการดังกลําวให๎กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์การที่ทาการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลในด๎านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร และ
นาเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให๎องค์การตําง ๆ นาไปใช๎ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าและการเกษตร ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือทั้งในประเทศและตํางประเทศในการวิจัยและ
พัฒ นาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ใ นด๎านการจั ดการสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร และบริการ
ถํา ยทอดเทคโนโลยี ที่ เ ป็ น ผลการวิจั ย และพั ฒ นาของสถาบั นให๎ ประชาชนและชุ มชนนาไปใช๎ ป ระโยชน์ ไ ด๎
โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล และเพื่อประเมินผลการดาเนินงานด๎านคุณภาพการให๎บริการของ สสนก. ในการ
ตอบสนองตํอความคาดหวังและความต๎องการของผู๎ มีสํ ว นได๎สํว นเสี ย เชํน รัฐ บาล ภาคเอกชน ประชาชน
ผู๎ใช๎บริการ ตามหลักเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการ รวมทั้ง วิเคราะห์ให๎ ได๎ข๎อเสนอแนะ/
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ สสนก.
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(2) การวิจัยและพัฒนา
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
การวิจัยและพัฒนา
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎มีการพัฒนาหลักสูตรอบรม
Public Course ที่มุํงเน๎นหลักสูตรที่สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ และหลักสูตรที่มีความสอดคล๎องกับนโยบาย
การขับ เคลื่อนประเทศชาติในปั จจุ บั น ซึ่งประเทศไทยภายใต๎บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่มีผ ลกระทบจาก
ตํางประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการเมือง การปกครอง ตลอดจนมิติการจัดการความรู๎สารสนเทศ
และเทคโนโลยี เ พื่ อ ก๎ า วไปข๎ า งหน๎ า อยํ า งมั่ น คงและเข๎ ม แข็ ง น ามาสูํ ก ารคิ ด ค๎ น พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ส ถาบั น ฯ
ดาเนินการ ดังนี้
1. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได๎ริเริ่มและจัดให๎มี หลักสูตรการบริหาร
กิจ การบ้านเมืองที่ดีเ พื่ อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สาหรับนักบริ หารระดับสูง ขึ้น เพื่อมุํงเน๎นและสํงเสริมให๎
ผู๎บริหารของหนํวยงานภาครัฐ อาทิ สํวนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น และอื่น ๆ ตลอดจนผู๎บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการกากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี อันจะนาไปสูํการพัฒนางานและพัฒนาตน ให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องเหมาะสม
และได๎มอบหมายให๎สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษ ภายใต๎สังกัดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู๎ดาเนินการจัดอบรม
หลักสูตรดังกลําวนี้
เมื่ อ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 คณะกรรมการอ านวยการสถาบั น สํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การ
บ๎ านเมืองที่ดี ส านั กงาน ก.พ.ร. ได๎มอบหมายให๎ ส ถาบันฯ ได๎ดาเนิน การอบรมหลั กสู ตรการบริห ารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูงที่ได๎รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ตรการบริ ห ารกิจ การบ๎ านเมือ งที่ดีเพื่อการพัฒ นาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริห ารระดับ สู ง (ก.พ.ร. 1)
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมุํงเน๎นและสํงเสริมให๎ผู๎บริหารของหนํวยงาน ได๎แกํ สํวนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และอื่น ๆ ตลอดจนผู๎บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และการกากับดูแล
องค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี อันจะนาไปสูํการพัฒนางานและพัฒนาตนให๎
เป็นไปอยํางถูกต๎องเหมาะสมตํอไป รูปแบบของการอบรม มี 3 สํวน ได๎แกํ การเรียนรู๎ในห๎องเรียนการจัดทา
เอกสารวิชาการสํวนบุคคล และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยการเรียนรู๎ในห๎องเรียน ประกอบด๎วย 7 หมวด
ได๎แกํ
หมวดที่ 1 ภาพรวมของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หมวดที่ 2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หมวดที่ 3 แนวโน๎มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 4 นโยบายสาธารณะ
หมวดที่ 5 การบริหารภายใต๎โลกแหํงการเปลี่ยนแปลง
หมวดที่ 6 ภาวะผู๎นา
หมวดที่ 7 สรุปรวมยอด
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สถาบันฯ ได๎ดาเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
สาหรับนักบริหารระดับสูง โดยมีระยะเวลาจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรจะเริ่มตั้งแตํ เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน
ของปีงบประมาณนั้น ๆ และได๎ดาเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนัก
บริหารระดับสูง ปัจจุบันสถาบันฯ ดาเนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกลําวมาแล๎วจานวน 6 รุํน ซึ่งมี
รายละเอียดการดาเนินการหลักสูตรฯ ดังนี้
1) หลัก สูต รการบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื องที่ดี เ พื่ อการพั ฒนาอย่า งยั่ง ยืน ส าหรั บนั กบริ ห าร
ระดับสูง รุ่นที่ 1 ระหวํางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2556 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 80,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 1 จานวน ทั้งสิ้น 74 คน
2) หลัก สูต รการบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื องที่ดี เ พื่ อการพั ฒนาอย่า งยั่ง ยืน ส าหรั บนั กบริ ห าร
ระดับสูง รุ่นที่ 2 ระหวํางวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2558 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 100,000 บาทตํอคน และกาหนดให๎มีการศึกษาดูงานในประเทศและศึกษาดู
งานตํางประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งกาหนดให๎มีคําใช๎จํายสาหรับการศึกษาดูงานตํางประเทศ จานวน 120,000
บาท ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุํนที่ 2 จานวน ทั้งสิ้น 81 คน
3) หลั ก สูต รการบริ หารกิจ การบ้า นเมื อ งที่ ดี เ พื่ อการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยืน สาหรั บ นัก บริ ห าร
ระดั บสูง รุ่ น ที่ 3 ระหวํางวัน ที่ 13 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2559 โดยผู๎ เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จําย
ในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 100,000 บาทตํอ คน และกาหนดให๎มีการศึกษาดูงานในประเทศและ
ศึกษาดูงานตํางประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งกาหนดให๎มีคําใช๎จํายสาหรับการศึกษาดูงานตํางประเทศ จานวน
120,000 บาท ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับ
นักบริหารระดับสูง รุํนที่ 3 จานวน ทั้งสิ้น 70 คน
4) หลักสูต รการบริ หารกิจ การบ้า นเมืองที่ดี เ พื่อการพัฒนาอย่า งยั่ งยืน สาหรั บนักบริ หาร
ระดั บสูง รุ่ น ที่ 4 ระหวํางวัน ที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2560 โดยผู๎ เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จําย
ในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 120,000 บาทตํอ คน และกาหนดให๎มีการศึกษาดูงานในประเทศและ
ศึกษาดูงานตํางประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งกาหนดให๎มีคําใช๎จํายสาหรับการศึกษาดูงานตํางประเทศ จานวน
100,000 บาท ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับ
นักบริหารระดับสูง รุํนที่ 4 จานวน ทั้งสิ้น 53 คน
5) หลัก สูต รการบริ ห ารกิ จ การบ้า นเมื องที่ดี เ พื่ อการพั ฒนาอย่า งยั่ง ยืน ส าหรั บนั กบริ ห าร
ระดั บสูง รุ่ น ที่ 5 ระหวํางวัน ที่ 10 มีน าคม – 30 กันยายน 2561 โดยผู๎ เข๎ ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายใน
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรและการศึกษาดูงานตํางประเทศ จานวน 190,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมใน
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 5 จานวน
ทั้งสิ้น 44 คน
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6) หลัก สูต รการบริ หารกิ จ การบ้ า นเมื องที่ดี เ พื่ อการพัฒ นาอย่า งยั่ งยื น สาหรั บนั กบริ ห าร
ระดั บ สูง รุ่ น ที่ 6 ระหวํ า งวัน ที่ 9 มี น าคม – 30 กั น ยายน 2562 โดยผู๎ เ ข๎ า รับ การอบรมจะมี คํ า ใช๎จํ า ยใน
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรและการศึกษาดูงานตํางประเทศ จานวน 190,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมใน
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 6 จานวน
ทั้งสิ้น 70 คน
จากผลการด าเนิ น งานจั ด การอบรมที่ ผํ า นมา หลั ก สู ต รฯ ได๎ รั บ การตอบรั บ เป็ น อยํ า งดี
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง ได๎มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ ให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมและทันสมัยเพื่อรองรับกับ
สภาวะปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎การดาเนินโครงการมีความเหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เป็นอยูํ
อยํ างมีป ระสิ ทธิภ าพ บรรลุ ตามวัตถุ ป ระสงค์ ดังนั้น จึงได๎ดาเนินการจัดอบรมหลั กสู ตรการบริห ารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวําง
วันที่ 9 มีนาคม – 30 กันยายน 2562 จานวน 70 คน โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตรและการศึกษาดูงานตํางประเทศ จานวน 190,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ คณะกรรมการอานวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎มีมติเห็นชอบให๎ดาเนินการจัดหลักสู ตรการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหารระดับสูงมาแล๎ว รุํนที่ 7 ตํอไป ซึ่งการดาเนินการ
หลักสูตรฯ ที่ผํานมามีผู๎ให๎ความสนใจเป็นจานวนมากทั้ง 6 รุํน ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปั จจุบัน
กํอนการดาเนิน การในทุกรุํ น จะมีการทบทวนปรับปรุงหลั กสู ตรเพื่อให๎เกิดประสิ ทธิภาพ และมุํงหวังวําจะ
สามารถสนั บสนุ นให๎ เกิดการบริ หารกิจ การบ๎านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาอยํางยั่งยืนให๎กับนักบริการระดับสูงใน
รุํนตํอ ๆ ไป
7) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
(Public Course) ความสาคัญของผู๎บริ หารนั้น จะต๎องเลือกใช๎นวัตกรรมดิจิทัลที่มีความหลากหลายอยําง
มหาศาล มาใช๎ในการกาหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ เพื่อพลิกบทบาทขององค์กรให๎ทันสถานการณ์
ด๎วยการนานวัตกรรมดิจิทัลมาใช๎ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ Blockchain, Big
Data (Data Analytic) และ Internet of Things (loT) เป็นการเปิดโอกาสให๎เกิดการใช๎ประโยชน์จากการ
เชื่อมตํอเครือขําย การมีข๎อมูลขนาดใหญํทาให๎เกิดความรํวมมือรูปแบบใหมํ ๆ ในการทางานรํวมกันระหวํางภาค
สํ ว นตํา ง ๆ จึ งท าให๎ เ กิดการพัฒ นาที่ เป็ น ประโยชน์สู งสุ ดตํอ องค์ก าร สอดคล๎ อ งกับ ยุท ธศาสตร์ช าติ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒ นาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถขับเคลื่อนสูํ ไทยแลนด์ 4.0 และ
ระบบราชการ 4.0 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยได๎จัดการฝึกอบรม จานวน 1 รุํน อบรมจานวน 3 วัน รวม 18
ชั่วโมง โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จานวน 9,500 บาทตํอคน รุํนที่ 2
อบรมระหวํางวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จานวน 123 คน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎ดาเนินการจัดหลักสูตรศึกษา
อบรม เพื่อสร๎างความเข๎าใจและยกระดับความรู๎ด๎านการประยุกต์ใช๎นวัตกรรมดิจิทัลในบริบทของภาครัฐภายใต๎
ทิศทางตามนโยบายรัฐบาลสูํไทยแลนด์ 4.0 และระบบราชการ 4.0 และชํวยเสริมสร๎างทักษะการคิดเชิงระบบ
และการทดลองกระบวนการนวัตกรรมดิจิทัลในภาครัฐ
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8) โครงการศึ กษาอบรมหลักสูต รการบริ หารกิจการบ้า นเมือ งที่ดี สาหรั บบุค ลากรองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (In house Training) ความสาคัญของหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ในองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งนับได๎วําการปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน
และระบบการบริ ห ารจั ดการเพื่อให๎ ป ระชาชนในท๎องถิ่นได๎รับการบริการที่ ดี มีความคุ๎มคํา มีประสิ ทธิภ าพ
ตอบสนองตํ อ ความต๎ อ งการของประชาชนในท๎ อ งถิ่ น โดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี เพื่ อ ให๎
เกิ ด ประโยชน์ สุ ข ของประชาชน โดยได๎ จั ด การฝึ ก อบรม จ านวน 2 รุํ น อบรมรุํ น ละจ านวน 3 วั น
รวม 18 ชั่วโมง โดยผู๎เข๎า รับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรและกิจกรรมศึกษาดูงาน
ตํางประเทศ จานวน 89,000 บาทตํอคน รุํนที่ 1 อบรมระหวํางวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 และศึกษาดูงาน
ตํางประเทศ ระหวํางวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จานวน 40 คน และรุํนที่ 2 อบรมระหวําง
วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรมศึกษาดูงานตํางประเทศระหวํางวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2562 มีผู๎เข๎า
รับการอบรม จานวน 54 คน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎ดาเนินการจัดหลักสูตรศึกษา
อบรม เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สามารถนาไปประยุกต์ใช๎ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎และพัฒนาศักยภาพของผู๎เข๎ารับ
การศึกษาอบรมในการเสริมสร๎างวิสั ย ทัศน์ มุนมองการบริห ารจัดการขององค์กรให๎ส อดรับกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยํางพลิกผัน (Disruptive Technology)
9) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรก้า วสู่ร ะบบราชการ 4.0 อย่า งยั่งยืน ตามเกณฑ์คุณ ภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) (Public Course) รัฐบาลภายใต๎การนาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่วํา
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ที่มีภารกิจสาคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพื่อปรับแก๎ จั ดระบบ
ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอยํางเร็ว รุนแรง ในทศวรรษที่ 21 โดยได๎กาหนด “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และ
นาเสนอแนวทางที่จะสํงเสริมให๎ภาครัฐก๎าวสูํการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยจะต๎องปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Good Governance for Better
Life) หมายความวํา ระบบราชการต๎องปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการทางานใหมํเพื่อพลิกโฉม (Transform)
ให๎สามารถเป็นที่เชื่อถือไว๎วางใจและเป็นที่พึ่งของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง โดยได๎จัดการฝึกอบรม จานวน 3 รุํน
อบรมรุํนละจานวน 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร
จานวน 12,500 บาทตํอคน รุํนที่ 1 อบรมระหวํางวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรมจานวน
101 คน รุํนที่ 3 อบรมระหวํางวันที่ 23 – 26 เมษายน มีผู๎เข๎ารับการอบรม จานวน 49 คน และรุํนที่ 4 อบรม
ระหวํางวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จานวน 88 คน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎ดาเนินการจัดหลักสูตรศึกษา
อบรม เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รายหมวด
และสามารถนาไปพัฒนาหนํวยงานของตนเองให๎ก๎าวสูํการเป็นระบบราชการ 4.0 ได๎อยํางแท๎จริง และเสนอแนะ
แนวทางการประยุกต์เกณฑ์คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ 4.0 รายหมวดเป็นสูํแนวทางปฏิบัติได๎อยําง
สอดคล๎องกับบริบทของหนํวยงานตนเอง และเพื่อสนองตํอนโยบายรัฐบาลในการผลักดันหนํวยงานภาครัฐให๎
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติราชการที่สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล
36

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(3) การสารวจความพึงพอใจ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
ส านั กงาน ก.พ.ร. เป็ น หนํ ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิ เ ศษ
มีหน๎าที่ในการให๎บริการทางวิชาการ สนับสนุนงาน
ด๎ า นการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาระบบราชการ และ
สํ ง เสริ ม การพั ฒ นาการบริ ห ารงานตามหลั ก การ
บริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี โดยการให๎ ค าปรึ ก ษา
และการให๎บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนา
แกํหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานอื่น ๆ ในด๎านการ
บริ หารและการจั ดการ เพื่อยกระดับ มาตรฐานการ
ท างานของหนํ ว ยงานให๎ ส ามารถเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลการดาเนินงานขององค์กรให๎สอดรับกับ
แนวทางการบริหารราชการแผํนดิน หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หนํ ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิ เ ศษมี เ ปู า หมาย
ให๎ บ ริ การหนํ ว ยงานเจ๎ า สั ง กั ด เป็ น หลั ก และหากมี
กาลังการผลิตสํวนเกิน จึงจะให๎บริการหนํวยงานอื่น
และประชาชนได๎ ปั จ จุ บั น สถาบั น ฯ ได๎ ใ ห๎ บ ริ ก าร
หนํวยงานเจ๎าสังกัด คือ สานักงาน ก.พ.ร. และมีกาลัง

ผ ลิ ต สํ ว นเกิ น ที่ ไ ด๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารกั บ สํ ว นร าช กา ร
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหนํวยงานอื่น เชํน
โครงการพัฒนานักบริห ารการเปลี่ ยนแปลงรุํนใหมํ
(นปร.) โครงการส านั ก งาน ก.พ.ร. โครงการของ
หนํวยงานอื่น และโครงการที่สถาบันดาเนินการเอง
เป็นต๎น ดังนั้น การให๎บริการถือเป็นสิ่งสาคัญในการ
ด าเนิ น งานของสถาบั น ฯ และเพื่ อ ให๎ มี ก ารพั ฒ นา
อยํางตํอเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด สถาบันฯ ได๎มี
การส ารวจความพึ ง พอใจของผู๎ รั บ บริ ก ารตํ อ การ
ให๎ บ ริ ก ารของสถาบั น สํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อนาข๎อมูลที่ได๎รับ
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให๎บริการให๎ดีขึ้น
และให๎ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ตํ อ การให๎ บ ริ ก ารของ
สถาบันฯ ตํอไป
1. การส ารวจความพึ งพอใจของผู้ รั บ บริ ก ารต่ อ
การให้ บริ การของสถาบั นฯ ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 พบวํา จานวนผู๎ตอบแบบสารวจความพึง
พอใจ มีทั้งสิ้น 181 คน แบํงเป็น 6 กลุํมเปูาหมาย ดังนี้

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

จานวน
แบบสารวจ
(คน)

จานวน
การตอบแบบสารวจ
(คน)

1. ผู๎บริหารสานักงาน ก.พ.ร.
2. ข๎าราชการ สานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ)
3. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนํ ใหมํ (รุํน 12 และ รุํน 13)
4. ผู๎รับบริการ (ผู๎วาํ จ๎าง)
5. ผู๎รํวมดาเนินงาน
- ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ
- วิทยากรของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
6. ผู๎เข๎ารับการอบรม
รวม

17
30
77
20
20

11
21
57
10
17

70
234

65
181

ตารางที่ 7 สรุปจานวนกลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบประเมิน
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จากตารางข๎างต๎น สถาบันฯ ได๎มีการสารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอการให๎บริการของสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได๎แบํงกลุํมเปูาหมาย
เพื่อทาการสารวจความพึงพอใจ ออกเป็น 6 กลุํม จานวนทิ้งสิ้น 234 คน โดยสถาบันฯได๎สํงแบบสารวจความพึง
พอใจให๎กับกลุํมเปูาหมาย และได๎รับการตอบแบบสารวจกลับมา จานวน 181 คน สถาบันฯ ได๎สารวจความพึงพอใจ
จากกลุํมเปูาหมาย 2 กลุํมแรก เป็นการสารวจความพึงพอใจของสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหนํวยงานเจ๎าสังกัดของ
สถาบันฯ เริ่มจากการสารวจความพึงพอใจของผู๎บริหารสานักงาน ก.พ.ร.จานวน 17 คน ได๎รับการตอบแบบสารวจ
จานวน 11 คน และได๎สารวจความพึงพอใจของข๎าราชการสานักงาน ก.พ.ร. ที่เป็นผู๎รับผิดชอบโครงการสานักงาน
ก.พ.ร. กับสถาบันฯ จานวน 30 คน ได๎รับการตอบแบบสารวจความพึงพอใจ จานวน 21 คน และกลุํมเปูาหมายที่
เหลือ 4 กลุํม เป็นผู๎รับบริการอื่น ๆ โดยแบํงเป็นความพึงพอใจของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) รุํนที่
12 และรุํนที่ 13 ซึ่งปัจจุบันอยูํระหวํางการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติราชการ จานวน 77 คน ได๎รับการตอบแบบ
สารวจความพึงพอใจ จานวน 57 คน และผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) จานวน 20 คน ได๎รับการตอบแบบสารวจ จานวน
10 คน และผู๎รํวมดาเนินงานเป็นที่ปรึกษาโครงการ หรือนักวิจัยโครงการของสถาบันฯ จานวน 20 คน ได๎รับการ
ตอบแบบสารวจความพึงพอใจ จานวน 17 คน กลุํมสุดท๎ายเป็นผู๎เข๎ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันดาเนินการเอง
จานวน 70 คน ได๎รับการตอบแบบสารวจ จานวน 65 คน จากการตอบแบบสารวจความพึงพอใจข๎างต๎นสามารถ
สรุปผลการสารวจได๎ ดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และจาแนกตามรายกลุํมผู๎รับบริการ แสดงในตารางตํอไปนี้
กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสารวจ
1. ผู๎บริหารสานักงาน ก.พ.ร.
2.
3.
4.
5.
6.

