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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลสรุป 

 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 โดยได้รับการแปลงสภาพจากหน่วยงานในสังกัดสํานักงาน ก.พ.ร. มาเป็น
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service 
Delivery Unit: SDU) ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 
2548 โดยมีหน้าท่ีในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 

   การดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มีผลประกอบการด้านการเงิน ดังนี้ 
 
รายได้จากการดําเนินงานของสถาบันฯ 

ประเภทบริการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ร้อยละ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

ร้อยละ 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง   

% 
โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) 

27,226,370.00 32.12 19,429,116.00 20.12 ลดลง 28.64 

โครงการฝึกอบรม 23,311,597.00 27.50 16,928,398.75 17.53 ลดลง 27.38 

โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ที่
ปรึกษา 

20,117,599.00 23.73 10,407,459.00 10.78 ลดลง 48.27 

โครงการวิจัย ให้คําปรึกษา
และ PMQA 13,389,500.00 15.79 49,306,245.73 51.06 เพิ่มข้ึน 268.25 

รายได้อ่ืน* 726,358.06 0.86 500,488.44 0.52 ลดลง 31.10 

รวม 84,771,424.06 100.00 96,571,707.92 100.00 เพ่ิมขึ้น 13.92 
 

ตารางท่ี 1 แสดงรายได้จากการดําเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555 
 
จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงรายได้จากการดําเนินงานของสถาบันฯ เปรียบเทียบระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พบว่า สถาบันฯ มีรายได้รวม 96.57 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 13.92 โดยรายได้ส่วนท่ีลดลงมาจากโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) โครงการฝึกอบรม โครงการวิจัยและท่ีปรึกษา และรายได้อ่ืน ซ่ึง
ลดลงจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 28.64  27.38 48.27 และ 31.10 ตามลําดับ สําหรับโครงการท่ีมีรายได้
เพ่ิมข้ึน ได้แก่ โครงการ PMQA มีรายได้เพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 268.25  
 
 
 
                                                 
* รายได้อื่นมีท่ีมาจากดอกเบ้ียเงินฝาก ค่าบํารุงสถานท่ี และรายรับจากการจําหน่ายวัสดุเครื่องแต่งกาย 
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถาบันฯ 

หมวด 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 

ร้อยละ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 

ร้อยละ 
เพ่ิมขึ้น/ลดลง  

% 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 9,933,541.86 11.09 8,066,008.69 7.91 
ลดลง         

18.80  

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 65,555,710.68 73.21 81,919,766.25 80.35 
 เพิ่มข้ึน            
24.96  

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 371,508.00 0.41 254,476.00 0.25 
ลดลง                           

31.50  

ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 2,587,363.29 2.89 1,168,333.06 1.15 
ลดลง                         

54.84 

ค่าสาธารณูปโภค 806,594.57 0.90 596,720.32 0.59 
ลดลง            

26.02 

ค่าใช้สอยอ่ืน 9,139,147.26 10.21 7,039,779.06 6.91 
ลดลง                           

22.97 
ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จําหน่าย 
และค่าจาํหน่ายครุภัณฑ ์

1,146,304.46 1.28 1,190,238.69 1.17 เพิ่มข้ึน                      
3.83  

ค่าใช้จ่ายอ่ืน - - 1,712,428.20 1.68 - 

รวม 89,540,170.12 100.00 101,947,750.27 100.00 เพ่ิมขึ้น 13.86 
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555 
 

จากตารางท่ี 2 แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554– 
2555 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมเป็นสัดส่วนสูงสุดรองลงมา
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอยอ่ืน ค่าใช้จ่ายอ่ืน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามลําดับ  แต่เม่ือเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ค่าใช้จ่าย
ด้านการฝึกอบรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.96 และค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าจําหน่ายครุภัณฑ์เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 3.83 สําหรับค่าใช้จ่ายในหมวดอ่ืน ๆ ท่ีเหลือลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามลําดับดังนี้    
ค่าใช้สอยและค่าวัสดุลดลงร้อยละ 54.84  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางลดลงร้อยละ 31.50 ค่าสาธารณูปโภค
ลดลงร้อยละ 26.02 ค่าใช้สอยอ่ืนลดลงร้อยละ 22.97  ค่าใช้จ่ายบุคลากรลดลงร้อยละ 18.80  

เม่ือเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ิมข้ึน
จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร้อยละ 13.92 และมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายท้ังหมดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร้อยละ 13.86   
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ผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ 
 โครงการสําคัญท่ีสถาบันฯ ได้ดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แก่ 

๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 สํานักงาน ก.พ.ร. 671,000 
2 
3 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
สํานักงาน ก.พ.ร. 

6,845,480 
6,300,000 

4 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 สํานักงาน ก.พ.ร. 3,709,090 
 รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่       17,525,570  

 
๒. โครงการฝึกอบรม   

ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
 1 โครงการฝึกอบรม เร่ือง “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นํา

องค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด" 

ศูนย์อํานวยการพลังแผน่ดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด

สุพรรณบุรี 

9,440,000 

2 โครงการฝึกอบรม เ ร่ือง “โครงการพัฒนาระบบ
บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ: 
กิจกรรมการจัดทําหลักสูตร/คู่มือการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดและพัฒนากลุ่มจังหวัด และฝึกอบรมวิทยากรจาก
ทีมบูรณาการกลาง ประจําปีงบประมาณ 2555” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 2,544,300 

4 โครงการฝึกอบรม เร่ือง " โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับต้นและนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่  2  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน" 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

9,350,000 

5 โครงการฝึกอบรม เร่ือง "โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ
และรับรองมาตราฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารใน
ภาคราชการ" 

สํานักงาน ก.พ.ร. 2,200,000 

6 โครงการฝึกอบรม เร่ือง "หลักสูตรการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของการประปา
นครหลวง" 

การประปานครหลวง 100,000 

7 โครงการฝึกอบรม เร่ือง "โครงการสามัคคีสร้างความ
ปลอดภัยสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ 2555" 

จังหวัดสุพรรณบุรี 10,350,000 

8 โครงการฝึกอบรม เร่ือง "โครงการอบรมนักปกครอง
ระดับสูง นปส.รุ่นที่ 59" 

สถาบนัดํารงราชานุภาพ 
สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

288,298 

 รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 8 โครงการ  34,272,598 
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๓. โครงการวิจัยและท่ีปรึกษา 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการวิจัย เร่ือง “โครงการนําร่องพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน” 
สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ 
3,268,020 

2 โครงการวิจัย เ ร่ือง “โครงการการจัดทําแผนแม่บท 
ธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” 

ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 

650,000 

3 โครงการวิจัย เร่ือง “โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 1,956,020 

4 โครงการวิจัย เร่ือง “โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการทีส่ังกัดรัฐสภา ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555” 

สํานักเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฏร 

2,270,000 

5 โครงการที่ปรึกษา เร่ือง “โครงการศึกษาจัดทําแผนพฒันา
จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ป”ี 

สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 2,000,000 

6 โครงการท่ีปรึกษา เรื่อง “โครงการการแปลงแผน
แม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพ้ืนท่ี พ.ศ. 
2555” 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ 11,887,700 

7 โครงการวิจัย เร่ือง “โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การ
มหาชนและหน่วยงานของรัฐ รูปแบบอ่ืนที่ มิ ใช่ส่ วน
ราชการ” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 261,965 

8 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการทบทวนกฎหมายเก่ียวกับ
องค์การมหาชน” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 576,840 

9 โครงการท่ีปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนปี 2558 ของจังหวัด” 

สํานักงานจังหวัดลพบุรี 3,545,000 

10 โครงการท่ีปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ. 
2557 - 2560) และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557” 

