
รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

  ๑ 
 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
ของ 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ส านักงาน ก.พ.ร. 

 

  



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

   
 

 

   สารบัญ    
 

  หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 1 
   
ส่วนที่ 2 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 5 
 1)   ลักษณะการประกอบธุรกิจ 6 
 2)   การวิจัยและพัฒนา 18 
 3)   โครงการในอนาคต 19 
 4)   การจัดการ 22 
 5)   การควบคุมภายใน 31 
 6)   ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 32 
   
ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 46 
   
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2553  
ภาคผนวก - 1 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

   
๑ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลสรุป 

 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ โดยได้รับการแปลงสภาพจากหน่วยงานในสังกัดส านักงาน ก.พ.ร.มาเป็น
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service 
Delivery Unit: SDU) ในก ากับของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2548 โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

   การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันฯ มีผลประกอบการด้านการเงิน ดังนี้ 
 
รายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ 

ประเภทบริการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ร้อยละ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง   

% 
โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม ่
(นปร.) 

๒๐,๑๗๘,๑๑๒.๒๗ ๒๐.๗๔ ๕๔,๙๘๔,๖๖๐.๐๐ ๕๑.๘๒ + ๑๗๒% 

โครงการฝึกอบรม ๓๗,๔๕๕,๒๒๑.๕๐ ๓๘.๕๐ ๑๒,๒๘๒,๓๓๐.๐๐ ๑๑.๕๘ - ๖๗.๒๑% 

โครงการวิจัยและที่ปรึกษา ๒๑,๑๙๑,๒๒๔.๓๘ ๒๑.๗๘ ๒๐,๐๑๗,๔๑๙.๐๐ ๑๘.๘๖ - ๕.๕๔% 

โครงการ PMQA  ๑๘,๐๙๙,๐๘๑.๘๐ ๑๘.๖๑ ๑๘,๔๒๔,๗๕๐.๐๐ ๑๗.๓๖ + ๑.๘% 

รายได้อื่น* ๓๕๙,๓๑๙.๙๖ ๐.๓๗ ๔๐๒,๖๗๓.๙๖ ๐.๓๘ + ๑๒.๐๗% 

รวม ๙๗,๒๘๒,๙๕๙.๙๑ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๖,๑๑๑,๘๓๒.๙๖ ๑๐๐ + ๙.๐๘% 
 

ตารางที่ ๑ แสดงรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ 
 
จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นถึงรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ เปรียบเทียบระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า สถาบันฯ มีรายได้รวม ๑๐๖.๑๑ ล้านบาท 
มากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๘ โดยมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากโครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๑๗๒.๕๐ รองลงมาเป็นโครงการ PMQA มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ ๑.๘ และรายได้อ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๑๒.๐๗ ส่วนโครงการฝึกอบรม มีรายได้ลดลง ร้อยละ ๖๗.๒๑ 
ลดลงรองลงมาเป็นโครงการวิจัยและที่ปรึกษา ร้อยละ ๕.๕๔  

 
 
 
 

                                                 
* รายได้อื่นมีท่ีมาจากดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าบ ารุงสถานท่ี และรายรับจากการจ าหน่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย 
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๒ 

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบัน 

หมวด 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ร้อยละ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง  

% 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๓,๑๙๑,๓๔๙.๙๖ ๑๗.๑๐ ๘,๙๘๓,๓๗๘.๐๔ ๙.๘๐ - ๓๑.๙๐% 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ๕๓,๐๓๔,๗๘๓.๒๔ ๖๘.๗๖ ๗๐,๖๙๗,๓๙๒.๖๓ ๗๗.๐๘ + ๓๓.๓๐% 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๒๐,๒๖๐ ๐.๐๓ ๘๔,๖๔๑.๐๐ ๐.๐๙ + ๓๑๗.๗๗% 

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ๑,๑๘๒,๙๙๗.๓๖ ๑.๕๓ ๑,๘๖๑,๕๘๐.๐๑ ๒.๐๓ + ๕๗.๓๖% 

ค่าสาธารณูปโภค ๗๒๔,๙๙๕.๔๙ ๐.๙๔ ๖๑๔,๑๑๕.๙๗ ๐.๖๗ - ๑๕.๒๙% 

ค่าใช้สอยอ่ืน ๘,๔๕๒,๘๗๖.๔๕ ๑๐.๙๖ ๘,๙๐๘,๓๖๑.๓๓ ๙.๗๑ + ๕.๓๙% 

ค่าเสื่อมราคาและคา่ตัด
จ าหน่าย 

๕๑๗,๙๐๓.๕๐ ๐.๖๗ ๕๗๒,๐๔๓.๒๔ ๐.๖๒ + ๑๐.๔๕% 

รวม ๗๗,๑๒๕,๑๖๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๑,๗๒๑,๗๑๒.๒๒ ๑๐๐.๐๐ + ๑๘.๙๓% 
 

ตารางที่ ๒ แสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
 

จากตารางที่ ๒ แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
– ๒๕๕๓ พบว่า สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมสูงที่สุด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีค่าใช้จ่าย
ด้านการฝึกอบรมสูงกว่าปีก่อน ร้อยละ ๓๓.๓๐ และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึน ๕ หมวด ได้แก่ ๑) ด้านการฝึกอบรมสูง
เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงที่สุด คิดเป็นร้อย ๗๗.๐๘ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๒) ค่าใช้สอยอ่ืน คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๑ ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๓) ค่าใช้สอยและวัสดุ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๓ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ๔) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ าหน่าย คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๒  ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ ๕) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ๐.๐๙ ของค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด ทั้งนี้ สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายที่ลดลง ๒ หมวด ได้แก่ ๑) ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๐ ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ ๒) ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๗ ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยในภาพรวมของ
การด าเนินงานของสถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๓ 

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๙.๐๘ แต่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ร้อยละ ๑๘.๙๓ ทั้งนี้ การวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วน ร้อยละที่เพ่ิมขึ้น/ลดลง ของรายได้และ
ค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ อาจไม่สามารถน าไปตัดสินใจได้ 
เนื่องจากสถาบันฯ ใช้หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมือนกัน ดังที่ปรากฏในรายงานผู้สอบบัญชี 
และเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ ๓.๑๐ และข้อ ๗ 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 โครงการส าคัญที่สถาบันฯ ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้แก่ 

๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓ ส านักงาน ก.พ.ร. ๓๕,๔๒๔,๐๐๐ 
๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๔ ส านักงาน ก.พ.ร. ๘,๘๕๖,๐๐๐ 
 รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   ๔๔,๒๘๐,๐๐ 

 
๒. โครงการฝึกอบรม   

ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “จุดประกาย

จิตส านึกแห่งคุณธรรม 
บริษัท ธนชาตเทรนนิ่ง แอนด์ 

ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
๙๖๘,๐๐๐ 

 ๒ โครงการฝึกอบรม “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
และกีฬาระดับกลาง” รุ่นที่ ๒ 

ส านักงานปลัดกระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา 

๘๔๐,๐๐๐ 

๓ โครงการฝึกอบรม “นักบริหารมหานครระดับสูง” รุ่นที่ ๕ ส านักงานปลัด
กรุงเทพมหานคร 

๑,๙๘๐,๐๐๐ 

๔ โครงการฝึกอบรม “โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด (OSM) เพื่ อ เพิ่มขีดสมรรถนะด้านการวาง
แผนการบริหารและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๕๗๐,๐๐๐ 

๕ โครงการฝึกอบรม “การบริหารงาน เขต (ผู้ ช่ วย
ผู้อ านวยการเขต) กรุงเทพมหานครรุ่นที่ ๑” 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๕๐๘,๔๑๕ 

๖ โครงการฝึกอบรม “การบริหารงาน เขต (ผู้ ช่ ว ย
ผู้อ านวยการเขต) กรุงเทพมหานครรุ่นที่ ๒” 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๕๐๘,๔๑๕ 

๗ โครงการฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ ๑๒ 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๒๐๐,๐๐๐ 

๘ โครงการฝึกอบรม “การสัมมนาพัฒนานักบริหาร “การมี
ส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ” ส าหรับ
ผู้บริหาร รุ่นที่ ๔ 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๑,๑๘๕,๐๐๐ 

๙ โครงการฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล”  

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๓๐,๐๐๐ 

๑๐ โครงการฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ ๑๓ 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๒๐๐,๐๐๐ 

๑๑ โครงการฝึกอบรม “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามหลักธรรมาภิบาล” รุ่นที่ ๑๔ 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๒๐๐,๐๐๐ 

 รวมรายรับโครงการฝึกอบรม ๑๑ โครงการ  ๗,๓๘๙,๘๓๐ 
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๓. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการวิจัย “การจัดท าแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ

และสงเคราะห์ผู้ประสบภัย”  
กรมป้องกันและบรรเทา         

สาธารณภัย 
๓,๒๐๔,๘๐๐ 

๒ โครงการวิจัย “การศึกษาการเสริมสร้างธรรมภิบาลใน
ระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี”  

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี ๑,๗๕๐,๐๐๐ 

๓ โครงการวิจัย “การศึกษาประสิทธิภาพการท างานของ
หน่วยงานหลังการปรับบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าที่
ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ”  

กรมการพัฒนาชุมชน ๒๓๐,๐๐๐ 

๔ โครงการวิจัย “การประเมินผลโครงการฝึกอบรมเยาวชน
อาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ”  

ส านักงานปลัด 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๕ โครงการวิจัย “การประเมินผลโครงการธงไตรรงค์ ธ ารงไทย”  ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

๕๐๐,๐๐๐ 

๖ โครงการวิจัย “การเจรจาข้อตกลงและจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๘๕๔,๗๕๕ 

๗ โครงการวิจัย “การเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การ
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔” 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๔๑๘,๐๐๐ 

๘ โครงการวิจัย “การพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ” 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๕๓๘,๑๗๕ 

 รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา ๘ โครงการ                                ๘,๔๙๕,๗๓๐             

๔. โครงการ PMQA 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ”  
ส านักงาน ก.พ.ร. ๕,๓๙๕,๐๐๐ 

๒ โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” 

ส านักงานคณะกรรมการ           
การอุดมศึกษา 

๔๘๐,๐๐๐ 

๓ โครงการฝึกอบรม “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ” 

ส านักงานคณะกรรมการ            
การอุดมศึกษา 

๒๘๔,๒๐๐ 

๔ โครงการวิจัย “การเจรจาข้อตกลงและจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๒๒๒,๐๐๐ 

๕ โครงการฝึกอบรม “การจัดการความรู้สู่การพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู”้ 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๗๐๓,๙๐๐ 

๖ โครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” (PMQA – Team 
Building) ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

๘,๔๖๐,๐๐๐ 

๗ โครงการวิจัย “การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

๒,๒๗๐,๐๐๐ 

 รวมรายรับโครงการ PMQA  ๗ โครงการ                                         ๑๗,๘๑๕,๑๐๐   
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ส่วนที่ ๒ 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีส านักงาน ก.พ.ร. 