ข๎าราชการสานักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ)
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 12 และ รุํน 13)
ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง)
ผู๎รํวมดาเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ)
ผู๎เข๎ารับการอบรม
ค่าเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ย
(จากคะแนนเต็ม 5)
3.85

คิดเป็นร้อยละ

4.26
3.99
4.10
3.89
4.61
4.12

85.16
79.74
82.08
77.89
92.10
82.34

77.07

ตารางที่ 8 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยและผลร๎อยละตามคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ
ผู๎รับบริการทุกกลุํมเปูาหมายมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคําคะแนน 4.12 หรือร๎อยละ 82.34 ของเกณฑ์
การประเมิน ได๎แกํ ผู๎บริหารสานักงาน ก.พ.ร มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.85 คิดเป็นร๎อยละ 77.07 ข๎าราชการ สานักงาน
ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.26 คิดเป็นร๎อยละ 85.16 นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
(รุํน 12 และ รุํน 13) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.99 คิดเป็นร๎อยละ 79.74 ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ
4.10 คิดเป็นร๎อยละ 82.08 ผู๎รํ วมดาเนินงานมีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.89 คิดเป็นร๎อยละ 77.89 และผู๎เข๎ารับการ
อบรมที่มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.61 คิดเป็นร๎อยละ 92.10 โดยจาแนกตามกลุํมเปูาหมายได๎ ดังนี้
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ทั้งนี้ ผลสรุปการสารวจความพึงพอใจในแตํละด๎านของแตํละกลุํมเปูาหมายมีดังนี้
1.1 ความพึงพอใจตํอการให๎บริการของหนํวยงานต๎นสังกัด
กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสารวจ : หน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยรายด้าน
ด้านการดาเนินการ
ด้าน
ด้านคุณภาพการ
ต้นสังกัด
ตามนโยบายและการ
ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรที่
ให้บริการ

บริการ

1. ผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร.

3.86

3.78

3.91

ค่าเฉลี่ย

3.86

3.78

3.91

ตารางที่ 9 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของหนํวยงานต๎นสังกัดในแตํละด๎าน
การประเมินความพึงพอใจของหนํวยงานต๎นสังกั ด ตํอการดาเนินงานของสถาบันฯใน 3 ด๎าน ได๎แกํ
ด๎านการดาเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงาน ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการและด๎านคุณภาพ
การบริการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได๎วําผู๎บริหาร สานักงาน ก.พ.ร. มี ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ทั้ง 3 ด๎าน
ด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนน เฉลี่ย 3.91 และด๎านการดาเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงานมีคํา
คะแนนเฉลี่ย 3.86 ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ มีคําคะแนนเป็นลาดับรองมีคําคะแนนเฉลี่ย 3.78
กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสารวจ :
หน่วยงานต้นสังกัด

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

คะแนนเฉลี่ยรายด้าน
ด้าน
ด้าน
การอานวยความ เจ้าหน้าที่หรือ
สะดวก
บุคลากรที่
ให้บริการ

ด้าน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ

ด้านคุณภาพ
การบริการ

4.22

4.10

4.26

4.48

4.22

4.10

4.26

4.48

ตารางที่ 10 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของหนํวยงานต๎นสังกัดในแตํละด๎าน
สาหรับกลุํมข๎าราชการสานักงาน ก.พ.ร (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีผลการประเมินความพึงพอใจทั้งอยูํใน
ระดั บ มาก ทั้ ง 4 ด๎ า น ได๎ แ กํ ด๎ า นคุ ณ ภาพการบริ ก าร มี คํ า คะแนนเฉลี่ ย 4.48 ด๎ า นกระบวนการขั้ น ตอน
การให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.26 และด๎านการอานวยความสะดวก 4.22 และด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่
ให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากัน 4.10
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1.2 ความพึงพอใจตํอการให๎บริการของผู๎รับบริการ 4 กลุํม
กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสารวจ :
คะแนนเฉลี่ยรายด้าน
ผู้รับบริการ 5 กลุม่
ด้าน
ด้าน
ด้าน
การอานวยความ เจ้าหน้าที่หรือ
สะดวก
บุคลากรที่
ให้บริการ

กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ

ด้านคุณภาพการ
บริการ

1. ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง)

4.00

4.00

4.10

4.30

2. ผู๎รํวมดาเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัย
โครงการของสถาบันฯ)
3. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
(รุํน 12 และรุํน 13)
4. ผู๎เข๎ารับการอบรม

3.90

3.80

3.85

4.00

4.00

4.00

3.99

4.00

4.70

4.50

4.60

4.63

4.15

4.07

4.13

4.23

ค่าเฉลี่ย

ตารางที่ 11 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 4 กลุํมเปูาหมายในแตํละด๎าน
การประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 4 กลุํม ตํอการดาเนินงานของสถาบันฯ ใน 4 ด๎านดังกลําว
ปรากฏผลการประเมิน สรุป ได๎วํา กลุํ มผู๎ รั บบริการ (ผู๎ วําจ๎าง) ด๎านคุณภาพการบริการมากที่สุด มีคําคะแนน
เฉลี่ย 4.30 และมีความพึงพอใจระดับมากถึง 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการอานวยความสะดวกและด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือ
บุคลากรที่ให๎บริการมีคําคะแนนเฉลี่ย 4.00 และด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย
เทํากัน 4.10
สาหรับกลุํมผู๎รํวมดาเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบัน ฯ) มีความพึงพอใจระดับมาก
ทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.00 ด๎านการอานวยความสะดวก มีคําคะแนนเฉลี่ย
เทํากัน 3.90 และด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 3.85 ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่
ให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 3.80
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 12 และรุํน 13) มีความพึงพอใจระดับมาก ทั้ง 4 ด๎านได๎แกํ
ด๎านการอานวยความสะดวก ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ และด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนน
เฉลี่ย 4.00 และด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 3.99
ทั้งนี้ ผู๎เข๎ารับการอบรม มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยูํในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด๎าน เรียงลาดับ
ดังนี้ ด๎านการอานวยความสะดวก มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.70 ด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.63
ด๎า นกระบวนการขั้ น ตอนการให๎ บ ริ การ มี คํา คะแนนเฉลี่ ย 4.60 ด๎ านเจ๎า หน๎า ที่ห รื อบุ ค ลากรที่ ให๎ บ ริก าร
มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.50
ดังนั้น เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยความพึงพอใจของ 4 กลุํมดังกลําว พบวํา ได๎รับการประเมินความพึงพอใจ
ด๎านคุณภาพการบริการอยูํในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.23 และมีความพึงพอใจระดับมากถึง
3 ด๎าน เรียงลาดับ ดังนี้ด๎านการอานวยความสะดวก มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.15 ด๎านกระบวนการขั้นตอนการ
ให๎บริการมีคําคะแนนเฉลี่ย 4.13 และด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.07
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จากการประมวลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า
 ด้านจุดเด่นของการให้บริการที่ประทับใจ
เจ๎าหน๎าที่มีความเต็มใจในการให๎บริการที่ดีและมีจิตบริการ (service.mind) มีความเอาใจใสํ
ทุํมเทในการการทางาน ทาให๎การประสานงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และให๎ความรํวมมือในขณะปฏิบัติ
หน๎าที่ด๎านงานบริการ โดยสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎เป็นอยํางดี
 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการ
- ควรพัฒนาองค์ความรู๎เพื่อนามาปรับปรุงระบบการทางาน ให๎สามารถวางแผนงานเพื่อให๎
เกิดความคลํองตัวสามารถรองรับกับเหตุการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นได๎อยํางรวดเร็ว
- ควรมีการปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบในการบริหารจัดการโครงการให๎มีความยืดหยุํน คลํองตัว
มากยิ่งขึ้น เพื่อให๎เจ๎าหน๎าที่สามารถดาเนินงานได๎อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน และมีประสิทธิภาพ สามารถให๎บริการ
ได๎ตามเปูาหมายที่กาหนด
จากการประมวลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการ 4 กลุ่ม พบว่า
 ด้านจุดเด่นของการให้บริการที่ประทับใจ
เจ๎าหน๎าที่มีอัธยาศัยที่ดี มีการสื่อสารข๎อมูลที่รวดเร็ว เอาใจใสํที่ดีตํอการให๎บริการ สามารถ
เข๎ า ใจระบบงานได๎ ดี มี ก ารประสานงานในด๎ า นการบริ ก ารได๎ อ ยํ า งมี คุ ณ ภาพและมี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ สู ง
คอยชํวยเหลือ และมีความกระตือรือร๎นในการอานวยความสะดวกในด๎านตําง ๆที่ดี มีความตั้งใจในการตอบ
คาถามข๎อสงสัย และชํวยแก๎ไขปัญหา หรือปรึกษา เรื่องตําง ๆ ได๎ดี ด๎วยการบริการที่เต็มใจ มีความกระตือรือร๎น
ในด๎านงานบริการด๎วยกิริยามารยาทด๎านการบริการของเจ๎าหน๎าที่ดีมาก
 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการ
ควรปรับปรุงรูปแบบการให๎บริการ เชํน การจัดให๎บริการคลินิกให๎คาปรึกษาข๎อมูล โดยจัดทา
กรณีศึกษาจากผู๎มีประสบการณ์จริงเพื่อนามาเผยแพรํและใช๎ประโยชน์ในงานตําง ๆ เพื่อพัฒนาความชัดเจนใน
การสื่อสารเพื่อให๎ได๎แนวทางการปฏิบัติงานทาให๎งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ
 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ตามกฎหมาย มีดังนี้
1. เพื่อสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
2. เพื่อสํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
เพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
3. เพื่อสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชน
เพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
4. เพื่อให๎บริการวิจัย บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดี
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จากการศึกษาวิเคราะห์การดาเนินงานโครงการตําง ๆ ของสถาบันฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 พบวํา การดาเนิ น งานโครงการตําง ๆ ที่ส ถาบันฯ ได๎ให๎ บริการทางวิช าการ เป็นที่ปรึกษาและ
ฝึกอบรมพัฒ นาข๎าราชการ แกํส านั กงาน ก.พ.ร. รัฐ วิส าหกิจ องค์การมหาชน และหนํว ยงานอื่น นับได๎วํา
ทุกโครงการสามารถตอบสนองโดยตรงตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ ได๎อยํางมีนัยสาคัญ ดังนี้
 โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 1 : เพื่อสํงเสริมให๎ มี
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจานวน 29 โครงการ คิดเป็น 100%
 โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 2 : เพื่อสํงเสริมและ
ดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจานวน 14 โครงการ คิดเป็น 48.27%
 โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 3 : เพื่อสํงเสริมความ
รํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจานวน 7 โครงการ คิดเป็น 24.13%
 โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 4 : เพื่อให๎บริการวิจัย
บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
มีจานวน 21 โครงการ 72.41%
ดังมีรายละเอียด ดังนี้
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รายชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อส่งเสริมและ
เพื่อส่งเสริมความ
เพื่อให้บริการวิจัย
ดาเนินการให้มีการ
ร่วมมือระหว่าง
บริการทางวิชาการ
ฝึกอบรมและพัฒนา หน่วยงานภาครัฐกับ หรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อ
ข้าราชการและ
หน่วยงานภาคเอกชน เสริมสร้างการบริหาร
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ และประชาชนเพื่อ
จัดการภาครัฐที่ดี
เสริมสร้างการบริหาร เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
จัดการภาครัฐที่ดี

โครงการสานักงาน ก.พ.ร.
1) – 3) โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 11 รุํนที่ 12
และรุํนที่ 13
4) โครงการพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
การบริหารจัดการขององค์การมหาชน
5) โครงการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ
การปฏิบั ติราชการของสํวนราชการและ
จังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
6) โครงการยกระดั บ การพั ฒ นาการ
ให๎ บ ริ ก ารภาครั ฐ แกํ นิ ติ บุ ค คลแบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz
Box) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7) โครงการสํงเสริ มการพัฒ นาระบบ
การให๎ บ ริ ก ารของหนํ ว ยงานของรั ฐ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
8) โครงการพัฒนานวัตกรรมงาน
บริการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของหนํวยงานภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0
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รายชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อส่งเสริมและ
เพื่อส่งเสริมความ
เพื่อให้บริการวิจัย
ดาเนินการให้มีการ
ร่วมมือระหว่าง
บริการทางวิชาการ
ฝึกอบรมและพัฒนา หน่วยงานภาครัฐกับ หรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อ
ข้าราชการและ
หน่วยงานภาคเอกชน เสริมสร้างการบริหาร
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ และประชาชนเพื่อ
จัดการภาครัฐที่ดี
เสริมสร้างการบริหาร เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
จัดการภาครัฐที่ดี

10) โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
11) โครงการพั ฒ นาแนวทางการ
ให๎บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพ
และความโปรํงใส
12) โครงการพัฒนาระบบการบริ หาร
ราชการเชิ งพื้ นที่ แบบบู รณาการ
กิ จ กรรมที่ 2 การพั ฒ นาระบบการ
บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ใ น ภู มิ ภ า ค ต า ม
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ และแผนการปฏิ รู ป
ประเทศด๎านการบริหารราชการแผํนดิน
13) โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมใน
การบริหารงานภาครัฐ (OGP)
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วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อส่งเสริมและ
เพื่อส่งเสริมความ
เพื่อให้บริการวิจัย
ดาเนินการให้มีการ
ร่วมมือระหว่าง
บริการทางวิชาการ
ฝึกอบรมและพัฒนา หน่วยงานภาครัฐกับ หรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อ
ข้าราชการและ
หน่วยงานภาคเอกชน เสริมสร้างการบริหาร
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ และประชาชนเพื่อ
จัดการภาครัฐที่ดี
เสริมสร้างการบริหาร เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
จัดการภาครัฐที่ดี

โครงการอื่น
1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษัท
ภิบาลสาหรับผู๎ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยํอม
2) โครงการการวิ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
นโยบายด๎านการบริหารองค์กรเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย
3)โครงการพั ฒ นาผู๎ น าการขั บ เคลื่ อน
นโยบายเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล
ส านั ก งานคณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
4)โครงการฝึ กอบรมการเตรี ยมความ
พร๎ อ มสูํ ก ารเป็ น นั ก ยุ ท ธศาสตร์ 4.0
หลักสู ตร “การบู รณาการนวัตกรรมใน
โครงการภาครัฐ”
5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียน
หนังสือราชการอยํางมีประสิทธิภาพ
6)โครงการเสริ ม สร๎ างและพั ฒ นา
ศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม) จัดอบรม
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการอยํางมี
ประสิทธิภาพ
7)โครงการจ๎ างประเมิ น คุ ณธรรมและ
ความโปรํ ง ใสในการด าเนิ น งานของ
หนํวยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 กลุํ มที่ 1 และกลุํ มที่ 3 –
กลุํมที่ 8
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รายชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อส่งเสริมและ
เพื่อส่งเสริมความ
เพื่อให้บริการวิจัย
ดาเนินการให้มีการ
ร่วมมือระหว่าง
บริการทางวิชาการ
ฝึกอบรมและพัฒนา หน่วยงานภาครัฐกับ หรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อ
ข้าราชการและ
หน่วยงานภาคเอกชน เสริมสร้างการบริหาร
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ และประชาชนเพื่อ
จัดการภาครัฐที่ดี
เสริมสร้างการบริหาร เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
จัดการภาครัฐที่ดี

8) โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ของ อพท. เพื่ อ ยกระดั บ หนํ ว ยงาน
สูํการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบ
แนวทางการประเมิน PMQA 4.0
9) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร "หลั กสู ตรนวัตกรรมเพื่ อการ
พัฒนาองค์การ สาหรับกองทัพเรือ"
10) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู๎ รั บ บริ ก ารจากสถาบั น สารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.
2562
11) โครงการจ๎างที่ปรึกษาสนับสนุนการ
จั ดท าแผนพั ฒนากองทุ นพั ฒนาไฟฟู า
ตามการประเมินทุนหมุนเวียน
1 2 ) โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า ส ม ร ร ถ น ะ
(Competency) ของเจ๎าหน๎าที่ อพท.
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รายชื่อโครงการ

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี

เพื่อส่งเสริมและ
เพื่อส่งเสริมความ
เพื่อให้บริการวิจัย
ดาเนินการให้มีการ
ร่วมมือระหว่าง
บริการทางวิชาการ
ฝึกอบรมและพัฒนา หน่วยงานภาครัฐกับ หรือเป็นที่ปรึกษาเพื่อ
ข้าราชการและ
หน่วยงานภาคเอกชน เสริมสร้างการบริหาร
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ และประชาชนเพื่อ
จัดการภาครัฐที่ดี
เสริมสร้างการบริหาร เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี
จัดการภาครัฐที่ดี

โครงการที่สถาบันดาเนินการเอง
1) หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนัก
บริหารระดับสูง รุํนที่ 6
2) โครงการศึ กษาอบรมหลั กสู ตรพลิ ก
บทบาทภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0 ด๎วย
นวัตกรรมดิจิทัล
3) โครงการศึ กษาอบรมหลั กสู ตรการ
บริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี ส าหรั บ
บุคลากรองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
4) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรก๎าวสูํ
ระบบราชการ 4.0 อยํางยั่งยืนตามเกณฑ์
คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0
(ภาพรวม)
รวมจานวนโครงการ

29

14

7

21

คิดเป็น %

100

48.27

24.13

72.41

จากการประเมิน ความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้งดังกลําว แสดงให๎เห็นวํา
สถาบันฯ เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ที่มีความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งได๎
อยํางมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง โดยได๎ดาเนินการโครงการที่ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์
การจั ด ตั้ ง ได๎ ทั้ ง 4 ข๎ อ โดยเป็ น โครงการที่ ส ามารถตอบสนองตํ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข๎ อ 1 : เพื่ อ สํ ง เสริ ม ให๎ มี
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีมากที่ สุด คิดเป็น 100% (29 โครงการ) รองลงมาเป็นความสามารถ
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ตอบสนองตํ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารจั ด ตั้ ง ข๎ อ 4 : เพื่ อ ให๎ บ ริ ก ารวิ จั ย บริ ก ารทางวิ ช าการหรื อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษา
เพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี คิดเป็น 72.41% (21 โครงการ) อันดับถัดไปเป็นความสามารถ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 2 : เพื่อสํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการ
และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี คิดเป็น 48.27% (14 โครงการ) และอันดับ
สุ ด ท๎า ยเป็ น ความสามารถตอบสนองตํ อวั ต ถุป ระสงค์ ก ารจัด ตั้ ง ข๎อ 3 : เพื่อ สํ งเสริม ความรํ ว มมื อระหวํ า ง
หนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี คิดเป็น
24.13% (7 โครงการ) ดังแสดงในแผนภาพข๎างลํางนี้
การประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ

100%
72.41%
48.27%

24.13%

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี

เพื่อส่งเสริมและดาเนินการ
ให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดี

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดี

เพื่อให้บริการวิจัย บริการ
ทางวิชาการ หรือเป็นที่
ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดี

แผนภาพที่ 6 การประเมินความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุในการจัดตั้งสถาบันฯ
จากแผนภาพแสดงการประเมินความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ใน การจัดตั้งสถาบันฯ
4 ข๎อข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํา สถาบันฯ ได๎มุํงพัฒนาให๎เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เพื่อกํอให๎เกิดผลกระทบตํอการ
พัฒนาระบบราชการในวงกว๎าง เป็นการดาเนินการผํานทางการให๎บริการวิจัยบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาด๎านตําง ๆ
การฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ รวมถึงการสร๎างความรํวมมือกับภาคสํวนตําง ๆ ซึ่งผลของการ
ดาเนินการดังกลําวของสถาบันฯ เป็นการยกระดับการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ รวมถึงการนานวัตกรรมมาพัฒนา
งานบริการซึ่งเป็นการอานวยความสะดวกแกํประชาชน และเพิ่มศักยภาพการแขํงขันในการประกอบธุรกิจ มีผลให๎
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อันดับความยากงํายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Ease of Doing Business) ดีขึ้น พร๎อมกันนี้สถาบันฯ ได๎
เห็นความสาคัญในการให๎บริการหนํวยงานภาครัฐที่ได๎นาหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการดาเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐอีกด๎วย
ในการดาเนินการโครงการของสถาบันฯ ยังได๎คานึงถึงความสาคัญในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ใน
การยกระดับการให๎บริการภาครัฐ จึงได๎มีการพัฒนาระบบบริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์
(Central Biz Box) อีกด๎วย นอกจากนั้น สถาบันฯ ได๎เพิ่มประสิทธิภาพงานภาครัฐ โดยการสํงเสริมความรํวมมือ
ระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชน และประชาชนเพื่อเสริมสร๎าง การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยการ
รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุํมเปูาหมายที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพื่อ
นามาปรับปรุงงานบริการภาครัฐ (Government Innovation Lab) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของสํวนราชการ
การปรั บบทบาทภารกิ จหนํ วยงานของรั ฐ และการศึ กษาหนํ วยงานราชการรู ปแบบใหมํ เพื่ อให๎ สอดคล๎ องกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. (2560 – 2579)
นอกจากนั้น สถาบันฯ ได๎ให๎ความสาคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
ควบคูํไปกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการดังกลําวแล๎วข๎างต๎น จึงได๎ดาเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตั้งแตํระดับ
บรรจุจนถึงระดับบริหาร โดยได๎ดาเนินการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) เพื่อบรรจุและ
พัฒนาให๎เป็นข๎าราชการที่เกํง และดีเข๎าสูํระบบราชการ มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกระดับรวมถึงนักบริหารระดับ
สูงของหนํวยงานภาครัฐทั้งในสํวนกลาง สํวนภูมิภาค สํวนท๎องถิ่น และภาคเอกชน ให๎มีศักยภาพ สมรรถนะ และองค์
ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการอยํางมีธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ
ซึ่งเป็นการสํงเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี พัฒนาหนํวยงาน
ภาครัฐให๎เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความพร๎อมในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่พลิกผัน (Disruptive Change) เพื่อเข๎าสูํระบบราชการ 4.0 และขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0
อันจะทาให๎เกิดประโยชน์สุขแกํประเทศชาติและประชาชนโดยรวมอยํางแท๎จริง
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(4) โครงการในอนาคต
สถาบั น สํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร. มี ลั ก ษณะเป็ น หนํ ว ยงาน
ให๎บริการภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระ แตํไมํมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีเปูาหมายให๎บริการ
สานักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก ในการดาเนินงานของสถาบันฯ สามารถเรียกเก็บคําบริการจากสานักงาน ก.พ.ร.
หรือลู กค๎าผู๎ รับบริการอื่น ๆ ได๎ แตํไมํมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไร และไมํนาสํ งรายได๎เข๎ารัฐ โดยตรงแตํ
จาเป็นต๎องเลี้ยงตัวเองได๎และสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งเพื่อสํงเสริมให๎ มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี สํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎าง
การบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ที่ดี สํ งเสริ มความรํว มมือระหวํางหนํว ยงานภาครัฐ กับหนํว ยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อเสริ มสร๎ างการบริ ห ารจั ดการภาครั ฐ ที่ ดี ดังนั้น เพื่อให๎ ก ารดาเนินงานของสถาบันบรรลุ ตาม
วัต ถุ ป ระสงค์ข องการจั ด ตั้ง สถาบั น ฯ จึ ง ได๎มี ก ารวางแผนการด าเนิน งานโครงการในอนาคต ที่ มีลั ก ษณะ
สอดคล๎องและตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ในการสนับสนุนการสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี โดยสถาบันฯ มีแผนการดาเนินโครงการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคาดวําจะมีรายได๎
รวมทั้งสิ้น 169,338,000.- บาท ดังนี้
โครงการ

หน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 12-14

สานักงาน ก.พ.ร

43,348,000

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน
โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด
โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์
โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการหนํวยงานของรัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0
โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ
โครงการพัฒนาแนวทางการให๎บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความ
โปรํงใส
โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)
โครงการยกระดับการพัฒนาระบบราชการสูํความเป็นเลิศ

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

3,000,000
10,400,000
7,000,000

สานักงาน ก.พ.ร

3,800,000

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

6,000,000
2,500,000
3,900,000
9,800,000

สานักงาน ก.พ.ร
สานักงาน ก.พ.ร

2,500,000
11,000,000
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โครงการ

หน่วยงาน

งบประมาณ
(บาท)

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามคาขอจากหน่วยงานอื่น
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ

โครงการเสริมสร๎างและพัฒนาบุคลากรสูํองค์กรแหํงการเรียนรู๎

สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แหํงชาติ (ป.ป.ช.)
สานักงาน กกพ.

40,000,000

2,000,000

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสถาบันฯ
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน
สาหรับนักบริหารระดับสูง รุนํ 7
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น รุํน 3
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูํระบบราชการ 4.0 อยํางยั่งยืน ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนที่ 5
หลักสูตรการออกแบบการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวมในยุคดิจิทัล
ตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น รุํนที่ 1

สถาบันฯ

13,300,000

สถาบันฯ

3,560,000

สถาบันฯ

760,000

สถาบันฯ

3,800,000

หลักสูตรนวัตกรรมการบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในยุคดิจิทัล

สถาบันฯ

2,670,000
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(5) การจัดการ
5.1 โครงสร้างการจัดการ
สถาบั น ฯ ก ากั บ ดู แ ลโดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบั น ฯ ภายใต๎ โ ครงสร๎ า งประกอบด๎ ว ย
คณะกรรมการ จานวน 5 ชุด ดังนี้
1) คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
4) คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
5) คณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการอุทธรณ์
สถาบั นฯ มีการจั ดโครงสร๎ างการบริห าร ตามมติเห็ นชอบในการประชุมคณะกรรมการอานวยการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
แบํ ง ออกเป็ น 4 ฝุ า ย 1 ศู น ย์ และ 1 งาน ได๎ แ กํ ฝุ า ยโครงการพั ฒ นานั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุํ น ใหมํ
(ฝุ าย นปร.) ฝุ ายโครงการส านั กงาน ก.พ.ร. ฝุ า ยโครงการอื่ น ศูนย์ ความเป็นเลิ ศทางการเรี ยนรู๎ และงาน
ตรวจสอบภายใน
1) ฝุายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (ฝุาย นปร.)
2) ฝุายโครงการสานกงาน ก.พ.ร.
3) ฝุายโครงการอื่น
4) ฝุายสานักงาน ประกอบด๎วย
 สํวนงานบุคคล
 สํวนงานการเงิน
 สํวนงานการบัญชี
 สํวนงานสารสนเทศ
 สํวนงานพัสดุ
 งานบริหารทั่วไป
5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู๎
6) งานตรวจสอบภายใน

มีรูปแบบโครงสร๎าง และอัตรากาลังเป็นไปตามแผนภาพที่ 7
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แผนภาพที่ 7 โครงสร๎างการบริหารและอัตรากาลังของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุ ปัจจุบันใช้โครงสร้างการบริหารและอัตรากาลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และปรับตาแหน่งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 27 กันยายน 2561
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คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
สถาบั นสํงเสริ มการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีการบริหารงานโดยยึดหลั กการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ซึ่งสถาบันฯ
อยูํในความควบคุมดูแลของสานักงาน ก.พ.ร. โดยมีคณะกรรมการทาหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ และรายงาน
ผลการดาเนินงานตํอสานักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด๎วยคณะกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
4. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
5. คณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการอุทธรณ์
1. คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
องค์ประกอบ
คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ตามประกาศ
สานักงาน ก.พ.ร. มีองค์ประกอบ ดังนี้
1.1 คณะกรรมการอ านวยการสถาบั น สํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร.
ตามประกาศสานักงาน ก.พ.ร. มีองค์ประกอบ ดังนี้
1) เลขาธิการ ก.พ.ร.
ประธานกรรมการ
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
2) ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
กรรมการ
3) นายมนัส แจํมเวหา
กรรมการ
4) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
กรรมการ
5) ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี กรรมการและเลขานุการ
(นางกิตติยา คัมภีร์)
อานาจหน้าที่
คณะกรรมการอานวยการสถาบั น ฯ มี อ านาจหน๎ า ที่ค วบคุ ม ดูแ ลสถาบั น ฯ ให๎ ด าเนิ น กิจ การให๎ เป็ น ไป
ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ที่กาหนดไว๎ ซึ่งรวมถึง
1. ก าหนดนโยบายและเปู า หมายการด าเนิ น การ การบริ ห ารงาน และให๎ ค วามเห็ น ชอบ
แผนการดาเนินงานของสถาบันฯ
2. อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบันฯ
3. ควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ
หรือข๎อกาหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ
4. ตีความและวินิ จ ฉัย ปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันสํ งเสริมการบริห ารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ทุกฉบับ
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5. พิจารณาอนุมัติยกเว๎น หรือผํอนผันการไมํปฏิบัติตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ทุกฉบับ เทําที่ไมํขัดหรือแย๎งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช๎บังคับ
เป็นการทั่วไป
6. กากับดูแลการบริหารเงินทุน การงบประมาณ และทรัพย์สินของสถาบันฯ
7. กระทาการอื่นใดที่จาเป็นหรือตํอเนื่องเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
8. แตํงตั้งและถอดถอนผู๎อานวยการตามที่ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2553 กาหนด
9. แตํงตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการ
10.แตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุ กรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติหน๎าที่ตําง ๆ ตามที่ได๎รับ
มอบหมาย
บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร
คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ มีอานาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบัน ฯ ผํานทางผู๎อานวยการ ให๎ดาเนิน
กิจการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ กลําวคือ เพื่อสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
สํงเสริมและดาเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎าง การบริหาร
จั ด การภาครั ฐ ที่ ดี สํ ง เสริ ม ความรํ ว มมื อ ระหวํ า งหนํ ว ยงานภาครั ฐ กั บ หนํ ว ยงานภาคเอกชนและประชาชน
เพื่อเสริ มสร๎างการบริ หารจัดการภาครัฐ ที่ดี และในการบรรลุ วัตถุประสงค์ดังกลํ าว สถาบันฯ มีอานาจหน๎าที่
ดังตํอไปนี้
1. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ และกลยุทธ์ เพื่อให๎การดาเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ
2. จัดให๎มีแผนการดาเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อรองรับการดาเนินงานของสถาบันฯ
3. พัฒนาสถาบัน ให๎มีความก๎าวหน๎าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
4. ปรั บ ปรุ ง โครงสร๎ า งและระบบบริ ห ารจั ด การสถาบั น ให๎ มี ค วามทั น สมั ย และสอดคล๎ อ งกั บ
วัตถุประสงค์
5. วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการดาเนินการของสถาบันฯ ในมิติตําง ๆ เพื่อให๎ทราบถึง
สถานภาพขององค์กรเป็นระยะ
6. กาหนดอัตราการเรีย กเก็บคําธรรมเนียม คําบารุง คําตอบแทน หรือคําบริการในการดาเนิน
กิจการ
7. จัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอตํอ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

จานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

จานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

5/61

6 พ.ย. 61

5

-

100

6/61

17 ธ.ค. 61

5

-

100

1/62

5 ก.พ. 62

5

-

100

2/62

4 มิ.ย. 62

5

-

100

3/62

26 ก.ย. 62

4

-

80

ตารางที่ 12 แสดงจานวนการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการอานวยการสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
องค์ประกอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ ดังนี้
1. นายพชร อนันตศิลป์
2. ร๎อยตารวจตรี พงศกร มีพันธุ์
3. นายต๎นพงศ์ ตั้งเติมทอง
4. นางณริศรา จันทรภูมิ
5. ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ตามที่ผู๎อานวยการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. กากับดูแลคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน
2. สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของสถาบันฯ ที่มีผลตํอการบริหารจัดการ
การเงิ น การบั ญ ชี การควบคุ ม ภายใน การบริ ห ารความเสี่ ย ง การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ และ
การตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพื่อให๎ความเห็น ให๎ข๎อสังเกต และข๎อเสนอแนะแกํสถาบันฯ ในกรณีที่มี
สิ่งอันสมควรได๎รับการแก๎ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา
3. ให๎ข๎อเสนอแนะตํอสถาบันฯ และหรือผู๎อานวยการสถาบันฯ ในกรณีที่คณะกรรมการอานวยการ
สถาบันฯ เห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอการกากับดูแลให๎ การปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์
4. สํงเสริม ผลักดันความเป็นอิสระและศักยภาพสาหรับผู๎ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางเที่ยงตรง เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. ให๎ ค วามเห็ น และข๎ อ เสนอแนะในการจั ด ท าแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี
พร๎อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนตําง ๆ
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

จานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

จานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

7/61

3 ธ.ค. 61

5

-

100

1/62

16 ม.ค.62

5

-

100

2/62

30 เม.ย.62

5

-

100

3/62

23 ก.ค. 62

5

-

100

ตารางที่ 13 แสดงจานวนการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
องค์ประกอบ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
2. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
3. นางประภาศรี บุญวิเศษ
4. นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
5. ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ตามที่ผู๎อานวยการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

อานาจหน้าที่
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันฯ และผู๎อานวยการสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ กาหนด
2. ให๎ข๎อมูลและข๎อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแกํสถาบันฯ เพื่อสํงเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันฯ และของผู๎อานวยการสถาบันฯ
3. เสนอรายงานผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลและสรุ ป ประเด็ น ส าคั ญ จากการตรวจสอบให๎
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ทราบปีละ 2 ครั้ง
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ มอบหมาย
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้
ครั้งที่

