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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป 

 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 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 โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง  ๆ เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 

   การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันฯ มีผลประกอบการด้านการเงิน ดังนี้ 
 
รายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ 

ประเภทบริการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 

ร้อยละ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง   

% 
โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) 

54,984,660.00 51.82 27,226,370.00 32.12 ลดลง 50.48 

โครงการฝึกอบรม 12,282,330.00 11.58 23,311,597.00 27.50 เพิ่มข้ึน 89.80 

โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 20,017,419.00 18.86 20,117,599.00 23.73 เพิ่มข้ึน 0.50 

โครงการ PMQA  18,424,750.00 17.36 13,389,500.00 15.79 ลดลง 27.33 

รายได้อื่น* 402,673.96 0.38 726,358.06 0.86 เพิ่มข้ึน 80.38 

รวม 106,111,832.96 100 84,771,424.06 100.00 ลดลง 20.11 
 

ตารางที่ 1 แสดงรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554 
 
จากตารางที่  1 แสดงให้เห็นถึงรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ เปรียบเทียบระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พบว่า สถาบันฯ มีรายได้รวม 84.77 ล้านบาท 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 คิดเป็นร้อยละ 20.11 โดยรายได้ลดลงจากโครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) และโครงการ PMQA ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 50.48 และ 27.33 
ตามล าดับ ส าหรับโครงการที่มีรายได้เพ่ิมขึ้น ได้แก่ โครงการฝึกอบรม มีรายได้เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 89.80 
รองลงมาเป็นรายได้อ่ืน ๆ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80.38 และรายได้จากโครงการวิจัยและที่ปรึกษา เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
0.50  

 
 
 

                                                 
* รายได้อื่นมีท่ีมาจากดอกเบี้ยเงินฝาก ค่าบ ารุงสถานท่ี และรายรับจากการจ าหน่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันฯ 

หมวด 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2553 

ร้อยละ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง  

% 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 8,983,378.04 9.80 9,933,541.86 11.09 เพิ่มข้ึน 10.57 

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 70,697,392.63 77.08 65,555,710.68 73.21 ลดลง 7.27 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 84,641.00 0.09 371,508.00 0.41 เพิ่มข้ึน 338.92 

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 1,861,580.01 2.03 2,587,363.29 2.89 เพิ่มข้ึน 38.99 

ค่าสาธารณูปโภค 614,115.97 0.67 806,594.57 0.90 เพิ่มข้ึน 31.34 

ค่าใช้สอยอ่ืน 8,908,361.33 9.71 9,139,147.26 10.21 เพิ่มข้ึน 2.59 

ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจ าหน่าย 
และค่าจ าหน่ายครุภัณฑ ์

572,043.24 0.62 
       

1,146,304.46  
 

1.28 เพิ่มข้ึน 100.39 

รวม 91,721,712.22 100.00 89,540,170.12 100.00 เพิ่มขึ้น 2.38 
 

ตารางที่ 2 แสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554 
 

จากตารางที่ 2 แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553– 
2554 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมสัดส่วนสูงสุดรองลงมา
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอยอ่ืน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่า
สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามล าดับ  แต่เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ค่าใช้จ่าย
ด้านการฝึกอบรมลดลงร้อยละ 7.27 ส าหรับค่าใช้จ่ายในหมวดอ่ืน ๆ ที่เหลือเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ตามล าดับดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ิมข้ึนร้อยละ 338.92 รองลงมา ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จ าหน่าย และค่าจ าหน่ายครุภัณฑ์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100.39 ค่าใช้สอยและค่าวัสดุเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.99   
ค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.34 ค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.57 และค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.59   

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554 
ลดลงร้อยละ 20.11 แต่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ร้อยละ 2.38  
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
 โครงการส าคัญที่สถาบันฯ ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้แก่ 

๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 ส านักงาน ก.พ.ร. 2,400,000 
2 
3 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

20,000,000 
9,500,000 

 รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   31,900,00 
 

๒. โครงการฝึกอบรม   
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการฝึกอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมผู้น า

รองรับอนาคต รุ่นที่ 2” 
ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 

9,000,000.00 
 

 2 โครงการฝึกอบรม “การน าหลักการ Social Cost-
Beenefit Analysis มาใช้กับการประเมินความคุ้มค่า
ก่อนการอนุมัติโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
รุ่นที่1” 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 

ก.พ.ร. 

142,500.00 
 

3 โครงการฝึกอบรม “การก ากับติดตามบริหารงบประมาณ 
แล ะก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ลลั พ ธ์ ข อ ง โ ค ร ง ก า รอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพหลังการอนุมัติ รุ่นที่ 1” 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 

ก.พ.ร. 

194,300.00 
 

4 โครงการฝึกอบรม “การบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับผู้บริหารระดับสูง” 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

1,000,000.00 
 

5 โครงการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรบริหารความเสี่ยงของกรมการบินพลเรือน” 

กรมการบินพลเรือน 140,000.00             
 

6 โครงการฝึกอบรม “นักบริหารระดับต้นและนักบริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่  1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย” 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

8,750,000.00             
 

7 โครงการฝึกอบรม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย” 

การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 
แห่งประเทศไทย 

100,000.00               
 

 รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 7 โครงการ  19,326,800 
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๓. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการวิจัย “ที่ปรึกษาด าเนินงาน 3 วัน สร้างสรรค์ความ

เข้มแข็งประชาธิปไตย” 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,044,000.00 

2 โครงการวิจัย “ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตและ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ” 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6,937,600.00 

3 โครงการวิจัย “ที่ปรึกษาจดัท าโฆษณาและประชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งและ
การปกครองในระบอบประชาธปิไตและแก้ไขรัฐธรรมนูญ” 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3,960,000.00 

4 โครงการวิจัย “โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552” 

ส านักงาน 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

1,000,000.00 
 

5 โครงการวิจัย “การประเมินผลตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553” 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

1,026,190.00 
 

6 โครงการที่ปรึกษา “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
ลพบุรี ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2553 - 2556)และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดลพบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556” 

จังหวัดลพบุรี 600,000.00 
 

7 โครงการที่ปรึกษา “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2553 - 2556) และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2556” 

จังหวัดสุพรรณบุรี 600,000.00             
 

8 โครงการที่ปรึกษา “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
นครปฐม ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2553 - 2556) และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครปฐม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” 

จังหวัดนครปฐม 600,000.00               
 

9 โครงการวิจัย “การติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 2554 - 
2555” 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

3,296,370.00 

10 โครงการที่ปรึกษา “โครงการพัฒนาระบบบริการการ
บริหารสินค้าคงคลังและการขนส่งกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2” 

จังหวัดลพบุรี 7,700,000.00 

 รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 10 โครงการ           26,764,160.00                                 
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๔. โครงการ PMQA 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ” 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ส านักนายกรัฐมนตร ี
7,546,000.00 

 
2 โครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อพัฒนา

คุณภาพการบริ หา รจั ดกา รภาครั ฐ  (PMQA-TEAM 
Building) ปี พ.ศ. 2554” 

ส านักงาน ก.พ.ร.ส านัก
นายกรัฐมนตร ี

 

2,409,500.00 
 

3 โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตามแวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQAT) ส าหรับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

285,000.00 
 

4 โครงการวิจัย “โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554” 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

2,270,000.00 
 

5 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ส าหรับส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ” 

ส านักงานปลัดบัญชทีหารเรือ 
 

399,000.00 
 

6 โครงการวิจัย “โครงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

1,600,000.00           
 

 รวมรายรับโครงการ PMQA  5 โครงการ           14,509,500.00                                          
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ส่วนที่ 2 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

 
ชือ่หน่วยงาน   สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
สถานที่ตั้ง เลขที ่123  อาคารซันทาวเวอร์ส B ชั้น 17  ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 
โทรศัพท์ 0-2617-8301-4  ต่อ 102  921  200 หรือ 302  
โทรสาร 0-2617-8300 
เวบ็ไซต์ http://www.igpthai.org 
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(๑) ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

 
1.1 ความเป็นมา 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางซึ่งมี
บทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ จึงได้จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Institute for Good Governance Promotion)  ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยมีการแปลงสภาพหน่วยงานในส านักงาน ก.พ.ร.มาเป็นสถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 ซึ่งสถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กร
รูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการตามนัยของมาตรา 16 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2545 โดยเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการก ากับดูแลของส านักงาน 
ก.พ.ร. โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคการศึกษา  
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดแีละการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

วัตถุประสงค์หลักของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้แก่ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการและทรัพยากรบุคคล  
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาตรฐานสากล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
  

พันธกิจ 
พันธกิจหลักของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้แก่ 
1. ศึกษาวิจัยและให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการด้านนโยบายการพัฒนาระบบราชการตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะให้แก่หน่วยงาน  
3. พัฒนาความสามารถของหน่วยงานและเสนอกลไกเครื่องมือการน านโยบายการพัฒนาระบบ

ราชการไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล  
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4. รวบรวม  เผยแพร่ และพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

5. เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการการส่งมอบบริการสาธารณะในลักษณะ
ของหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) 
 
1.2 โครงสร้างรายได้ 

 
 แหล่งที่มาของรายได้ในการด าเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ มาจากการให้บริการทาง
วิชาการ ทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา การให้ค าปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ดังนั้น แหล่งที่มาของ
รายได้ในการด าเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ จึงมาจากการให้บริการวิชาการในลักษณะการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยและฝึกอบรมแก่ส านักงาน ก.พ.ร และส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ โดย
ส านักงาน ก.พ.ร. จะก าหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได้รับจากสถาบันฯ และแจ้งให้สถาบัน
ทราบล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ โครงสร้างรายได้ของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
(เดือนตุลาคม 2550 ถึง เดือนกันยายน 2554) สามารถสรุปสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานดังปรากฏใน
ตารางที่ 3 และ แผนภาพที่ 1 
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หน่วย : บาท 

ประเภทบริการ 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

๑. โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่

45,088,678.42 45.75 20,178,112.27 20.74 
               

54,984,660.00  
 

 
51.82 27,226,370.00 32.12 

๒. โครงการฝึกอบรม 28,014,022.50 28.42 37,455,221.50 38.50 
          

12,282,330.00 
 

 
11.58 23,311,597.00 27.50 

๓. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 25,139,569.44 25.51 21,191,224.38 21.78 
                     

20,017,419.00  
 

 
18.86 20,117,599.00 23.73 

๔. โครงการ PMQA - - 18,099,081.80 18.60 
 

18,424,750.00 
 

 
17.36 13,389,500.00 15.79 

๕. รายได้อื่นๆ 314,537.15 0.32 359,319.96 0.37 
 

402,673.96 
 

0.38 726,358.06 0.86 

รวม 98,556,807.51 100 97,282,959.91 100 
 

106,111,832.96 
 

100 84,771,424.06 100.00 

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ 
 

หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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โครงการ นปร. โครงการอบรม โครงการวิจัยและที่ปรึกษา โครงการ PMQA รายได้อ่ืน

ปี 51

ปี 52

ปี 53

ปี 54

สัดส่วนรายได้สถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2554

ร้อยละ

 
แผนภาพที่ 1 แสดงสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ 

 

จากข้อมูลสัดส่วนของรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 
2554 ข้างต้น จะเห็นได้ว่า รายได้หลักของสถาบันยังคงมาจากการด าเนินโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีสัดส่วนร้อยละ 32.12 ของเงินรายได้ทั้งหมด 
รองลงมาเป็นรายได้จากการด าเนินโครงการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 27.50 โครงการวิจัยและที่ปรึกษา  
คิดเป็นร้อยละ 23.73 โครงการ PMQA คิดเป็นร้อยละ 15.79 และรายได้อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0.38 
ตามล าดับ 

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้น 
พบว่ารายได้รวมของสถาบันฯ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ร้อยละ 20.11 โดยโครงการที่มีรายได้
ลดลง ได้แก่ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ลดลงร้อยละ 50.48 โครงการ PMQA 
รายได้ลดลง 27.33 ขณะที่รายได้จากโครงการฝึกอบรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 89.80 โครงการวิจัยและที่ปรึกษามี
รายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 0.50 และรายได้อ่ืน ๆ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80.38 

นอกจากนี้  แหล่งที่มาของรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม
ตามประเภทผู้รับบริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงาน ก .พ.ร. และรายได้
จากการให้บริการหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 2 และแผนภาพที่ 2 
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หน่วย : บาท 

แหล่งที่มาของรายได้ 
 ปี 2550  ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

 รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ  

  หน่วยงานต้นสังกัด 
(ส านักงาน ก.พ.ร)                     

 
โครงการ นปร. 49,480,781.77  45,088,678.42  20,178,112.27  54,984,660.00  27,226,370.00  
 
โครงการฝึกอบรม 1,508,000.00  3,218,572.50  741,427.50  -  -  
 
โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 14,019,039.76  10,680,343.12  4,892,855.38  5,060,829.00  3,874,539.00  
 
โครงการ PMQA     13,532,581.80  12,728,150.00  7,546,000.00  

รวม 
      

65,007,821.53     72.44  
   

58,987,594.04  
    

60.04    39,344,976.95     40.59        72,773,639.00  
        

68.84  38,646,909.00 45.98 

หน่วยงานอ่ืนๆ                   
 
โครงการฝึกอบรม 

      
14,578,900.00    

   
24,795,450.00      36,713,794.00          12,282,330.00    23,311,597.00  

 
โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 

      
10,149,104.68    

   
14,459,226.32      16,298,369.00          14,956,590.00    16,243,060.00  

 
โครงการ PMQA             4,566,500.00            5,696,600.00    5,843,500.00  

รวม 
      

24,728,004.68     27.56  
   

39,254,676.32  
    

39.96    57,578,663.00     59.41        32,935,520.00  
        

31.16  
              

45,398,157.00  54.02 

รวมทั้งสิ้น 
      

89,735,826.21   100.00  
   

98,242,270.36  
  

100.00    96,923,639.95   100.00      105,709,159.00  
      

100.00  84,045,066.00 100.00 

ตารางที่ 4 สัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งที่มา 
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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หน่วยงานต้นสังกัด 
(ส านักงาน ก.พ.ร.),  
38,646,909.00 

หน่วยงานอ่ืนๆ,  
45,398,157.00 

45.98%
54.02%

 

แผนภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งที่มา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 
แหล่งที่มาของรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มาจาก

การให้บริการแก่ส านักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร้อยละ 45.98 และรายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 54.02 จากสัดส่วนรายได้แบ่งตามแหล่งที่มา พบว่า รายได้จากการให้บริการแก่ส านักงาน 
ก.พ.ร. ลดลงจากปีที่ผ่านมาในทุกประเภทโครงการ ซึ่งได้แก่ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่น
ใหม่ (นปร.) โครงการวิจัยและที่ปรึกษา และโครงการ PMQA ในขณะที่รายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงาน
อ่ืน ๆ มีสัดส่วนที่ เพ่ิมขึ้น เนื่องจากรายได้ในทุกประเภทโครงการเพ่ิมขึ้น ซึ่งได้แก่ โครงการฝึกอบรม 
โครงการวิจัยและที่ปรึกษา และโครงการ PMQA เนื่องจากสถาบันฯ ได้มีการขยายกลุ่มผู้รับบริการไปยัง
หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ มากขึ้นเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และส่งเสริมให้เกิดการ
บริหารราชการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
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1.3 เป้าหมายการด าเนินงาน 
  

สถาบันฯ มีเป้าหมายการด าเนินงานที่มุ่งหวังไว้ ดังนี้ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับหน่วยงานภาคเอกชน

และประชาชน เพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
1.4 ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบัน  กับเป้าหมายของส านักงาน ก.พ.ร. 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและบทบาทของส านักงาน ก.พ.ร. 

การปฏิรูประบบราชการขนานใหญ่ในปี พ.ศ. 2545 เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ท าให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบี ยบ
บริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่  
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยเฉพาะการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
(Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาประยุกต์ใช้
ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีหลักการส าคัญคือ การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน  
การเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึง ได้มีการประกาศใช้  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ส่วนราชการ
และข้าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ระบบราชการบรรลุตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาระบบราชการให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - 2555 อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ประการ  
ได้แก่ 

๑) ยกระดับการให้บริการและการท างาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ประชาชนที่มีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

๒) ปรับรูปแบบการท างานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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๓) มุ่งสู่การเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถ ใน
การเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

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

ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 4 ประการ 
กล่าวคือ (1) ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ (2) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถปรับ
รูปแบบการท างานและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (3) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนา
ขีดสมรรถนะและมีความพร้อมในการด าเนินงาน และ (4) ประชาชนมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในระบบ
ราชการ 

 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและบทบาทของสถาบัน  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดหลักเกณฑ์
การบริหารราชการให้มีเป้าหมายหลัก 7 ประการ ได้แก่ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจ าเป็น (5) ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับความสะดวก 
ตอบสนองความต้องการ และ (7) 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
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีบทบาทในการสนับสนุนต่อภารกิจของส านักงาน ก.พ.ร. ดังกล่าวมาโดย
ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา 

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปโดยมีทิศทางที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถติดตาม
ตรวจสอบวัดผลได้ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร. สถาบันฯ ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  ศึกษา  รวบรวม  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบ
ราชการ และการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

                 กลยุทธ์ 1) ศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้และจัดตั้งศูนย์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2) พัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารที่เป็นนวัตกรรมทางการบริหารงานตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ให้บริการทางวิชาการ  เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และ

การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                 กลยุทธ์ 1) ให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 2) น าความรู้ที่เกิดข้ึนจากการให้บริการทางวิชาการมาจัดระบบ  และพัฒนาเพ่ือการ

น าไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนา

ระบบราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
                  กลยุทธ์ 1) พัฒนาผู้บริหารระดับต้น  กลาง  และสูง เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและ

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเ พ่ือให้มีขีดสมรรถนะในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง  และเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 2) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