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

2,400,000 

11 โครงการท่ีปรึกษา เรื่อง “โครงการเตรียมความพร้อม
จังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 
2558 : การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ปี 2557 
- 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557” 

จังหวัดนครราชสีมา 2,000,000 

12 โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 2,359,500 

13 โครงการท่ีปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)” 

สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 2,000,000 
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ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
14 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาเพ่ือวางยุทธศาสตร์

สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพ่ือเตรียมการเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ” 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

2,000,000 

15 โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี หน่วยงาน
ภาครัฐ และประชาชน เพ่ือจัดทําหลักเกณฑ์ในการ
ติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะของสภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

1,499,000 

16 โครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 15,409,160 

17 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือ
รองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555” 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

2,210,000 

18 โครงการวิจัย เรื่อง “การถ่ายโอนภารกิจของ 
ส่วนราชการสําหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและ
สังคม” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 345,800 

19 โครงการวิจัย เรื่อง “การเจรจาข้อตกลงและจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 12,100,000 

 รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 19 โครงการ                                       68,739,005 
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๔. โครงการ PMQA 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ” 
สํานักงาน ก.พ.ร. 2,937,000 

2 โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระยะที่ 2” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 2,062,060 

3 โครงการฝึกอบรม เร่ือง “ผู้ตรวจประเมินภายในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” สําหรับกรมควบคุมโรค 

กรมควบคุมโรค 494,000 

4 โครงการฝึกอบรม เร่ือง “การนําองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)” สําหรับกองทัพเรือ 

กองทัพเรือ 570,000 

5 โครงการฝึกอบรม เร่ือง “โครงการตรวจประเมินข้ันต้น 
ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจกรรม
พลังงาน 

สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน 

95,000 

 รวมรายรับโครงการ PMQA  5 โครงการ           6,158,060.00                                         
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ส่วนที่ 2 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีสํานักงาน ก.พ.ร. 

 
ช่ือหน่วยงาน   สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 
สถานท่ีตั้ง C/O สํานักงาน ก.พ.ร. เลขท่ี 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐ

ประศาสนภักดี ชั้น 9  หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท์ 0-2141-9020  
โทรสาร 0-2143-9365 
เว็บไซต์ http://www.igpthai.org 
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(๑) ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

 
1.1 ความเป็นมา 
 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good 
Governance Promotion) ได้จัดต้ังข้ึนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยมี
การแปลงสภาพหน่วยงานในสํานักงาน ก.พ.ร.มาเป็นสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน 
ก.พ.ร. เม่ือวันท่ี 7 มีนาคม 2548 ซ่ึงสถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการตามนัยของ
มาตรา 16 แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 โดยเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
(Service Delivery Unit: SDU) ในการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางท่ีมีบทบาทใน
การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน 
ก.พ.ร. มีหน้าท่ีในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการ
บริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคการศึกษา  
หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนท้ังในและต่างประเทศเพ่ือนํามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีและการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

วัตถุประสงค์หลักของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร.  ได้แก่ 
๑. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๒. เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
วิสัยทัศน์ 
 

“เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการและทรัพยากรบุคคล  
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มาตรฐานสากล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 
  

พันธกิจ 
พันธกิจหลักของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. ได้แก่ 
1. ศึกษาวิจัยและให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการด้านนโยบายการพัฒนาระบบราชการตาม

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
2. พัฒนาทรัพยากรบุคคลเก่ียวกับการบริหารจัดการและการพัฒนาการบริหารจัดการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพ่ือเสริมสร้างขีดสมรรถนะให้แก่หน่วยงาน  
3. พัฒนาความสามารถของหน่วยงานและเสนอกลไกเครื่องมือการนํานโยบายการพัฒนาระบบ

ราชการไปสู่การปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล  
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4. รวบรวม  เผยแพร่ และพัฒนาเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เก่ียวกับหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีและการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

5. เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับรูปแบบใหม่ในการบริหารจัดการการส่งมอบบริการสาธารณะในลักษณะ
ของหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) 
 
1.2 โครงสร้างรายได้ 

 
 แหล่งท่ีมาของรายได้ในการดําเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ มาจากการให้บริการทาง
วิชาการ ท้ังด้านงานวิจัยและพัฒนา การให้คําปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดังนั้น แหล่งท่ีมาของ
รายได้ในการดําเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ จึงมาจากการให้บริการวิชาการในลักษณะการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยและฝึกอบรมแก่สํานักงาน ก.พ.ร และส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. จะกําหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการท่ีประสงค์จะได้รับจากสถาบันฯ และแจ้งให้สถาบัน
ทราบล่วงหน้าเป็นประจําทุกปีงบประมาณ โครงสร้างรายได้ของสถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(เดือนตุลาคม 2552 ถึง เดือนกันยายน 2555) สามารถสรุปสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานดังปรากฏใน
ตารางท่ี 3 และ แผนภาพท่ี 1 
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   หน่วย : บาท 

ประเภทบริการ 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

๑. โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่

20,178,112.27 20.74 
               

54,984,660.00  
 

 
51.82 27,226,370.00 32.12 19,429,116.00 20.12 

๒. โครงการฝึกอบรม 37,455,221.50 38.50 
          

12,282,330.00 
 

 
11.58 23,311,597.00 27.50 16,928,398.75 17.53 

๓. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 21,191,224.38 21.78 
                    

20,017,419.00  
 

 
18.86 20,117,599.00 23.73 10,407,459.00 10.78 

๔. โครงการวิจัย ให้คําปรึกษา
และ PMQA 

18,099,081.80 18.60 
 

18,424,750.00 
 

 
17.36 13,389,500.00 15.79 49,306,245.73 51.06 

๕. รายได้อื่นๆ 359,319.96 0.37 
 

402,673.96 
 

0.38 726,358.06 0.86 500,488.44 0.52 

รวม 97,282,959.91 100 
 

106,111,832.96 
 

100 84,771,424.06 100.00 96,571,707.92 100.00 

ตารางที่ 3 แสดงสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ 
 

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

ปี 52

ปี 53

ปี 54

ปี 55

สัดส่วนรายได้สถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555

ร้อยละ

 
แผนภาพท่ี 1 แสดงสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ 

 

เม่ือเปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น 
พบว่ารายได้รวมของสถาบันฯ เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร้อยละ 13.92 โดยโครงการท่ีมีรายได้
ลดลง ได้แก่ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ลดลงร้อยละ 28.64  สําหรับประเภทอ่ืนๆ 
ยังไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการจัดกลุ่มประเภท
โครงการตามความรับผิดชอบของฝ่ายงานใหม่ 

ท้ังนี้ เม่ือพิจารณาจากแหล่งท่ีมาของรายได้จากการดําเนินงานของสถาบันฯ สามารถจําแนกได้เป็น 
2 กลุ่มตามประเภทผู้รับบริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด คือ สํานักงาน ก.พ.ร. และ
รายได้จากการให้บริการหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางท่ี 2 และแผนภาพท่ี 2 
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แหล่งที่มาของรายได้ 
ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 

ปี 2555 

 รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ   รายได้   ร้อยละ  
  หน่วยงานต้นสังกัด 
(สํานักงาน ก.พ.ร)            

โครงการ นปร. 45,088,678.42  20,178,112.27  54,984,660.00  27,226,370.00  
                  

19,429,116.00   

โครงการฝึกอบรม 3,218,572.50  741,427.50  -  -  
           

4,490,100.75   

โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 10,680,343.12  4,892,855.38  5,060,829.00  3,874,539.00  
           