วันที่

จานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

จานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

3/61

12 ธ.ค. 61

5

-

100

1/62

10 ม.ค. 62

4

-

80

2/62

7 พ.ค. 62

5

-

100

ตารางที่ 14 แสดงจานวนการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
องค์ประกอบ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานกรรมการ
2. ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
รองประธานกรรมการ
กิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
3. นายวรัชญ์ เพชรรํวง
กรรมการ
4. ผู๎แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
5. ผู๎อานวยการสานักงานเลขาธิการ
กรรมการ
6. นายวัชรพงษ์ จาวรุํงวณิชสกุล
กรรมการ
7. นางสาวศิรินันท์ โต๏ะนาค
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวพนรัตน์ สุวรรณสายะ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
9. ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ตามที่ผู๎อานวยการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย
อานาจหน้าที่
1. จัดทารํางระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ หรือข๎อกาหนดเกี่ยวกับสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร. ตามระเบี ย บสถาบั น สํ ง เสริ ม การบริห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี
สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด เพื่อนาเสนอตํอคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาให๎ความเห็นชอบ
2. เสนอแนะและให๎คาปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข๎อกฎหมายตํอคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. แตํ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานเพื่ อ ด าเนิ น การใด ๆ อั น อยูํ ใ นอ านาจหน๎ า ที่ ข อง
คณะกรรมการกลั ่น กรองกฎหมายของสถาบัน สํง เสริม การบริห ารกิจ การบ๎า นเมือ งที ่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
4. ปฏิบัติหน๎ าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํ งเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี
ครั้งที่

วันที่

จานวนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

จานวนกรรมการที่
ไม่เข้าร่วมการประชุม

ร้อยละของกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม

1/62

26 มี.ค. 62

9

-

100

2/62

4 เม.ษ. 62

9

-

100

3/62

9 เม.ษ. 62

8

1

88.89

4/62

10 มิ.ย. 62

8

1

88.89

5/62

17 มิ.ย. 62

8

1

88.89

6/62

9 ก.ค. 62

9

-

100

7/62

28 ส.ค. 62

9

-

100

8/62

16 ก.ย. 62

8

-

100

ตารางที่ 15 แสดงจานวนการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
5. คณะกรรมการพิจารณาคาร้องทุกข์และการอุทธรณ์
องค์ประกอบ
คณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้
1. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร สีมาวงศ์
กรรมการ
3. นายวัชรพงษ์ จาวรุํงวณิชสกุล
กรรมการ
4. นางสาวศิรินันท์ โต๏ะนาค
เลขานุการ
อานาจหน้าที่
1. พิจ ารณาวินิ จ ฉัยเรื่ องร๎องทุกข์ตามข๎อ 24 วรรคสอง และการอุทธรณ์ตามข๎อ 25 แหํ งระเบียบ
สถาบั นสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารงานบุคคล
พ.ศ. 2553 และนาเสนอตํอคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เรียกบุคคลที่เกี่ยวข๎องมาชี้แจงตํอคณะกรรมการพิจารณาคาร๎องทุกข์และการอุทธรณ์
3. แตํงตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการใด ๆ อันอยูํในอานาจหน๎าที่ของคณะกรรมการพิจารณาคาร๎อง
ทุกข์และการอุทธรณ์
4. ปฏิบัติหน๎ าที่อื่นตามที่คณะกรรมการอานวยการสถาบันสํ งเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย
การเข้า ร่ วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค าร้ องทุกข์แ ละการอุทธรณ์ - ไมํมีการประชุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายนาม ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร.
วุฒิการศึกษา
- Master of Laws The University of Sydney, Australia
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการอานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ในช่วงเวลานี้ ได้แก่
1. นายปกรณ์ นิลประพันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร.
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ
อดีตที่ปรึกษาประจาสานักนายกรัฐมนตรี
3. นายมนัส แจํมเวหา
อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง
4. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
อดีตรองเลขาธิการ ก.พ.ร.
5. ผู๎อานวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน)
นางกิตติยา คัมภีร์ ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงานก.พ.ร.
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้)

5.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร
ในการสรรหากรรมการอานวยการสถาบันฯ เพื่อทดแทนกรรมการที่วํางลงหรือแตํงตั้งเพิ่มอาศัยอานาจ
ตามความข๎อ 9 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550
ซึ่ ง ก าหนดให๎ ค ณะกรรมการผู๎ ดู แ ลสถาบั น ประกอบด๎ ว ยประธานกรรมการและกรรมการอื่ น ไมํ เกิ น 5 คน
ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. มีอานาจแตํงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ
คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ มีอานาจหน๎าที่ในการสรรหา แตํงตั้ง และถอดถอนผู๎อานวยการ
โดยในการสรรหาใช๎วิธีการสรรหาจากข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ กาหนด
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ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอ านวยการสถาบั น สํ ง เสริ ม การบริ ห ารบ๎ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร.
ได๎กาหนดคุณสมบัติเพื่อคัดเลือกเข๎าดารงตาแหนํงผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริ มการบริหารบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. โดยผู๎ ส มั ค รต๎ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไมํ มี ลั ก ษณะต๎ อ งห๎ า มตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี วํ า ด๎ ว ยการ
บริหารงานของหนํวยงานรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 และระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2553 ดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู๎สมัครต๎องเป็นผู๎สามารถทางานให๎แกํสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ได๎เต็มเวลา และต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไมํเกินหกสิบห๎าปีบริบูรณ์
1.3 เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู๎ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน
1.4 ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย คนไร๎ความสามารถ หรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ
1.5 ไมํเคยได๎รับโทษจาคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให๎จาคุกเว๎นแตํเป็นโทษสาหรับความผิดที่ได๎กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.6 ไมํเป็นผู๎ดารงตาแหนํงทางการเมือง สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น กรรมการหรือ
ผู๎ดารงตาแหนํงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่พรรคการเมือง
1.7 ไมํเป็นเจ๎าหน๎าที่หรือลูกจ๎างของสถาบันหรือที่ปรึกษา หรือผู๎เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ๎างกับสถาบัน
1.8 ไมํเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียในกิจการที่กระทากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแขํงขันกับกิจการของ
สถาบัน ทั้งนี้ ไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม
2. คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
2.1 เป็นผู๎สาเร็จการศึกษาไมํต่ากวําระดับปริญญาโท
2.2 มีความรู๎ ความเข๎าใจและประสบการณ์ในงานด๎านการพัฒนาองค์การ ระบบงาน การพัฒนา
คุณภาพการบริ ห ารงานและการติด ตามประเมิน ผล การบริ ห ารงานวิ จัย และพั ฒ นา และการบริห ารผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อพัฒ นาองค์ความรู๎และสนับสนุนการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตามนโยบายของ
สานักงาน ก.พ.ร.
2.3 มีความรู๎ ประสบการณ์ และประวัติการเป็นผู๎บริหารและการจัดระบบงานที่ประสบผลสาเร็จและ
เป็นที่ยอมรับ สามารถดาเนินงานจากแนวนโยบายไปสูํการปฏิบัติ ดังนี้
- ในกรณีที่เป็ นผู๎บ ริห ารภาคราชการ ต๎องดารงตาแหนํงหรือเคยดารงตาแหนํงผู๎ บริห ารของ
หนํวยงานราชการระดับไมํต่ากวํารองอธิบดีขึ้นไป
- ในกรณี ที่ เ ป็ น ผู๎ บ ริ ห ารภาคเอกชน ต๎ อ งด ารงต าแหนํ ง หรื อ เคยด ารงต าแหนํ ง ไมํ ต่ ากวํ า
รองหัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปีโดยเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์รวมไมํต่ากวํา 200 ล๎านบาท
- ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารรัฐวิสาหกิ จหรือหนํวยงานของรัฐอยํางอื่น ต๎องดารงตาแหนํงหรือเคย
ดารงตาแหนํงไมํต่ากวํารองหัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปี
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- ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารสถาบันการศึกษาต๎องดารงตาแหนํงหรือเคยดารงตาแหนํงไมํต่ากวํา
รองคณบดีหรือเทียบเทํา เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปี
(หมายเหตุ 1. หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ
2. ในกรณีที่มีประสบการณ์การทางานหลายแห่งอาจนาระยะเวลา ดังกล่าวมารวมกันได้)
2.4 มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู๎นาในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ
2.5 เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการด๎านการบริหารองค์การและการพัฒนาการบริหารจัดการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และมีความรู๎ความสามารถในการติดตํอกับองค์กรตําง ๆ ทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศเพื่อประโยชน์ของสถาบัน
2.6 เป็นที่ยอมรับนับถือในด๎านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ
3.1 รับผิดชอบการบริหารกิจการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข๎อบังคับ ข๎อกาหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ
และเป็นผู๎บังคับบัญชาผู๎ปฏิบัติงานทุกตาแหนํง เว๎นแตํผู๎ดารงตาแหนํงผู๎ตรวจสอบภายใน
3.2 เสนอเปูาหมาย แผนงาน และโครงการตํอคณะกรรมการฯ และดาเนินงานให๎บรรลุผล
3.3 เสนอรายงานประจาปีเกี่ยวกับผลการดาเนินงานด๎านตําง ๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งรายงานการเงิน
และบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีตํอไปตํอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
3.4 เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการดาเนินงานของสถาบันให๎มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตํอคณะกรรมการ
4. เงื่อนไขการจ้าง
4.1 ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร มีวาระอยูํในตาแหนํง
คราวละ 4 ปี และอาจได๎รับแตํงตั้งอีกได๎ ทั้งนี้ ต๎องมีอายุไมํเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การทาสัญญาจ๎างอาจทาปีตํอปี
4.2 หากผู๎สมัครได๎รั บการพิจารณาคัดเลื อกให๎ดารงตาแหนํงผู๎ อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีแล๎ว จะต๎องได๎รับการประเมินผลทดลองงานภายในระยะเวลา 6 เดือน
คําจ๎างและผลประโยชน์ตอบแทนของผู๎อานวยการสถาบันฯ ขึ้นอยูํกับคุณสมบัติและประสบการณ์
ของผู๎ ส มัคร ทั้ งนี้ โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการอ านวยการสถาบัน สํ งเสริ มการบริห ารบ๎ านเมือ งที่ ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
5. วิธีการสรรหา
คณะกรรมการอ านวยการสถาบั น สํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร.
เป็ น ผู๎ พิจ ารณาเลื อกสรรผู๎ ที่ มี คุ ณสมบั ติเ หมาะสม และประเมิ นความรู๎ ความสามารถของผู๎ ที่ เห็ น ควรได๎ รั บ
การแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํงผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
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5.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
1. คํ า ตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสถาบั น ฯ ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562
ได๎แกํคําเบี้ยประชุม รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 154,000 บาท
2. คําตอบแทนผู๎บริหาร ได๎แกํ
2.1 ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการบริหารงานหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ข๎อ 11 กาหนดให๎ “ในหนํวย
บริการรูปแบบพิเศษ ให๎มีผู๎อานวยการคนหนึ่งซึ่งผู๎มีอานาจควบคุมแตํงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู๎ความสามารถ
เหมาะสมภารกิจของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
ในการแตํงตั้งผู๎อานวยการให๎มีผู๎อานาจควบคุมดาเนินการสรรหาจากข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หรือ
บุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู๎มีอานาจควบคุมกาหนด”
ตามบันทึกข๎อตกลงการปฏิบัติงานในตาแหนํงผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ ดี (หนํ ว ยบริ ก ารรู ป แบบพิ เ ศษ) ส านั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ระบุ คํ า จ๎ า งและ
คําตอบแทนตามภาคผนวก ข
2.2 หัวหน๎าฝุาย 3 ฝุาย เป็นไปตามระเบียบผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี ส านั กงาน ก.พ.ร. วําด๎ว ยการบริห ารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ข๎อ 11 ผู๎ ปฏิบัติจะได๎รับ
เงินเดือนในข๎อบังคับที่ผู๎อานวยการกาหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ คํ าตอบแทนของผู๎ บ ริ ห าร ได๎ แกํ ผู๎ อ านวยการ และหั ว หน๎า ฝุ าย 3 ฝุ า ย ประกอบด๎ ว ย เงิ นเดือ น
รถประจาตาแหนํง สวัสดิการ รวม 4,251,358.04 บาท
- คําตอบแทนผู๎อานวยการสถาบันฯ (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2562) จานวน 1,150,000.00
บาท คําตอบแทนรถยนต์ประจาตาแหนํง พร๎อมพนักงานขับรถยนต์ 522,000 บาท
- คําตอบแทนหัวหน๎าฝุาย 3 ฝุาย รวม 2,362,436.16 บาท คําเดินทาง 36,000.00 บาท เงินกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ 119,921.88 คําประกันสังคม 27,000.00 บาท คําตรวจสุขภาพประจาปี 6,000 บาท คําประกัน
สุขภาพ 28,000 บาท
เงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยูํระหวํางการพิจารณา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ
พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงิน
รางวัลให๎แกํผู๎อานวยการสถาบันฯ หัวหน๎าฝุาย เป็นเงินจานวน 1,089,496.41 บาท

5.4 การกากับดูแลกิจการ
สถาบั น ฯ ได๎น านโยบายรั ฐ บาลที่ มุํงเน๎นด๎ านการพั ฒ นาระบบราชการ และการบริ ห ารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และการประยุกต์ใช๎แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาเป็นแนวทางและกาหนดทิศทางการดาเนินงาน โดยมุํงเน๎น
ปรับปรุง และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํระบบตํา ง ๆ เพื่อให๎สถาบันฯ ดาเนินกิจการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
มาอยํางตํอเนื่อง
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ในการบริหารและกากับดูแลงาน คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ รํวมดาเนินการกับผู๎บริหารอยําง
ใกล๎ชิดและตํอเนื่อง โดยการมอบหมายนโยบาย แนวทางการดาเนินงานและข๎อเสนอแนะ รวมทั้งกากับดูแลและ
ติดตามงาน ทั้งด๎านยุทธศาสตร์ การบริหาร การบริการ บุคลากร และการพัสดุ
ด้ า นยุ ท ธศาสตร์ คณะกรรมการอ านวยการสถาบั น ฯ และผู๎ บ ริ ห ารรํ ว มกั น ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
พันธกิจของสถาบันฯ และมีการกาหนดแผนการดาเนินงานเป็นประจาทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย
ด้านการบริหาร มีการประชุมคณะกรรมการอานวยการทุก 1-2 เดือน ในการประชุมแตํละครั้งมีการ
พิจารณาวาระตําง ๆ ได๎แกํ การรายงานความก๎าวหน๎าผลการดาเนินงานตามแผนงาน การรายงานสถานะทางการ
เงินของสถาบันฯ การนาเสนอโครงการที่จะให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานตําง ๆ เป็นต๎น นอกจากนี้ สถาบัน
ฯ ยังจัดให๎มีการประชุมระหวํางผู๎บริหารและหัวหน๎าฝุายเพื่อติดตามผลการดาเนินงานอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให๎
การดาเนินงานของสถาบันฯ มีความโปรํงใส เกิดประสิทธิภาพ ตั้งอยูํบ นหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และ
สามารถตอบสนองตํอการพัฒนาระบบราชการได๎สูงสุด
ด้า นการบริ การ สถาบั น ฯ ให๎ ความส าคัญอยํางยิ่งตํอการให๎บริการทางวิช าการแกํห นํว ยงานตําง ๆ
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ อีกทั้งการดาเนินงานของสถาบันฯ อาศัยการสร๎างเครือขํายทางวิชาการรํวมกัน
ระหวํ า งผู๎ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละหนํ ว ยงานตํ า ง ๆ ทั้ ง ภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการตําง ๆ เพื่อยกระดับการให๎บริการทางวิชาการในรูปแบบตําง ๆ คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ได๎
พิจารณาและให๎การสนับสนุนหลายเรื่องเพื่ อให๎สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการ เชํน การสนับสนุนการ
พั ฒ นาและจั ด ท าโครงการหลั ก สู ต รการบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี เ พื่ อ การพั ฒ นาอยํ า งยั่ ง ยื น ส าหรั บ
นักบริหารระดับสูง เพื่อเป็นการสํงเสริมให๎สถาบันฯ มีหลักสูตรเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ฯ และเข๎าถึง
กลุํมเปูาหมายซึ่งเป็นผู๎บริหารระดับสูง เป็นที่รู๎จักและเกิดความเชื่อมั่นตํอการให๎บริการของสถาบันฯ
ด้ า นบุค ลากร คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ และผู๎ บริห ารให๎ ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล
เนื่ องจากเป็น กลไกหลั กในการขับ เคลื่อนให๎ส ถาบันไปสูํความส าเร็จได๎ตามเปูาหมาย นอกจากนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเน๎นหลักคุณธรรม สมรรถนะ ความถูกต๎อง รอบคอบ โปรํงใส มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นผู๎ปฏิบัติงานประจา ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งจาเป็นต๎องผําน
ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน๎าที่ในตาแหนํง นั้น ๆ เป็นระยะเวลาไมํต่ากวํา 6 เดือน และการพิจารณาความดี
ความชอบประจาปีดาเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน
ตํอสัญญาจ๎าง และพิจารณาความดีความชอบประจาปีของผู๎ปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ คณะกรรมการอานวยการสถาบัน ฯ ได๎กาชับให๎ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎องอยํางเครํงครัด ทั้งนี้ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได๎มอบอานาจเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐให๎กับผู๎อานวยการสถาบันฯ เป็นผู๎มีอานาจให๎ความเห็นชอบในการ
ดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ๎ าง การแตํงตั้ งกรรมการ การอนุมัติการจัดซื้อจัดจ๎างเฉพาะที่มีว งเงินไมํเกิน 5 ล๎านบาท
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การลงนามในสั ญญาหรื อข๎อตกลง การบริ ห ารสั ญญา การรับพัส ดุรวมถึงการดาเนินการอยํางใด ๆ เกี่ยวกั บ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ๎างของสถาบันฯ ทุกกรณีจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
กฎระเบียบ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance
Promotion: IGP) มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการ ตามนัยของมาตรา 16 แหํงกฎหมายระเบียบ
บริ ห ารราชการแผํ น ดิน พ.ศ. 2545 สถาบั นฯ จัด ตั้ งขึ้ น ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวั น ที่ 20 มกราคม 2547
มีลักษณะเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารงานให๎ผู๎มีอานาจควบคุมวาง
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันขึ้นใช๎บังคับไว๎เป็นการเฉพาะโดยไมํต๎องปฏิบัติตามระเบียบ
ข๎อบังคับ หรือคาสั่งของทางราชการที่ใช๎บังคับเป็นการทั่วไป
 ระเบียบหลัก 4 เรื่องที่คล่องตัวกว่าระเบียบราชการ
ตามระเบี ยบสานักนายกรั ฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํว ยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550
ข๎อ 14 กาหนดไว๎วํา เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารงาน ให๎ผู๎มีอานาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดาเนินงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษขึ้นบังคับไว๎เป็นการเฉพาะ โดยไมํต๎องปฏิบัติตามระเบียบ ข๎อบังคับ
หรือคาสั่งของทางราชการที่ใช๎บังคับเป็นการทั่วไป เพื่อไมํกํ อให๎เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงได๎กาหนดให๎มี
ระเบียบหลัก 4 ระเบียบ ดังนี้
1) ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ได๎แกํ ระเบียบสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2553
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ประกอบด๎วย 2 หมวด ดังนี้
หมวด 1 วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละอ านาจหน๎ า ที่ ของสถาบั น สํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
หมวด 2 การบริหารและการดาเนินการ โดยคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการดาเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพิ่มเติ ม ได๎กาหนดให๎คณะกรรมการมีอานาจหน๎าที่ ในการกาหนด
นโยบายและเปูาหมายการดาเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานของสถาบันฯ การ
อนุ มัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบัน ควบคุมดูแลการดาเนินงานและ
การบริหารงานทั่วไปของสถาบันฯ ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ หรือข๎อกาหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ
ซึ่งกํอให๎เกิดความคลํองตัวด๎านการดาเนินงานและการบริหารงานทั่วไปมากกวําระเบียบราชการ
2) ระเบียบเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ได๎แกํ พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งสถาบันฯ ได๎ปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางได๎ตอบข๎อหารือ
(ตามหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/16154 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562) ความวํา “สถาบันฯ จะต๎องดาเนินการจัดซื้อ
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จั ด จ๎ า งตามพระราชบั ญ ญั ติก ารจั ด ซื้ อจั ดจ๎ า งฯ และกฎกระทรวง ระเบีย บ และประกาศที่ อ อกมาตามความ
ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างฯ”
3) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ได๎แกํ ระเบี ยบสถาบันสํ งเสริมการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.วําด๎วยการบริห ารงานบุคคล
พ.ศ. 2553และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ประกอบด๎วย 7 หมวด ดังนี้
หมวด 1 โครงสร๎างและตาแหนํง
หมวด 2 การสรรหา การบรรจุ และการแตํงตั้ง
หมวด 3 วินัยและการรักษาวินัย
หมวด 4 การร๎องทุกข์และการอุทธรณ์
หมวด 5 การออกจากงาน
หมวด 6 วัน เวลาทางาน วันหยุดงาน และการลา
หมวด 7 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแกํผู๎ปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารงาน
บุ ค คล พ.ศ. 2553 และที่ แ ก๎ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ได๎ มี ก ารจั ด สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ แ กํ ผู๎ ป ฏิ บั ติ ง าน ได๎ แ กํ
สิทธิการรักษาพยาบาล กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การเลื่อนเงินเดื อน เงินรางวัลประจาปี การลาพักผํอนประจาปี
ซึ่งจะไมํต่ากวําเกณฑ์ที่กฎหมายคุ๎มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมกาหนด
4) ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและการประเมินผลการดาเนินงาน ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริม
การบริห ารกิจ การบ๎ านเมืองที่ดี ส านั กงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริห ารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล
พ.ศ. 2553และที่แก๎ไขเพิ่มเติม ประกอบด๎วย 6 หมวด ดังนี้
หมวด 1 เงินรายได๎และเงินทุนสะสม
หมวด 2 การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน
หมวด 3 การจํายเงิน
หมวด 4 การงบประมาณ
หมวด 5 การบัญชี
หมวด 6 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารการเงิน
การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม กาหนดให๎มีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน๎าที่
ติดตามและประเมินผลงานของสถาบันและผู๎อานวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกาหนด และ
จะต๎องรายงานให๎คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน รวมถึงผู๎ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการ แตํงตั้งทาหน๎าที่
ตรวจสอบภายในเกี่ ย วกั บ การเงิ น บั ญ ชี และการพั ส ดุ ข องสถาบั น และรายงานคณะกรรมการ
ผํานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ สถาบันจะต๎องจัดสํงงบดุล งบการเงิน และบัญชีทาการสํงให๎สานักงานตรวจเงิน
แผํนดินภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพื่อทาการสอบบัญชีตามกฎหมาย