 
ชื่อหน่วยงาน   สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๕๔ อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น ๑๓  ซอยจุฬาลงกรณ์ ๖๔  ถนนพญาไท  เขตปทุมวัน  

กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๒-๖๒๘๖-๘ 
โทรสาร ๐-๒๒๕๒-๖๒๘๓ 
เว็บไซต์ http://www.igpthai.org 
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(๑) ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 
๑.๑ ความเป็นมา 
 

การพัฒนาระบบราชการตามนโยบายของรัฐบาล  โดยการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕  และการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ โดยการ
วางกรอบกติกาใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินไว้อย่างชัดเจน   โดยเฉพาะในเรื่องของหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

การน าหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาประยุกต์ใช้ดังกล่าว ได้น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงในวิธีคิดและวิธีการบริหารราชการแนวใหม่ เช่น  การบริหารภาครัฐเชิงยุทธศาสตร์ การบริหาร
ราชการแบบบูรณาการ ระบบการก ากับดูแลและรายงานแบบไขว้ (Matrix System) และการบริหารราชการ
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centered) เป็นต้น 

มิติใหม่ในการบริหารราชการเหล่านี้ ท าให้ส่วนราชการต่างๆ ต้องด าเนินการปรับเปลี่ยนทั้งในด้าน
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โครงสร้าง กระบวนการบริหาร ทั้งนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือให้ข้าราชการทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการสมัยใหม่ตลอดเวลา  มีความสามารถใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีคุณธรรมในการบริหารราชการ ซึ่งในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้ จ าเป็นต้องอาศัยการกระตุ้น แรงสนับสนุน (Facil itat ion)  และการช่วยเหลือ
ทางวิชาการ (Technical Support) เพ่ือเสริมสร้างพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการและทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการ
พัฒนาระบบราชการ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางซึ่งมี
บทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ จึงได้จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Institute for Good Governance Promotion)  ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการแปลงสภาพหน่วยงานในส านักงาน ก.พ.ร.มาเป็นสถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อ 7 มีนาคม 2548 ซึ่งสถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบ
อ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการตามนัยของมาตรา ๑๖ แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการก ากับดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. โดยมี
หน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงาน
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคการศึกษา  หน่วยงาน
ของรัฐและหน่วยงานเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดแีละการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
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วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
วัตถุประสงค์หลักของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้แก่ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
วิสัยทัศน์ 
 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  มุ่งมั่นในการเป็น หน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มี
ความเป็นเลิศในการริเริ่มและสนับสนุนทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  
 
พันธกิจ 

พันธกิจหลักของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ 
๑. ศึกษาวิจัยและให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารองค์การและการพัฒนาการ

บริหารการจัดการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือเสริมสร้างขีดสมรรถนะให้แก่หน่วยงาน
ต่างๆ 

๓. รวบรวม  เผยแพร่ และพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

๔. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการการส่งมอบบริการสาธารณะใน
ลักษณะของหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) 

 
๑.๒ โครงสร้างรายได้ 

 
 แหล่งที่มาของรายได้ในการด าเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันมาจากการให้บริการทาง
วิชาการ ทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา การให้ค าปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนั้น แหล่งที่มาของ
รายได้ในการด าเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบัน จึงมาจากการให้บริการวิชาการในลักษณะการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยและฝึกอบรมแก่ส านักงาน ก.พ.ร และส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ โดย
ส านักงาน ก.พ.ร. จะก าหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได้รับจากสถาบันและแจ้งให้สถาบัน
ทราบล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โครงสร้างรายได้ของสถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
(เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๕๓)สามารถสรุปสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานดังปรากฏ
ในตารางที่ ๓ และ แผนภาพที่ ๑ 
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หน่วย : บาท 

ประเภทบริการ 
ปี ๒๕๕๐ ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓ 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

๑. โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่

๔๙,๔๘๐,๗๘๑.๗๗ ๕๔.๘๒ ๔๕,๐๘๘,๖๗๘.๔๒ ๔๕.๗๕ ๒๐,๑๗๘,๑๑๒.๒๗ ๒๐.๗๔ 
               

๕๔,๙๘๔,๖๖๐.๐๐  
 

 
๕๑.๘๒ 

๒. โครงการฝึกอบรม ๑๖,๐๘๖,๙๐๐.๐๐ ๑๗.๘๒ ๒๘,๐๑๔,๐๒๒.๕๐ ๒๘.๔๒ ๓๗,๔๕๕,๒๒๑.๕๐ ๓๘.๕๐ 
          

๑๒,๒๘๒,๓๓๐.๐๐ 
 

 
๑๑.๕๘ 

๓. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา ๒๔,๑๖๘,๑๔๔.๔๔ ๒๖.๗๗ ๒๕,๑๓๙,๕๖๙.๔๔ ๒๕.๕๑ ๒๑,๑๙๑,๒๒๔.๓๘ ๒๑.๗๘ 
                     

๒๐,๐๑๗,๔๑๙.๐๐  
 

 
๑๘.๘๖ 

๔. โครงการ PMQA - - - - ๑๘,๐๙๙,๐๘๑.๘๐ ๑๘.๖๐ 
 

๑๘,๔๒๔,๗๕๐.๐๐ 
 

 
๑๗.๓๖ 

๕. รายได้อื่นๆ ๕๒๘,๓๕๕.๔๗ ๐.๕๙ ๓๑๔,๕๓๗.๑๕ ๐.๓๒ ๓๕๙,๓๑๙.๙๖ ๐.๓๗ 
 

๔๐๒,๖๗๓.๙๖ 
 

๐.๓๘ 

รวม ๙๐,๒๖๔,๑๘๑.๖๘ ๑๐๐ ๙๘,๕๕๖,๘๐๗.๕๑ ๑๐๐ ๙๗,๒๘๒,๙๕๙.๙๑ ๑๐๐ 
 

๑๐๖,๑๑๑,๘๓๒.๙๖ 
 

๑๐๐ 

ตารางที่ ๓ แสดงสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ 
 

หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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แผนภาพที่ ๑ แสดงสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ 
 

จากข้อมูลสัดส่วนของรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ - 
๒๕๕๓ ข้างต้นจะเห็นได้ว่า รายได้หลักของสถาบันยังคงมาจากการด าเนินโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ ๕๑.๘๒ ของเงินรายได้ทั้งหมด รองลงมาเป็นรายได้จากการ
ด าเนินโครงการวิจัยและที่ปรึกษา คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๖ ล าดับถัดมาเป็นรายได้จากการด าเนินโครงการ 
PMQA คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๖ โครงการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๘ และรายได้อ่ืนๆ จากดอกเบี้ยเงินฝาก  
ค่าบ ารุงสถานที่ และรายรับจากการจ าหน่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘  

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ นั้นพบว่า 
รายได้รวมของสถาบันเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ร้อยละ ๙.๐๘ โดยรายได้จากการด า เนิน
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ มีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๗๒.๕๐ ขณะที่รายได้จากการ
ด าเนินโครงการฝึกอบรมมีรายได้ลดลง ร้อยละ ๖๗.๒๑ และการด าเนินโครงการวิจัยและที่ปรึกษามีรายได้
ลดลงจากเดิมร้อยละ ๕.๕๔ ขณะที่รายได้อ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ ๐.๐๗ 

นอกจากนี้  แหล่งที่มาของรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ  สามารถจ าแนกได้เป็น ๒ กลุ่ม
ตามประเภทผู้รับบริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงาน ก .พ.ร. และรายได้
จากการให้บริการหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ ๒ และแผนภาพที่ ๒ 
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หน่วย : บาท 

แหล่งที่มาของรายได้ 
 ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙   ปี ๒๕๕๐   ปี ๒๕๕๑   ปี ๒๕๕๒   ปี ๒๕๕๓  

 รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ  

  หน่วยงานต้นสังกัด 
(ส านักงาน ก.พ.ร)                     

 
โครงการ นปร.    31,196,895.00    

      
49,480,781.77       45,088,678.42      20,178,112.27    

      
54,984,660.00    

 
โครงการฝึกอบรม    10,157,000.00    

        
1,508,000.00         3,218,572.50           741,427.50     -    

 
โครงการวิจัยและที่ปรึกษา       2,454,000.00    

      
14,019,039.76       10,680,343.12        4,892,855.38    

        
5,060,829.00    

 
โครงการ PMQA               13,532,581.80    

      
12,728,150.00    

รวม 
   43,807,895.00     65.40  

      
65,007,821.53     72.44     58,987,594.04  

    
60.04    39,344,976.95     40.59  

      
72,773,639.00  

        
68.84  

หน่วยงานอ่ืนๆ                     
 
โครงการฝึกอบรม    16,618,850.00    

      
14,578,900.00       24,795,450.00      36,713,794.00    

      
12,282,330.00    

 
โครงการวิจัยและที่ปรึกษา       6,557,690.00    

      
10,149,104.68       14,459,226.32      16,298,369.00    

      
14,956,590.00    

 
โครงการ PMQA                 4,566,500.00    

        
5,696,600.00    

รวม 
   23,176,540.00     34.60  

      
24,728,004.68     27.56     39,254,676.32  

    
39.96    57,578,663.00     59.41  

      
32,935,520.00  

        
31.16  

รวมทั้งสิ้น    66,984,435.00   100.00  
      

89,735,826.21   100.00     98,2๔๒,270.36  
  

100.00    96,923,639.95   100.00  
    

105,709,159.00  
      

100.00  

ตารางที่ ๔ สัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งที่มา 
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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 หน่วยงานต้น
สังกดั (ส านักงาน

 ก.พ.ร),  
72,773,639.00

หน่วยงานอืน่ๆ,  
32,935,520.00

68.84 %

31.16 %

 

 
แผนภาพที่ ๒ แสดงสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งที่มา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

แหล่งที่มาของรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มาจาก
การให้บริการแก่ส านักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๘๔ และรายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ  
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๖ จากสัดส่วนรายได้แบ่งตามแหล่งที่มา พบว่า รายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ 
มีสัดส่วนที่ลดลง ซึ่งหลักการบริหารของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่ต้องให้บริการกับส่วนราชการเจ้าสังกัด  
ในที่นี้คือส านักงาน ก.พ.ร. เป็นอันดับแรก และมีสัดส่วนในการให้บริการเป็นส่วนใหญ่ของการให้บริการ
ทั้งหมด โดยเฉพาะโครงการ นปร. และสถาบันฯ ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ที่มีการขยายกลุ่มผู้รับบริการไปยังหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และส่งเสริมให้เกิดการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี  
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๑.๓ เป้าหมายการด าเนินงาน 
  
สถาบันฯ มีเป้าหมายการด าเนินงานที่มุ่งหวังไว้ ดังนี้ 

๑.  การมีนวัตกรรมทางการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่ได้เผยแพร่และน าไปสู่การ
ยกระดับการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๒.  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓.  ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการเป็นผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงในด้านการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔.  มีประชาคมผู้ปฏิบัติและเครือข่ายการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๕.  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ 

 
๑.๔ ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ  กับเป้าหมายของส านักงาน ก.พ.ร. 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและบทบาทของส านักงาน ก.พ.ร. 

การปฏิรูประบบราชการขนานใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ท าให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่  
๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา โดยเฉพาะการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
(Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาประยุกต์ใช้
ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฎในมาตรา ๓/๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีหลักการส าคัญคือ การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน  
การเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึง ได้มีการประกาศใช้  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้ส่วนราชการ
และข้าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ระบบราชการบรรลุตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาระบบราชการให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๕ อันประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ๔ ประการ  ได้แก่ 

๑) ยกระดับการให้บริการและการท างาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

๒) ปรับรูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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๓) มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ ใน
การเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ 

๔) สร้างระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้  
รวมทั้งท าให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน  
และต่อสังคมโดยรวม 

ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย ๔ ประการ 
กล่าวคือ (๑) ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ (๒) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถปรับ
รูปแบบการท างานและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (๓) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนา
ขีดสมรรถนะและมีความพร้อมในการด าเนินงาน และ (๔) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบ
ราชการ 

 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและบทบาทของสถาบันฯ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนดหลักเกณฑ์
การบริหารราชการให้มีเป้าหมายหลัก ๗ ประการ ได้แก่ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น (๕) ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชนได้รับความสะดวก 
ตอบสนองความต้องการ และ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. มีความจ าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ ง ในด้าน
องค์ความรู้ ในการบริหารงานภาครัฐ  การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษ
ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การให้ค าปรึกษา วิจัยและพัฒนา
รูปแบบ มาตรการ และเครื่องมือการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนา
เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสถาบันส่ง เสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีบทบาทในการสนับสนุนต่อภารกิจของส านักงาน ก.พ.ร. ดังกล่าวมาโดย
ตลอดระยะเวลา ๔ ปีที่ผ่านมา 

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปโดยมีทิศทางที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถติดตาม
ตรวจสอบวัดผลได้ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร. สถาบันฯ ได้จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ทุก ๓ ปี และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปีงบประมาณ โดยก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ศึกษา  รวบรวม  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบ
ราชการ และการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

                 กลยุทธ์ ๑) ศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้และจัดตั้งศูนย์ความรู้เกี่ยวกบัการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ๒) พัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารที่เป็นนวัตกรรมทางการบริหารงานตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ให้บริการทางวิชาการ  เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และ

การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
                 กลยุทธ์ ๑) ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 ๒) น าความรู้ที่เกิดข้ึนจากการให้บริการทางวิชาการมาจัดระบบ  และพัฒนาเพ่ือการ

น าไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนา

ระบบราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                  กลยุทธ์ ๑) พัฒนาผู้บริหารระดับต้น  กลาง  และสูงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเ พ่ือให้มีขีดสมรรถนะในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  และเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 ๒) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองให้ เชื่อมโยงทั่วถึงใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

                  กลยุทธ์ ๑) พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ให้เป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 ๒) พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และการส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และตัวอย่างประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและ
 บริหารงานหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) 

                  กลยุทธ์ ๑) พัฒนาระบบบริหารงานด้านต่างๆ ของสถาบัน โดยท าควบคู่ไปกับการศึกษา
บันทึกไว้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหน่วยงานให้บริการรูปแบบพิเศษ  
ส าหรับน าไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ 

 ๒) จัดให้มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
หน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ 

สามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของสถาบัน กับเป้าหมายของส านักงาน ก .พ.ร. ได้            
ดังแผนภาพที่ ๓ 
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ปรับบทบาทภารกิจ
และขนาดของ
หน่วยงานภาครัฐ

ให้มีความ
เหมาะสม

ยกระดบัขีด
ความสามารถ
และมาตรฐาน
การท างานให้อยู่
ในระดบัสูง

พฒันาคุณภาพการ
ให้บริการ

ประชาชนท่ีดีข้ึน

เปิดระบบราชการสู่
กระบวนการ
ประชาธิปไตย

ระบบบริหารราชการแผน่ดินของประเทศไทยเป็นไปตามหลกัเกณฑวิ์ธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและสร้างประโยชนสุ์ขให้เกิดข้ึนกบัประชาชน

การพฒันาระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีในส่วนราชการสามารถด าเนินการไดส้ าเร็จลุล่วงตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไว้

ให้บริการทาง
วิชาการเพ่ือ
สนบัสนุนการ
ขบัเคล่ือนการ
พฒันาระบบ
ราชการ /GG

ผูน้ าการ
เปล่ียนแปลงใน
ระดบัต่าง ๆ เพ่ือ

ขบัเคล่ือน/
สนบัสนุนการ
พฒันาระบบ
ราชการ /GG

พฒันาเครือขา่ยความ
ร่วมมือและการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั
การพฒันาระบบราชการ /
การส่งเสริมการบริหาร
กิจการบา้นเมืองให้
เช่ือมโยงทัว่ถึงใน
ระดบัประเทศและ

นานาชาติ

พฒันาและเผยแพร่
องคค์วามรู้และ

ตวัอยา่ง
ประสบการณ์

เก่ียวกบัการจดัตั้ง
และบริหารงาน 

SDU

เสริมสร้างขีด
สมรรถนะของ
องคก์รให้มีความ

เป็นเลิศ

ศึกษารวบรวม วิจยั
และพฒันาองค์
ความรู้และ

นวตักรรมดา้นการ
พฒันาระบบ
ราชการ /GG

กา
รพ

ฒัน
าอ
งค
ก์ร

กา
รพ

ฒัน
าอ
งค
ก์ร

กร
ะบ

วน
กา
รภ
าย
ใน

กร
ะบ

วน
กา
รภ
าย
ใน

คุณ
ภา
พ

คุณ
ภา
พ

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ปร
ะสิ

ทธิ
ผล

ปร
ะเด

็นย
ทุธ

ศา
สต

ร์
สถ

าบ
นัฯ

ปร
ะเด

็นย
ทุธ

ศา
สต

ร์
สถ

าบ
นัฯ

ก.พ
.ร.

ก.พ
.ร.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓ แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
d”r”I” 
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๑.๕ ข้อตกลงการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 

 ส านักงาน ก.พ.ร ได้ก าหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได้รับจากสถาบันฯ  และแจ้งให้
สถาบันฯ  ทราบล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันฯ  ได้ลงนามในข้อตกลงการใช้บริการและ
การให้บริการ 

 ๑) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จ านวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๓ และ  
รุ่นที่ ๔ มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละรุ่น ๒๖ เดือน  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ๓ กลุ่ม ได้แก่  
บุคคลผู้เพ่ิงส าเร็จการศึกษา กลุ่มผู้มีประสบการณ์ภาคเอกชน และกลุ่มข้าราชการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการ ที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มี
สมรรถนะครบครันในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) โดยสามารถเป็นได้ทั้งนักคิดที่มี
วิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operaor) 
อย่างสมดุล รวมถึงพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถเป็นผู้น าในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้าน
ความคิด ด้านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการองค์การ การน ายุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นผู้น านวัตกรรม (Innovation) ด้านการบริหารใหม่ๆ มาพัฒนาหน่วยงานภาครัฐที่
มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่ระดับการแข่งขันในเวทีโลก 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 ๒) โครงการเจรจาข้อตกลงและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ  ด าเนินการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุข
ของประชาชน 

 ๓) โครงการเจรจาข้อตกลงเพื่อการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจังหวัด 
และสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน 
ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา จัดการ
เจรจาข้อตกลงเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อย่างเหมาะสม 
และเพ่ือให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา มีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ 
และประโยชน์สุขของประชาชน 

 ๔) โครงการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก ส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดแนวทางการประเมินผลที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับหลักการขององค์การมหาชน และเพ่ือให้การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขององค์การมหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 
๒๕๕๒ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน/แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล  

 ๕) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  เป็นโครงการที่ได้รับ
มอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
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๑๗ 

 

 

 

สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับส่วนราชการ 

 ๖) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน 
ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภารรัฐระดับพ้ืนฐาน และเพ่ือตรวจรายงานผลคะแนนตามตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
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๑๘ 

 

 

 

 

(๒) การวิจัยและพัฒนา 

 
 การวิจัยและพัฒนา 
 ส าหรับการด าเนินการ สถาบันฯ ยังไม่ได้มีการด าเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ เช่น การ
บริการใหม่ หรือเครื่องมือใหม่ที่จะน ามาปรับปรุงการให้บริการอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก การให้บริการของ
สถาบันฯ จะเน้นการส่งเสริมเครื่องมือการบริหารจัดการที่ส านักงาน ก.พ.ร.ให้การสนับสนุนหรือมีแผนงาน
โครงการที่จะด าเนินการ รวมถึงประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่ เ พ่ือสนับสนุนบริการวิชาการตามที่  
ส่วนราชการ หน่วยงานลูกค้าต้องการ เช่น เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เครื่องมือการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร  การเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลองค์กร เช่น  Balance Scorecard เป็นต้น โดยการ
พัฒนาด้านบริการของสถาบันฯ จะเป็นลักษณะการเสริมแทรกกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้า 
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมโดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริหาร และหลักสูตรอบรมที่สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ คือ
ด้านธรรมาภิบาล เป็นต้น อย่างไรก็ตาม สถาบันฯ มีแผนการปรับปรุงโครงสร้าง โดยจะจัดศูนย์พัฒนาภูมิภาค 
Regional Development Center (RDC) ขึ้นเพ่ือขยายบริการทางวิชาการเชิงรุกไปในส่วนภูมิภาค ซึ่งใน
อนาคตสถาบันฯ จะมีการวิจัยและพัฒนางานบริการใหม่ๆ เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคมากขึ้น 
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(๓) โครงการในอนาคต 

 
 สถาบัน ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ โดยมีแผนการด าเนินโครงการที่สอดรับกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้  
 