2,307,459.00   
 
โครงการ PMQA   13,532,581.80  12,728,150.00  7,546,000.00  

           
5,907,022.00   

รวม 
   58,987,594.04  

    
60.04  

  
39,344,976.95     40.59  

      
72,773,639.00  

        
68.84  38,646,909.00 45.98 

         
32,133,697.75  33.45 

หน่วยงานอื่นๆ                   
 
โครงการฝึกอบรม    24,795,450.00    

  
36,713,794.00    

      
12,282,330.00    23,311,597.00  -  

 
โครงการวิจัยและที่ปรึกษา    14,459,226.32    

  
16,298,369.00    

      
14,956,590.00    16,243,060.00  12,438,298.00  

 
โครงการ PMQA     

    
4,566,500.00    

        
5,696,600.00    5,843,500.00  8,100,000.00  

โครงการวิจับ ให้คําปรึกษา 
และ PMQA -  -  -  -  43,399,223.73  

รวม 
   39,254,676.32  

    
39.96  

  
57,578,663.00     59.41  

      
32,935,520.00  

        
31.16  

              
45,398,157.00  54.02 63,937,521.73 66.55 

รวมทั้งสิ้น    98,242,270.36  
  

100.00  
  

96,923,639.95   100.00  
    

105,709,159.00  
      

100.00  84,045,066.00 100.00 
           

96,071,219.48      100.00 

ตารางที่ 4 สัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งที่มา 
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ

หน่วย : บาท 
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หน่วยงานต้นสังกัด 

(สํานักงาน ก.พ.ร.),  

32,133,697.75 

หน่วยงานอ่ืนๆ,  

63,937,521.73 

66.55%

 

แผนภาพท่ี 2 แสดงสัดส่วนรายได้จากการดําเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งท่ีมา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 
แหล่งท่ีมาของรายได้จากการดําเนินงานของสถาบันฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้มาจาก

การให้บริการแก่สํานักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร้อยละ 33.45 และรายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืน ๆ  
คิดเป็นร้อยละ 66.55 จากสัดส่วนรายได้แบ่งตามแหล่งท่ีมา พบว่า รายได้จากการให้บริการแก่สํานักงาน 
ก.พ.ร. ลดลงจากปีท่ีผ่านมาในทุกประเภทโครงการ ซ่ึงได้แก่ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่น
ใหม่ (นปร.) โครงการวิจัยและท่ีปรึกษา และโครงการ PMQA ในขณะท่ีรายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงาน
อ่ืน ๆ มีสัดส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน เนื่องจากสถาบันฯ ได้มีการขยายกลุ่มผู้รับบริการไปยังหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ มากข้ึน
เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ และส่งเสริมให้เกิดการบริหารราชการตามหลักเกณฑ์การ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
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1.3 เป้าหมายการดําเนินงาน 
  

สถาบันฯ มีเป้าหมายการดําเนินงานท่ีมุ่งหวังไว้ ดังนี้ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
2. เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการให้มีการฝึกอบรม และพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพ่ือ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
3. เพ่ือส่งเสริมและดําเนินการให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับหน่วยงานภาคเอกชน

และประชาชน เพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
1.4 ความเช่ือมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของสํานักงาน ก.พ.ร. 

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและบทบาทของสํานักงาน ก.พ.ร. 

การปฏิรูประบบราชการขนานใหญ่ในปี พ.ศ. 2545 เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ทําให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงมีผลบังคับใช้มาต้ังแต่วันท่ี  
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา โดยเฉพาะการนําหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล 
(Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาประยุกต์ใช้
ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏในมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 โดยมีหลักการสําคัญคือ การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน  
การเปิดเผยข้อมูล  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึง ได้มีการประกาศใช้  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให้ส่วนราชการ
และข้าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ระบบราชการบรรลุตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาระบบราชการให้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2551 - 2555 อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ 4 ประการ  
ได้แก่ 

๑) ยกระดับการให้บริการและการทํางาน เพ่ือตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ
ประชาชนท่ีมีความสลับซับซ้อน หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

๒) ปรับรูปแบบการทํางานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการ เกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมท้ังเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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๓) มุ่งสู่การเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถใน
การเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 

๔) สร้างระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี เกิดความโปร่งใส ม่ันใจ และสามารถตรวจสอบได้  
รวมท้ังทําให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสํานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน  
และต่อสังคมโดยรวม 

ท้ังนี้ เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย 4 ประการ 
กล่าวคือ (1) ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ (2) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถปรับ
รูปแบบการทํางานและเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (3) ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสามารถพัฒนา
ขีดสมรรถนะและมีความพร้อมในการดําเนินงาน และ (4) ประชาชนมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจในระบบ
ราชการ 

• หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและบทบาทของสถาบันฯ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กําหนดหลักเกณฑ์
การบริหารราชการให้มีเป้าหมายหลัก 7 ประการ ได้แก่ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) ผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกิน
ความจําเป็น (5) ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชนได้รับความสะดวก 
ตอบสนองความต้องการ และ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 

ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน 
ก.พ.ร. มีความจําเป็นท่ีจะต้องมีหน่วยงานท่ีทําหน้าท่ีสนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ มีการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการและบุคลากรท่ีสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ท้ังในด้านองค์ความรู้ใน
การบริหารงานภาครัฐ การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารท่ีมีขีดสมรรถนะพิเศษในการเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การให้คําปรึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบ มาตรการ และ
เครื่องมือการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พร. ซ่ึงสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
สํานักงาน ก.พ.ร. มีบทบาทในการสนับสนุนต่อภารกิจของสํานักงาน ก.พ.ร. ดังกล่าวมาโดยตลอดระยะเวลา 4 ปี
ท่ีผ่านมา 

• แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 

เพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปโดยมีทิศทางท่ีชัดเจน โปร่งใส สามารถติดตาม
ตรวจสอบวัดผลได้ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. สถาบันฯ ได้กําหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  ศึกษา  รวบรวม  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการพัฒนาระบบ
ราชการ และการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

                 กลยุทธ์ 1) ศึกษารวบรวมข้อมูลความรู้และจัดต้ังศูนย์ความรู้เก่ียวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 2) พัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารท่ีเป็นนวัตกรรมทางการบริหารงานตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2  ให้บริการทางวิชาการ  เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และ

การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
                 กลยุทธ์ 1) ให้บริการทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดีแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 2) นําความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการให้บริการทางวิชาการมาจัดระบบ  และพัฒนาเพ่ือการ

นําไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3  พัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดับต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการพัฒนา

ระบบราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
                  กลยุทธ์ 1) พัฒนาผู้บริหารระดับต้น  กลาง  และสูง เก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและ

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเพ่ือให้มีขีดสมรรถนะในการเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง  และเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 2) พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบริหารท่ีได้มาตรฐานระดับนานาชาติ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนาระบบ

ราชการ และการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองให้ เชื่อมโยงท่ัวถึงใน
ระดับประเทศและนานาชาติ 

                  กลยุทธ์ 1) พัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ
ให้เป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี 

 2) พัฒนาชุมชนผู้ปฏิบัติ เ กี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและการส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และตัวอย่างประสบการณ์เก่ียวกับการจัดต้ังและ
 บริหารงานหน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) 

                  กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถาบัน โดยทําควบคู่ไปกับการศึกษา
บันทึกไว้เป็นองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารหน่วยงานให้บริการรูปแบบพิเศษ  
สําหรับนําไปใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ 

 2) จัดให้มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการบริหาร
หน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ 

สามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของสํานักงาน ก.พ.ร. ได้            
ดังแผนภาพท่ี 3 
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แผนภาพท่ี 3 แสดงแผนท่ียุทธศาสตร์ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 
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1.5 ข้อตกลงการดําเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 