66

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเผยแพร่ผลงาน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. มีการเผยแพรํข๎อมูลของสถาบันฯ
เพื่ อ อ านวยความสะดวกแกํ บุ ค คลภายนอกให๎ ส ามารถติ ด ตํ อ กั บ หนํ ว ยงานได๎ งํ า ย โดยผํ า นระบบเครื อ ขํ า ย
สารสนเทศที่เว็บไซต์ www.igpthai.org ประกอบด๎วยข๎อมูล ดังนี้
1) ข๎อมูลเกี่ยวกับสถาบัน
2) บริการของสถาบัน
3) กิจกรรมทั้งหมด
4) ภาพกิจกรรมทั้งหมด
5) โครงการฝึกอบรมตําง ๆ
6) ขําว IGP
7) ค๎นหาภายในเว็บ
8) ติดตํอสถาบันฯ
9) เว็บบอร์ด
10) ดาวน์โหลด
11) เว็บเมล์
12) เมนูสมาชิก
13) สถิติของเว็บไซต์
14) ปฏิทินกิจกรรม
15) เว็บที่เกี่ยวข๎อง
16) ฐานข๎อมูลหนํวยงานภาครัฐ
17) ขําวสาร/ประชาสัมพันธ์

5.5 บุคลากรสถาบันฯ
สถาบั นฯ แบํ งการด าเนิ นงานออกเป็ น 3 งาน ได๎ แกํ งานบริ หารโครงการ งานบริหารส านักงานงาน
พัฒนาการเรียนรู๎และ การตรวจสอบภายใน โดยมีผู๎บริหาร 1 คน ผู๎ปฏิบัติงานประจา จานวน 17 คน และลูกจ๎างเหมา
จานวน 18 คน รวม 36 คน
ผู๎ปฏิบัติงานประจาของสถาบันฯ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 10 คน วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จานวน 7 คน สํวนใหญํจบการศึกษาด๎านการบริหาร สาขาบัญชี รัฐศาสตร์ ซึ่งบุคลากร สํวนใหญํ
มีความรู๎ ความสามารถ มีความตั้งใจในการทางาน มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและ
ประสานงานกับหนํวยงานอื่นได๎ทุกระดับ รวมถึงมีความสามารถในงานบริหารโครงการและงานบริการทางวิชาการ
ซึ่งสามารถจาแนกตามฝุายงาน ได๎ดังนี้
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ที่
1
2
3
4
5
6

ฝ่าย

ผู้อานวยการ

หัวหน้าฝ่าย

ผู้บริหาร
ฝุาย นปร.
ฝุายโครงการสานักงาน ก.พ.ร.
ฝุายโครงการอื่น
ฝุายสานักงาน และ
สํวนงานที่สถาบันดาเนินการเอง
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู๎
ตรวจสอบภายใน

1

1
1
1

หัวหน้า
ส่วนงาน
-

1***

6***

-

-

เจ้าหน้าที่

อื่นๆ

รวม

2
4**
1**

6*
3*
2*

1
9
8
4

1

7*

15

1

-

1

ตารางที่ 16 แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จาแนกตามระดับตาแหนํง
หมายเหตุ : * ลูกจ๎างเหมาโครงการ ลูกจ๎างเหมาสานักงาน (ปฏิบัติงานที่สถาบันฯ)
** ผู๎ปฏิบัติงานเข๎า – ออกระหวํางปีงบประมาณ
*** ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ที่ได๎รับมอบหมาย (รักษาการ)
อัตราการลาออกของผู๎ปฏิบัติงานประจาของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจานวน 2 คน
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณมีจานวนผู๎ลาออกลดลงกวําปีทผี่ ํานมา
ผลตอบแทนของผู๎ปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด๎วย เงินเดือน จานวนรวม
8,473,398.87 บาท เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ 346,676.55 บาท คําตรวจสุขภาพ 28,000 บาท เงินประกัน
สุ ข ภาพ จ านวนรวม 203,893.97 บาท เงิ น สมทบกองทุ น ประกั น สั ง คม จ านวนรวม 155 ,635.00 บาท
คําเดินทาง จานวนรวม 207,186.67 บาท และคําใช๎จํายบุคลากรอื่น (เครื่องแตํงกาย) จานวนรวม 51,000.00
บาท
เงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยูํระหวํางการพิจารณา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ
ได๎จํายเงินรางวัลประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ พิจารณาให๎ความ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอานวยการเห็น
ชอบในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดย
สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎อานวยการสถาบันฯ หัวหน๎าฝุายและผู๎ปฏิบัติงาน เป็นเงินจานวน 2,945,298.58 บาท
การพัฒนาบุคลากรของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎ดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนาไปสูํการพัฒนาองค์กรอยํางยั่งยืน
โดยคานึงถึงบุคลากร เป็นหลักกํอนกาหนดหลักสูตรและโครงการตําง ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการอานวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ได๎มีการ
จัดโครงสร๎างการบริหารงานปัจจุบันและอัตรากาลังผู๎ปฏิบัติงานประจา ณ ปัจจุบัน จานวน 17 ตาแหนํง ดังนี้
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1. ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (ฝ่าย นปร.)
อัตรากาลัง 3 ตาแหนํง ประกอบด๎วย
 หัวหน๎าฝุาย
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
 เจ๎าหน๎าที่
อัตรากาลัง 2 ตาแหนํง
2. ฝ่ายโครงการสานักงาน ก.พ.ร. อัตรากาลัง 5 ตาแหนํง ประกอบด๎วย
 หัวหน๎าฝุาย
อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
 เจ๎าหน๎าที่
อัตรากาลัง 4 ตาแหนํง
3. ฝ่ายโครงการอื่น อัตรากาลัง 2 ตาแหนํง ประกอบด๎วย
 หัวหน๎าฝุาย
 เจ๎าหน๎าที่
4. ฝ่ายสานักงาน แบํงออกเป็น อัตรากาลัง 7 ตาแหนํง
 หัวหน๎าฝุาย
 สํวนงานบุคคล
หัวหน๎าสํวนงานบุคคล
 สํวนงานการเงิน
หัวหน๎าสํวนงานการเงิน
 สํวนงานการบัญชี
หัวหน๎าสํวนงานบัญชี
 สํวนงานพัสดุ
หัวหน๎างานสํวนงานพัสดุ
 สํวนงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
หัวหน๎าสํวนงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
 งานบริหารทั่วไป
เลขานุการผู๎บริหาร
ทาหน๎าที่หัวหน๎าสํวนงานที่สถาบันดาเนินการเอง
5. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้
(ยังไม่มีอัตรากาลัง)
6. งานตรวจสอบภายใน
 ผู๎ตรวจสอบภายใน

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

อัตรากาลัง 1 ตาแหนํง
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จากอัตรากาลังดังกลําวข๎างต๎น เป็นข๎อมูลที่สาคัญที่นาไปสูํการกาหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ที่สอดคล๎องกับการดาเนินงานของสถาบันฯ และเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสถาบันฯ ให๎สัมฤทธิ์ผลด๎วยแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้
1) ส่งเสริ มและสนับสนุน ให้บุค ลากรพัฒนาด้า นความรู้ มุํงเน๎นการพัฒ นาความรู๎ในสายงาน
ของตนเอง อาทิเชํน ความรู๎พื้นฐานด๎านกฎ ระเบียบ ภารกิจของสถาบันฯ และการพัฒนาความรู๎ทางวิชาการ
ที่สามารถนามาปรับใช๎ได๎จริง การประชุมสัมมนาหลักสูตรตําง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัดทาให๎ได๎รับความรู๎ใหมํ ๆ
เป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติงาน เพื่อกระตุ๎นและสํง เสริมให๎บุคลากรพัฒนาตนเอง เชํน การอบรมเชิงบรรยาย
การอบรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงาน เป็นต๎น
2) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลากรพั ฒ นาด้ า น ทั ก ษะ มุํ ง เน๎ น การพั ฒ นาด๎ า นหน๎ า ที่
การปฏิบัติงานของแตํละตาแหนํงงาน และพัฒนาความรู๎ด๎านเทคนิคตําง ๆ เพื่อให๎เกิดแนวความคิดใหมํเกิดความ
สร๎างสรรค์ กํอให๎เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงงานให๎ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จากทรัพยากร ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันฯ เชํน การอบรมเชิงปฏิบัติ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในเทคนิคการนาไปใช๎ ทั้งยังชํวยให๎เกิดความ
ชานาญในงานมากยิ่งขึ้น
3) ส่งเสริ มและสนับสนุน ให้บุค ลากรพัฒนาด้า นคุณ ลักษณะ มุํงเน๎นให๎ มีการพัฒนาด๎านจิตใจ
นาไปสูํการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม และการพัฒนาการทางานรํวมกับ ผู๎อื่น (ทีมงาน) เพื่อให๎เกิดการทางาน
แบบมีสํวนรํวม และสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติได๎บรรลุตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว๎ และสามารถชํวยให๎ผู๎บังคับบัญชาเข๎าถึงผู๎ใต๎บังคับบัญชาดียิ่งขึ้น ดังนั้น หลายองค์กรจึงมีการ
พัฒนาทางด๎านจิตใจ เพื่อให๎เข๎าถึงจิตใจของบุคลากรในองค์กร ซึ่งควรพัฒนาทักษะในเรื่องตําง ๆ
ดังนั้น การสํงเสริมให๎บุคลากรได๎มีบทบาทในการพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาบุคลากรตามเปูาหมาย
ที่สถาบันฯ ได๎กาหนดไว๎ โดยเน๎นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให๎เกิดการเรียนรู๎ที่สมดุล ทั้งการพัฒนาความรู๎
ทักษะ และคุณลักษณะ ในการปฏิบัติงานรูปแบบตําง ๆ เชํน การถํายทอด การแนะนาการฝึกอบรมเชิงบรรยาย
การอบรมเชิงปฏิบัติ การประชุมและสัมมนา การศึกษาดูงาน โดยการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับบุคลากร ดังนี้
(1) คู่มือเบื้องต้น แนะนาระเบียบสถาบันฯ ข๎อควรปฏิบัติ ความเป็นมาของสถาบันฯ ยุทธศาสตร์ใน
เบื้องต๎น เป็นคูํมือ พร๎อมระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ทั้งหมดที่ใช๎ใน
ปัจจุบัน เพื่อเป็นเครื่องมือแรกในการพัฒนาเรียนรู๎
(2) ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้า ฝ่า ย) มีหน๎าที่ในการพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาด๎วยวิธีการถํายทอดใน
รู ป แบบตํา ง ๆ เพื่ อชํ ว ยพั ฒ นาขี ดความสามารถ ความรอบรู๎ใ นงานที่ เกี่ ยวข๎อ ง เชํ น ระบบการสอนงานโดย
การแนะนารายบุคคล (Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) การแนะนาการฝึกสอนงานจากประสบการณ์จริ ง
(On the job training) การกากับดูแลวิธีการทางานในหน๎าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งกระตุ๎นให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชามี
การพัฒนา และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง เป็นต๎น
(3) ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลากรสามารถเรียนรู๎ได๎จากบุคคลในสายงาน/ฝุาย/
สถาบันเดียวกัน เพื่อให๎สามารถนาความรู๎จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยูํใน
ตัวบุคคลมาใช๎ให๎เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน มิได๎จากัดเฉพาะการจัดอบรมเทํานั้น
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เป็นการแบํงปันความรู๎ (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดการความรู๎ (Knowledge Management)
(4) แผนพัฒ นาบุค ลากร สถาบัน ฯ ได๎กาหนดแผนพัฒ นาบุค ลากร และจัด สรรงบประมาณ
เพื่อพัฒ นาประสิทธิภ าพของบุคลากรอยํางเหมาะสม เชํน การจัดอบรมในองค์กร (In - house Training)
หรือ การสํง ไปอบรมหนํว ยงานภายนอกที ่จ ัด อบรมความสามารถเฉพาะด๎า น (Public Training) และ
กาหนดให๎มีก ารติด ตาม ประเมิน ผลการพัฒ นาบุค ลากรในรูป แบบตํา ง ๆ ให๎เ ป็น ไปตามแผนการพัฒ นา
บุค ลากรประจ าปีง บประมาณนั ้น ๆ เพื่อ รับ ทราบข๎อ บกพรํอ งและน ามาปรับ ปรุง การพัฒ นาบุค ลากรที่
เหมาะสมในโอกาสตํอ ไปซึ่ง การพัฒ นาบุคลากรประจาปีง บประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหวํา งวัน ที่ 1 ตุล าคม
2561 – 30 กันยายน 2562) ได๎เริ่มจากการสารวจระดับความรู๎ ความเข๎าใจ ของผู๎ปฏิบัติงานเพื่อให๎เกิดการ
พัฒนาอยํางแท๎จริงใน 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความรู๎ ด๎านทักษะ ด๎านคุณลักษณะ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านความรู้
เกี่ยวกับการนานวัตกรรมมาปรับใช๎ในองค์กร
- หลั ก สู ต ร “การน านวั ต กรรมดิ จิ ทั ล มาใช๎ กั บ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ”(Digital
Transformation และ Enterprise Blueprint)
- หลักสูตรเสริมสร๎างความคิดและนวัตกรรมอยํางสร๎างสรรค์ (Design Thinking) เพื่อรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงจากกฎหมาย ระเบี ย บ หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ มี ผ ลกระทบตํ อ การ
ดาเนินงานของสถาบันฯ
- หลั กสู ตรการจั ดการองค์ความรู๎ขององค์กรเพื่อการพัฒ นาสูํ องค์กร 4.0 (Knowledge
Management IGP 4.0)
2. การพัฒนาด้านทักษะ
เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาการนาเสนอ
- หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการนาเสนอผลงานด๎วยสื่อดิจิทัลอยํางมืออาชีพ
(Professional Digital Media Editing Techniques)
3. การพัฒนาด้านคุณลักษณะ
เกี่ยวกับการทางานรํวมกันเป็นทีม (คิดวิเคราะห์ แผนงานของตนเอง)
- โครงการสั มมนาประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง สื บสานศาสตร์พระราช “รักษ์น้ า
รักแผํนดิน”
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(6) การควบคุมภายใน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได๎ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ และ
สํ ง เสริ ม ให๎ เ กิ ด ระบบการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Governance) ประกอบด๎วย การควบคุมภายใน
(Internal Control) การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management) และการถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
(Compliance) โดยได๎ จั ด ท าและสํ ง หนั ง สื อ รั บ รอง
ก า ร จั ด ว า ง ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ใ ห๎ กั บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน เมื่อวันที่ 1 กันยายน
2558 ซึ่งสถาบันฯ ได๎นามาใช๎เป็นแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง านจวบจนปั จ จุ บั น โดยมุํ ง หวั ง ให๎ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด๎านประสิทธิผล
และประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งาน และการใช๎
ทรั พยากร รวมถึง การรักษาทรั พย์สิ น การปูองกัน
หรื อ ลดความผิ ด พลาด ความเสี ย หาย การรั่ ว ไหล
การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด๎านความเชื่อถือได๎ของ
รายงานทางการเงิน และด๎านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบี ย บ ข๎อ บั งคับ มติค ณะรั ฐ มนตรี และนโยบาย
ตลอดจนการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝุายบริหาร
นอกจากนั้น สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ยังได๎กาหนดนโยบาย
ระเบี ย บปฏิ บั ติ และข๎ อ บั ง คั บ ตํ า ง ๆ เพื่ อ ให๎ ก าร
ปฏิ บั ติ ง านในแตํ ล ะด๎ า นเป็ น ไปตามมาตรฐานการ
ควบคุ ม ภายในของสถาบั น ฯ โดยเฉพาะด๎ า นการ
จัดการ สถาบันฯ มีการจัดโครงสร๎างและระบบการ
ด าเนิ น งานที่ เ หมาะสม กั บ ภารกิ จ รวมถึ ง อ านาจ
หน๎ าที่ของหนํ วยงาน โดยมีการมอบหมายงานและ
แบํ งแยกหน๎ าที่ค วามรั บ ผิ ดชอบ มีร ะบบบั ญชีพัส ดุ
และทรั พย์สิ น แยกตํางหากจากหนํ วยงานเจ๎าสั งกัด
รวมถึงใช๎ระบบบัญชีเกณฑ์คงค๎าง (Accrual Basis)
ตามหลักสากล และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่