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ศึกษา รวบรวม วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบราชการและการ
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม          
หลักธรรมาภิบาล        

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

- โครงการวิจัยการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นพื้นฐาน
และประสานการจัดท าแผนเพื่อจัดบริการสาธารณะของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในระดับจั งหวั ด  (อบจ . 
กรุงเทพมหานคร และพัทยา) 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ๖๙๘,๐๐๐ 

- โครงการวิจัยการศึกษาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบ
การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี ๒๖๒,๕๐๐ 

- โครงการวิจัยประเมินผลโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัคร
เอกลักษณ์ของชาติ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ๗๐๐,๐๐๐ 

- โครงการวิจัยประเมินผล ธงไตรรงค์ธ ารงไทย ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ๑๕๐,๐๐๐ 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี Public Course ๖๐๐,๐๐๐ 

- โครงการฝึกอบรมประเมินความคุ้มค่าโครงการด้วย social-
cost benefit 

Public Course ๑,๑๒๕,๐๐๐ 

- โครงการให้ค าปรึกษาและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑,๓๖๒,๐๐๐ 

- โครงการให้ค าปรึกษาและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๒,๒๗๐,๐๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ให้บริการทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และการส่งเสริม  
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการตัดสินใจของภาครัฐส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๕ 

Public Course ๑,๑๘๕,๐๐๐ 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ในการตัดสินใจของภาครัฐส าหรับผู้ปฏิบัติ ปี ๒๕๕๔ 

Public Course ๗๒๐,๐๐๐ 

- โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร "นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๖" ส านักงานปลัดมหาดไทย ๘,๐๐๐,๐๐๐ 

- โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(OSM)ปี ๒๕๕๔ 

ส านักงานปลัดมหาดไทย ๕๗๐,๐๐๐ 
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โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

- โครงการพัฒนากฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ๒๕๐,๐๐๐ 

- โครงการฝึกอบรมพาณิชย์จังหวดั กระทรวงพาณิชย ์ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

- โครงการให้ค าปรึกษาการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จังหวัด ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

- โครงการให้ค าปรึกษาการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด (๒๕๕๗-
๒๕๖๐) 

จังหวัด ๕,๐๐๐,๐๐๐ 

- โครงการอบรม CEO ท้องถิ่น Public Course ๓,๖๐๐,๐๐๐ 

- โครงการที่ปรึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสร้ า งความเข้มแข็ งและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและแก้ไข รธน. 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ 

- โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของระบบตรวจราชการแบบ
บูรณาการ 

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ๖,๕๐๐,๐๐๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนาระบบราชการ
และการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
- โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน่ใหม่ รุ่นที่ ๓ ส านักงาน ก.พ.ร. ๒,๔๐๐,๐๐๐ 
- โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน่ใหม่ รุ่นที่ ๔ ส านักงาน ก.พ.ร. ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 
- โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน่ใหม่ รุ่นที่ ๕ ส านักงาน ก.พ.ร. ๙,๕๐๐,๐๐๐ 
- โครงการเตรียมความพร้อมผู้น ารองรับอนาคต รุ่นที่ ๒ ธกส. ๙,๐๐๐,๐๐๐ 
- โครงการอบรมพัฒนาผูน้ าภาครฐัและเอกชนรุ่นใหม่ Public Course   ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
- โครงการอบรมนักบริหารธรรมาภิบาลระดบัสงู Public Course   ๓,๖๐๐,๐๐๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและ

การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองให้เชื่อมโยงทั่วถึงในระดับประเทศและนานาชาติ 
- โครงการที่ปรึกษาการเจรจาข้อตกลงและจัดท าค ารบัรองการ

ปฏิบัติราชการ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ๘๕๔,๗๕๕ 

- โครงการที่ปรึกษาการเจรจาข้อตกลงองค์การมหาชน  ส านักงาน ก.พ.ร. ๒๐๓,๒๘๐ 
- โครงการศึกษาวิจัยการปรบัปรุงโครงสร้างของส านักบริหาร

จัดการกากอุตสาหกรรม  
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ๑,๕๐๐๐,๐๐๐ 

- โครงการอบรมนักลงทนุต่างชาติ เร่ือง บริษัทธรรมาภิบาลใน
ประเทศไทย 

Public Course   ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐเพื่อ
เสริมสร้างความเปน็เลิศในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๗,๐๐๐,๐๐๐ 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาองค์การสู่ความเปน็
เลิศตามแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)” ส าหรบัส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา 

๕๐๐,๐๐๐ 
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โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

- โครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA-Team Building) 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔”  (๘ หลักสูตรๆ ละ ๒-๔ รุ่น) 

Public Course    ๒,๐๐๐,๐๐๐ 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การน านโยบายการก ากับ
องค์การที่ดี (Organizational Governance) สู่การปฏิบตั”ิ 
รุ่นที่ ๑-๒ 

Public Course    ๕๐๐,๐๐๐ 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายระดบัองค์การสู่ระดับหน่วยงานและบุคคล”  
รุ่นที่ ๑-๒ 

Public Course    ๕๐๐,๐๐๐ 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO" รุ่นที่ ๑-๒ 

Public Course    ๕๐๐,๐๐๐ 

- โครงการ PMQA for Executive รุ่นที่ ๑ Public Course    ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
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(๔) การจดัการ 

 
๔.๑ โครงสร้างการจัดการ 
  

โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ดังนี้ 
๑)  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
๒)  คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงาน 
๓)  คณะกรรมการวิชาการ 

 
 สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างภายใน ดังนี้ 

๑) ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)  
๒) ฝ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
๓) ฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษา 
๔) ฝ่ายฝึกอบรม  
๕) ฝ่ายส านักงาน 

โดยมีผู้อ านวยการสถาบันเป็นผู้บริหารสูงสุด 
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โครงสร้างการบริหาร 

                         

            

                                  

                   
                                           

            

-                         
-                     

                    

                    
                    

         (   .)

               

                
                     

       (PMQA)

-                
-              
-                           
-                 
-                           
-               

                 

               

           

-                         -                       -         PMQA        

   

แผนภาพที่ ๔ โครงสร้างการบริหารของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

คณะกรรมการสถาบันฯ   
 

สถาบันฯ  มีการบริหารงานโดยยึดหลักการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งสถาบันอยู่ในความควบคุมดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. โดยมี
คณะกรรมการท าหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน ก .พ.ร. ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงาน 
๓. คณะกรรมการวิชาการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

 
๑.  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

 
องค์ประกอบ 
ตามประกาศส านักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อ านวยการสถาบันฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 

 

- เจ้าหน้าท่ีบริหารงานอาวุโส ๑ อัตรา 
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๑) เลขาธิการ ก.พ.ร.      ประธานกรรมการ 
๒) รองศาสตราจารย์ ธงทอง  จันทรางศุ    กรรมการ 
๓) นายบุญศักดิ ์ เจียมปรีชา     กรรมการ 
๔) นายสุวิทย์  เมษินทรีย์     กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรรมการและเลขานุการ 

 
อ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ  มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ให้ด าเนินกิจการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ  ที่ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึง 
๑) ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินการ การบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการ

ด าเนินงานของสถาบัน 
๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบัน 
๓) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาบัน 
๔) กระท าการอื่นใดท่ีจ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
๕) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อ านวยการ และผู้ปฏิบัติงานที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารตามที่

คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน ก าหนด 
๖) ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความเชี่ยวชาญให้เป็นที่ปรึกษาของ

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 
 

บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ   มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ   ผ่านทางผู้อ านวยการให้

ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ   กล่าวคือ เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี ส่งเสริมและด าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร้าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สถาบันฯ  
มีอ านาจหน้าทีดั่งต่อไปนี้ 

๑) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ   

๒) จัดให้มีแผนการด าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือรองรับการด าเนินงานของสถาบัน 
๓) พัฒนาสถาบัน ให้มีความก้าวหน้าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
๔) ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการสถาบัน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 
๕) วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการด าเนินการของสถาบันฯ   ในมิติต่างๆ เพ่ือให้ทราบ

ถึงสถานภาพขององค์กรเป็นระยะ 
๖) ก าหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการด าเนินกิจการ 
๗) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอต่อ

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ   
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ   ได้ก าหนดให้มีการประชุมเป็นประจ าทุก ๒ เดือน และตาม

ความจ าเป็น  ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ  เป็นระยะมาโดยตลอด เพ่ือ
ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินการและการบริหารงาน ให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานและการ
ให้บริการวิชาการในลักษณะของการด าเนินงานโครงการวิจัยและฝึกอบรมของสถาบัน ควบคุมดูแลการ
ด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาบัน 
รวมทั้งอนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบัน และกระท าการอ่ืนใดที่
จ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบัน โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ตามตารางที่  5 
ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๖/๕๐ ๑๖ ต.ค. ๕๐ ๔ ๑ ๘๐ 
๗/๕๐ ๒๗ พ.ย. ๕๐ ๔ ๑ ๘๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑/๕๑ ๑๔ ม.ค. ๕๑ ๕ - ๑๐๐ 
๒/๕๑ ๑๐ มี.ค. ๕๑ ๕ - ๑๐๐ 
๓/๕๑ ๑๒ พ.ค. ๕๑ ๕ - ๑๐๐ 
๔/๕๑ ๑๔ ก.ค. ๕๑ ๔ ๑ ๘๐ 
๕/๕๑ ๑๕ ก.ย. ๕๑ ๕ - ๑๐๐ 
๖/๕๑ ๑๐ พ.ย. ๕๑ ๕ - ๑๐๐ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑/๕๒ ๒๓ ก.พ. ๕๒ ๕ - ๑๐๐ 

๒/๕๒ ๒๐ เม.ย. ๕๒ ๕ - ๑๐๐ 

๓/๕๒ ๘ มิ.ย. ๕๒ ๕ - ๑๐๐ 

๔/๕๒ ๑๐ ส.ค. ๕๒ ๕ - ๑๐๐ 

๕/๕๒ ๒๕ ก.ย. ๕๒ ๕ - ๑๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

1/53 5 ม.ค. 53 5 - 100 

2/53 8 ก.พ.53 5 - 100 

3/53 24 มี.ค.53 5 - 100 

4/53 23 เม.ย.53 5 - 100 

5/53 23 มิ.ย.53 4 1 80 

6/53 8 ก.ย.53 3 2 60 
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ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

7/53 27 ต.ค.53 4 1 80 

8/53 23 พ.ย.53 4 1 80 

9/53 23 ธ.ค.53 4 1 80 
ตารางที่ ๕  สถิติการประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ  ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ 

 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงาน 

องค์ประกอบ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงาน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๔ ท่าน ดังรายนาม
ต่อไปนี้ 