ราชการ และการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองให้ เชื่อมโยงทั่วถึงใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

                  กลยุทธ์ 1) พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
ให้เป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี 

 2) พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ และการส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และตัวอย่างประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและ
 บริหารงานหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) 

                  กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน โดยท าควบคู่ไปกับการศึกษา
บันทึกไว้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหน่วยงานให้บริการรูปแบบพิเศษ  
ส าหรับน าไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ 

 2) จัดให้มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร
หน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ 

สามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของส านักงาน ก.พ.ร. ได้            
ดังแผนภาพที่ 3 
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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 3 แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
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1.5 ข้อตกลงการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 

 ส านักงาน ก.พ.ร ได้ก าหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได้รับจากสถาบันฯ และแจ้งให้
สถาบันฯ ทราบล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 
ถึงเดือนกันยายน 2554 ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันฯ ได้ลงนามในข้อตกลงการใช้บริการ และการ
ให้บริการ 

 1) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จ านวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4
และรุ่นที่ 5 มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละรุ่น 22 เดือน  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มบุคคลผู้เพ่ิงส าเร็จการศึกษา  กลุ่มบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ
และกลุ่มข้าราชการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) 
โดยสามารถเป็นได้ทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & 
Planner) และนักปฏิบัติ (Operaor) อย่างสมดุล รวมถึงพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถเป็นผู้น าในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการองค์การ การน า
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นผู้น านวัตกรรม (Innovation) ด้านการ
บริหารใหม่ ๆ มาพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทีม่ีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศไทยไปสู่ระดับการแข่งขันในเวทีโลก เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 2) โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเครื่องมือการ
บริหารจัดการองค์การมาใช้ในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้ส่วนราชการ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน โดยมีการตรวจประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐานของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐใช้เทียบเคียงผลลัพธ์การ
ด าเนินการส าหรับใช้ในการบ่งชี้ระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ 

 3) โครงการวิจัย “การประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ด าเนินการ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ 
และให้องค์การมหาชนมีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 

 4) โครงการฝึกอบรม “การบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง”  เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ด าเนินการ โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของความร่วมมือ (Collaborative Governance) เน้น
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนในสังคม (Inter-Sectoral Relations) และความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ (Intergovernmental Relations) รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถเชื่อมโยงภาพรวมของการพัฒนา  
ประเทศกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมกับแผนพัฒนาในระดับต่าง  ๆ โดยสร้างระบบ 
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การพัฒนาภูมิภาคที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก (Area - based Development Approach) เพ่ือใช้เป็นต้นแบบของ
การทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2553 – 2556) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ของกลุ่มจังหวัด 

 5) โครงการวิจัย “การติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน 2554 - 2555” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ด าเนินการ 
เพ่ือให้ด าเนินโครงการติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การติดตามผลปฏิบัติงานตามค ารับรอง
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและองค์การมหาชนสามารถน าผลไปพัฒนาการ
ด าเนินงานได้ รวมถึงการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2554 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดตั้ง แผนปฏิบัติงาน/แผนยุทธศาสตร์ และนโยบาย
รัฐบาล ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การมหาชนมีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของ
ประชาชน 
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(2) การวิจัยและพัฒนา 

 
 การวิจัยและพัฒนา 
 สถาบันฯ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาภูมิภาค Regional Development Center (RDC) ขึ้น เพ่ือขยาย
บริการทางวิชาการเชิงรุกไปในส่วนภูมิภาค ซึ่งในอนาคตสถาบันฯ จะมีการวิจัยและพัฒนางานบริการใหม่ ๆ 
เพ่ือรองรับกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคมากขึ้น ตลอดจนมีการพัฒนาหลักสูตรโดยได้มีการเสริมแทรกกิจกรรมที่เห็นว่า
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้า เช่น โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ได้มีกิจกรรม
การศึกษาดูงานวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่จังหวัดตราด การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่พิเศษและการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การศึกษาดูงานวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร และแขวง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การศึกษาดูงานวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในพ้ืนที่จังหวัด
ขอนแก่น จัดหวัดหนองคาย และนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และการเรียนรู้วิถี
ชีวิตชุมชน ณ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 
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(3) โครงการในอนาคต 

 
 สถาบันฯ มีแผนการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้  
 

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของส านักงาน ก.พ.ร. 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 
3 - 6 

ส านักงาน ก.พ.ร 
 

31,000,000 

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน 

ส านักงาน ก.พ.ร 1,956,020 

โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชน หน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร 104,170 

โครงการฝึกอบรม ส านักงาน ก.พ.ร 939,810 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร 6,000,000 

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามค าขอจากหน่วยงานราชการอ่ืน 

โครงการเตรียมความพร้อมผู้น ารองรับอนาคต (นบ.ธกส.)  
รุ่นที่ 3 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร 

5,000,000 

โครงการเตรียมความพร้อมผู้น ารองรับอนาคต รุ่นที่ 1 ธนาคารออมสิน 3,000,000 

โครงการพัฒนานักบริหารธรรมาภิบาลรุ่นใหม่ ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ 3,000,000 

โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้น กลาง สูงและโครงการ
ฝึกอบรม 

กระทรวงมหาดไทย 21,000,000 

โครงการอบรมนักปกครองระดับสูง นปส. รุ่นที่ 58 กระทรวงมหาดไทย 9,000,000 

โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะระบบการปฏิบัติราชการแบบ
บูรณาการ 

ส านักนายกรัฐมนตร ี 1,000,000 

โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลผ่านระบบการ
ตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี 

ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 1,000,000 

โครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง สูง ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 1,000,000 

โครงการฝึกอบรมการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 5,000,000 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและบริหาร
ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล 

Public Course 500,000 

โครงการน าร่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภยัทาง
ถนน 

ส านักงานกองทนุสนับสนุนการ
เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 

3,200,000 
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โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการที่ปรึกษาจัดท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลในหน่วยงาน 

องค์การมหาชน 3,580,000 

โครงการจัดท าแผนแม่บทธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลาม 650,000 

โครงการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี และทบทวนแผน
ประจ าปีกลุ่มจังหวัด 

กลุ่มจังหวัด 11,000,000 

โครงการให้ค าปรึกษาและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 

เลขาธิการรัฐสภา 2,270,000 

PMQA Public Course Public Course 500,000 
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(4) การจดัการ 

 
4.1 โครงสร้างการจัดการ 
  

โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ดังนี้ 
1)  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
2)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
3)  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

 
 สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง ดังนี้ 
 

  
แผนภาพที่ 4 โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลังของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ส านักงาน ก.พ.ร. 
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คณะกรรมการสถาบัน  
 

สถาบันฯ มีการบริหารงานโดยยึดหลักการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ซึ่งสถาบันฯ อยู่ในความควบคุมดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. โดยมี
คณะกรรมการท าหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ และรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ  
๓. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

 

1. 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 2552 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑) เลขาธิการ ก.พ.ร.      ประธานกรรมการ 
๒) ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ    กรรมการ 
๓) นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา     กรรมการ 
๔) นายสุวิทย์  เมษินทรีย์     กรรมการ 
๕) ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรรมการและเลขานุการ 

 
และ เม่ือวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ได้มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบ 
ตามประกาศส านักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ 29 กันยายน 2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

1) เลขาธิการ ก.พ.ร.      ประธานกรรมการ 
2) ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ    กรรมการ 
3) นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา     กรรมการ 
4) นายนครเขตต์  สุทธปรีดา     กรรมการ 
5) ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กรรมการและเลขานุการ 

 
อ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ  ให้ด าเนินกิจการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ที่ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึง 
๑) ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินการ การบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการ

ด าเนินงานของสถาบันฯ 
๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบันฯ 
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๓) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบั งคับ ประกาศ 
หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ 

๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ทุกฉบับ 

๕) พิจารณาอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองทีด่ี ส านักงาน ก.พ.ร.ทุกฉบับ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป 

๖) ก ากับดูแลการบริหารเงินทุน การงบประมาณ และทรัพย์สินของสถาบันฯ 
๗) กระท าการอื่นใดท่ีจ าเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 
๘) แต่งตั้งและถอดถอนผู้อ านวยการตามที่ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2553 ก าหนด 
๙) แต่งตั้งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 
๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง  ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ  มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ผ่านทางผู้อ านวยการให้

ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน กล่าวคือ เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี ส่งเสริมและด าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร้าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สถาบันฯ  
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 

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

วัตถุประสงค์ 
๕) วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการด าเนินการของสถาบันฯ ในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึง

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

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

พ.ศ. 2554 

1/54 10 มี.ค. 54 4 1 80 

2/54 3 พ.ค. 54 4 1 80 

3/54 27 มิ.ย. 54 4 1 80 

4/54 6 ก.ย. 54 4 1 80 

5/54 10 พ.ย. 54 5 - 100 

6/54 15 ธ.ค. 54 5 - 100 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ที่ประชุมมีมติให้