 สํานักงาน ก.พ.ร ได้กําหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการท่ีประสงค์จะได้รับจากสถาบันฯ และแจ้งให้
สถาบันฯ ทราบล่วงหน้าเป็นประจําทุกปีงบประมาณ ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีผ่านมาต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2554 
ถึงเดือนกันยายน 2555 สํานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันฯ ได้ลงนามในข้อตกลงการใช้บริการและการ
ให้บริการ ดังนี้ 

 1) โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่(นปร.) จํานวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นท่ี 4 รุ่นท่ี 5 
และรุ่นท่ี 6 มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละรุ่น 22 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มบุคคลผู้เพ่ิงสําเร็จการศึกษา กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ และกลุ่ม
ข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ท่ีมีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง(Change Leader) โดยสามารถ
เป็นได้ท้ังนักคิดท่ีมีวิสัยทัศน์(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer& Planner) และนัก
ปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมถึงพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถเป็นผู้นําในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังในด้านความคิด ด้านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการองค์การ การนํายุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม เป็นผู้นํานวัตกรรม (Innovation) ด้านการบริหารใหม่ ๆ มา
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
ไปสู่ระดับการแข่งขันในเวทีโลกเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 2) โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" เป็นโครงการท่ีได้รับ
มอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการระดับ
จังหวัดยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และเพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของส่วน
ราชการและระดับกรม และเพ่ือตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานของ
ส่วนราชการระดับกรมท่ีมีค่าเฉลี่ยผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 ท่ีมีผลการดําเนินงานระหว่าง 4.6500-
5.0000 คะแนน หรือส่วนราชการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เห็นว่ามีความพร้อมในการรับการตรวจประเมิณ
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 - กุมภาพันธ์ 2555 ตลอดจนส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐขอรับรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ          

 3) โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชน" เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.2542 มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และเพ่ือให้องค์การมหาชนมีการปฏิบัติงานท่ีมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สุขของประชาชน 
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4) โครงการวิจัย เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระยะท่ี 2" เป็นโครงการท่ี
ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามประเมินผลการ
ดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ.2554 ของส่วนราชการระดับจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานของส่วนราชการระดับจังหวัด ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ
ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

5) โครงการฝึกอบรม เรื่อง " โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ: กิจกรรมการจัดทําหลักสูตร/คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและพัฒนากลุ่มจังหวัด และฝึกอบรม
วิทยากรจากทีมบูรณาการกลาง ประจําปีงบประมาณ 2555”  เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์ โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับส่วนราชการ และเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะใน
กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

6) โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตราฐานวิชาชีพท่ีปรึกษา
ทางการบริหารในภาคราชการ" เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพท่ีปรึกษาด้านการบริหารสําหรับ
หน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยกําหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย 3 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับพ้ืนฐาน (Fundamental) หลักสูตรระดับสูง (Advanced) และหลักสูตร
สําหรับข้าราชการสํานักงาน ก.พ.ร. และเพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างกันตลอดจนเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติ ยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการ
ในหน่วยงานต่างๆ ท่ีดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีทําหน้าท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาแนะนําส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นมืออาชีพและเป็นท่ียอมรับในภาคราชการ 

 7) โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการ" เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารงานท่ีเหมาะสมกับองค์การมหาชนอันสอดคล้องกับ 
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การมหาชน 
หน่วยงานกลางและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเสริมสร้างศักยภาพขององค์การมหาชนและ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการ 

8) โครงการฝึกอบรม เรื่อง "โครงการทบทวนกฎหมายเก่ียวกับองค์การมหาชน" เป็นโครงการท่ี
ได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และร่างพระราชบัญญติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี......) พ.ศ. ........และทบทวนพระ
ราชกฤษฏีกาการจัดต้ังขององค์การมหาชน จํานวน 36 แห่ง เพ่ือให้เกิดแนวทางในการวางระบบกฏหมายท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดต้ังองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังโดยการตราเป็นพระราชกฤษฏีกา ซ่ึงออกตามความใน
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พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และเพ่ือให้รัฐมีกลไกการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

9) โครงการวิจัย เรื่อง "การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ.2542 ให้มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และเพ่ือให้การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดต้ัง แผนปฏิบัติ
งาน/แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล ท้ังนี้เพ่ือให้องค์การมหาชนมีการปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

10) โครงการวิจัย เรื่อง "การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ" เป็นโครงการท่ีได้รับ
มอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนิน
มาตรการและกลไกการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคราชการ รวมท้ังส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการพัฒนา
กระบวนการดําเนินงานให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา อันจะนําไปสู่การสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจในการทํางาน
ของภาคราชการ ตลอกจนยกระดับธรรมาธิบาลของประเทศ ตลอดจนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้บริหาร
ในหน่วยงานภาคราชการให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือริเริ่มสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และ
สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่ายั่งยืน
ต่อไป 

11) โครงการวิจัย เรื่อง "การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการสําหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจ
และสังคม" เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือจัดทําแผนการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ สําหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดทํา
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ รวมท้ังแนวทางหลักเกณฑ์
การติดตามประเมิณผลการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการมีกลไกการดําเนินงาน
ถ่ายโอนภารกิจท่ีภาครัฐไม่จําเป็นต้องดําเนินการเองและให้ภาคส่วนอ่ืนไปรับไปดําเนินการแทนท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

12) โครงการวิจัย เรื่อง "การเจรจาข้อตกลงและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการและจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556"  เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. 
ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรม 
และเพ่ือให้จังหวัดสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
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(2) การวิจัยและพัฒนา 

 
 การวิจัยและพัฒนา 
 หลังจากท่ีสถาบันฯ ได้จัดต้ังศูนย์พัฒนาภูมิภาค (Regional Development Center (RDC)) ข้ึน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ก็ได้มีการวิจัยและพัฒนางานบริการใหม่ ๆ กลุ่มลูกค้าในภูมิภาคมากข้ึน เช่น 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นําองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดสุพรรณบุรี 
โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ของจังหวัด
ลพบุรี โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560) และ
แผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดสพรรณบุรี เป็นต้น นอกจากนั้น สถาบันฯ ก็ได้เตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยเตรียมการจัดตั้งศูนย์ขับเคลื่อนความพร้อมสู่ประชาคมอาเซ่ียน การพัฒนางานบริการวิชาการ
ใหม่ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในช่วงระหว่างการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกทั้งจะมีการพัฒนาหลักสูตรอบรม Public Course ให้มากข้ึน โดยจะมุ่งเน้นหลักสูตรที่
สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ เช่น ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร เป็นต้น  
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(3) โครงการในอนาคต 

 

 สถาบันฯ มีแผนการดําเนินโครงการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ดังนี้  
 

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามนโยบายของสํานักงาน ก.พ.ร. 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 
5-7 

สํานักงาน ก.พ.ร 
 

33,180,150 

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน 

สํานักงาน ก.พ.ร 4,748,730 

โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของ
รัฐ 

สํานักงาน ก.พ.ร 298,400 

โครงการติดตามและประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการและจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555-2556 

สํานักงาน ก.พ.ร 18,000,000 

โครงการเจรจาข้อตกลงและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการและจังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

สํานักงาน ก.พ.ร 12,594,000 

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สํานักงาน ก.พ.ร 5,000,000 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อบริการประชาชน
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

สํานักงาน ก.พ.ร 28,000,000 

โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามคําขอจากหน่วยงานราชการอ่ืน 

โครงการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติ
เชิงพื้นที่ 

สํานักงานสถิต ิ 4,000,000 

โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด และการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