๑) นายวิสิฐ  ตันติสุนทร   ประธานกรรมการ 
๒) นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์   กรรมการ 
๓) นายชาญชัย  ศุภศจี   กรรมการ 
๔) นางศิริลักษณ์  กาญจนโยธิน   กรรมการและเลขานุการ 

 
อ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงาน มีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม และ

ประเมินผลงานของสถาบัน และผู้อ านวยการสถาบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการอ านวยการฯ 
ก าหนด โดยรายงานให้คณะกรรมการอ านวยการฯ ทราบทุก ๖ เดือน 
 

บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลงาน มีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินงานของ  

สถาบันฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในสถาบัน โดยครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
ด้านการด าเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันฯ   
 

 
๓. คณะกรรมการวิชาการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

องค์ประกอบ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ  ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ที่ประชุมมีมติ

แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน ๙ ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑) ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  เครืองาม   ประธานกรรมการ 
๒) ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์  สมุทวณิช  กรรมการ 
๓) ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย  ณ เชียงใหม่  กรรมการ 
๔) ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย  กีระนันท์  กรรมการ 
๕) ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  กรรมการ 
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๖) ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา  เวสารัชต์   กรรมการ 
๗) ศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  ฤชุพันธ์   กรรมการ 
๘) ศาสตราจารย์ ดร.สุจิต  บุญบงการ   กรรมการ 
๙) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส  มาลากุล ณ อยุธยา กรรมการและเลขานุการ 

 
อ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการวิชาการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีอ านาจหน้าที่ในการให้ความ

คิดเห็น ข้อเสนอแนะในการก าหนดทิศทางและก ากับดูแลงานวิชาการของสถาบัน ให้มีคุณภาพมาตรฐานใน
ระดับนานาชาติ 
 
รายงานประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  
 ๑. ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์   เลขาธิการ  ก.พ.ร. 
     วุฒิการศึกษา    Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ 
                    Gerald S. Maryanov Fellow, Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา 
 ๒. รศ. ธงทอง  จันทรางศุ   รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 
      วุฒิการศึกษา    ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.)  New York University 
       เนติบัณฑิต  ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
       นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 ๓. นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา  กระทรวงการคลัง 

     วุฒิการศึกษา    M.B.A., The University of Santa Clara สหรัฐอเมริกา 
 

 4. นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ผู้อ านวยการ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  
      วุฒิการศึกษา   Ph.D. in Marketing: Kellogg Northwestern University สหรัฐอเมริกา 

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

ผู้บริหารสถาบันฯ   
๑.  รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D, PUBLIC DMINISTRATION 

GOLDEN GATE UNIVERSITY)  
ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ (M.A.,PUBLIC ADMINISTRATION, THE 
OHIO STAGE UNIVERSITY)  
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (B.A , OHIO NORTHERN UNIVERSITY)  

 
๔.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ในการสรรหากรรมการอ านวยการสถาบันเพ่ือทดแทนกรรมการที่ว่างลงหรือแต่งตั้งเพ่ิม อาศัย
อ านาจตามความข้อ ๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
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พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการผู้ดูแลสถาบันฯ  ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนไม่
เกนิ ๕ คน  ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร.มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ   

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ  มีอ านาจหน้าที่ในการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการ 
โดยวิธีการสรรหาจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
อ านวยการสถาบันฯ  ก าหนด 
 

๔.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 ๑. ค่าตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ   ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐ บาท 

๒. ตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. ว่าด้วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน ในการก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อ านวยการ 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ ประกอบด้วย เงินเดือน รถประจ า
ต าแหน่ง สวัสดิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

-  ค่าตอบแทนผู้อ านวยการสถาบัน ๗๕๐,๐๐๐ บาท ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง ๓๙๑,๒๓๔.๘๐ บาท 
และสวัสดิการเงินประกันสุขภาพ ๕,๓๑๙.๒๔ บาท 

-  ค่าตอบแทนรองผู้อ านวยการสถาบันฯ ๒ คน และผู้ช่วยผู้อ านวยการ ๑ คน จ านวน ๑,๒๕๔,๓๐๐ 
บาท เงินประกันสุขภาพ ๑,๐๓๐.๘๖ บาท 

-  ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย ๓ ฝ่าย รวม ๑,๕๑๗,๖๒๑.๒๘ บาท เงินประกันสังคม ๑๙,๒๐๐ บาท เงิน
ประกันสุขภาพ ๑๑,๖๒๙.๒๖  บาท ตรวจสุขภาพประจ าปี ๒,๐๐๐ บาท กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ๕๗,๔๓๔.๔๐ 
บาท และค่าเดินทาง ๑๗,๑๐๐ บาท 

 
๔.4 การก ากับดูแลกิจการ 
 สถาบันได้น านโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบราชการ  และการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการประยุกต์ใช้แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเป็นแนวทางและก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้น  
ปรับปรุง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบต่างๆ  เพื่อให้สถาบันด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการบริหารและก ากับดูแลงาน คณะกรรมการอ านวยการสถาบันร่วมด าเนินการกับผู้บริหารอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง  โดยการมอบหมายนโยบาย แนวทางการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ รวมทั้งก ากับดูแล
และติดตามงาน ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การบริหาร การบริการ บุคลากร และการพัสดุ 

ด้านยุทธศาสตร์ คณะกรรมการอ านวยการและผู้บริหารร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
สถาบัน มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ทุก ๓ ปี และมีการก าหนดแผนการด าเนินงานเป็นประจ าทุกสิ้น
ปีงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย 

ด้านการบริหาร  มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการทุก ๒ เดือน  ในการประชุมแต่ละครั้งมีการ
พิจารณาวาระต่างๆ ได้แก่  การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน  การรายงานสถานะ
ทางการเงินของสถาบัน  การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น  นอกจากนี้  สถาบันยังจัดให้มี
การประชุมระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เดือนละ ๒ ครั้ง  
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ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันมีความโปร่งใส  เกิดประสิทธิภาพ  ตั้งอยู่บนหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบราชการได้สูงสุด 

ด้านการบริการ  สถาบันให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ซึ่งถือ
เป็นภารกิจหลักของสถาบัน  อีกทั้งการด าเนินงานของสถาบันอาศัยการสร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการต่างๆ เพ่ือยกระดับการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  คณะกรรมการอ านวยการได้
พิจารณาและให้การสนับสนุนหลายเรื่อง ตัวอย่างเช่น การปรับโครงสร้างสถาบันให้มีฝ่ายโครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ขึ้นเพ่ือรองรับต่อบทบาทด้านการส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะและมีความพร้อมในการด าเนินงานที่ได้
มาตรฐาน เกิดการพัฒนาและปรับปรุงองค์การตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
สถาบันมีการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ความรู้เพ่ือน ามาถ่ายทอดและ
พัฒนาการด าเนินงานและให้บริการทางวิชาการ เป็นต้น 

ด้านบุคลากร  คณะกรรมการอ านวยการและผู้บริหารให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคลเนื่องจาก
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้สถาบันไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย จึงก าหนดให้มีกิจกรรมระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างโอกาสในการหารือและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นต่างๆ เกิดการท างานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความสามัคคี เกิดการประสานงาน
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกับทิศทางของสถาบันอย่างมีเอกภาพ ตัวอย่างเช่น การประชุมระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
และผู้บริหารสถาบัน การสัมมนาประจ าปี เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ การถ่ายทอดเป้าหมายและ
นโยบายของสถาบันให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับรับทราบโดยทั่วกัน รวมถึงการรายงานสถานการณ์ปัจจุบันและ
การแบ่งปันความรู้ร่วมกันในสถาบัน 

การบริหารทรัพยากรบุคคลเน้นหลักคุณธรรม สมรรถนะ ความถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส  
มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจ า  
ผู้ได้รับการแต่งตั้งจ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๔ เดือน 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรประกอบด้วย การประเมินประจ าปี ปีละ ๑ ครั้ง การประเมินผล
การปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาผ่านทดลองงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาต่อสัญญาจ้าง  
การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีด าเนินการโดยคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ ของ
ผู้ปฏิบัติงานประจ าและน าเสนอผลการประเมินสู่คณะกรรมการอ านวยการร่วมกันพิจารณาและให้ความ
เห็นชอบ 

ด้านพัสดุ  คณะกรรมการอ านวยการได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดหาให้เป็นไปอย่างโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุรับผิดชอบด าเนินการจัดหา
โดยเปิดเผย  โปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  และให้อ านาจผู้อ านวยการอนุมัติการ
จัดหาพัสดุนั้น  ทั้งนี้ในวงเงินไม่เกินสิบล้านบาทต่อครั้ง  หากเกินให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการอ านวยการ
ในการอนุมัติ  นอกจากนี้  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณ  คุณภาพ  และ
ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่จัดซื้อให้ถูกต้อง 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

   
๓๐ 

 

 

 

ในการควบคุมพัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมพัสดุให้อยู่ในความถูกต้องเรีบร้อยและมี
เพียงพอกับความต้องการอยู่เสมอ  อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้ท าหน้าที่ตรวจนับวัสดุ
คงคลังเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 
๔.5 บุคลากรสถาบันฯ 

สถาบันฯ  แบ่งการด าเนินงานออกเป็น ๕ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) ฝ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  ฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษา  
ฝ่ายฝึกอบรม และฝ่ายส านักงาน มีจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ า จ านวน ๒๖ คน สามารถ
จ าแนกอัตราก าลังได้ดังนี ้

๑. อัตราก าลังบุคลากรสถาบันฯ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 

ที ่ ฝ่าย ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ รวม 

๑ ฝ่ายบริหาร ๑ ๓ - - ๔ 
๒ ฝ่ายโครงการ นปร.    ๓ ๓ 
๓ ฝ่ายโครงการ PMQA   ๑ ๒ ๓ 
๔ ฝ่ายวิจัยและที่ปรึกษา   ๑ ๕ ๖ 
๕ ฝ่ายฝึกอบรม   
๖ ฝ่ายส านักงาน   ๑ ๙ ๑๐ 
 รวม ๑ ๓ ๓ ๑๙ ๒๖ 

ตารางที่ ๗ แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

๒. อัตราก าลังบุคลากรสถาบันฯ จ าแนกตามระดับการศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓) 
ระดับการศึกษา ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ รวม 

ปริญญาเอก ๑ - - ๑ 
ปริญญาโท - ๓ ๘ ๑๑ 
ปริญญาตรี - - ๙ ๙ 
ตารางที่ ๘ แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จ าแนกตามระดับการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 