ยกเลิกค าสั่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ครั้งที่ 2/2553 และให้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

๑) นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา     ประธานกรรมการ 
๒) นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์     กรรมการ 
๓) นางศิริลักษณ์  กาญจนโยธิน     กรรมการ 
๔) ผู้ปฏิบัติงานสถาบันตามท่ีผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มอบหมาย 
 

อ านาจหน้าที่ 
1. ก ากับดูแลคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
2. สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของสถาบันฯ ที่มีผลต่อการบริหาร

จัดการ การเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการ และ
การตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพ่ือให้ความเห็น ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะแก่สถาบันฯ ในกรณี
ที่มีสิ่งอันสมควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อสถาบันฯ และหรือผู้อ านวยการสถาบันฯ ในกรณีที่คณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันฯ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

4. ส่งเสริม ผลักดันความเป็นอิสระและศักยภาพส าหรับผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเที่ยงตรง เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
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5. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนต่าง ๆ 

6. เสนอรายงานผลการตรวจสอบและสรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
อ านวยการสถาบันฯ ทราบทุก 6 เดือน 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 

 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

พ.ศ. 2554 

1/54 3 มี.ค. 54 4 - 100 

2/54 8 เม.ย. 54 3 1 80 

3/54 24 มิ.ย. 54 3 1 80 

4/54 10 ส.ค. 54 4 - 100 

5/54 6 ต.ค. 54 4 - 100 

6/54 13 ธ.ค. 54 4 - 100 
 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2553 ที่ประชุมมีมติให้

ยกเลิกค าสั่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ครั้งที่ 2/2553 และให้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 4 ท่าน ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

1) นายบุญศักดิ์  เจียมปรีชา     ประธานกรรมการ 
2) นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์     กรรมการ 
3) นางศริิลักษณ์  กาญจนโยธิน     กรรมการ 
4) ผู้ปฏิบัติงานสถาบันตามท่ีผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ 
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันฯ และผู้อ านวยการสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ก าหนด 
2. ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแก่สถาบันฯ เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันฯ และของผู้อ านวยการ
สถาบันฯ 
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3. เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลและสรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจสอบให้
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ทราบปีละ 2 ครั้ง 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มอบหมาย 
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

พ.ศ. 2554 

1/54 13 ธ.ค. 54 4 - 100 
 

รายงานประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
 1. ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์   เลขาธิการ  ก.พ.ร. 
     วุฒิการศึกษา    Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ 
                    Gerald S. Maryanov Fellow, Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา 
 2. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.)  New York University 
 เนติบัณฑิต  ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
           นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 3. 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  
5. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. 

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

ผู้บริหารสถาบัน 
1.  รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
     วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D, PUBLIC ADMINISTRATION 

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

 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

   
๒๘ 

 

4.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ในการสรรหากรรมการอ านวยการสถาบันเพ่ือทดแทนกรรมการที่ว่างลงหรือแต่งตั้งเพ่ิม อาศัย
อ านาจตามความข้อ 9 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
พ.ศ. 2550 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการผู้ดูแลสถาบันประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนไม่เกิน 
5 คน  ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร.มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีอ านาจหน้าที่ในการสรรหา แต่งตั้ง และถอดถอนผู้อ านวยการ 
โดยในการสรรหาใช้วิธีการสรรหาจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ก าหนด 
 
4.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 1. ค่าตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้แก่ 
ค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 188,000 บาท 

2. ตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. ว่าด้วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2548 ข้อ 21 ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อ านวยการ 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการ ประกอบด้วย เงินเดือน รถประจ า
ต าแหน่ง สวัสดิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

-  ค่าตอบแทนผู้อ านวยการสถาบันฯ  1,800,000 บาท ค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง 463,176.60 
บาท ค่าน้ ามัน ทางด่วน ค่าที่จอดรถ โทรศัพท์เหมาจ่ายรวม 180,000 บาท ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
2,000 บาท และค่าประกันสุขภาพ 16,403.68 บาท 

-  ค่าตอบแทนรองผู้อ านวยการสถาบันฯ 2 คน จ านวน 1,470,500 บาท ค่าน้ ามัน ทางด่วน ค่าที่
จอดรถ โทรศัพท์เหมาจ่ายรวม 180,000 บาท กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 10,000 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 
2,000 บาท และค่าประกันสุขภาพ 15,888.40 บาท 

-  ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย รวม 1,468,428 บาท ค่าเดินทาง 19 ,800 บาท 
 เงินประกันสังคม 15,750 บาท กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 36,521.40 บาท ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 4,000 
บาท และค่าประกันสุขภาพ 20,124.35 บาท  

 
4.4 การก ากับดูแลกิจการ 
  

สถาบันฯ ได้น านโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบราชการ  และการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการประยุกต์ใช้แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาเป็นแนวทางและก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้น  
ปรับปรุง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบต่าง ๆ  เพ่ือให้สถาบันด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง  
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ในการบริหารและก ากับดูแลงาน คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ร่วมด าเนินการกับผู้บริหารอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง  โดยการมอบหมายนโยบาย แนวทางการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ รวมทั้งก ากับดูแล
และติดตามงาน ทั้งด้านยุทธศาสตร์ การบริหาร การบริการ บุคลากร และการพัสดุ 

ด้านยุทธศาสตร์ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ และผู้บริหารร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจของสถาบันฯ  มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ทุก 3 ปี และมีการก าหนดแผนการด าเนินงานเป็นประจ า
ทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย 

ด้านการบริหาร  มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการทุก 2 เดือน  ในการประชุมแต่ละครั้งมีการ
พิจารณาวาระต่าง ๆ ได้แก่  การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน  การรายงานสถานะ
ทางการเงินของสถาบันฯ  การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น  นอกจากนี้  สถาบันฯ ยังจัด
ให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ อย่าง
สม่ าเสมอ ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันฯ มีความโปร่งใส  เกิดประสิทธิภาพ  ตั้งอยู่บนหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบราชการได้สูงสุด 

ด้านการบริการ  สถาบันฯ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ อีกทั้งการด าเนินงานของสถาบันอาศัยการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการต่างๆ เพ่ือยกระดับการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 
ได้พิจารณาและให้การสนับสนุนหลายเรื่อง เช่น การปรับโครงสร้างสถาบันฯ ให้มีศูนย์พัฒนาภูมิภาค 
Regional Development Center (RDC) ขึ้นเพ่ือให้สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการเชิงรุกไปในส่วน
ภูมิภาคมากขึ้น นอกจากนั้นเพ่ือให้การด าเนินโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรมมีคุณภาพ ได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกลั่นกรองและก ากับคุณภาพงานบริการวิชาการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองความถูกต้องเหมาะสม 
และเนื้อหาของข้อเสนอโครงการก่อนน าเสนอคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ พิจารณาตรวจสอบคุณภาพ
และเนื้อหาของผลงานก่อนจัดส่งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ตลอดจนเสนอแนะการปรับปรุง และการพัฒนาเกี่ยวกับ
การด าเนินโครงการวิจัยและฝึกอบรมของสถาบันฯ  

ด้านบุคลากร  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ และผู้บริหารให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้สถาบันไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย นอกจากนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเน้นหลักคุณธรรม สมรรถนะ ความถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส มีกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจ า   ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น ๆ เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 6 เดือน การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย การประเมินประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือพิจารณาผ่านทดลองงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาต่อสัญญาจ้าง  การพิจารณา
ความดีความชอบประจ าปีด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ต่อสัญญาจ้าง และพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน และน าเสนอผลการ
ประเมินสู่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ รว่มกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

ด้านพัสดุ  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดหาให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุรับผิดชอบ
ด าเนินการจัดหาโดยเปิดเผย  โปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  แล ะให้อ านาจ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ อนุมัติการจัดหาพัสดุนั้น  ทั้งนี้ในวงเงินไม่เกินสิบล้านบาทต่อครั้ง  หากเกินให้เป็น
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อ านาจของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการอนุมัติ  นอกจากนี้  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุท าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณ  คุณภาพ  และระยะเวลาการส่งมอบสินค้าท่ีจัดซื้อให้ถูกต้อง 

ในการควบคุมพัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมพัสดุให้อยู่ในความถูกต้องเรียบร้อยและมี
เพียงพอกับความต้องการอยู่เสมอ  อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้ท าหน้าที่ตรวจนับวัสดุ
คงคลังเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 
4.5 บุคลากรสถาบัน  

สถาบันฯ แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) ฝ่ายวิจัย/ให้ค าปรึกษา/PMQA ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาภูมิภาค Regional Development 
Center (RDC) และฝ่ายส านักงาน มีจ านวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ า จ านวนอัตรา 27 อัตรา 
สามารถจ าแนกอัตราก าลังได ้ดังนี้ 