จ.ฉะเชิงเทรา 2,000,000 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน 

จ.สุพรรณบุรี 3,600,000 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน 

จ.นครปฐม 2,000,000 

โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน 

จ.ฉะเชิงเทรา 2,000,000 

โครงการทบทวนแผนจังหวัด 58-61 (Rolling Plan)  
(จังหวัดละ 2 ลบ. จํานวน 7 จังหวัด) 

 14,000,000 

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2,270,000 
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โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการที่ปรึกษา “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ” สําหรับกรมพลศึกษา 

กรมพลศึกษา 1,270,000 

โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน สําหรับนักบริหารระดับสูง 

Public Course 6,400,000 
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(4) การจดัการ 

 
4.1 โครงสร้างการจัดการ 
  

โครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย คณะกรรมการ ดังนี้ 
1)  คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 
2)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
3)  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

 
 สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหารและอัตรากําลัง ดังนี้ 
 

  
แผนภาพท่ี 4 โครงสร้างการบริหารและอัตรากําลังของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

สํานักงาน ก.พ.ร. 
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คณะกรรมการสถาบันฯ 
 

สถาบันฯ มีการบริหารงานโดยยึดหลักการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ซ่ึงสถาบันฯ อยู่ในความควบคุมดูแลของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมี
คณะกรรมการทําหน้าท่ีควบคุมดูแลสถาบันฯ และรายงานผลการดําเนินงานต่อสํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึง
ประกอบด้วยคณะกรรมการดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ  
๓. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 

 

1. คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 
องค์ประกอบ 
ตามประกาศสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. ลงวันท่ี 29 กันยายน 2554 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการ
สถาบันฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 5 ท่าน  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

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

 
อํานาจหน้าท่ี 
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ มีอํานาจหน้าท่ีควบคุมดูแลสถาบันฯ  ให้ดําเนินกิจการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ท่ีกําหนดไว้ ซ่ึงรวมถึง 
๑) กําหนดนโยบายและเป้าหมายการดําเนินการ การบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการ

ดําเนินงานของสถาบันฯ 
๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบันฯ 
๓) ควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหารงานท่ัวไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

หรือข้อกําหนดเก่ียวกับสถาบันฯ 
๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. ทุกฉบับ 
๕) พิจารณาอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ

บ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร.ทุกฉบับ เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ท่ีใช้บังคับ
เป็นการท่ัวไป 

๖) กํากับดูแลการบริหารเงินทุน การงบประมาณ และทรัพย์สินของสถาบันฯ 
๗) กระทําการอ่ืนใดท่ีจําเป็นหรือต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 
๘) แต่งต้ังและถอดถอนผู้อํานวยการตามท่ีระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

สํานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการดําเนินงานและการบริหารท่ัวไป พ.ศ. 2553 กําหนด 
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๙) แต่งต้ังท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 
๑๐) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 

บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ  มีอํานาจหน้าท่ีควบคุมดูแลสถาบันฯ ผ่านทางผู้อํานวยการให้

ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน กล่าวคือ เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐท่ีดี ส่งเสริมและดําเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือเสริมสร้าง
การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี และในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สถาบันฯ  
มีอํานาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

๑) กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 

๒) จัดให้มีแผนการดําเนินการท้ังระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือรองรับการดําเนินงานของสถาบันฯ 
๓) พัฒนาสถาบัน ให้มีความก้าวหน้าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
๔) ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการสถาบัน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ 
๕) วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการดําเนินการของสถาบันฯ ในมิติต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึง

สถานภาพขององค์กรเป็นระยะ 
๖) กําหนดอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าตอบแทน หรือค่าบริการในการดําเนินกิจการ 
๗) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี รวมท้ังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอต่อ

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ 
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 

ครั้งท่ี วันท่ี 
จํานวนกรรมการท่ี 
เข้าร่วมการประชุม 

จํานวนกรรมการท่ี 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการท่ี 
เข้าร่วมการประชุม 

พ.ศ. 2555 

1/55 2 ก.พ. 55 5 - 100 

2/55 19 เม.ย. 55 5 - 100 

3/55 1 มิ.ย.55 4 - 100 

4/55 11 ก.ค. 55 4 - 100 

5/55 30 ส.ค.55 4 - 100 

6/55 26 ก.ย. 55 4 - 100 

7/55 1 พ.ย.55 4 - 100 

8/55 7 ธ.ค. 55 4 - 100 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบ  

องค์ประกอบ 
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2553 ท่ีประชุมมีมติให้

ยกเลิกคําสั่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ครั้ง ท่ี 2/2553 และให้มีคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ท่าน ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

๑) นายบุญศักด์ิ  เจียมปรีชา     ประธานกรรมการ 
๒) นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์     กรรมการ 
๓) นางศิริลักษณ์  กาญจนโยธิน     กรรมการ 
๔) ผู้ปฏิบัติงานสถาบันตามท่ีผู้อํานวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มอบหมาย 
 
 

อํานาจหน้าท่ี 
1. กํากับดูแลคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
2. สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของสถาบันฯ ท่ีมีผลต่อการบริหาร

จัดการ การเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการ และ
การตรวจสอบภายใน ท้ังนี้ เพ่ือให้ความเห็น ให้ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะแก่สถาบันฯ ในกรณี
ท่ีมีสิ่งอันสมควรได้รับการแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา 

3. ให้ข้อเสนอแนะต่อสถาบันฯ และหรือผู้อํานวยการสถาบันฯ ในกรณีท่ีคณะกรรมการอํานวยการ
สถาบันฯ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการกํากับดูแลให้การปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

4. ส่งเสริม ผลักดันความเป็นอิสระและศักยภาพสําหรับผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเท่ียงตรง เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

5. ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจําปี 
พร้อมท้ังติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนต่าง ๆ 

6. เสนอรายงานผลการตรวจสอบและสรุปประเด็นสําคัญจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
อํานวยการสถาบันฯ ทราบทุก 6 เดือน 

7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
สํานักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

 

ครั้งท่ี วันท่ี 
จํานวนกรรมการท่ี 
เข้าร่วมการประชุม 

จํานวนกรรมการท่ี 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการท่ี 
เข้าร่วมการประชุม 

พ.ศ. 2555 

1/55 27 ก.พ.55 3 1 75 

2/55 23 ส.ค.55 3 - 100 

ครั้งท่ี วันท่ี 
จํานวนกรรมการท่ี 
เข้าร่วมการประชุม 

จํานวนกรรมการท่ี 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการท่ี 
เข้าร่วมการประชุม 

3/55 13 ก.ย.55 3 - 100 

4/55 24 ธ.ค.55 4 - 100 
 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2553 ท่ีประชุมมีมติให้

ยกเลิกคําสั่งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ครั้ง ท่ี 2/2553 และให้มีคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2553 ซ่ึงประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 ท่าน ดัง
รายนามต่อไปนี้ 

1) นายบุญศักด์ิ  เจียมปรีชา     ประธานกรรมการ 
2) นายรังสรรค์  ศรีวรศาสตร์     กรรมการ 
3) นางศิริลักษณ์  กาญจนโยธิน     กรรมการ 
4) ผู้ปฏิบัติงานสถาบันตามท่ีผู้อํานวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี มอบหมาย 
อํานาจหน้าท่ี 
1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันฯ และผู้อํานวยการสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการท่ีคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ กําหนด 
2. ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแก่สถาบันฯ เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันฯ และของผู้อํานวยการ
สถาบันฯ 

3. เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลและสรุปประเด็นสําคัญจากการตรวจสอบให้
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ทราบปีละ 2 ครั้ง 

4. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ มอบหมาย 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ครั้งท่ี วันท่ี 
จํานวนกรรมการท่ี 
เข้าร่วมการประชุม 

จํานวนกรรมการท่ี 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการท่ี 
เข้าร่วมการประชุม 

พ.ศ. 2555 
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รายงานประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 
 1. ศาสตราจารย์พิเศษ 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   ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

วุฒิการศึกษา    ปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.)  New York University 
 เนติบัณฑิต  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา 
           นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 3. นายบุญศักด์ิ  เจียมปรีชา  กระทรวงการคลัง 

     วุฒิการศึกษา   M.B.A., The University of Santa Clara สหรัฐอเมริกา 
4. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. 