 
ผลตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย เงินเดือน จ านวนรวม 

๔,๗๗๗,๖๔๑.๗๙ บาท เงินประกันสุขภาพ จ านวนรวม ๙๘,๐๘๖.๔๘ บาท และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม จ านวนรวม ๑๔๒,๘๘๙ บาท และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  จ านวนรวม ๑๕๗,๑๒๕.๗๓ 
บาท ค่าเดินทาง จ านวนรวม ๑๑๘,๒๐๐ บาท และค่าตรวจสุขภาพ จ านวนรวม ๓๖,๐๐๐ บาท  



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

   
๓๑ 

 

 

 

 

(๕) การควบคุมภายใน 

 
  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร.ได้ก าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 

และข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบ ซึ่งเป็นการ
ควบคุมภายในของสถาบัน ในด้านการจัดการ สถาบัน มีการจัดโครงสร้างภายในหน่วยงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน มีการมอบหมายงานและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระบบบัญชี
พัสดุ  และทรัพย์สินแยกต่างหากจากหน่วยงานแม่และใช้ระบบบัญชี เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย  (Accrual 
Accounting) ตามหลักสากล มีการท ารายงานทางการเงินโดยจัดท างบดุล งบการเงินและบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลาด าเนินการให้ผู้สอบบัญชีภายนอกตรวจสอบ ตลอดจนต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กร ตลอดจนรายงานผลการตรวจสอบให้หน่วยงานแม่ทราบอย่างน้อย
ปีละครั้ง 

            ในการท าธุรกรรมใดๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ได้รับการยกเว้นภาษี
นิติบุคคล และมีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยในระหว่างที่
สถาบันฯ รอรับการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทางสถาบันฯ ได้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกให้
ท าการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการเงินทุกประเภททุกรอบปี  
 ทั้งนี้ ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหาร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553 (ข้อ 32) ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการ
แต่งตั้ง ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน และรายงาน
คณะกรรมการ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยสถาบันฯ ได้จัดจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 
เพ่ือด าเนินการตรวจสอบภายในให้กับสถาบันฯ ในช่วงระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 – 2551  อย่างไรก็
ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ 2553 สถาบันฯ ยังไม่ได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน เนื่องจาก 
สถาบันฯ อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการ
รับการตรวจสอบภายในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
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(6) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
 
งบการเงิน   
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ) 
 
ค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
(Service Delivery Unit: SDU) ในการก ากับดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รายได้ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ ๗๐ เป็นรายได้
จากการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน ก.พ.ร.) นอกนั้นเป็นรายได้จากบริการด้านการฝึกอบรมและ
บริการด้านศึกษาวิจัยและให้ค าปรึกษา ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร้อยละ ๓๐  

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันฯ  มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.2552 จ านวน 
๘.๘๒ ล้านบาท เป็นรายได้ที่มาจากการให้บริการหน่วยงาน ก.พ.ร.  เพ่ิมขึ้น ๓๓.๔๒ ล้านบาท แต่รายได้จาก
การให้บริการหน่วยงานอื่นลดลง ๒๔.๖๔ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ๑๔.๕๙ ล้านบาท รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
ในปีนี้จ านวน ๑๓.๙๘ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๑๔.๖๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๘.๙๓ 
 จากรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อสังเกต ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ ๓.๑๑ ตั้งแต่งวด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป เพ่ือให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง ความคล่องตัว และให้ผลการ
ด าเนินงานประจ าปีสะท้อนต้นทุนที่ครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมติคณะกรรมการตรวจสอบ ได้อนุมัติให้
มีการเปลี่ยนแปลงหลักการรับรู้รายจ่ายที่เข้าลักษณะของหลักการบัญชีอ่ืนที่ทางราชการก าหนด ประเภท
ค่าตอบแทนบุคลากรที่มิใช่เป็นการจ่ายรายเดือน ได้แก่ หัวหน้าโครงการ ผู้อ านวยการหลักสูตร ที่ปรึกษา 
นักวิจัย และผู้ประสานงานโครงการ ให้รับรู้ค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนของรายได้ของงานวิชาการ งานวิจัย ให้
ค าปรึกษา และงานฝึกอบรมที่รับรู้รายได้เมื่อตรวจรับงานแล้ว และค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้าง ให้รับรู้ค่าใช้จ่ายตาม การวางบิลแจ้งหนี้ที่วางบิล ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้เปิดเผยผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบข้อ ๗  
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 85.33 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 14.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.04  
มีสาเหตุส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้ในส่วนของลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ซึ่งมียอดเงินรวม
จ านวนเงิน 36.16 ล้านบาท จ าแนกเป็นลูกหนี้ฯ ในแต่ละปี ดังนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จ านวน 2.62 
ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จ านวน 5.88 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 
27.66 ล้านบาท โดยสถาบันฯ ได้มีการรับรู้ค่าใช้จ่าย และหนี้สินในส่วนลูกหนี้ฯ ดังกล่าวตามค่าใช้จ่ายของปี
นั้นๆ ไว้แล้ว รวมถึงสถาบันฯ ได้ด าเนินการติดตามปิดยอดลูกหนี้ฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2552 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนลูกหนี้ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้ปิดยอดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้วประมาณร้อยละ 80  

หนี้สินและส่วนของทุน 

หนี้สินรวมทั้งสิ้น 43.56 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 18.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 73.34  
มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก สถาบันฯ มีการรับรู้ค่าใช้จ่าย ในส่วนของลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ส่งผลต่อ
หนี้สินในส่วนของค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในจ านวนที่สูงถึง 39.27 ล้านบาท ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 สถาบันฯ มีการด าเนินงานโครงการ นปร. ในกิจกรรมการปฏิบัติราชการต่างประเทศของข้าราชการใน
โครงการ นปร. โดยการให้ข้าราชการในโครงการฯ ยืมเงินทดรองจ่ายในการท ากิจกรรม ซึ่งเป็นการยืมเงินใน
จ านวนเงินค่อนข้างสูง และ ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕53 ยังมิได้ปิดยอดลูหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ คิดเป็น
ร้อยละ 63 ของลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไม่มี
กิจกรรมนี้) 

สินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 43 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 3.86 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.24 ทั้งนี้  
การเปรียบเทียบดังกล่าวนั้นใช้หลักการบัญชีที่ไม่เหมือนกันตามท่ีกล่าวข้างต้น ซึ่งจากการเปลี่ยนหลักการบัญชี
ใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่งผลให้ สินทรัพย์สุทธิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เดิม รวมทั้งสิ้น 
46.86 ล้านบาท ลดลงจากการเปลี่ยนหลักการบัญชีใหม่ทั้งสิ้น 11.74 ล้านบาท ประกอบกับ สถาบันฯ มี
การด าเนินการในการปิดยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2552 ก่อนการ
รับรองงบการเงินจากผู้สอบบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ส่งผลให้สินทรัพย์สุทธิในปีงบประมาณ พ.ศ.  
2552 ลดลงจากกรณีปิดยอดลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ และกรณีอ่ืนอีก 6.51 ล้านบาท ดังนั้น การ
ปรับปรุงสินทรัพย์สุทธิในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ลดลงสุทธิ 18.25 ล้านบาท คงเหลือสินทรัพย์สุทธิ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕52 หลังปรับปรุง คือ 28.61 ล้านบาท และเมื่อน าสินทรัพย์สุทธิในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕53 เปรียบเทียบกับสินทรัพย์สุทธิหลังปรับปรุง ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕52 สินทรัพย์สุทธิใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕50 เพ่ิมข้ึน 14.39 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 50.31 

 
ผลการด าเนินงานโครงการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ สถาบันฯ ได้ด า เนินการส่ง เสริมให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยการให้บริการวิชาการแก่ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ในลักษณะของการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา  การให้ค าปรึกษา  และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล
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๓๔ 

 

 

 

เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแยกตามประเภทตาม
โครงสร้างของสถาบันฯ ดังนี้ 

๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
 

ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๓ ส านักงาน ก.พ.ร. ๓๕,๔๒๔,๐๐๐ 
๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๔ ส านักงาน ก.พ.ร. ๘,๘๕๖,๐๐๐ 

 รวมรายรับโครงการฝึกอบรม ๒ โครงการ  ๔๔,๒๘๐,๐๐๐ 

๒. โครงการฝึกอบรม 
 

ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “จุดประกาย

จิตส านึกแห่งคุณธรรม”  
บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ 

ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
๙๖๘,๐๐๐ 

๒ โครงการหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
และกีฬาระดับกลาง” รุ่นที่ ๒ 

ส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

๘๔๐,๐๐๐ 

๓ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารมหานคร
ระดับสูง” รุ่นที่ ๕ 

ส านักงานปลัด
กรุงเทพมหานคร 

๑,๙๘๐,๐๐๐ 

๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด (OSM) เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการวาง
แผนการบริหารและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓” 

สถาบนัฯ ด าเนนิการเอง ๕๗๐,๐๐๐ 

๕ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานเขต (ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขต) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๑” 

สถาบนัฯ ด าเนนิการเอง ๕๐๘,๔๑๕ 

๖ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานเขต (ผู้ช่วย
ผู้อ านวยการเขต) กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ ๒” 

สถาบนัฯ ด าเนนิการเอง ๕๐๘,๔๑๕ 

๗ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้สู่การ
พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

๗๐๓,๙๐๐ 
 

๘ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”หลักเกณฑ์การวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ ๑๒” 

สถาบนัฯ ด าเนนิการเอง ๒๐๐,๐๐๐ 

๙ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การมีส่วนร่วมกับประชาชน
ในการพัฒนาประเทศ” ส าหรับผู้บริหาร รุ่นที่ ๔ 

สถาบนัฯ ด าเนนิการเอง ๑,๑๘๕,๐๐๐ 

๑๐ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

๒๓๐,๐๐๐ 

๑๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”หลักเกณฑ์การวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ ๑๓” 

สถาบนัฯ ด าเนนิการเอง ๒๐๐,๐๐๐ 

๑๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”หลักเกณฑ์การวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ ๑๔” 

สถาบนัฯ ด าเนนิการเอง ๒๐๐,๐๐๐ 

 รวมรายรับโครงการฝึกอบรม ๑๒ โครงการ  ๘,๐๙๓,๗๓๐ 
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๓. โครงการวิจัยและท่ีปรึกษา 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและ

สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
กรมป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 
๓,๒๐๔,๘๐๐ 

๒ โครงการศึกษาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี ๑,๗๕๐,๐๐๐ 

๓ โครงการเจรจาข้อตกลงและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๒๒๒,๐๐๐ 

๔ โครงการศึกษาประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานหลัง
การปรับบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้าง
แบ่งส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน ๒๓๐,๐๐๐ 