อัตราก าลังบุคลากรสถาบันฯ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง  

ที ่ ฝ่าย ผู้อ านวยการ 
รอง

ผู้อ านวยการ 
หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่ อ่ืนๆ รวม 

1 ฝ่ายบริหาร 1 2 - -  3 
2 ฝ่ายโครงการ นปร.   1 3  4 
3 ฝ่ายวิจัย/ให้ค าปรึกษา/

PMQA 
  1 3  4 

4 ฝ่ายฝึกอบรม   1 3  4 
5 ศูนย์พัฒนาภูมิภาค     1* 1 
6 ฝ่ายส านักงาน   1 10  11 
7 ผู้ตรวจสอบภายใน     1 1 
 รวม      27 

* หมายเหตุ ผู้อ านวยการศูนย์ เป็นที่ปรึกษาภายนอก 
ตารางที่ 7 แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง  

 
ผลตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2554 ประกอบด้วย เงินเดือน จ านวนรวม 

4,524 ,356.56 บาท เงินประกันสุขภาพ จ านวนรวม 89,233.42 บาท และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม จ านวนรวม 140,329 บาท และเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  จ านวนรวม 143,960.35 
บาท ค่าเดินทาง จ านวนรวม 104,100 บาท และค่าตรวจสุขภาพ จ านวนรวม 28,000 บาท  
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(5) การควบคุมภายใน 

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

และข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบ ซึ่งเป็นการ
ควบคุมภายในของสถาบันฯ  ในด้านการจัดการ สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างภายในหน่วยงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน มีการมอบหมายงานและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ มีระบบบัญชี
พัสดุ  และทรัพย์สินแยกต่างหากจากหน่วยงานแม่และใช้ระบบบัญชี เกณฑ์พึงรับพึงจ่า ย (Accrual 
Accounting) ตามหลักสากล มีการท ารายงานทางการเงินโดยจัดท างบดุล งบการเงินและบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลาด าเนินการให้ผู้สอบบัญชีภายนอกตรวจสอบ  

            ในการท าธุรกรรมใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิม แต่ได้รับการยกเว้น
ภาษีนิติบุคคล และมีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยใน
ระหว่างที่สถาบันฯ รอรับการตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทางสถาบันฯ ได้จัดจ้างผู้สอบบัญชี
ภายนอกให้ท 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 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โครงสร้างการบริหารมี
การก าหนดคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในซึ่งขึ้นตรงกับ
คณะกรรมการอ านวยการ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการด าเนินการต่าง ๆ ในด้านการควบคุม
ภายในและตรวจสอบภายในสรุปได้ ดังนี้ 
- คณะกรรมการตรวจสอบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.ได้ก าหนด

แนวนโยบายการวางแผนการตรวจสอบภายในส าหรับผู้ท าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  โดยให้มีการจัดท า
แผนการตรวจสอบ ซึ่งต้องครอบคลุมเรื่องต่างๆ ตามกฎ ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี ค าสั่งและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องก าหนด จัดท าผลการประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน/กิจกรรม ให้มีการ
ตรวจสอบทั้งด้านการเงิน การบัญชี ด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ด้านการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ และด้านผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงาน และการเลือก
เรื่อง/โครงการที่จะตรวจสอบควรเลือกเรื่อง/โครงการที่มีความส าคัญที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์หรือ
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อองค์กร ตลอดจนการตรวจสอบการด าเนินงานควรตรวจสอบเพ่ือ
ก่อให้เกิดการลดขั้นตอน และการเพิ่มประสิทธิภาพ  

- คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายในได้ก าหนดแผนงานการตรวจสอบภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 โดยการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จะด าเนินการตรวจสอบเงินยืมทดรองจ่าย 
ซึ่งจะเริ่มด าเนินการในเดือนมีนาคม – กันยายน 2554 และจะด าเนินการสอบทานการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินและการบัญชี ซึ่งจะตรวจ 2 ไตรมาสรวมกัน ณ เดือนเมษายน 2554   

- ส านักงาน ก.พ.ร.ได้มอบหมายให้นางสาวดวงเดือน สวัสดี นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ
พิเศษ มาสอบทานการด าเนินงานด้านการเงินและบัญชี โดยผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีหัวข้อที่ส าคัญ ได้แก่ การบันทึกบัญชีและ
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การจัดท ารายงานทางการเงิน การด าเนินงานด้านการเงิน  และการสอบทานและประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน ตลอดจนข้อเสนอแนะการด าเนินการ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

   
๓๓ 

 

  

(6) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
 
งบการเงิน   
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ) 
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
(Service Delivery Unit: SDU) ในการก ากับดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 20 มกราคม 2547 ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 รายได้ร้อยละ 
45.98 เป็นรายได้จากการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน ก.พ.ร.) นอกนั้นเป็นรายได้จากบริการ 
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนร้อยละ 54.02  

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันฯ มีรายได้รวม 84.77 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 21.34 ล้านบาท โดยรายได้ที่มาจากการให้บริการหน่วยงาน ก.พ.ร.  
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  จ านวน 34.13 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการให้บริการหน่วยงาน
อ่ืนเพ่ิมขึ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  จ านวน 12.46 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายรวม 88.94 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากค่าใช้จ่าย
รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 และเมื่อเปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สถาบันฯ มรีายไดต้่ ากว่าค่าใช้จ่ายจ านวน 4.17 ล้านบาท  
 จากรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อสังเกตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 3.10 เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคล่องตัว และให้ผลการด าเนินงานประจ าปีสะท้อนต้นทุนที่ครบถ้วน
และเหมาะสมยิ่งขึ้น มติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ได้เห็นชอบให้มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายบางประเภทในงบการเงิน ตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2553 เป็นต้นไป (รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารภาคผนวกหน้า 9)  
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันฯ มสีินทรัพย์หมุนเวียนรวม 69.75 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
15.58 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 18.26 มีสาเหตุส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้ในส่วนของ
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณซึ่งเป็นการให้ยืมเงินทดรองจ่ายเพ่ือใช้จ่ายในโครงการลดลงจากปีที่ผ่านมา 
17.11 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.32 ในขณะที่รายได้ค้างรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 5.96 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 213.97 และลูกหนี้เงินมัดจ าประกันสัญญาเพ่ิมขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 0.91 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 81.17 ทั้งนี้ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 
2.04 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 0.81 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 66 เนื่องจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 สถาบันฯ ได้มีการย้ายสถานที่ท าการท าให้สถาบันฯ เกิดรายการส่วนปรับปรุงอาคารสุทธิเพ่ิมขึ้น 
0.46 ล้านบาท รวมถึงสถาบันฯ ได้มีการพัฒนาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเกี่ยวการด้านการเงิน บัญชี พัสดุ 
และงานทรัพยากรบุคคล ท าให้เกิดรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิเพ่ิมขึ้น 0.10 ล้านบาท โดยสรุปแล้ว 
สถาบันฯ มีสินทรัพย์รวม 71.79 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14.77 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
17.07 

หนี้สินและส่วนของทุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 33.84 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
9.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 22.31 มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงจากปีที่ผ่านมา 
13.80 ล้านบาท สถาบันฯ มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 37.94 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5.05 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 11.75 ซึ่งสินทรัพย์สุทธิได้แสดงรายการในส่วนของทุนที่มียอดลดลง 5.05 ล้าน
บาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสถาบันฯ มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เป็นเงิน 
4.77 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 19.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 133.14 ดังที่ปรากฏในงบ
แสดงผลการด าเนินงานทางการเงินตามภาคผนวก รวมถึงสถาบันฯ มีการปรับปรุงการแก้ไขข้อผิดพลาดของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ านวน 0.28 ล้านบาท  

 
ผลการด าเนินงานโครงการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบันฯ ได้ด า เนินการส่ง เสริมให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยการให้บริการวิชาการแก่ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ในลักษณะของการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา การให้ค าปรึกษา และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยแยกประเภทตามโครงสร้าง
ของสถาบันฯ ดังนี้ 
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๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
 

ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 ส านักงาน ก.พ.ร. 2,400,000 
2 
3 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

20,000,000 
9,500,000 

 รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   31,900,00 
 

2. โครงการฝึกอบรม   
 

ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการฝึกอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมผู้น า

รองรับอนาคต รุ่นที่ 2” 
ธนาคารเพื่อการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร 

9,000,000.00 
 

 2 โครงการฝึกอบรม “การน าหลักการ Social Cost-
Benefit Analysis มาใช้กับการประเมินความคุ้มค่าก่อน
การอนุมัติโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รุ่นที่
1” 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 

ก.พ.ร. 

142,500.00 
 

3 โครงการฝึกอบรม “การก ากับติดตามบริหารงบประมาณ 
แล ะก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ลลั พ ธ์ ข อ ง โ ค ร ง ก า รอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพหลังการอนุมัติ รุ่นที่ 1” 

สถาบนัส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 

ก.พ.ร. 