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

ผู้บริหารสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2554 – 31 พฤษภาคม 2555 
รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 

     วุฒิการศึกษา    ปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ (Ph.D, Public Administration Golden 
Gate University)  
ปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ (M.A., Public Administration, The Ohio 
State University)  
ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ (B.A, Ohio Northern University)  

ช่วงระยะเวลา 1 มิถุนายน 2555 – 30 กันยายน 2555 
นายนครเขตต์ สุทธปรีดา รักษาการผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  

สํานักงาน ก.พ.ร. 
วุฒิการศึกษา    M.B.A., Master of Public Administration 

University of Manila, Philippines 
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4.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ในการสรรหากรรมการอํานวยการสถาบันเพ่ือทดแทนกรรมการท่ีว่างลงหรือแต่งต้ังเพ่ิม อาศัย
อํานาจตามความข้อ 9 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
พ.ศ. 2550 ซ่ึงกําหนดให้คณะกรรมการผู้ดูแลสถาบันประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนไม่เกิน 
5 คน  ซ่ึงสํานักงาน ก.พ.ร.มีอํานาจแต่งต้ังบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ 

คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ มีอํานาจหน้าท่ีในการสรรหา แต่งต้ัง และถอดถอนผู้อํานวยการ 
โดยในการสรรหาใช้วิธีการสรรหาจากข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ กําหนด 
 
4.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 1. ค่าตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้แก่ 
ค่าเบ้ียประชุมรวมเป็นเงินรวมท้ังสิ้น 232,000 บาท 

2. ตามระเบียบคณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน 
ก.พ.ร. ว่าด้วยการดําเนินงานและการบริหารท่ัวไป พ.ศ. 2548 ข้อ 21 กําหนดให้เป็นอํานาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ในการกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการ 

ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการ และรองผู้อํานวยการ ประกอบด้วย เงินเดือน รถประจํา
ตําแหน่ง สวัสดิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

-  ค่าตอบแทนผู้อํานวยการสถาบันฯ (ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555) จํานวน 1,200,000 
บาท ค่าเช่ารถประจําตําแหน่ง 394,830บาท ค่าน้ํามัน รวม 120,000 บาท ค่าประกันสุขภาพ 
15,370.97 บาท  

-  ค่าตอบแทนรองผู้อํานวยการสถาบันฯ 1 คน (ตุลาคม 2554 – พฤษภาคม 2555) จํานวน 
856,000บาท ค่าน้ํามัน รวม 120,000 บาท กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 42,800 บาท และค่าประกันสุขภาพ 
7,685.48 บาท 

-  ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย รวม 1,644,317 บาท ค่าเดินทาง 27,000 บาท 
 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 80,018.75 บาท ค่าตรวจสุขภาพประจําปี 6,000 บาท และค่าประกันสุขภาพ 
22,620.75 บาท  

 
4.4 การกํากับดูแลกิจการ 
  

สถาบันฯ ได้นํานโยบายรัฐบาลท่ีมุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบราชการ  และการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และการประยุกต์ใช้แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาเป็นแนวทางและกําหนดทิศทางการดําเนินงาน โดยมุ่งเน้น  
ปรับปรุง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบต่าง ๆ  เพ่ือให้สถาบันดําเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง  
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ในการบริหารและกํากับดูแลงาน คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ร่วมดําเนินการกับผู้บริหารอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง  โดยการมอบหมายนโยบาย แนวทางการดําเนินงานและข้อเสนอแนะ รวมท้ังกํากับดูแล
และติดตามงาน ท้ังด้านยุทธศาสตร์ การบริหาร การบริการ บุคลากร และการพัสดุ 

ด้านยุทธศาสตร์ คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ และผู้บริหารร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจของสถาบันฯ  มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร์ทุก 3 ปี และมีการกําหนดแผนการดําเนินงานเป็นประจํา
ทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย 

ด้านการบริหาร  มีการประชุมคณะกรรมการอํานวยการทุก 2 เดือน  ในการประชุมแต่ละครั้งมีการ
พิจารณาวาระต่าง ๆ ได้แก่  การรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามแผนงาน  การรายงานสถานะ
ทางการเงินของสถาบันฯ  การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น  นอกจากนี้  สถาบันฯ ยังจัด
ให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์อย่าง
สมํ่าเสมอ ท้ังนี้  เพ่ือให้การดําเนินงานของสถาบันฯ มีความโปร่งใส  เกิดประสิทธิภาพ  ต้ังอยู่บนหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบราชการได้สูงสุด 

ด้านการบริการ  สถาบันฯ ให้ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ซ่ึงถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ อีกท้ังการดําเนินงานของสถาบันอาศัยการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการต่างๆ เพ่ือยกระดับการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ 
ได้พิจารณาและให้การสนับสนุนหลายเรื่อง เช่น การปรับโครงสร้างสถาบันฯ ให้มีศูนย์พัฒนาภูมิภาค 
(Regional Development Center (RDC)) ข้ึนเพ่ือให้สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการเชิงรุกไปใน
ส่วนภูมิภาคมากข้ึน นอกจากนั้นเพ่ือให้การดําเนินโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรมมีคุณภาพ ได้มีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองและกํากับคุณภาพงานบริการวิชาการ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองความถูกต้อง
เหมาะสม และเนื้อหาของข้อเสนอโครงการก่อนนําเสนอคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ พิจารณา
ตรวจสอบคุณภาพและเนื้อหาของผลงานก่อนจัดส่งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง ตลอดจนเสนอแนะการปรับปรุง และ
การพัฒนาเก่ียวกับการดําเนินโครงการวิจัยและฝึกอบรมของสถาบันฯ  

ด้านบุคลากร  คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ และผู้บริหารให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้สถาบันไปสู่ความสําเร็จได้ตามเป้าหมาย นอกจากนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเน้นหลักคุณธรรม สมรรถนะ ความถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส มีกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจํา  ผู้ได้รับการแต่งต้ัง
จําเป็นต้องผ่านข้ันตอนการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งนั้น ๆ เป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย การประเมินประจําปี ปีละ 1 ครั้ง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพ่ือพิจารณาผ่านทดลองงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพิจารณาต่อสัญญาจ้าง  การพิจารณา
ความดีความชอบประจําปีดําเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ต่อสัญญาจ้าง และพิจารณาความดีความชอบประจําปีของผู้ปฏิบัติงาน และนําเสนอผลการ
ประเมินสู่คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ร่วมกันพิจารณาและให้ความเห็นชอบ 

ด้านพัสดุ  คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการจัดหาให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้จัดต้ังคณะกรรมการจัดหาพัสดุรับผิดชอบ
ดําเนินการจัดหาโดยเปิดเผย  โปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  และให้อํานาจ
ผู้อํานวยการสถาบันฯ อนุมัติการจัดหาพัสดุนั้น  ท้ังนี้ในวงเงินไม่เกินสิบล้านบาทต่อครั้ง  หากเกินให้เป็น
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อํานาจของคณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ในการอนุมัติ  นอกจากนี้  มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทําหน้าท่ีตรวจสอบปริมาณ  คุณภาพ  และระยะเวลาการส่งมอบสินค้าท่ีจัดซ้ือให้ถูกต้อง 