๕ โครงการประเมินผลโครงการธงไตรรงค์ ธ ารงไทย  ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

๕๐๐,๐๐๐ 

๖ โครงการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัคร
เอกลักษณ์ของชาติ 

ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

๗ โครงการเจรจาข้อตกลงเพื่อการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๘๕๔,๗๕๕ 

๘ โครงการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ส านักงาน ก.พ.ร. ๒๐๓,๒๘๐ 
๙ โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ๕๓๘,๑๗๕ 

 รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา ๙ โครงการ ๘,๕๐๓,๐๑๐ 

๔. โครงการ PMQA 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร. ๕,๓๙๕,๐๐๐ 
๒ โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตาม

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
สถาบนัฯ ด าเนนิการเอง ๔๘๐,๐๐๐ 

๓ โครงการฝึกอบรม “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ” 

สถาบนัฯ ด าเนนิการเอง ๒๘๔,๒๐๐ 

๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างบคุลากรเพื่อ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA-
Team Building) ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 

สถาบนัฯ ด าเนนิการเอง ๘,๔๖๐,๐๐๐ 

๕ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่สังกัด
รัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

๒,๒๗๐,๐๐๐ 

 รวมรายรับโครงการ PMQA ๕ โครงการ ๑๖,๘๘๙,๒๐๐ 
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โครงการฝึกอบรม   

ก. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของส านักงาน ก .พ.ร. 
ดังนี้ 

 ๑) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จ านวน ๒ รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ ๓ และ  
รุ่นที่ ๔ มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละรุ่น ๒๒ เดือน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ๓ กลุ่ม ได้แก่  
บุคคลผู้เพ่ิงส าเร็จการศึกษา  กลุ่มผู้มีประสบการณ์ภาคเอกชน  และกลุ่มข้าราชการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งให้เป็นข้าราชการ ที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่ มี
สมรรถนะครบครันในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) โดยสามารถเป็นได้ทั้งนักคิดที่มี
วิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operaor) 
อย่างสมดุล รวมถึงพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถเป็นผู้น าในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้าน
ความคิด ด้านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการองค์การ การน ายุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้
บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นผู้น านวัตกรรม (Innovation) ด้านการบริหารใหม่ๆ มาพัฒนาหน่วยงานภาครัฐที่
มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยไปสู่ระดับการแข่งขันในเวที
โลก เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
 
ข. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามค าขอจากหน่วยงานราชการอ่ืน ดังนี้ 

 ๑) โครงการฝีกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “จุดประกายจิตส านึกแห่งคุณธรรม” เป็นโครงการที่
ได้รับการว่าจ้างจากบริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานทุกระดับให้สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีความสุข และเสริมสร้างการบริการของกลุ่มธนชาตที่ยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือสร้างความเชื่อถือและความเชื่ อมั่นให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น องค์กรธุรกิจ
พันธมิตรและสังคมโดยรวม 

 ๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง” รุ่นที่ ๒ 
เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของตน และมีทัศนคติที่
เหมาะสม รวมทั้งเพ่ิมพูนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สามารถสร้างเครือข่ายและใช้เครือข่ายที่มีอยู่เป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาได้อย่างเหมาะสม 

 ๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารมหานครระดับสูง” รุ่นที่ ๕ เป็นโครงการที่ได้รับการ
ว่าจ้างจากส านักงานปลัดกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาแนวความคิด และทักษะในการ
บริหารให้สามารถก าหนดกลยุทธ์ วินิจฉัยสั่งการตลอดจนคาดหมายสภาวการณ์ในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาความคิดให้กว้างไกล ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการบริหาร พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนเสริมสร้างสมรรถนะทางกายและใจให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
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 ๔) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล” เป็น
โครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 

ค. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทีส่ถาบันจัดขึ้น 

 ๑) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านการวางแผนการบริหารและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓” เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานของบุคลากรของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดให้มี
ความรู้ความสามารถในการวางแผน การบริหาร และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ส่งเสริมให้บุคลากร
ของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดมีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์และจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.น.จ.ก าหนด รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๘ กลุ่ม และผู้ประสานงาน
กลุ่มจังหวัด (Mister) 

 ๒) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานเขต (ผู้ช่วยผู้อ านวยการเขต) กรุงเทพมหานคร 
รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒” เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างทักษะเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชน สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในหน่วยงานของรัฐ และการเชื่อมโยงการ
ท างานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

 ๓) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล รุ่นที่ ๑๒ 
ถึง รุ่นที่ ๑๔” เป็นโครงการที่สถาบันฯ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๓.๑ ส่วนของผู้บริหารส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  
 ๓.๑.๑ เข้าใจแนวคิดในการบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล สามารถใช้ในกระบวนการ
วางแผนและบริหารงานโครงการที่ผู้รับผิดชอบโครงการต้องด าเนินการ 

๓.๑.๒ สามารถน าเอาหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหาร และก ากับการปฏิบัติราชการทุกโครงการของส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓.๑.๓ สามารถก ากับและติดตามการด าเนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.๑.๔ สามารถชี้แจงแก่ผู้ตรวจราชการเกี่ยวกับการน าหลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม 

หลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารจัดการโครงการ 
๓.๒ ส่วนของผู้รับผิดชอบขออนุมัติด าเนินโครงการและงบประมาณจากส านักงบประมาณ 

๓.๒.๑ เข้าใจความส าคัญของหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลต่อการ
วางแผนและบริหารโครงการ เพ่ือประกอบค าของงบประมาณ 

๓.๒.๒ เข้าไปทดสอบใช้งานโปรแกรมของซอฟท์แวร์หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม 
หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางของส านักงบประมาณ 
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๓.๒.๓ ได้แนวทางการปรับตัวเพ่ือการเตรียมการปรับปรุงการวางแผนและบริหารงานโครงการได้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล และการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้าน
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

๓.๓ ในส่วนของผู้ตรวจสอบและผู้ตรวจราชการ ที่รับผิดชอบวางแผนและจัดท ารายงานผล  
การตรวจสอบและผลการตรวจราชการ 

๓.๓.๑ เข้าใจประเด็นที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของโครงการตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลในแนวทางของส านักงบประมาณในขั้นตอนของการยื่นค าของบประมาณ 

๓.๓.๒ เข้าไปทดสอบใช้งานโปรแกรมซอฟท์แวร์หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตาม 
หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางของส านักงบประมาณ 

๓.๓.๓ ได้แนวทางในการน าหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลไป
ประกอบการจัดท าแผนการตรวจสอบและแผนการตรวจราชการ และให้ความเห็นการด าเนินงานของโครงการ
ที่เกิดขึ้นจริง  

๔. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ” ส าหรับผู้บริหาร  
รุ่นที่ ๔ เป็นโครงการที่สถาบันฯ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างทักษะเทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนภายในหน่วยงานของรัฐ และการเชื่อมโยงการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 
 
โครงการวิจัย  

ก. โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 

 ๑) โครงการเจรจาข้อตกลงและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ด าเนินการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ และประโยชน์สุข
ของประชาชน 

 ๒) โครงการเจรจาข้อตกลงเพื่อการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจังหวัด 
และสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน 
ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา จัดการ
เจรจาข้อตกลงเพ่ือการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อย่างเหมาะสม 
และเพ่ือให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา มีการปฏิบัติราชการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ 
และประโยชน์สุขของประชาชน 

 ๓) โครงการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลองค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก ส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดแนวทางการประเมินผลที่
สอดคล้องและเหมาะสมกับหลักการขององค์การมหาชน และเพ่ือให้การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขององค์การมหาชน ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 
๒๕๕๒ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน/แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล  
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 ๔) โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เป็นโครงการที่ได้รับ
มอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือ
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์ โครงการ และงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับส่วนราชการ 

 ๕) โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน 
ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน และเพ่ือตรวจรายงานผลคะแนนตามตัวชี้วัดระดับ
ความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 
 
ข. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามค าขอจากหน่วยงานราชการอ่ืน ดังนี้ 

 ๑) โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เป็นโครงการที่
ได้รับการว่าจ้างจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัยส าหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน น าไปเป็น
เครื่องมือที่มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจ ขีดความสามารถ สร้างความชัดเจน ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ โดยแผนปฏิบัติการฯ หน่วยงานต่างๆ สามารถน าไปตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว 

 ๒) โครงการศึกษาการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี เป็นโครงการ
ที่ได้รับการว่าจ้างจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษามาตรการการเสริมสร้าง  
ธรรมาภิบาลในระบบการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ซึ่งรวมถึงกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีแล ะ 
การปฏิบัติงานของส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี 

 ๓) โครงการศึกษาประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานหลังการปรับบทบาท ภารกิจ และ
อ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการ กรมการพัฒนาชุมชน  เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจาก
กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ค าปรึกษาในการด าเนินโครงการ ศึกษาประสิทธิภาพการ
ท างานของหน่วยงานหลังการปรับบทบาท ภารกิจ และอ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างแบ่งส่วนราชการกรมของ
กรมการพัฒนาชุมชน การจัดท าข้อเสนอแนะกระบวนการท างานที่จะรองรับโครงสร้างใหม่ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานทางด้านวิชาการของกรมการพัฒนาชุมชน 

 ๔) โครงการประเมินผลโครงการธงไตรรงค์ ธ ารงไทย เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ “ธงค์ไตรรงค์ ธ ารงไทย” โดยมี
กรอบประเมินมุ่งเน้นเรื่องความรู้ ความเข้าใจเรื่องธงชาติไทย ในประเด็นเกี่ยวกับความหมายของธงชาติไทย 
ความส าคัญของธงชาติไทย การใช้ การซัก การประดับ และการเคารพธงชาติไทย รวมถึงเรื่องการร้องเพลง
ชาติอย่างถูกต้อง 
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๕) โครงการประเมินผลโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นโครงการที่
ได้รับการว่าจ้างจากส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเหมาะสมของ
ปัจจัยเบื้องต้นในการจัดโครงการ เช่น กิจกรรม และการประชาสัมพันธ์ และประเมินประสิทธิภาพของ
โครงการในการได้ความรู้ของผู้เข้าอบรม 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 ตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วย
การเงินการบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ ก าหนดว่า “ให้สถาบันจัดส่งงบดุล  
งบการเงิน และบัญชีท าการส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพ่ือท า
การสอบบัญชีตามกฎหมาย”   

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยรับตรวจของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ 
ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้องตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ (๒) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว โดย
ได้ก าหนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี ดังนี้ 
 -  การสอบบัญชีประจ างวด ๒๕๔๘  (ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘) ๔๐,๐๐๐ บาท 
 -  การสอบบัญชีประจ างวด ๒๕๔๙  ๖๐,๐๐๐ บาท 