รั บ รองทั่ ว ไป ภายใต๎ ร ะเบี ย บ ข๎ อ บั ง คั บ ของทาง
ราชการและตามสถาบันฯ กาหนด รวมทั้งมีการจัดทา
รายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด๎วยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงผลการดาเนินงาน ทางการเงินทุก
สิ้ น รอบระยะเวลาด าเนิ น การโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการอ านวยการสถาบั น
สํ งเสริมการบริห ารกิจการบ๎านเมืองที่ ดี ส านักงาน
ก.พ.ร. จะมีการกากับดูแลผํานทางรายงานผลตําง ๆ
ทั้ ง นี้ สถาบั น ฯ ได๎ จั ด วางระบบการควบคุ ม
ภายในภายใต๎หลักเกณฑ์กระทรวงการคลั ง วําด๎ว ย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส า ห รั บ ห นํ ว ย ง าน ข อ ง รั ฐ พ . ศ. 2 5 6 1 ต า ม
พระราช บั ญ ญั ติ วิ นั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ
พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการ
ตรวจสอบ มาตรา 39 กาหนดให๎หนํวยงานของรัฐจัด
ให๎มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริห ารจัดการความเสี่ยง โดยให๎ ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
โดยก าหนดให๎ อ งค์ ก รมี ก ารควบคุ ม ภายในภายใต๎
องค์ประกอบ ดังนี้
(1) สภาพแวดล๎อมการควบคุม (Control
Environment)
(2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information
and Communication)
(5) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring
Activities)

72

รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบัน
สํ งเสริ มการบริ ห ารกิจ การบ๎ านเมืองที่ ดี ส านักงาน
ก.พ.ร. สถาบันฯ ได๎แตํงตั้งคณะทางานจัดวางระบบ
การควบคุ มภายใน ตามคาสั่ ง สถาบั น สํ งเสริมการ
บริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร.
ที่ 14/2558 โดยมีผู๎ ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ
ท าหน๎ า ที่ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษาคณะท างานจั ด วางระบบ
ควบคุ ม ภายในมี อ านาจหน๎ า ที่ ติ ด ตามการจั ด วาง
ระบบควบคุ ม ภายในจากทุ ก ฝุ า ยงาน และการน า
ระบบควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดไปปฏิ บั ติ ใ ห๎ เ กิ ด
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในข๎างต๎น
ทั้งนี้ ผลการประเมิน การควบคุมภายในของ
สถาบั น สํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี
สานักงาน ก.พ.ร. สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2562 พบวํา เป็นไปตามระเบียบและวิธีการควบคุม
ภายใน ที่ ก าหนดไว๎ ซึ่ ง มี ค วามเพี ย งพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามต๎องการ โดยในปีที่ผํานมาสถาบันฯ
ได๎ มี ก ารปรั บ ปรุ งระเบี ย บ ข๎ อบั งคั บ และประกาศ
ตํ า ง ๆ ของสถาบั น สํ ง เสริ ม การบริ ห ารกิ จ การ

บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ให๎มีความเหมาะสม
และทันสมัย ตลอดจนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โดย
พิจารณาให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังวําด๎ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสาหรับหนํวยงานของรัฐ
พ.ศ. 2561
อยํางไรก็ตามการควบคุมภายในของสถาบันฯ
ยั ง คงมี จุ ด อํ อ นที่ จ ะต๎ อ งปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาตํ อ ไป
ได๎ แกํ การสร๎ างความรู๎ค วามเข๎า ใจแกํ ผู๎ ป ฏิบั ติง าน
สถาบันฯ ในเรื่องขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให๎เป็นไป
ตาม กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศตําง ๆ ที่มี
การปรับปรุงแก๎ไข นอกจากนี้สถาบันฯ ควรจัดให๎มี
การประชุมหารือเพื่อประเมินความเสี่ยง และกาหนด
ระบบการควบคุมภายในรํวมกัน โดยฝุายบริหารควร
ทาหน๎าที่ส อบทานเป็นระยะ อันจะเป็นการชํ ว ยให๎
การบริ ห ารจั ด การของสถาบั น ฯ เป็ น ไปอยํ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
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(7) ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานด้านการเงิน
งบการเงิน
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 - 25)
 สรุปรายงานการสอบบัญชี
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. ได๎รับทราบผลการตรวจสอบ
รายงานการเงิน ของสถาบั น ฯ จากส านั กงานการตรวจเงินแผํ นดิน ตามหนังสื อที่ ตผ 0027/2268 ลงวันที่
28 กันยายน 2561 เรื่อง การตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และตามหนังสือที่
ตผ 0027/2901 ลงวัน ที่ 29 มีน าคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้ นสุ ดวันที่ 30
กันยายน 2561 โดยมีรายงานของผู๎สอบบัญชี สรุปดังนี้
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
“สานักงานการตรวจเงินแผํนดินได๎ตรวจสอบงบการเงินของสถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. (สถาบัน) ซึ่งประกอบด๎วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สํวนของทุน และงบกระแสเงินสด สาหรับปีสิ้ นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
สานักงานการตรวจเงินแผํนดินเห็นวํา งบการเงินข๎างต๎นนี้แสดงฐานะการเงินของ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วันที่ 30 กันยายน 2560
และผลการดาเนินงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต๎องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 - 3)
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
“สานักงานการตรวจเงินแผํนดินได๎ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบันสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. (สถาบัน) ซึ่งประกอบด๎วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน และงบแสดง
การเปลี่ ย นแปลงสิ น ทรั พ ย์ สุ ท ธิ / สํ ว นทุ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น เดี ย วกั น และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
สานักงานการตรวจเงินแผํนดินเห็นวํา งบการเงินข๎างต๎นนี้แสดงฐานะการเงินของ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วันที่ 30 กันยายน 2561
และผลการดาเนินงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต๎องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกาหนด”
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 4 - 6)
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ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังไมํมีรายงานการสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากอยูํระหวํางรอ
การสอบบัญชีตามกฎหมายจากสานักงานการตรวจเงินแผํนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วย
การตรวจเงินแผํนดิน พ.ศ. 2561 และตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
 ตารางสรุปงบการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน
หน่วย : บาท
2562
2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
รายได๎ค๎างรับ
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ไมํมตี ัวตน
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน
เจ๎าหนี้การค๎า
คําใช๎จํายค๎างจําย
รายได๎รับลํวงหน๎า
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุน
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2560

79,181,536.84
65,500,000.00
1,775,482.00
11,303,164.33
283,114.22
4,716,007.33
162,759,304.72

61,022,550.70
65,500,000.00
2,897,215.00
26,091,732.50
365,621.24
4,329,240.07
162,206,359.51

58,971,282.18
65,500,000.00
16,356,064.00
7,218,360.00
366,362.82
9,414,858.89
157,826,927.89

1,424,035.54
5,114.29
1,429,149.83
164,188,454.55

1,708,835.47
6,397.39
1,715,232.86
161,921,592.37

1,156,798.48
2.00
1,156,800.48
158,983,728.37

26,098,656.47
14,784,212.67
3,040,000.00
1,135,266.50
114,690.95
45,172,826.59
45,172,826.59
119,015,627.96

23,377,856.74
19,757,102.08
5,545,799.50
1,325,163.00
251,048.51
50,256,969.83
50,256,969.83
111,664,622.54

14,616,919.81
47,518,884.04
20,223,521.25
1,227,695.39
142,588.41
85,729,608.90
85,729,608.90
73,254,119.47

119,015,627.96
119,015,627.96

111,664,622.54
111,664,622.54

73,254,119.47
73,254,119.47

ตารางที่ 17 งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน
2562

หน่วย : บาท
2561

2560

รายได้จากการดาเนินงาน
รายได๎จากการให๎บริการ
รายได๎ดอกเบี้ย
รายได๎อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

192,388,083.50
1,462,604.20
12,442.69
193,863,130.39

223,793,193.75
1,462,842.49
291,449.34
225,547,485.58

167,135,396.75
971,712.24
375,300.75
168,482,409.74

ค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน
ต๎นทุนการให๎บริการ
คําใช๎จํายบุคลากร
คําใช๎สอย
คําวัสดุ
คําสาธารณูปโภค
คําเสื่อมราคาและคําตัดจาหนําย
คําใช๎จํายโครงการตามมติคณะกรรมการอานวยการ
คําใช๎จํายอื่น
รวมค่าใช้จ่ายจากการดาเนินงาน

164,933,506.31
13,125,126.06
3,876,997.80
181,688.29
89,395.91
525,125.55
3,774,043.97
6,241.08
186,512,124.97

161,644,353.37
13,441,232.73
3,664,156.53
195,537.03
73,253.75
484,629.95
7,630,825.00
2,994.15
187,136,982.51

145,007,815.23
11,872,672.74
3,636,333.87
149,817.03
84,686.04
359,671.38
83,294.00
161,194,290.29

7,351,005.42

38,410,503.07

7,288,119.45

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

ตารางที่ 18 งบแสดงผลการดาเนินงานทางการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
 อัตราสํวนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราสํวนสภาพคลํอง
สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน :
- ปี 2562 คานวณดังนี้ 162,759,304.72 / 45,172,826.59 = 3.60
- ปี 2561 คานวณดังนี้ 160,206,359.51 / 50,256,969.83 = 3.19
- ปี 2560 คานวณดังนี้ 157,826,927.89 / 85,729,608.90 = 1.84
สถาบั น ฯ มีอัตราสํ ว นเงิน ทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2560 เทํากับ 3.60 , 3.19 และ 1.84 ตามลาดับ แสดงให๎เห็นวําในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ
มีสภาพคลํองเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากอัตราสํวนดังกลําวแสดง
ให๎เห็ นวํา สินทรัพย์ หมุนเวียนของสถาบั นฯ ที่มีอยูํสามารถช าระหนี้สินหมุนเวียนของสถาบันฯ ที่ มีอยูํได๎ทั้ง
จานวน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนสํว นใหญํอยูํในเงินสดและรายการ
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เทียบเทําเงินสด รองลงมาเป็นเงินลงทุนระยะสั้น รายได๎ค๎างรับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
และวัสดุคงเหลือ
 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
รายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิ / สินทรัพย์รวม x 100 :
- ปี 2562 คานวณดังนี้ 7,351,005.42 / 164,188,454.55 x 100 = 4.48%
- ปี 2561 คานวณดังนี้ 38,410,503.07 / 161,921,592.37 x 100 = 23.72%
- ปี 2560 คานวณดังนี้ 7,288,119.45 / 158,983,728.37 x 100 = 4.58%
สถาบั น ฯ มีผ ลตอบแทนตํอสิ นทรัพย์รวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , พ.ศ. 2561 และ
พ.ศ. 2560 เทํากับ 4.48% , 23.72% และ 4.58% ตามลาดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเป็น
อัตราสํวนที่แสดงให๎เห็นถึงสินทรัพย์รวมของสถาบันฯ ที่มีอยูํสามารถสร๎างผลตอบแทนของสินทรัพย์ในระดับใด
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีผลตอบแทนตํอสินทรัพย์รวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจานวนมาก ซึ่งสาเหตุที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ลดลงจาก พ.ศ. 2561 เนื่องจากสถาบันฯ มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 คํอนข๎างมาก คิดเป็นอัตราร๎อยละ 80.86 โดยสาเหตุที่สถาบันฯ มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิลดลง
มีดังนี้
1. สถาบันฯ มีรายได๎จากการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ากวําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 คิดเป็นอัตราร๎อยละ 14.05
2. สถาบันฯ มีคําใช๎จํายจากการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ากวําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เพียงอัตราร๎อยละ 0.33 เนื่องจาก โครงการบางโครงการที่สถาบันฯ รับรู๎รายได๎ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แตํมีคําใช๎จํายการดาเนินงานเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตํอยํางไรก็ดี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 การด าเนิ น งานโครงการฝึ กอบรมที่ เป็ น หลั กสู ตรที่ส ถาบัน ฯ ดาเนิ น การเองมีย อดเพิ่ มขึ้ นจาก
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่ ง ในการด าเนิ น งานโครงการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รที่ส ถาบั น ฯ ด าเนิ น การเองนั้ น
มี อั ต ราสํ ว นคํ า ใช๎ จํ า ยจากการด าเนิ น งานโครงการเที ย บกั บ รายได๎ จ ากการด าเนิ น งานโครงการน๎ อ ยกวํ า
การดาเนินงานโครงการที่สถาบันฯ ได๎รับการวําจ๎างจากหนํวยงาน
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงาน
สถาบันฯ มีการแก๎ไขหลักเกณฑ์การรับรู๎รายได๎และคําใช๎จําย ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
ตามที่ส ถาบัน ฯ ได๎รับ หนัง สือจากกรมบัญชีก ลาง เรื่อง ตอบข๎อ หารือหลักการรับ รู๎รายได๎ และคําใช๎จํา ย ที่
กค 0423.2/31072 ลงวัน ที่ 6 ตุล าคม 2554 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2554
วัน ที่ 6 ตุล าคม 2554 และมีมติให๎ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการอานวยการสถาบันฯครั้งที
6/2554 วันที่ 15 ธัน วาคม 2554 ซึ่งรายงานของผู๎ส อบบัญชี ได๎ให๎ข๎อสังเกตไว๎ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ข๎อ ที่ 3.10 เพื่อ ให๎เ ป็น ไปตามหลัก ความระมัด ระวัง มีค วามคลํอ งตัว และให๎ผ ลการดาเนิน งาน
ประจาปีสะท๎อนต๎นทุนที่ครบถ๎วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น มติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่
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6 ตุล าคม 2554 ได๎เ ห็น ชอบให๎มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู๎รายได๎และคําใช๎จํายบางประเภทในงบ
การเงินตั้งแตํงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นต๎นไป
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีสิ นทรัพย์ห มุนเวียนรวม 162.76 ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ที่ผํานมา 2.55 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร๎อยละ 1.59 มีส าเหตุสํว นใหญํจากสิน ทรัพย์ประเภทเงินสด
และรายการเทีย บเทํา เงิน สด มีอัตราสํวนเพิ่มขึ้นร๎อยละ 29.76 รองลงมาเป็นประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นมี
อัตราสํวนเพิ่มขึ้นร๎อยละ 8.93 ทั้งนี้ ในสํวนของสินทรัพย์ไมํหมุนเวียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 1.43 ล๎านบาท
ลดลงจากปีกํอน 0.29 ล๎านบาท หรือลดลงคิดเป็นร๎อยละ 16.68 โดยสรุปแล๎ว สถาบันฯ มีสินทรัพย์รวม 164.19
ล๎านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผํานมา 2.27 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 1.40 ดังที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงิน ตามภาคผนวก 7
หนี้สินและส่วนของทุน
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบั นฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้ น 45.17 ล๎ านบาท โดยเป็นหนี้สิ นในประเภท
หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมียอดลดลงจากปีที่ผํานมา 5.08 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 10.12 และ มีลาดับการลดลง
คือ รายการคําใช๎จํายค๎างจําย รายการรายได๎รับลํวงหน๎า เงินรับฝากระยะสั้น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ทั้งนี้ เมื่อ
สินทรัพย์หักด๎วยรายการหนี้สินสถาบันฯ ทาให๎สถาบันฯ มีรายการสินทรัพย์สุทธิ/สํวนทุน ทั้งสิ้น 119.02 ล๎านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผํ านมา 7.35 ล๎ านบาท หรื อคิดเป็นเพิ่มขึ้นร๎ อยละ 6.58 ดังที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิ น
ตามภาคผนวก 8
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายได๎จากการให๎บริการทั้งจากโครงการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมาและโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็นสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํสานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อยละ 60.78
และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 39.22 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ
มีรายได๎รวม 193,863,130.39 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีรายได๎จานวน 225,547,485.58
บาท หรือคิดเป็นลดลงร๎อยละ 14.05 โดยสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการสานักงาน ก.พ.ร. ลดลงร๎อยละ 34.12
ในขณะที่สัดสํวนรายได๎ที่มาจากการให๎บริการหนํวยงานอื่นเพิ่มขึ้นร๎อยละ 62.95
รายได๎จากการให๎บริการทั้งโครงการที่ดาเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา และโครงการที่ได๎ลงนามข๎อตกลง
การให๎บริการและการใช๎บริการหรือสัญญาและมีรายได๎จากการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมเป็น
จานวนทั้งสิ้น 192,388,083.50 บาท โดยมีรายละเอียดรายได๎แตํละโครงการแบํงตามประเภท ดังนี้
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 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)
ที่
1
2
3

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 11
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 12
สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 13
สานักงาน ก.พ.ร.
รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่

รายรับ (บาท)
2,388,500.00
36,434,342.00
7,772,850.00
46,595,692.00

 โครงการฝึกอบรม
ที่
1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14

โครงการ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับผู๎ประกอบการขนาด
กลางและขนาดยํอม
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข๎อ "Smart ONED Meeting"

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยํอม (บสย.)
สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
กองทัพเรือ

รายรับ (บาท)
1,485,600.00
160,000.00

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร "หลักสูตรนวัตกรรม
1,100,000.00
เพื่อการพัฒนาองค์การ สาหรับกองทัพเรือ"
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักยุทธศาสตร์ 4.0
กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม
520,000.00
หลั ก สู ต รที่ 1 "การบริ ห ารโครงการเพื่ อ รองรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ น
ยุค 4.0"
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเขียนหนังสือราชการอยําง
สนง.สํงเสริมการจัดการประชุมและ
299,250.00
มีประสิทธิภาพ"
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
โครงการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม)
สนง.สํงเสริมการจัดการประชุมและ
500,000.00
จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการอยํางมีประสิทธิภาพ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน)
โครงการพัฒนาผู๎นาการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั
สานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
748,500.00
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ 13,090,000.00
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหาร
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
ระดับสูง รุํนที่ 6
โครงการอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
1,168,500.00
ด๎วยนวัตกรรมดิจิทัล" รุํนที่ 2
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํ ะบบราชการ 4.0 อยํางยั่งยืน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
1,262,500.00
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนที่ 1
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํ ะบบราชการ 4.0 อยํางยั่งยืน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
612,500.00
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนที่ 3
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํ ะบบราชการ 4.0 อยํางยั่งยืน
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
1,100,000.00
ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนที่ 4
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
3,560,000.00
สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รุํน 1
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
4,568,700.00
สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รุํน 2
บ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 14 โครงการ
30,175,550.00
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 โครงการวิจัยและที่ปรึกษา
ที่
1

โครงการ
โครงการปรับบทบาทภารกิจหนํวยงานภาครัฐ

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
สานักงาน ก.พ.ร.