ในการควบคุมพัสดุ  เจ้าหน้าท่ีพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมพัสดุให้อยู่ในความถูกต้องเรียบร้อยและมี
เพียงพอกับความต้องการอยู่เสมอ  อีกท้ังมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้ทําหน้าท่ีตรวจนับวัสดุ
คงคลังเป็นประจําทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 
 
4.5 บุคลากรสถาบันฯ 

สถาบันฯ แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) ฝ่ายวิจัย/ให้คําปรึกษา/PMQA ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาภูมิภาค (Regional Development 
Center (RDC)) และฝ่ายสํานักงาน มีจํานวนผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประจํา จํานวน 23 อัตรา 
สามารถจําแนกอัตรากําลังได้ ดังนี้ 

อัตรากําลังบุคลากรสถาบันฯ จําแนกตามระดับตําแหน่ง  

ท่ี ฝ่าย ผู้อํานวยการ 
รอง

ผู้อํานวยการ 
หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าท่ี อ่ืนๆ รวม 

1 ฝ่ายบริหาร 1 2 - -  3 
2 ฝ่ายโครงการ นปร.   1 2  3 
3 ฝ่ายวิจัย/ให้คําปรึกษา/

PMQA/ฝ่ายฝึกอบรม 
  1 4  5 

4 ศูนย์พัฒนาภูมิภาค     1* 1 
5 ฝ่ายสํานักงาน   1 9  10 
 รวม      23 

* หมายเหตุ ผู้อํานวยการศูนย์ เป็นท่ีปรึกษาภายนอก 
ตารางท่ี 7 แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จําแนกตามระดับตําแหน่ง  

 
ผลตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2555 ประกอบด้วย เงินเดือน จํานวนรวม 

7,132,193.66 บาท เงินประกันสุขภาพ จํานวนรวม 118,544.85 บาท และเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม จํานวนรวม 113,293 บาท และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  จํานวนรวม 251,627.18
บาท ค่าเดินทาง จํานวนรวม 128,200บาท และค่าตรวจสุขภาพ จํานวนรวม 36,000 บาท  
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(5) การควบคุมภายใน 

 
  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 

และข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบ ซ่ึงเป็นการ
ควบคุมภายในของสถาบันฯ  ในด้านการจัดการ สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างภายในหน่วยงานท่ีเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดยอํานาจหน้าท่ีของหน่วยงาน มีการมอบหมายงานและแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีระบบบัญชี
พัสดุ และทรัพย์สินแยกต่างหากจากหน่วยงานแม่และใช้ระบบบัญชี เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย (Accrual 
Accounting) ตามหลักสากล มีการทํารายงานทางการเงินโดยจัดทํางบดุล งบการเงินและบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลาดําเนินการให้ผู้สอบบัญชีภายนอกตรวจสอบ  

            ในการทําธุรกรรมใด ๆ ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบ
บัญชีของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยในระหว่างท่ีสถาบันฯ รอรับการตรวจสอบจากสํานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ทางสถาบันฯ ได้จัดจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกให้ทําการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการเงินทุก
ประเภททุกรอบปี  
 ท้ังนี้ ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหาร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553 (ข้อ 32) กําหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในท่ีคณะกรรมการ
แต่งต้ัง ทําหน้าท่ีตรวจสอบภายในเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถาบัน และรายงาน
คณะกรรมการ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบภายใน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงสร้างการบริหารมี
การกําหนดคณะกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในซ่ึงข้ึนตรงกับ
คณะกรรมการอํานวยการ ท้ังนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงาน ก.พ.ร.ในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัด
ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร.ได้มอบหมายให้นางสาวดวงเดือน สวัสดี 
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ สํานักงาน ก.พ.ร.มาสอบทานการดําเนินงานด้านการบัญชีและ
การจัดทํารายงานการเงินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยสถาบันฯ ได้ให้ความร่วมมือในการสอบทาน
กับเจ้าหน้าท่ี ชี้แจงข้อมูลและเอกสารตามท่ีเจ้าหน้าท่ีร้องขอ ตลอดจนให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือให้การสอบ
ทานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไว้ ท้ังนี้ มีข้อเสนอแนะท่ีสถาบันฯ ได้นํามาดําเนินการเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุง เช่น การจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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(6) ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

 
ผลการดําเนินงานด้านการเงิน 
 
งบการเงิน   
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ) 
 
การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  
(Service Delivery Unit: SDU) ในการกํากับดูแลของสํานักงาน ก.พ.ร. เพ่ือดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 20 มกราคม 2547 ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายได้ร้อยละ 
33.45 เป็นรายได้จากการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด (สํานักงาน ก.พ.ร.) นอกนั้นเป็นรายได้จากบริการ 
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนร้อยละ 66.55  

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มีรายได้รวม 96.50 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 11.73 ล้านบาท โดยรายได้ท่ีมาจากการให้บริการหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 40.84 ในขณะท่ีรายได้จากการให้บริการหน่วยงาน ก.พ.ร.  ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ร้อยละ 16.85 และเม่ือพิจารณาค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มี
ค่าใช้จ่ายรวม 101.45 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ร้อยละ14.05 และเม่ือ
เปรียบเทียบรายได้และค่าใช้จ่าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มีรายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายจํานวน 
4.94 ล้านบาท  
 จากรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อสังเกตไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อท่ี 3.10 เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคล่องตัว และให้ผลการดําเนินงานประจําปีสะท้อนต้นทุนท่ีครบถ้วน
และเหมาะสมยิ่งข้ึน มติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งท่ี 5/2554 เม่ือวันท่ี 6 ตุลาคม 2554 ได้เห็นชอบให้มี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายบางประเภทในงบการเงิน ต้ังแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2553 เป็นต้นไป (รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารภาคผนวก - 8)  
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การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 58.99 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 
10.76 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15.42 มีสาเหตุส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้ลดลงจากปี
ท่ีผ่านมา 8.03 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 35.25 ในขณะท่ีรายได้ค้างรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 2.23 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 25 ท้ังนี้ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวม 1.16 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 0.88 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
43.17 โดยสรุปแล้ว สถาบันฯ มีสินทรัพย์รวม 60.15 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11.64 ล้านบาท หรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.02 

หนี้สินและส่วนของทุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ มีหนี้สินรวมท้ังสิ้น 27.96 ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
5.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 17 มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และเจ้าหนี้ลดลงจากปีท่ี
ผ่านมา 11.95  ล้านบาท และ 1.22 ล้านบาท ตามลําดับ และสถาบันฯ มีสินทรัพย์สุทธิท้ังสิ้น 32.21  ล้าน
บาท ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 5.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 15.10 ซ่ึงสินทรัพย์สุทธิได้แสดงรายการ
ในส่วนของทุนท่ีมียอดลดลง 5.05 ล้านบาท สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสถาบันฯ มีรายได้ตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 เป็นเงิน 5.38 ล้านบาท ดังท่ีปรากฏในงบแสดงผลการดําเนินงานทาง
การเงินตามภาคผนวก  

 
ผลการดําเนินงานโครงการ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สถาบันฯ ได้ ดํา เนินการส่ง เสริมให้ มีการพัฒนาการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี โดยการให้บริการวิชาการแก่สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ในลักษณะของการ
ดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา การให้คําปรึกษา และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยแยกประเภทตามโครงสร้าง
ของสถาบันฯ ดังนี้ 
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๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 3 สํานักงาน ก.พ.ร. 671,000 
2 
3 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 4 
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 5 

สํานักงาน ก.พ.ร. 
สํานักงาน ก.พ.ร. 