194,300.00 
 

4 โครงการฝึกอบรม “การบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับผู้บริหารระดับสูง” 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

1,000,000.00 
 

5 โครงการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรบริหารความเสี่ยงของกรมการบินพลเรือน” 

กรมการบินพลเรือน 140,000.00             
 

6 โครงการฝึกอบรม “นักบริหารระดับต้นและนักบริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่  1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย” 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

8,750,000.00             
 

7 โครงการฝึกอบรม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย” 

การรถไฟฟ้าขนสง่มวลชน 
แห่งประเทศไทย 

100,000.00               
 

 รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 7 โครงการ  19,326,800 

3. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการวิจัย “ที่ปรึกษาด าเนินงาน 3 วัน สร้างสรรค์ความ

เข้มแข็งประชาธิปไตย” 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1,044,000.00 

2 โครงการวิจัย “ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาค
ส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยและ
แก้ไขรัฐธรรมนูญ” 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6,937,600.00 
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ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
3 โครงการวิจัย “ที่ปรึกษาจดัท าโฆษณาและประชาสัมพันธ์

การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งและ
การปกครองในระบอบประชาธปิไตยและแก้ไข
รัฐธรรมนูญ” 

ส านักงานคณะกรรมการ 
การกระจายอ านาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3,960,000.00 

4 โครงการวิจัย “โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการตรวจราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2552” 

ส านักงาน 
ปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

1,000,000.00 
 

5 โครงการวิจัย “การประเมินผลตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553” 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

1,026,190.00 
 

6 โครงการที่ปรึกษา “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
ลพบุรี ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2553 - 2556)และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดลพบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” 

จังหวัดลพบุรี 600,000.00 
 

7 โครงการที่ปรึกษา “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2553 - 2556)และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
สุพรรณบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” 

จังหวัดสุพรรณบุรี 600,000.00             
 

8 โครงการที่ปรึกษา “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด
นครปฐม ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2553 - 2556) และ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครปฐม 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2556” 

จังหวัดนครปฐม 600,000.00               
 

9 โครงการวิจัย “การติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 2554 - 
2555” 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักนายกรัฐมนตรี 

3,296,370.00 

10 โครงการที่ปรึกษา “โครงการพัฒนาระบบบริการการ
บริหารสินค้าคงคลังและการขนส่งกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน 2” 

จังหวัดลพบุรี 7,700,000.00 

 รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 10 โครงการ           26,764,160.00                                 
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4. โครงการ PMQA 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ” 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

ส านักนายกรัฐมนตร ี
7,546,000.00 

 
2 โครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อพัฒนา

คุณภาพการบริ หา รจั ดกา รภาครั ฐ  (PMQA-Team 
Building) ปี พ.ศ. 2554” 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
ส านักนายกรัฐมนตร ี

 

2,409,500.00 
 

3 โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQAT) ส าหรับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

285,000.00 
 

4 โครงการวิจัย “โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554” 

ส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

2,270,000.00 
 

5 โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตาม
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ส าหรับส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ” 

ส านักงานปลัดบัญชทีหารเรือ 
 

399,000.00 
 

6 โครงการวิจัย “โครงการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553” 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
 

1,600,000.00           
 

 รวมรายรับโครงการ PMQA  5 โครงการ           14,509,500.00                                          
 

 
โครงการฝึกอบรม   

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

1) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จ านวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 
และรุ่นที่ 5 มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละรุ่น 22 เดือน  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่  
กลุ่มบุคคลผู้เพ่ิงส าเร็จการศึกษา  กลุ่มบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หน่วยงาน  หรือ องค์การระหว่าง
ประเทศและกลุ่มข้าราชการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นข้าราชการ ที่มีคุณสมบัติ
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) โดยสามารถเป็นได้ทั้งนักคิดท่ีมีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & 
Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมถึงพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการให้สามารถเป็นผู้น าในการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการองค์การ การน า
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นผู้น านวัตกรรม (Innovation) ด้านการ
บริหารใหม่ ๆ มาพัฒนาหน่วยงานภาครัฐที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศไทยไปสู่ระดับการแข่งขันในเวทีโลก เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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2) โครงการฝึกอบรม “การบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหารระดับสูง” เป็นโครงการที่ได้รับการมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ด าเนินการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของความร่วมมือ (Collaborative Governance) เน้น
เสริมสร้างความสัมพันธ์ของทุกภาคส่วนในสังคม (Inter-Sectoral Relations) และความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ (Intergovernmental Relations) รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถเชื่อมโยงภาพรวมของการพัฒนาประเทศกับศักยภาพและ 
ทิศทางการพัฒนาในพ้ืนที่ร่วมกับแผนพัฒนาในระดับต่างๆ โดยสร้างระบบการพัฒนาภูมิภาคที่ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก 
(Area - based Development Approach) เพ่ือใช้เป็นต้นแบบของการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
(พ.ศ. 2553 – 2556) และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกลุ่มจังหวัด 
 
ข. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามค าขอจากหน่วยงานราชการอ่ืน ดังนี้ 

 1) โครงการฝึกอบรม “โครงการเตรียมความพร้อมผู้น ารองรับอนาคต รุ่นที่ 2” เป็นโครงการที่
ได้รับการว่าจ้างจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ให้มีขีดสมรรถนะสูง สามารถเป็นได้ทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) 
นักพัฒนาและนักวางแผนที่มีความเชี่ยวชาญ (Developer and Planner) และนักปฏิบัติที่สามารถแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล (Operation Manager) โดยท าการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถสูง มีความรักในการท างานเข้ามาฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 

 2) โครงการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบริหารความเสี่ยงของกรมการ
บินพลเรือน” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากกรมการบินพลเรือน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมการบินพลเรือนและสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การ
วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการในฐานะผู้ประเมินภายนอก ให้สามารถ
เทียบเคียงมาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงานของงานโครงการ
ของส่วนราชการให้สอดรับกับการบริหารราชการแนวใหม่ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การวิเคราะห์นโยบายและแผน หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องของกรมการบินพลเรือนเข้าร่วมโครงการ 

3) โครงการฝึกอบรม “นักบริหารระดับต้นและนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ด าเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น รุ่นที่ 
1 และนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะ ในเรื่องของการพัฒนาตนเองให้เป็นข้าราชการที่ดี/ข้าราชการที่สมัยใหม่ โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนางานให้ดีขึ้นและมีความ
พร้อมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้องค์การเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณภาพซึ่งก่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือและการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับกลางต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือประโยชน์ในการ
ประสานภารกิจกันในอนาคต 
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4) โครงการฝึกอบรม “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก ากับดูแลกิจการที่ดี การรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ด าเนินการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงที่เข้ารับการฝึกอบรมให้เป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
สามารถปรับเปลี่ยนตัวตนและพัฒนาตนไปสู่การเป็นนักบริหารธรรมภิบาล ตลอดจนเสริมสร้างทักษะ ความรู้
ความเข้าใจในการพัฒนาเป็นการปรับปรุงกระบวนการ (process improvement) และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเพ่ือยกระดับการก ากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือน าไปสู่
การก ากับดูแลองค์การที่ดี (Organizational Governance: OG) ใน 4 ด้าน ให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน
หรือสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมด้านธรรมภิบาลขององค์การ โดยบุคลากร/หน่วยงาน มีแผนปฏิบัติการใน
อนาคต 

ค. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ที่สถาบัน  จัดขึ้น 

 1)  โครงการฝึกอบรม “การน าหลักการ Socail Cost-Benefit Analysis มาใช้กับการประเมิน
ความคุ้มค่าก่อนการอนุมัติโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ รุ่นที่1” เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้
ด าเนินการจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกรอบแนวคิด และเทคนิคของการวิเคราะห์
เปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ (Social Cost – Benefit Analysis) ของแต่ละทางเลือกก่อนการ
ตัดสินในการด าเนินโครงการหรือประกอบค าของบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้แนวทางการ
ปรับเทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุน และผลประโยชน์ที่ได้รับ (Social Cost – Benefit Analysis) 
ของแต่ละทางเลือก เพ่ือให้สามารถใช้ได้ในกรณีของการบริการสาธารณะหรือบริการเชิงสังคม เข้าใจประเด็นที่
ใช้ในการประเมินความเสี่ยงของโครงการตามหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมภิบาลใน
แนวทางของส านักงบประมาณในขั้นตอนของการยื่นค าของบประมาณ สาธิตการใช้งานโปรแกรมซอฟท์แวร์
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลตามแนวทางของส านักงบประมาณ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใช้ในการบริหารจัดการจากส่วนราชการระดับ
ส านักงานปลัดกระทรวง/กรม ส่วนราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงาน
รฐัวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

2) โครงการฝึกอบรม “การก ากับติดตามบริหารงบประมาณ และการประเมินผลลัพธ์ของ
โครงการอย่างมีประสิทธิภาพหลังการอนุมัติ รุ่นที่ 1” เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจแนวทางการก ากับติดตามและการประเมินผลลัพธ์ของโครงการในการ
เชื่อมโยงและพิสูจน์ความส าเร็จของโครงการ สามารถน าเอาแนวทางการก ากับติดตามและการประเมินผลลัพธ์
ของโครงการไปใช้ในการบริหารงานโครงการของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมถึง
การก ากับ ติดตามการด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีข้อมูลในการตัดสินใจด าเนินโครงการใน
ปีงบประมาณต่อไปและสามารถน า Template ที่ได้จากการอบรมในการด าเนินงานก ากับติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์ของโครงการได้จริง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์นโยบายและแผนหรืองานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลใช้ในการ
บริหารจัดการจากส่วนราชการระดับส านักงานปลัดกระทรวง/กรม ส่วนราชการจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
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โครงการวิจัยและท่ีปรึกษา  