รายรับ (บาท)
355,300.00

2

โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออานวยความ
สะดวกทางธุรกิจ
โครงการยกระดับการเผยแพรํข๎อมูลคูํมือสาหรับประชาชนใน
รูปแบบเชื่อมโยงงานบริการผํานระบบสารสนเทศ ระยะที่ 2
โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนติ ิบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การ
มหาชน
โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตริ าชการของสํวน
ราชการและจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐสูํ
ระบบราชการ 4.0
โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการหนํวยงานของ
รัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนาแนวทางการให๎บริการของภาครัฐเพื่อ
ประสิทธิภาพและความโปรํงใส
โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนติ ิบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณา
การ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารราชการใน
ภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด๎าน
การบริหารราชการแผํนดิน
โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP)
โครงการจ๎างสารวจข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูลและสังเคราะห์ข๎อมูล
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการดาเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment :
ITA)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สานักงาน ก.พ.ร.

4,299,372.00

สานักงาน ก.พ.ร.

2,144,587.50

สานักงาน ก.พ.ร.

5,652,790.00

สานักงาน ก.พ.ร.

3,175,000.00

สานักงาน ก.พ.ร.

8,918,261.00

สานักงาน ก.พ.ร.

3,872,550.00

สานักงาน ก.พ.ร.

1,958,990.00

สานักงาน ก.พ.ร.

5,343,360.00

สานักงาน ก.พ.ร.

9,870,300.00

สานักงาน ก.พ.ร.

13,822,820.00

สานักงาน ก.พ.ร.

6,476,000.00

สานักงาน ก.พ.ร.

1,546,270.00

สานักงาน ก.พ.ร.
สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)

2,910,000.00
388,000.00

3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13

14
15
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่
16

17
18

19

20

21
22

23
24

25
26

27

โครงการ
หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ
องค์การบริหารการพัฒนา
และการตอบสนองตํอเปูาหมายกลยุทธ์ (การเตรียมความพร๎อม
พืน้ ที่พิเศษเพื่อการ
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ทํองเที่ยวที่ยั่งยืน
PMQA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(องค์การมหาชน)
โครงการประเมินผลการปฏิบัตริ าชการของสํวนราชการสังกัด
สานักงานเลขาธิการสภา
รัฐสภา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ 2561
ผู๎แทนราษฎร
โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชือ่ มโยงระดับภูมภิ าคและ
สานักงานปลัดกระทรวง
จัดทาแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับ
มหาดไทย
กลุํมจังหวัด
โครงการฝึกอบรม สัมมนา การกากับดูแลการดาเนินการพัฒนา สานักงานคณะกรรมการ
คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
กากับกิจการพลังงาน
Management Quality Award : PMQA)
โครงการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITA ของ
สนง.คณะกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
ปูองกันและปราบปราม
แหํงชาติ (ป.ป.ช.)
การทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
โครงการจัดจ๎างที่ปรึกษาจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีกรม
กรมอุตุนิยมวิทยา
อุตุนิยมวิทยา
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากสถาบัน
สถาบันสารสนเทศ
สารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ทรัพยากรน้าและ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การเกษตร (องค์การ
มหาชน)
โครงการวิจัยด๎านการบริหารจัดการภายใต๎แผนงานวิจัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ท๎าทายไทย "ถนนปลอดภัย"
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของ อพท. เพื่อยกระดับ องค์การบริหารการพัฒนา
หนํวยงานสูํการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบแนวทางการ
พื้นที่พิเศษเพื่อการ
ประเมิน PMQA 4.0
ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน
(องค์การมหาชน)
โครงการจ๎างที่ปรึกษาสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนากองทุน
สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาไฟฟูาตามการประเมินทุนหมุนเวียน
กากับกิจการพลังงาน
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
สนง.คณะกรรมการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
ปูองกันและปราบปราม
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 1
การทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
สนง.คณะกรรมการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
ปูองกันและปราบปราม
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 3
การทุจริตแหํงชาติ

รายรับ (บาท)
355,500.00

1,968,111.00
19,250,000.00

1,492,500.00

995,000.00

3,771,500.00
120,000.00

1,984,000.00
1,014,000.00

299,250.00
1,421,550.00

3,186,000.00
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่
28

29

30

31

32

โครงการ

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง
(ป.ป.ช.)
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
สนง.คณะกรรมการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
ปูองกันและปราบปราม
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 4
การทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
สนง.คณะกรรมการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
ปูองกันและปราบปราม
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 5
การทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
สนง.คณะกรรมการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
ปูองกันและปราบปราม
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 6
การทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
สนง.คณะกรรมการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
ปูองกันและปราบปราม
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 7
การทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
สนง.คณะกรรมการ
ดาเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ
ปูองกันและปราบปราม
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 8
การทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 32 โครงการ

รายรับ (บาท)
2,948,400.00

1,618,500.00

1,800,000.00

1,472,820.00

1,186,110.00

115,616,841.50

โดยโครงการที่สถาบันฯ ได๎ลงนามข๎อตกลงการให๎บริการและการใช๎บริการหรือสัญญาและเริ่มดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ แบํงเป็นการให๎บริการวิชาการและจัดอบรมโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ให๎สานักงาน ก.พ.ร. และโครงการอื่นของสานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อย 54.99 และ
ให๎บริการทางวิชาการกับหนํวยงานภายอื่น รวมทั้ง Public Course คิดเป็นร๎อยละ 45.01
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การให้บริการทางวิชาการกับสานักงาน ก.พ.ร.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่

ฝ่าย / โครงการ

ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง

- ฝ่าย นปร.

รายรับตาม
สัญญา
46,595,692

1

โครงการพั ฒ นานัก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุํ น ใหมํ
รุํนที่ 11

1 ต.ค.61 - 30 เม.ย.62

สานักงาน
ก.พ.ร.

2,388,500

2

โครงการพั ฒ นานัก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุํ น ใหมํ
รุํนที่ 12

1 ต.ค.61 - 31 ต.ค.62

สานักงาน
ก.พ.ร.

36,434,342

3

โครงการพั ฒ นานัก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุํ น ใหมํ
รุํนที่ 13

1 ต.ค.61 - 31 ต.ค.62

สานักงาน
ก.พ.ร.

7,772,850

- ฝ่ายโครงการอื่นๆ ของสานักงาน ก.พ.ร.
25 ต.ค. 61 - 13 ก.ย. 62

สานักงาน
ก.พ.ร.

3,175,000

โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
2 สํ ว นราชการและจั ง หวั ด ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2562

9 พ.ย. 61 - ก.ย. 62

สานักงาน
ก.พ.ร.

8,918,261

โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํ
3 นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central
Biz Box) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

19 ธ.ค. 61 - 16 ส.ค.62

สานักงาน
ก.พ.ร.

13,822,820

โครงการสํ ง เสริ ม การพั ฒ นาระบบการให๎ บ ริ ก าร
หนํ ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการอ านวย
4
ความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

29 พ.ย. 61 - 14 ก.ย. 62

สานักงาน
ก.พ.ร.

5,343,360

5

โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

20 ธ.ค. 61 - 13 ก.ย. 62

สานักงาน
ก.พ.ร.

6,476,000

6

โครงการพัฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การของหนํ วยงาน
ภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0

23 พ.ย. 61 - 10 ก.ย. 62

สานักงาน
ก.พ.ร.

1,958,990

7

โครงการยกระดั บ การให๎ บ ริ ก ารภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

15 พ.ย. 61 - 20 ก.ย. 62

สานักงาน
ก.พ.ร.

3,872,550

1

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
องค์การมหาชน

57,893,551
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รายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการพัฒนาแนวทางการให๎บริการของภาครัฐเพื่อ
ประสิทธิภาพและความโปรํงใส

4 ธ.ค. 61 - 16 ก.ย. 62

สานักงาน
ก.พ.ร.

9,870,300

โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบ
บูรณาการ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหาร
9
ราชการในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด๎านการบริหารราชการแผํนดิน

22 ม.ค. 62 - 28 มิ.ย. 62
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด
16 ส.ค. 62

สานักงาน
ก.พ.ร.

1,546,270

โครงการสํ งเสริ ม การมี สํ ว นรํ ว มในการบริ ห ารงาน
ภาครัฐ (OGP)

4 มิ.ย. 62 - 16 ก.ย. 62

สานักงาน
ก.พ.ร.

2,910,000

8

10

รวมงบประมาณโครงการการให้บริการทางวิชาการกับสานักงาน ก.พ.ร.

104,489,243

การให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่

ฝ่าย / โครงการ

ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง

รายรับตามสัญญา

- ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม

1

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษัทภิบาลสาหรับ
ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

2

โครงการพัฒ นาคุณ ภาพบริหารจัดการของ อพท.
เพื่อยกระดับหนํวยงานสูํการเป็นระบบราชการ 4.0
ตามกรอบแนวทางการประเมิน PMQA 4.0

210 วัน
19 มี.ค. - 15 ต.ค. 62

3
4
5

6

โครงการฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
9 วัน
"หลั ก สู ต รนวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาองค์ ก าร
(28 พ.ย. - 21 ธ.ค. 61)
สาหรับกองทัพเรือ"
โครงการวิ จั ย ด๎ า นการบริ ห ารจั ด การภายใต๎ แ ผน
12 เดือน
งานวิจัยท๎าทายไทย "ถนนปลอดภัย"
30 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 63
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็น
นั ก ยุ ท ธศาสตร์ 4.0 หลั ก สู ต รที่ 1 "การบริ ห าร
14-17 ม.ค. 62
โครงการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในยุค 4.0"
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการจาก
180 วัน
สถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน้ าและการเกษตร
28 ก.พ. 62 - 27 ส.ค. 62
(องค์การมหาชน) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บรรษัทประกัน
สินเชื่อ
อุตสาหกรรม
ขนาดยํอม
(บสย.)
องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการ
ทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)

516,800

1,690,000

กองทัพเรือ

1,100,000

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

2,480,000

กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรม

520,000

สถาบัน
สารสนเทศ
ทรัพยากรน้า

120,000
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7

โครงการฝึ ก อบรม หลั ก สู ต ร "การเขี ย นหนั ง สื อ
ราชการอยํางมีประสิทธิภาพ"

8

โครงการเสริม สร๎ า งและพัฒ นาศั กยภาพบุค ลากร
(ฝึ ก อบรม) จั ด อบรมหลั ก สู ต รการเขี ย นหนั ง สื อ
ราชการอยํางมีประสิทธิภาพ

9

โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนิ น งานของหนํ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 1

โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
10 การด าเนิ น งานของหนํ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 3

โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
11 การด าเนิ น งานของหนํ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 4

และการเกษตร
(องค์การ
มหาชน)
สานักงาน
สํงเสริมการ
จัดการประชุม
7 - 8 ม.ค. 62
และนิทรรศการ
(องค์การ
มหาชน)
สานักงาน
สํงเสริมการ
จัดการประชุม
12 - 13 ก.พ. 62
และนิทรรศการ
(องค์การ
มหาชน)
สานักงาน
คณะกรรมการ
150 วัน
ปูองกันและ
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
สานักงาน
คณะกรรมการ
150 วัน
ปูองกันและ
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
สานักงาน
คณะกรรมการ
150 วัน
ปูองกันและ
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)

โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
150 วัน
12 การด าเนิ น งานของหนํ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 5

สานักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)

299,250

500,000

4,738,500

10,620,000

9,828,000

5,395,000
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โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
150 วัน
13 การด าเนิ น งานของหนํ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 6

โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
150 วัน
14 การด าเนิ น งานของหนํ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 7

โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
150 วัน
15 การด าเนิ น งานของหนํ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 8

โค รงกา ร จ๎ า งที่ ป รึ กษา สนั บ ส นุ น การ จั ด ท า
6 เดือน
16 แผนพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟูาตามการประเมินทุน
16 ก.ค. 62 - 15 ม.ค. 63
หมุนเวียน

17

โครงการพัฒนาผู๎นาการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

180 วัน
21 ส.ค. 62 - 2 ก.พ. 63

18

โครงการจัดทาสมรรถนะ (Competency) ของ
เจ๎าหน๎าที่ อพท.

3 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62

รวมงบประมาณโครงการของหน่วยงานอื่น

สานักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
สานักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
สานักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ
(ป.ป.ช.)
สานักงาน
คณะกรรมการ
กากับกิจการ
พลังงาน
สานักงาน
คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ
องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่
พิเศษเพื่อการ
ทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน (องค์การ
มหาชน)

6,000,000

4,909,400

3,953,700

1,995,000

4,990,000

500,000

60,155,650
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การให้บริการด้านการฝึกอบรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ที่

ฝ่าย / โครงการ

1 โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน สาหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุํนที่ 6
2 โครงการอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสูํระบบ
ราชการ 4.0 ด๎วยนวัตกรรมดิจิทัล" รุํนที่ 2
3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น รุํนที่ 1
4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี สาหรับบุคลากรองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น รุํนที่ 2

ระยะเวลา

ผู้ว่าจ้าง

ต.ค. 61 - ก.ย. 62

Public Course

รายรับตาม
สัญญา
13,090,000

29 - 31 ม.ค. 62

Public Course

1,168,500

20 - 22 ก.พ. 62
(อบรมในประเทศ)
และ 1 - 6 ส.ค. 62
(ดูงาน ตปท.)
10 - 12 ก.ค. 62
(อบรมในประเทศ)
และ 1 - 6 ส.ค. 62
(ดูงาน ตปท.)
4 วัน
25 - 28 ก.พ. 62

Public Course

3,560,000

Public Course

4,568,700

Public Course

1,262,500

Public Course

612,500

Public Course

1,100,000

5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํ ะบบราชการ 4.0
อยํางยั่งยืน ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนที่ 1
6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํ ะบบราชการ 4.0
4 วัน
อยํางยั่งยืน ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
23 - 26 เม.ย. 62
ภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนที่ 3
7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํ ะบบราชการ 4.0
4 วัน
อยํางยั่งยืน ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการบริหารจัดการ
21 - 24 พ.ค. 62
ภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนที่ 4
รวมงบประมาณด้านการฝึกอบรม

25,362,200

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
รายงานงบการเงิน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันฯ อยูํระหวํางรอการสอบบัญชี
ตามกฎหมายจากส านักงานการตรวจเงินแผํนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการตรวจเงิน
แผํนดิน พ.ศ. 2561 และตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. วําด๎วย
การบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
อัตราคําบริการในการใช๎บริการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
มีการจัดเก็บ 2 อัตรา คือ
ก. อัตราสาหรับหน่วยงานทั่วไป
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คณะกรรมการอานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 มีมติให๎กาหนดเกณฑ์การจัดเก็บ
คําบริการวิช าการและเงินบ ารุงการจํายคําตอบแทน และคําใช๎จํายในการดาเนินงานวิจัยสาหรับหนํวยงาน
ภายนอก ตํอมาสถาบัน ฯ ได๎ออกประกาศสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.
เรื่ อ ง เกณฑ์ การจั ด เก็ บ คํ า บริ ก ารวิ ช าการและเงิ นบ ารุง สถาบั น การจํ า ยเงิ นคํ า ตอบแทนและคํ าใช๎ จํา ยใน
การบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรม พ.ศ. 2553 เพื่อให๎มีความเหมาะสมกับสภาพการด๎านการตลาดในปัจจุบัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2553 ดังนี้
1. การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ และเงินบารุงสถาบันฯ
1.1 โครงการศึกษาวิจัย และที่ปรึกษา
งบประมาณ
ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน)
ไมํเกิน 1,000,000 บาท
9 – 15 %
มากกวํา 1,000,000บาท แตํไมํเกิน 10 ล๎านบาท
8 – 12 %
มากกวํา 10,000,000บาท
7 – 10 %
แล๎วแตํความเหมาะสมในแตํละโครงการ
1.2 โครงการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา คําบริการวิชาการ 10 - 15% ของงบประมาณโครงการ โครงการลักษณะ
อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว๎ในข๎อ 1.1 ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อานวยการฯ เป็นผู๎พิจารณาอนุมัติและเสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพื่อทราบ
2. การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานวิจัย/อบรม
2.1 การจํายเงินคําตอบแทนนักวิจัย หรือที่ปรึกษาโครงการ/วิทยากร ให๎จํายได๎ดังตํอไปนี้
2.1.1 นักวิจัยหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ (ปี)
ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน)
ไมํเกิน 10 ปี
ไมํเกิน 80,000บาท
10- 15 ปี
ไมํเกิน 100,000 บาท
15 - 20 ปี
ไมํเกิน 150,000 บาท
มากกวํา 20 ปี
ไมํเกิน 200,000บาท
คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัยให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
2.1.2 วิทยากร อบรม/สัมมนา
อัตราค่าตอบแทน
ผู๎อานวยการหลักสูตร
300-500
บาท/ชั่วโมง
วิทยากรบรรยาย
1,000 – 5,000
บาท/คน/ชั่วโมง
วิทยากรภาคปฏิบัติ
500 – 1,500
บาท/วัน
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ผู๎ชํวยวิทยากร
คําเขียนกรณีศึกษา

ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อานวยการหลักสูตร
ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อานวยการหลักสูตร

2.2 คําใช๎จํายในการดาเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา
2.2.1 คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ
คําเบี้ยเลี้ยง
วันละ 500 – 2,000 บาท
คําที่พัก
เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกิน 3,000 บาท
คําพาหนะ
เบิกจํายตามที่จํายจริงและตามความเหมาะสม
2.2.2 คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ
การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคําพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศให๎ถือ
ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันสํงเสริมกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เรื่องอัตราการเบิกจํายคํา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ พ.ศ. 2548และที่อาจจะมี
แก๎ไขเพิ่มเติม
2.2.3 คําใช๎จํายอื่น ๆ ได๎แกํ
คําเลี้ยงรับรอง
คําจัดทารายงาน
วัสดุใช๎ในงานวิจัย

เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ 20,000 บาท
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ

อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์

ที่จาเป็นต๎องใช๎ในโครงการวิจัยให๎ระบุไว๎ในประกาศให๎ชัดเจนวํา
เมื่อเสร็จโครงการแล๎วใครต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบ
ใน กทม. และปริมณฑล วันละ 2,000บาท
อัตรานี้รวมคําน้ามัน คําทางดํวน และคําเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว๎น
กรณีไปตํางจังหวัดจะไมํรวมคําน้ามัน

คําใช๎รถสถาบันฯ

คําบารุงการใช๎ห๎องประชุม/ห๎องสัมมนา
ห๎องประชุมเล็ก
15 - 20 ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน 1,500 บาท
ห๎องประชุมขนาดกลาง
40 ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน 2,000 บาท
ห๎องประชุมขนาดใหญํ
80 ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน 4,000 บาท
ในกรณีที่กาหนดวําให๎เบิกจํายได๎ไมํเกินอัตราที่กาหนด ให๎ผู๎อานวยการสถาบันฯ โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการอานวยการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎กาหนด
การเบิกจํายคําใช๎จํายอื่น ๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ให๎ผู๎อานวยการสถาบันฯ เป็นผู๎อนุมั ติตาม
คาเสนอแนะของคณะกรรมการอานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
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ข. อัตราสาหรับสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คณะกรรมการอ านวยการสถาบั น ฯ ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2549 มี ม ติ ใ ห๎ ก าหนดเกณฑ์
การจัดเก็บคําบริการวิชาการและการจํายคําตอบแทนและคําใช๎จํายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรม
สาหรับสานักงาน ก.พ.ร. ไว๎ดังนี้
1. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา
1.1 การจัดเก็บคําบริการวิชาการ
ในการรับงานวิจัยและที่ปรึกษา สถาบัน จะจัดเก็บเงินคําบริการวิชาการ ดังนี้
งบประมาณ
ไมํเกิน 1,000,000 บาท
มากกวํา 1,000,000 บาท แตํไมํเกิน 10 ล๎านบาท
1.2 การเบิกจํายเงินคําตอบแทนและคําจ๎าง
- นักวิจัยหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ (ปี)
ไมํเกิน 10 ปี
10 - 15ปี
15 -20 ปี
มากกวํา 20 ปี
- คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัย
- คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)

ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน)
10 – 15%
8 – 12%

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

1.3 การเบิกจํายคําใช๎จํายในการดาเนินการวิจัยและที่ปรึกษา
1.3.1 คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ
คําเบี้ยเลี้ยง
วันละ 500 – 2,000 บาท
คําที่พัก
เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกิน 1,000 บาท
คําพาหนะ
เบิกจํายตามที่จํายจริงและตามความเหมาะสม
1.3.2 คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ
การเบิ กจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคําพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศ
ให๎ ถื อ ตามหลั ก เกณฑ์ ข องสถาบั น ตามระเบี ย บสถาบั น สํ ง เสริ ม กิ จ การบ๎ า นเมื อ งที่ ดี ส านั ก งาน ก.พ.ร.
เรื่อง อัตราการเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ
พ.ศ. 2548 และที่อาจจะมีแก๎ไขเพิ่มเติม
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1.3.3 คําใช๎จํายอื่น ๆ ได๎แกํ
คําเลี้ยงรับรอง
คําจัดทารายงาน
วัสดุใช๎ในงานวิจัย
อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์
คําใช๎รถสถาบัน

คําบารุงการใช๎ห๎องประชุม/ห๎องสัมมนา
 ห๎องประชุมเล็ก
 ห๎องประชุมขนาดกลาง
 ห๎องประชุมขนาดใหญํ

เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ 20,000 บาท
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ
ที่จาเป็นต๎องใช๎ในโครงการวิจัยให๎ระบุไว๎ในประกาศการเงินให๎
ชัดเจนวําเมื่อเสร็จโครงการแล๎วใครต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตํอไป
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันละ 2,000 บาท
อัตรานี้รวมคําน้ามัน คําทางดํวน และคําเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว๎น
กรณีไปตํางจังหวัดจะไมํรวมคําน้ามันและคําทางดํวน




2. โครงการฝึกอบรม
2.1 การจัดเก็บคําบริการวิชาการ
ที่
รายการ
1

คําบริการวิชาการ

ที่

2.2 การเบิกจํายเงินคําตอบแทนและคําจ๎าง
รายการ

1
2
3
4
ที่
1
2

คําตอบแทนที่ปรึกษา/
ผู๎อานวยการหลักสูตร
คําตอบแทนวิทยากร
คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร
คําจ๎างผู๎ประสานงาน

15 – 20 ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน 1,500 บาท
40 ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน 2,000 บาท
80 ที่นั่ง อัตราคําบารุงตํอวัน 4,000 บาท

ผู้บริหาร
ระดับต้น

ผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับสูง
ระดับกลาง
10% ของมูลคําโครงการ

ผู้บริหาร
ระดับต้น
500/ช.ม.

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
500/ช.ม.

ผู้บริหารระดับสูง

2,000/ช.ม.
500/ช.ม.
800/คน/วัน

2,500/ช.ม.
1,000/ช.ม.
800/คน/วัน

3,000/ช.ม.
1,000/ช.ม.
800/คน/วัน

2.3 การเบิกจํายคําใช๎จํายในการดาเนินการฝึกอบรม
รายการ
ผู้บริหาร
ระดับต้น
คําจัดทาเอกสาร
120/คน/วัน
คําแฟูมเอกสาร
120/แฟูม

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
150/คน/วัน
120/แฟูม

500/ช.ม.

ผู้บริหาร
ระดับสูง
150/คน/วัน
120/แฟูม
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ที่

รายการ

3
4
5
6
7

คํากระเป๋าเอกสาร
คําเดินทางวิทยากร
คําวัสดุการศึกษา
คําเชํารถ ใช๎ระหวํางการฝึกอบรม/สัมมนา
คําลํวงเวลาเจ๎าหน๎าที่

8
9
10
11
12
13
14
15
16

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

ผู้บริหาร
ระดับกลาง
300/ใบ
500/คน/วัน
2,000/วัน
2,000/วัน
70/วัน

ผู้บริหาร
ระดับสูง
350/ใบ
500/คน/วัน
3,000/วัน
2,000/วัน
70/วัน

คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่
(กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด)

400/วัน

400/วัน

400/วัน

คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
เล็ก) 15 - 20 ที่นั่ง
คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
ขนาดกลาง) 40 ที่นั่ง
คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
ขนาดกลาง) 80 ที่นั่ง

1,500/วัน

1,500/วัน

1,500/วัน

2,000/วัน

2,000/วัน

2,000/วัน

4,000/วัน

4,000/วัน

4,000/วัน

คําใช๎จํายอื่น ๆ (ตํอวัน)
(กรุงเทพฯ/ตํางจังหวัด)
คําอาหาร-อาหารวําง (อาหารกลางวันและ
อาหารวําง 2 ครั้ง)
คําอาหาร (กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด)
รวมอาหารเย็น
คําที่พักผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
(กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด)
คําเชํารถบัสรับ-สํงผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม
(40 – 45 ที่นั่ง)

2,000/4,000

2,000/4,000

2,000/4,000

380-480/วัน

500-680/วัน

700-750/วัน

650-800/วัน

850-1,100 วัน

1,200 - 1,500/
วัน
800-1,200/คน 1,600-1,800/คน 1,800 - 2,500/
คน
10,000/วัน
10,000/วัน
15,000/วัน

3. โครงการลักษณะอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กาหนดไว๎ในข๎อ 1 และข๎อ 2 ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อานวยการ
สถาบันฯ เป็นผู๎พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอานวยการของสถาบันฯ เพื่อทราบ
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ส่วนที่ 3
การรับรองความถูกต้องของรายงาน
ข๎าพเจ๎าได๎สอบทานข๎อมูลในแบบแสดงรายงานประจาปีฉบับนี้แล๎ว และด๎วยความระมัดระวังในฐานะ
คณะกรรมการอานวยการหรือผู๎ดารงตาแหนํงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎อมูลดังกลําว
ถูกต๎องครบถ๎วน ไมํเป็นเท็จ ไมํทาให๎ผู๎อื่นสาคัญผิดหรือไมํขาดข๎อมูลที่ควรต๎องแจ๎งในสาระสาคัญ นอกจากนี้
ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา
(1) งบการเงิน และข๎อมูล ทางการเงินที่ส รุปมาในแบบแสดงรายงานประจาปี ได๎แสดงข๎อมูล อยําง
ถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของหนํวยงานแล๎ว
(2) ข๎าพเจ๎ าเป็ น ผู๎ รั บ ผิ ดชอบตํอการจัดให๎ ห นํว ยงานมีระบบการเปิดเผยข๎อมูล ที่ ดี เพื่อให๎ แนํใจวํ า
หนํ ว ยงานได๎ เ ปิ ด เผยข๎ อ มู ล ในสํ ว นที่ เ ป็ น สาระส าคั ญ ทั้ ง ของหนํ ว ยงานอยํ า งถู ก ต๎ อ งครบถ๎ ว นแล๎ ว รวมทั้ ง
ควบคุมดูแลให๎มีการปฏิบัติตามระบบดังกลําว
(3) ข๎าพเจ๎าเป็ นผู๎ รับผิดชอบตํอการจัดให๎หนํวยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให๎ มี
การปฏิบัติตามระบบดังกลําว
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานวําเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข๎าพเจ๎าได๎รับรองความถูกต๎อง
แล๎ว ข๎าพเจ๎าได๎มอบหมายให๎ นางวิภาภรณ์ มานะตํอ หัวหน๎าสํวนงานการบัญชีเป็นผู๎ลงลายมือชื่อกากับเอกสาร
นี้ไว๎ทุกหน๎าด๎วย หากเอกสารใดไมํมีลายมือชื่อของ นางวิภาภรณ์ มานะตํอ กากับไว๎ ข๎าพเจ๎าจะถือวําไมํใชํข๎อมูล
ที่ข๎าพเจ๎าได๎รับรองความถูกต๎องของข๎อมูลแล๎วดังกลําวข๎างต๎น
ชื่อ

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

ประธานกรรมการ

……………………………

2. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

กรรมการ

……………………………

3. นายมนัส แจํมเวหา

กรรมการ

……………………………

4. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา

กรรมการ

……………………………

กรรมการและเลขานุการ

……………………………

หัวหน๎าสํวนงานบัญชี

……………………………

1. เลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ๎อนฟูา เวชชาชีวะ)

5. ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
(นางกิตติยา คัมภีร์)
ผู๎รับมอบอานาจ
นางวิภาภรณ์ มานะตํอ
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เอกสารแนบ

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอานาจควบคุมของหน่วยงาน
1. ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมตามตาราง ดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

1. นายปกรณ์ นิลประพันธ์

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

51 - - Master of Laws The
University of Sydney,
Australia
- นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร์
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

ตาแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน) :
1) เลขาธิการ ก.พ.ร.
2) รักษาราชการแทนผู๎อานวยการสานักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ช าติ และการสร๎างความสามัคคีปรองดอง
(ป.ย.ป.)
3) รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
4) ปฏิ บั ติ ห น๎ า ที่ ร องอ านวยการส านั ก งานบริ ห ารนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี อีกหน๎าที่หนึ่ง
5) ปฏิบัติหน๎าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อีกหน๎าที่หนึ่ง
6) เลขานุการคณะกรรมการรํางรัฐธรรมนูญ
7) กรรมการรํางกฎหมายประจา
กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ
1) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
2) กรรมการข๎าราชการพลเรือน

สานักงาน ก.พ.ร.
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

3.) กรรมการพัฒนาและสํงเสริมองค์กรมหาชน
4.) กรรมการกฤษฎีกา
5.) กรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
6.) ประธานอนุกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กาลังคนคุณภาพของราชการ
7.) กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (ธนาคารแหํงประเทศไทย)
8.) กรรมการกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (ธนาคารแหํงประเทศไทย)
9.) กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
10.) อนุกรรมการด๎านกฎหมาย (สานักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก)
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง
จันทรางศุ

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

64

- ปริญญาโททางกฎหมาย
(LL.M.) New York
University
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิต สานักอบรม
ศึกษากฎหมายแหํง
เนติบัณฑิตยสภา

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ
1) กรรมการกฤษฎีกา
2) อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) กรรมการสภาสถาบันผู๎ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตศึกษา
จุฬาลงกรณ์
4) กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
5) อนุกรรมการกฎหมายข๎าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.)
6) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ
7) กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
8) รองประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก
สภากาชาดไทย
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

3. นายมนัส แจํมเวหา

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

64

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นิติศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

ตาแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน):
1) อธิบดีกรมบัญชีกลาง
2) รองปลัดกระทรวงการคลัง
3) ผู๎ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
4) ที่ปรึกษาด๎านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง
5) รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่าง ๆ
1) กรรมการบริษัท ทําอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
2) กรรมการธนาคารแหํงประเทศไทย
3) กรรมการการไฟฟูานครหลวง
4) กรรมการกฤษฎีกา
5) กรรมการติดตามประเมินผลภาคราชการ
6) กรรมการบริษัท ปตท. สารวจและผลิตปิโตเลียม จากัด
(มหาชน) (กระทรวงการคลัง)
7) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
8) ประธานกรรมการวําด๎วยการพัสดุด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9) ประธานกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนํวยงานและรัฐวิสาหกิจ
ประธานกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพํง
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

4. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา

อายุ
(ปี)

61

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

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

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ตาแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน):
1) รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
2) ผู๎อานวยการสานักงานเลขาธิการ
3) ผู๎ชํวยเลขาธิการ ก.พ.ร.
กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ
1. อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและ
กรอบการปฏิรูป
2. กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผํนดินคณะที่ 3 :
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด๎านระบบราชการ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร๎างความปรองดอง
สมานฉันท์
3. รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร๎างสํวนราชการด๎านเศรษฐกิจ
4. รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร๎างสํวนราชการด๎านสังคม
5. อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับ
การวางระเบียบปฏิบัติงานของสานักงาน ก.พ.ร.

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

สานักงาน ก.พ.ร.
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

6. กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (คตป.)
7. อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนด
แนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
8. อนุกรรมการ ใน อ.ก.ร. เฉพาะกิจปรับปรุงโครงสร๎างราชการ
สังกัดรัฐสภา
9. กรรมการในคณะกรรมการกาหนดตาแหนํงระดับสูง ของทุก
กระทรวง (20 กระทรวง)
10.คณะกรรมการปรับปรุงระบบงานของสถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีหนํวยบริการรูปแบบ พิเศษ
(Service Delivery Unit : SDU)
11. คณะกรรมการบริหารสมาคมข๎าราชการพลเรือน
12. อนุกรรมการด๎านกฎหมาย
13. ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาสานักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู๎ (องค์การมหาชน)
14. ประธานและกรรมการสานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู๎
(องค์การมหาชน)
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

5. นางกิตติยา คัมภีร์

อายุ
(ปี)

63

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

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

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

ตาแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน):
1) ผู๎อานวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
2) ที่ปรึกษาสานักงาน ก.พ.ร.(ด๎านความรํวมมือระหวํางประเทศ
ในการสํงเสริมธรรมาภิบาล)
3) รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
4) ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ทรงคุณวุฒิ)
5) ผู๎บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)
6) โฆษกสานักงาน ก.พ.ร.
7) ผู๎ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของ
สานักงาน ก.พ.ร.
กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ
1) อ.ก.พ. สานักงาน ปปท. และ อ.ก.พ. สานักงาน ปปท. ปฏิบัติ
หน๎าที่ อ.ก.พ. กระทรวง
2) อ.ก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยา
3) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการกาหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
4) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
5) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ
6) คณะกรรมการประเมินผลงานของผู๎เข๎ารับการประเมิน

สถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี
สานักงาน ก.พ.ร.
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ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง

อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
(1)

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2)

เพื่อแตํงตั้งให๎ดารงตาแหนํง ประเภทอานวยการระดับเชี่ยวชาญ
(สายงานทรัพยากรบุคคล สานังานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร์)
7) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
8) คณะอนุกรรมการอานวยการประสานการขับเคลื่อนและติดตาม
ผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์วําด๎วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต สานักงาน ป.ป.ช.
9) คณะอนุกรรมการออกข๎อสอบและเฉลยข๎อสอบ กองบัญชาการ
ศึกษา สานักงานตารวจแหํงชาติ
10) คณะอนุกรรมการข๎าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.)
11) คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบัน
ดารง ราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
12) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสานักงานอัยการสูงสุด

หมายเหตุ (1) ให๎ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ชื่อคณะและสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เชํน การอบรมจาก
สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
(2) ให๎ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
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