ในปี ๒๕๕๓ ได้มีการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภายนอก คือ นาวาอากาศเอก ธัชชัย จินต์แสวง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ ๘๙๔๑ โดยได้จ้างส านักงานนาวาอากาศเอก ธัชชัย จินต์แสง จ านวน 
๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

 อัตราค่าบริการในการใช้บริการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  
มีการจัดเก็บ ๒ อัตรา คือ 
 
 ก. อัตราส าหรับหน่วยงานทั่วไป 

     คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ มีมติให้ก าหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าบริการวิชาการและเงินบ ารุงการจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัยส าหรับ
หน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

๑. การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ และเงินบ ารุงสถาบัน 
๑.๑ โครงการศึกษาวิจัย และที่ปรึกษา 
 

งบประมาณ ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน) 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑๒ - ๑๘% 
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ๑๐ - ๑๕% 
มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท    ๗ - ๑๐ %  

แล้วแต่ความเหมาะสมในแตล่ะโครงการ 
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๑.๒ โครงการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าบริการวิชาการ ๑๐ - ๑๕% ของงบประมาณท่ีจัดเก็บ 
 

๒.  การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัย/อบรม 

๒.๑  การจา่ยเงินค่าตอบแทนนักวิจัย หรือท่ีปรึกษาโครงการ/วิทยากร ให้จ่ายได้ดังต่อไปนี้ 

        ๒.๑.๑ นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 
 

ประสบการณ์ (ปี) ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) 
ไม่เกิน ๑๐ ปี 
๑๐ - ๑๕ ปี 
๑๕ - ๒๐ ปี 
มากกว่า ๒๐ ปี 

ไม่เกิน  ๘๐,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
           ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย   ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
           ค่าจ้าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 

      ๒.๑.๒ วิทยากร  อบรม/สัมมนา 
 

อัตราค่าตอบแทน 
ผู้อ านวยการหลักสูตร ๓๐๐ - ๕๐๐  บาท/ชั่วโมง 
วิทยากรบรรยาย ๑,๐๐๐ - ๕,๐๐๐ บาท/คน/ชั่วโมง 
วิทยากรภาคปฏิบัติ ๕๐๐ - ๑,๕๐๐ บาท/วัน 
ผู้ช่วยวิทยากร ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการหลักสูตร 
ค่าเขียนกรณีศึกษา ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการหลักสูตร 

๒.๒  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา 

         ๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท 
ค่าท่ีพัก เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงและตามความเหมาะสม 

        ๒.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
           การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศ  

ให้ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร. เรื่องอัตรา
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีอาจจะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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        ๒.๒.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ 
ค่าเลี้ยงรับรอง เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ 

บาท 
ค่าจัดท ารายงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
วัสดุใช้ในงานวิจัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศให้

ชัดเจนว่าเมื่อเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้รถสถาบัน ใน กทม. และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท 
อัตรานี้รวมค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน และค่าเบี้ยเลี้ยง
คนขับ ยกเว้น กรณีไปต่างจังหวัดจะไม่รวมค่าน้ ามัน 

ค่าบ ารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 
ห้องประชุมเล็ก  
ห้องประชุมขนาดกลาง 
ห้องประชุมขนาดใหญ่ 
 

 
๑๕ - ๒๐ ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน ๑,๕๐๐ บาท 
๔๐ ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน ๒,๐๐๐ บาท 
๘๐ ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน ๔,๐๐๐ บาท 
 

 
 ในกรณีที่ก าหนดว่าให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนด ให้ผู้อ านวยการ โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการอ านวยการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ก าหนด  
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ให้ผู้อ านวยการเป็นผู้อนุมัติตามค าเสนอแนะของ
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
 
 ข. อัตราส าหรับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

     คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ  ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ มีมติให้ก าหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าบริการวิชาการและการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรมส าหรับ
ส านักงาน ก.พ.ร. ไว้ดังนี้ 

๑. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 

๑.๑  การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ 
ในการรับงานวิจัยและที่ปรึกษา สถาบันฯ จะจัดเก็บเงินค่าบริการวิชาการ ดังนี้  
 

งบประมาณ ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน) 
ไมเ่กิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐ - ๑๕% 
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท   ๘ - ๑๒% 
มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท    ๖ - ๑๐%  

แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละโครงการ 
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๔๓ 

 

 

 

๑.๒  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง 
           -  นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 

ประสบการณ์ (ปี) ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) 
     ไม่เกิน ๑๐ ปี 
     ๑๐ - ๑๕ ปี 
     ๑๕ - ๒๐ ปี 
     มากกว่า ๒๐ ปี 

ไม่เกิน  ๘๐,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
         -  ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย   ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
         -  ค่าจา้ง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 

๑.๓  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัยและที่ปรึกษา 
        ๑.๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 

 
ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท 
ค่าท่ีพัก เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 
ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงและตามความเหมาะสม 

 

          ๑.๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้

ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เรื่อง อัตรา
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘ 
และท่ีอาจจะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 
          ๑.๓.๓  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ 
 

ค่าเลี้ยงรับรอง เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ค่าจัดท ารายงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
วัสดุใช้ในงานวิจัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศ

การเงินให้ชัดเจนว่าเมื่อเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อไป 

ค่าใช้รถสถาบัน ใน กรุงเทพฯ และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท 
อัตรานี้รวมค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน และค่าเบี้ยเลี้ยง
คนขับ ยกเว้นกรณีไปต่างจังหวัดจะไม่รวมค่าน้ ามันและ
ค่าทางด่วน 

ค่าบ ารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 
 ห้องประชุมเล็ก  
 ห้องประชุมขนาดกลาง 
 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 

 
 ๑๕ - ๒๐ ทีน่ั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน ๑,๕๐๐ บาท 
 ๔๐ ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน ๒,๐๐๐ บาท 
 ๘๐ ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน ๔,๐๐๐ บาท 
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๔๔ 

 

 

 

๒. โครงการฝึกอบรม 

  ๒.๑  การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ  
 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

๑ ค่าบริการวิชาการ ๑๐% ของมูลค่าโครงการ 

๒.๒  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง 
 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร 
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ 
ผู้อ านวยการหลักสูตร 

๕๐๐/ช.ม. ๕๐๐/ช.ม. ๕๐๐/ช.ม. 

๒ ค่าตอบแทนวิทยากร ๒,๐๐๐/ช.ม. ๒,๕๐๐/ช.ม. ๓,๐๐๐/ช.ม. 
๓ ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร ๕๐๐/ช.ม. ๑,๐๐๐/ช.ม. ๑,๐๐๐/ช.ม. 
๔ ค่าจ้างผู้ประสานงาน ๘๐๐/คน/วัน ๘๐๐/คน/วัน ๘๐๐/คน/วัน 

๒.๓  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม 
 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

๑ ค่าจัดท าเอกสาร ๑๒๐/คน/วัน ๑๕๐/คน/วัน ๑๕๐/คน/วัน 
๒ ค่าแฟ้มเอกสาร ๑๒๐/แฟ้ม ๑๒๐/แฟ้ม ๑๒๐/แฟ้ม 
๓ ค่ากระเป๋าเอกสาร ๒๕๐/ใบ ๓๐๐/ใบ ๓๕๐/ใบ 
๔ ค่าเดินทางวิทยากร ๕๐๐/คน/วัน ๕๐๐/คน/วัน ๕๐๐/คน/วัน 
๕ ค่าวัสดุการศึกษา ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน ๓,๐๐๐/วัน 
๖ ค่าเช่ารถ ใช้ระหว่างการฝึกอบรม/สัมมนา ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน 
๗ ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ ๗๐/วัน ๗๐/วัน ๗๐/วัน 
๘ ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 

(กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด) 
๔๐๐/วัน ๔๐๐/วัน ๔๐๐/วัน 

๙ ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
เล็ก) ๑๕ - ๒๐ ที่นั่ง 

๑,๕๐๐/วัน ๑,๕๐๐/วัน ๑,๕๐๐/วัน 

๑๐ ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
ขนาดกลาง) ๔๐ ที่นั่ง 

๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน 

๑๑ ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
ขนาดกลาง)  ๘๐ ที่นั่ง 

๔,๐๐๐/วัน ๔,๐๐๐/วัน ๔,๐๐๐/วัน 

๑๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ต่อวัน) 
(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) 

๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ 

     



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

   
๔๕ 

 

 

 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

๑๓ ค่าอาหาร-อาหารว่าง (อาหารกลางวัน
และอาหารว่าง ๒ ครั้ง) 

๓๘๐-๔๘๐/วัน ๕๐๐-๖๘๐/วัน ๗๐๐-๗๕๐/วัน 

๑๔ ค่าอาหาร (กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด) 
รวมอาหารเย็น 

๖๕๐-๘๐๐/วัน ๘๕๐-๑,๑๐๐/วัน ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐/วนั 

๑๕ ค่าท่ีพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด) 

๘๐๐-๑,๒๐๐/คน ๑,๖๐๐-๑,๘๐๐/คน ๑,๘๐๐-๒,๕๐๐/คน 

๑๖ ค่าเช่ารถบัสรับ-ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๔๐ - ๔๕ ที่นั่ง) 

๑๐,๐๐๐/วัน ๑๐,๐๐๐/วัน ๑๕,๐๐๐/วัน 

๓. โครงการลักษณะอ่ืนๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้อยู่ ในดุลพินิจของ            
ผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ เพ่ือทราบ 
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๔๖ 

 

 

 

ส่วนที่ ๓ 
การรับรองความถูกต้องของรายงาน 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจ าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะคณะกรรมการอ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อ่ืนส าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  
นอกจากนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(๑) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงานแล้ว 

(๒) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่า
หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของหน่วยงานอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(๓) ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและ
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

ในการนี้  เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรอง       
ความถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ....................................................................................                       
เ ป็ น ผู้ ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ ก า กั บ เ อ ก ส า ร นี้ ไ ว้ ทุ ก ห น้ า ด้ ว ย  ห า ก เ อ ก ส า ร ใ ด ไ ม่ มี ล า ย มื อ ชื่ อ ข อ ง
.............................. ............................................ ก ากับไว้  ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ……………………………………. 

2. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ ……………………………………. 

3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา กรรมการ ……………………………………. 

๔. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ กรรมการ ……………………………………. 

๕. รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล กรรมการและเลขานุการ ……………………………………. 
ผู้รับมอบอ านาจ 
……………………………………. 

 
……………………………………. 

 
……………………………………. 
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