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

 1)  โครงการวิจัย “การประเมินผลตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ด าเนินการ โดย
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ 
และให้องค์การมหาชนมีการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 

 2) โครงการวิจัย “การติดตามผลการปฏิบัติงานและจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์กร
มหาชน 2554 - 2555” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ด าเนินการ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การติดตามผลปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนมีคุณภาพ เป็น
ที่ยอมรับและองค์การมหาชนสามารถน าผลไปพัฒนาการด าเนินงานได้ รวมถึงการจัดท าค ารั บรองการ
ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2554 สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์จัดตั้ง แผนปฏิบัติงาน/แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้เพ่ือให้องค์การมหาชนมีการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชน 

ข. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามค าขอจากหน่วยงานราชการอ่ืน ดังนี้ 

 1) โครงการวิจัย “ที่ปรึกษาด าเนินงาน 3 วัน สร้างสรรค์ความเข้มแข็งประชาธิปไตย” เป็น
โครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน สร้างความ
เข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยและแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีการศึกษาวิเคราะห์การออกแบบและจัดท า
เนื้อหาส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงน าไปใช้กับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ และสื่อต่าง  ๆ การจุด
ประกายการมีส่วนร่วม การรับรู้และสร้างความชัดเจนและศึกษาวิเคราะห์การสร้างและขยายเครือข่ายภาค
ประชาชนโดยให้มีรูปแบบ/เนื้อหาประเด็นการสร้างความเข้มแข็งและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงให้เข้าถึงสื่อท่ีมีความหลากหลาย รูปแบบภาพ เสียง การสร้างชุมชนออนไลน์ 
เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

 2) โครงการวิจัย “ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
ระบอบประชาธิปไตยและแก้ไขรัฐธรรมนูญ” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในประเด็นปัญหาต่ างๆ เกี่ยวกับการแก้ไข
รัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพ่ือการปฏิรูปการเมืองการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 
โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไข
รัฐธรรมนูญรวมถึงรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของทุกภาคส่วนมาประมวลผลศึกษา สังเคราะห์และก าหนด 
แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญน าเสนอต่อ
รัฐบาล 
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 3) โครงการวิจัย “ที่ปรึกษาจัดท าโฆษณาและประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการ
สร้างความเข้มแข็งและการปกครองในระบอบประชาธิปไตและแก้ไขรัฐธรรมนูญ” เป็นโครงการที่ได้รับการ
ว่าจ้างจากส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส านักงานปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์การออกแบบและจัดท าเนื้อหาส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับ
ประชาชนในการสร้างความเข้มแข็งและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือ
น าไปใช้กับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อต่างๆ รวมถึงการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์
การสร้างและขยายเครือข่ายภาคประชาชนโดยให้มีรูปแบบ/เนื้อหาประเด็นการสร้างความเข้มแข็งและการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และให้เข้าถึงสื่อที่มีความหลากหลายในรูปแบบ
ภาพ เสียง การสร้างชุมชนออนไลน ์เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์ 

4) โครงการที่ปรึกษา “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2553 - 
2556)และจัดท าแผนปฏิบัติการราชการประจ าปีของจังหวัดลพบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2556” เป็น
โครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากจังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาทบทวนแนวทางการเปลี่ยนแปลง
ระดับยุทธศาสตร์หรือนโยบายของส่วนกลาง รวมถึงยุทธศาสตร์ของระดับสาขาที่มีผลกระทบโดยตรงต่อแนว
ทางการพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดลพบุรี ให้มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบความคิดเห็น และแนวทางในการปรับปรุง
แผนของ ก.น.จ. และ อ.ก.น.จ. และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือจัดท าและน าเสนอแนวทาง
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดลพบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยก าหนดแผนงานโครงการ
ที่มีความส าคัญท่ีสอดคล้องกับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระบุรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ ทั้งในส่วนของ
ความส าคัญจ าเป็นในการด าเนินงาน แนวทางการด าเนินงานและหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อม
จัดล าดับความส าคัญของโครงการบนพื้นฐานการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

 4) โครงการที่ปรึกษา “การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2553 - 
2556) และจัดท าแผนปฏิบัติการราชการประจ าปีของจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2556” เป็น
โครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากจังหวัดนครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดนครปฐมให้มี
ความสมบูรณ์ มีคุณภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพและทิศทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบความคิดเห็น และแนวทางในการปรับปรุงแผนของ ก.น.จ. และ อ.ก.น.จ. และ
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพ่ือจัดท าและน าเสนอแนวทางแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยก าหนดแผนงานโครงการที่มีความส าคัญที่สอดคล้องกับแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ ระบุรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการ ทั้งในส่วนของความส าคัญจ าเป็นในการด าเนินงาน แนว
ทางการด าเนินงานและหน่วยงานหลักผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมจัดล าดับความส าคัญของโครงการบน
พ้ืนฐานการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 

 5) โครงการที่ปรึกษา “โครงการพัฒนาระบบบริการการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่งกลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน 2” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากจังหวัดลพบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลังและการขนส่งสินค้า  
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการของตนเอง และน าความรู้ที่ได้รับจาการที่
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ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค าปรึกษาเชิงลึกในการปรับปรุงกระบวนงานด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลังและการ
ขนส่งให้มีการลดต้นทุนและการเพ่ิมผลผลิตประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้สถานประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันน าไปสู่การรวมกลุ่ม โลจิสติกส์
สัมพันธ์ เพ่ือประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารการบริหารงานให้มีการลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
 
โครงการ PMQA   

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

1) โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมาย
จากส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเครื่องมือการ
บริหารจัดการองค์การมาใช้ในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้ส่วนราชการ
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์คุณภาพ  การบริหาร
จัดการภาครฐัระดับพ้ืนฐาน มีการตรวจประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 และตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐใช้เทียบเคียงผลลัพธ์การด าเนินการส าหรับใช้ใน
การบ่งชี้ระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ 

2) โครงการฝึกอบรม “การเสริมสร้างบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA-Team Building) ปี พ.ศ. 2554” เป็นโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ โดยสามารถน าแนวคิดและประสบการณ์ที่
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ โดยมี
กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารและคณะท างานด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ 
ส่วนราชการระดับกรม จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งเทศบาล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจทั่วไป 
 
ข. โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามค าขอจากหน่วยงานราชการอ่ืน ดังนี้ 
 

1) โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQAT) ส าหรับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา” เป็นโครงการที่ได้รับการ
ว่าจ้างจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเพ่ิมพูนศักยภาพและขีดสมรรถนะของผู้บริหารระดับสูง และ
คณะท างานด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ รวมทั้งสามารถน าแนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การได้อย่าง
เหมาะสม สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่สามารถจะน ามาใช้ในการ
ช่วยวิเคราะห์การบูรณาการและเชื่อมโยงระบบงานสู่ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของส่วนราชการ ส่งเสริมให้
ผู้บริหารระดับสูงและคณะท างานด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับตัว สามารถ
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ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ทันต่อสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติราชการต่อไป 

2) โครงการวิจัย “โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่สังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส เป็น
ธรรม เที่ยงตรง น่าเชื่อถืออย่างเป็นมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการตามกรอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้อย่าง
เหมาะสม โดยมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมขององค์กรเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาน าผลการประเมินมาใช้ใจการพัฒนาระบบงาน ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และจัดสรรสิ่งจูงใจแก่ส่วนราชการได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

3) โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ส าหรับส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ” เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจาก
ส านักงานปลัดบัญชีทหารเรือ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และเพ่ิมพูนศักยภาพและขีดสมรรถนะของผู้บริหารระดับสูง และคณะท างานด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีทักษะด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งสามารถน า
แนวคิดและประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการช่วยวิเคราะห์
การบูรณาการและความเชื่อมโยงระบบงานสู่ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของส่วนราชการ เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้บริหารระดับสูง และคณะท างานด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีการปรับตัว สามารถ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ทันต่อสถานการณ์และความท้าทายต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติราชการต่อไป 

4) โครงการวิจัย “โครงการติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาฝี มือแรงงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553" เป็นโครงการที่ได้รับการว่าจ้างจากกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายการให้บริการในระดับต่าง ๆ 
รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามกรอบหลักเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) และกรอบการ
ประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐเพ่ือวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool: PART) 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี
 ตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วย
การเงินการบัญชี การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. 2548 ข้อ 26 ก าหนดว่า “ให้สถาบันจัดส่งงบดุล  
งบการเงิน และบัญชีท าการส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพ่ือท า
การสอบบัญชีตามกฎหมาย”   

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยรับตรวจของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4 
ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่ต้องตรวจสอบตามมาตรา 39 (2) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภายนอก คือ นาวาอากาศเอกธัชชัย 
จิตต์แสวง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8941 โดยได้จ้างส านักงานนาวาอากาศเอก ธัชชัย จินต์แสวง 
จ านวน 120,000 บาท 
 
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

 อัตราค่าบริการในการใช้บริการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร.  
มีการจัดเก็บ 2 อัตรา คือ 
 
 ก. อัตราส าหรับหน่วยงานทั่วไป 

     คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 มีมติให้ก าหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าบริการวิชาการและเงินบ ารุงการจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัยส าหรับ
หน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

1. การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ และเงินบ ารุงสถาบันฯ 
1.1 โครงการศึกษาวิจัย และที่ปรึกษา 
 

งบประมาณ ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน) 
ไม่เกิน 1,000,000 บาท 12 - 18% 
มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท 10 - 15% 
มากกว่า 10,000,000 บาท    7 - 10 %  

แล้วแต่ความเหมาะสมในแตล่ะโครงการ 
 
1.2 โครงการฝึกอบรม 

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าบริการวิชาการ 10 - 15% ของงบประมาณท่ีจัดเก็บ 
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2.  การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัย/อบรม 

2.1  การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัย หรือท่ีปรึกษาโครงการ/วิทยากร ให้จ่ายได้ดังต่อไปนี้ 

        2.1.1 นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 
 

ประสบการณ์ (ปี) ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) 
ไม่เกิน 10 ปี 
10 - 15 ปี 
15 - 20 ปี 
มากกว่า 20 ปี 

ไม่เกิน  80,000 บาท 
ไม่เกิน 100,000 บาท 
ไม่เกิน 150,000 บาท 
ไม่เกิน 200,000 บาท 

 
           ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย   ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
           ค่าจ้าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 

      2.1.2 วิทยากร  อบรม/สัมมนา 
 

อัตราค่าตอบแทน 
ผู้อ านวยการหลักสูตร 300 - 500  บาท/ชั่วโมง 
วิทยากรบรรยาย 1,000 - 5,000 บาท/คน/ชั่วโมง 
วิทยากรภาคปฏิบัติ 500 - 1,500 บาท/วัน 
ผู้ช่วยวิทยากร ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการหลักสูตร 
ค่าเขียนกรณีศึกษา ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการหลักสูตร 

2.2  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา 

         2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 
ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 500 - 2,000 บาท 
ค่าท่ีพัก เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 
ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงและตามความเหมาะสม 

        2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
           การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศ  

ให้ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เรื่องอัตรา
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ. 2548  
และท่ีอาจจะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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      2.2.3 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ 
ค่าเลี้ยงรับรอง เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 

บาท 
ค่าจัดท ารายงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
วัสดุใช้ในงานวิจัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศให้

ชัดเจนว่าเมื่อเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้รถสถาบัน ใน กทม. และปริมณฑล วันละ 2,000 บาท 
อัตรานี้รวมค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน และค่าเบี้ยเลี้ยง
คนขับ ยกเว้น กรณีไปต่างจังหวัดจะไม่รวมค่าน้ ามัน 

ค่าบ ารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 
ห้องประชุมเล็ก  
ห้องประชุมขนาดกลาง 
ห้องประชุมขนาดใหญ่ 
 

 
15 - 20 ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน 1,500 บาท 
40 ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน 2,000 บาท 
80 ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน 4,000 บาท 
 

 ในกรณีที่ก าหนดว่าให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนด ให้ผู้อ านวยการสถาบันฯ โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการอ านวยการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ก าหนด  
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ให้ผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นผู้อนุมัติตาม 
ค าเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
 
 ข. อัตราส าหรับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

     คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 มีมติให้ก าหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าบริการวิชาการและการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรมส าหรับ
ส านักงาน ก.พ.ร. ไว้ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 

1.1  การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ 
ในการรับงานวิจัยและที่ปรึกษา สถาบัน จะจัดเก็บเงินค่าบริการวิชาการ ดังนี้  
 

งบประมาณ ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน) 
ไม่เกิน 1,000,000 บาท 10 - 15% 
มากกว่า 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท   8 - 12% 
มากกว่า 10,000,000 บาท    6 - 10%  

แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละโครงการ 
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1.2  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง 
           -  นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 

ประสบการณ์ (ปี) ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) 
     ไม่เกิน 10 ปี 
     10 - 15 ปี 
     15 - 20 ปี 
     มากกว่า 20 ปี 

ไม่เกิน  80,000 บาท 
ไม่เกิน 100,000 บาท 
ไม่เกิน 150,000 บาท 
ไม่เกิน 200,000 บาท 

 
         -  ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย   ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
         -  ค่าจ้าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 

1.3  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัยและที่ปรึกษา 
        1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 

 
ค่าเบี้ยเลี้ยง วันละ 500 – 2,000 บาท 
ค่าท่ีพัก เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 
ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริงและตามความเหมาะสม 

 

        
    1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 

การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้
ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร. เรื่อง อัตรา
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ.2548 
และท่ีอาจจะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 
          1.3.3  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ 
 

ค่าเลี้ยงรับรอง เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท 
ค่าจัดท ารายงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
วัสดุใช้ในงานวิจัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศ

การเงินให้ชัดเจนว่าเมื่อเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อไป 

ค่าใช้รถสถาบัน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันละ 2,000 บาท 
อัตรานี้รวมค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน และค่าเบี้ยเลี้ยง
คนขับ ยกเว้นกรณีไปต่างจังหวัดจะไม่รวมค่าน้ ามันและ
ค่าทางด่วน 

ค่าบ ารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 
 ห้องประชุมเล็ก  
 ห้องประชุมขนาดกลาง 
 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 

 
 15 - 20 ทีน่ั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน 1,500 บาท 
 40 ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน 2,000 บาท 
 80 ที่นัง่ อัตราค่าบ ารุงต่อวัน 4,000 บาท 
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2. โครงการฝึกอบรม 

  2.1  การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ  
 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

1 ค่าบริการวิชาการ 10% ของมูลค่าโครงการ 

2.2  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง 
 

ที ่ รายการ 
ผู้บรหิาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร 
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ 
ผู้อ านวยการหลักสูตร 

500/ช.ม. 500/ช.ม. 500/ช.ม. 

2 ค่าตอบแทนวิทยากร 2,000/ช.ม. 2,500/ช.ม. 3,000/ช.ม. 
3 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 500/ช.ม. 1,000/ช.ม. 1,000/ช.ม. 
4 ค่าจ้างผู้ประสานงาน 800/คน/วัน 800/คน/วัน 800/คน/วัน 

2.3  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม 
 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

1 ค่าจัดท าเอกสาร 120/คน/วัน 150/คน/วัน 150/คน/วัน 
2 ค่าแฟ้มเอกสาร 120/แฟ้ม 120/แฟ้ม 120/แฟ้ม 
3 ค่ากระเป๋าเอกสาร 250/ใบ 300/ใบ 350/ใบ 
4 ค่าเดินทางวิทยากร 500/คน/วัน 500/คน/วัน 500/คน/วัน 
5 ค่าวัสดุการศึกษา 2,000/วัน 2,000/วัน 3,000/วัน 
6 ค่าเช่ารถ ใช้ระหว่างการฝึกอบรม/สัมมนา 2,000/วัน 2,000/วัน 2,000/วัน 
7 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ 70/วัน 70/วัน 70/วัน 
8 ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ 

(กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด) 
400/วัน 400/วัน 400/วัน 

9 ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
เล็ก) 15 - 20 ที่นั่ง 

1,500/วัน 1,500/วัน 1,500/วัน 

10 ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
ขนาดกลาง) 40 ที่นั่ง 

2,000/วัน 2,000/วัน 2,000/วัน 

11 ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
ขนาดกลาง)  80 ที่นั่ง 

4,000/วัน 4,000/วัน 4,000/วัน 

12 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ต่อวัน) 
(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) 

2,000/4,000 2,000/4,000 2,000/4,000 
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ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

13 ค่าอาหาร-อาหารว่าง (อาหารกลางวัน
และอาหารว่าง 2 ครั้ง) 

380-480/วัน 500-680/วัน 700-750/วัน 

14 ค่าอาหาร (กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด) 
รวมอาหารเย็น 

650-800/วัน 850-1,100/วัน 1,200-1,500/วนั 

15 ค่าท่ีพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด) 

800-1,200/คน 1,600-1,800/คน 1,800-2,500/คน 

16 ค่าเช่ารถบัสรับ-ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(40 - 45 ที่นั่ง) 

10,000/วัน 10,000/วัน 15,000/วัน 

3. โครงการลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการ
สถาบันฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอ านวยการของสถาบันฯ เพ่ือทราบ 
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ส่วนที่ 3 
การรับรองความถูกต้องของรายงาน 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจ าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะคณะกรรมการอ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล
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) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้
มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

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 
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