6,845,480 
6,300,000 

4 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 สํานักงาน ก.พ.ร. 3,709,090 
 รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่       17,525,570  

 
๒. โครงการฝึกอบรม   

ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
 1 โครงการฝึกอบรม เร่ือง "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้นํา

องค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด" 

ศูนย์อํานวยการพลังแผน่ดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวัด

สุพรรณบุรี 

9,440,000 

2 โครงการฝึกอบรม เร่ือง "โครงการพัฒนาระบบบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ: กิจกรรมการจัดทํา
หลักสูตร/คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและพัฒนากลุ่ม
จังหวัด และฝึกอบรมวิทยากรจากทีมบูรณาการกลาง 
ประจําปีงบประมาณ 2555" 

สํานักงาน ก.พ.ร. 2,544,300 

4 โครงการฝึกอบรม เร่ือง "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับต้นและนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่  2  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน" 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

9,350,000 

5 โครงการฝึกอบรม เร่ือง "โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ
และรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารใน
ภาคราชการ" 

สํานักงาน ก.พ.ร. 2,200,000 

6 โครงการฝึกอบรม เร่ือง "หลักสูตรการส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของการประปา
นครหลวง" 

การประปานครหลวง 100,000 

7 โครงการฝึกอบรม เร่ือง "โครงการสามัคคีสร้างความ
ปลอดภัยสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ 2555" 

จังหวัดสุพรรณบุรี 10,350,000 

8 โครงการฝึกอบรม เร่ือง "โครงการอบรมนักปกครอง
ระดับสูง นปส.รุ่นที่ 59" 

สถาบนัดํารงราชานุภาพ 
สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

288,298 

 รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 8 โครงการ  34,272,598 
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๓. โครงการวิจัยและท่ีปรึกษา 
ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการวิจัย เร่ือง “โครงการนําร่องพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน” 
สํานักงานกองทนุสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ 
3,268,020 

2 โครงการวิจัย เ ร่ือง "โครงการการจัดทําแผนแม่บท 
ธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” 

ธนาคารอิสลาม 
แห่งประเทศไทย 

650,000 

3 โครงการวิจัย เร่ือง “โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 1,956,020 

4 โครงการวิจัย เร่ือง “โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการทีส่ังกัดรัฐสภา ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555” 

สํานักเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฏร 

2,270,000 

5 โครงการที่ปรึกษา เร่ือง “โครงการศึกษาจัดทําแผนพฒันา
จังหวัดสุพรรณบุรี 4 ป”ี 

สํานักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 2,000,000 

6 โครงการท่ีปรึกษา เรื่อง “โครงการการแปลงแผน
แม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพ้ืนท่ี พ.ศ. 
2555” 

สํานักงานสถิติแห่งชาติ 11,887,700 

7 โครงการวิจัย เ ร่ือง “โครงการพัฒนาศักยภาพของ
องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนที่มิใช่
ส่วนราชการ” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 261,965 

8 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการทบทวนกฎหมายเก่ียวกับ
องค์การมหาชน” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 576,840 

9 โครงการท่ีปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
การเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนปี 2558 ของจังหวัด” 

สํานักงานจังหวัดลพบุรี 3,545,000 

10 โครงการท่ีปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี (พ.ศ. 
2557 - 2560) และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557” 

สํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

2,400,000 

11 โครงการท่ีปรึกษา เรื่อง “โครงการเตรียมความพร้อม
จังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ในปี 
2558 : การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ปี 2557 
- 2560) และแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557” 

จังหวัดนครราชสีมา 2,000,000 

12 โครงการวิจัย เรื่อง “การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 2,359,500 

13 โครงการท่ีปรึกษา เรื่อง “โครงการจัดทําแผนพัฒนา
จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)” 

สํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา 2,000,000 
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ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
14 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการศึกษาเพ่ือวางยุทธศาสตร์

สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพ่ือเตรียมการเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารงานอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ” 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

2,000,000 

15 โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติในความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี หน่วยงาน
ภาครัฐ และประชาชน เพ่ือจัดทําหลักเกณฑ์ในการ
ติดตามและประเมิณผล และข้อเสนอแนะของสภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 

สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

1,499,000 

16 โครงการวิจัย เรื่อง “การสร้างความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 15,409,160 

17 โครงการวิจัย เรื่อง “โครงการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือ
รองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2555” 

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน 

2,210,000 

18 โครงการวิจัย เรื่อง “การถ่ายโอนภารกิจของ 
ส่วนราชการสําหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและ
สังคม” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 345,800 

19 โครงการวิจัย เรื่อง “การเจรจาข้อตกลงและจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 12,100,000 

 รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 19 โครงการ                                       68,739,005 

 
๔. โครงการ PMQA 

ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ” 
สํานักงาน ก.พ.ร. 2,937,000 

2 โครงการวิจัย เร่ือง “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ ระยะที่ 2” 

สํานักงาน ก.พ.ร. 2,062,060 

3 โครงการฝึกอบรม เร่ือง “ผู้ตรวจประเมินภายในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” สําหรับกรมควบคุมโรค 

กรมควบคุมโรค 494,000 

4 โครงการฝึกอบรม เร่ือง “การนําองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)” สําหรับกองทัพเรือ 

กองทัพเรือ 570,000 

5 โครงการวิจัย เร่ือง “โครงการตรวจประเมินข้ันต้น ตาม สํานักงานคณะกรรมการกํากับ 95,000 
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ที่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)” ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจกรรม
พลังงาน 

กิจการพลังงาน 

 รวมรายรับโครงการ PMQA  5 โครงการ           6,158,060.00                                         
 

โครงการฝึกอบรม   

ก. โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามนโยบายของสํานักงาน ก.พ.ร. 
ดังนี้ 

 1) โครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุ่นใหม่(นปร.) จํานวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นท่ี 4 รุ่นท่ี 5 

และรุ่นท่ี 6 มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแต่ละรุ่น 22 เดือน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มบุคคลผู้เพ่ิงสําเร็จการศึกษา กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ และกลุ่ม
ข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการท่ีมีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ท่ีมีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง(Change Leader) โดยสามารถ
เป็นได้ท้ังนักคิดท่ีมีวิสัยทัศน์(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer& Planner) และนัก
ปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมถึงพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้สามารถเป็นผู้นําในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ท้ังในด้านความคิด ด้านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการองค์การ การนํายุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม เป็นผู้นํานวัตกรรม (Innovation) ด้านการบริหารใหม่ ๆ มา
พัฒนาหน่วยงานภาครัฐท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให้มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
ไปสู่ระดับการแข่งขันในเวทีโลกเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

2) โครงการฝึกอบรม เรื่อง “โครงการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ: กิจกรรมการจัดทําหลักสูตร/คู่มือการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและพัฒนากลุ่มจังหวัด และฝึกอบรม
วิทยากรจากทีมบูรณาการกลาง ประจําปีงบประมาณ 2555” เป็นโครงการท่ีได้รับการมอบหมายจาก
สํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดแบบบูรณาการ ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการยุทธศาสตร์ โครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ระหว่างจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับส่วนราชการ และเสริมสร้างความรู้และทักษะในกระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

3) โครงการฝึกอบรม เรื่อง “โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตราฐานวิชาชีพท่ีปรึกษา
ทางการบริหารในภาคราชการ” เป็นโครงการท่ีได้รับการมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ 
ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพท่ีปรึกษาด้านการบริหาร
สําหรับหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสมและทันสมัย โดยกําหนดให้มีการพัฒนาหลักสูตรกับกลุ่มเป้าหมาย 
3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับพ้ืนฐาน (Fundamental) หลักสูตรระดับสูง (Advanced) และหลักสูตร
สําหรับข้าราชการสํานักงาน ก.พ.ร. ตลอดจนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และ
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ประสบการณ์ระหว่างกันตลอดจนเรียนรู้จากการทดลองปฏิบัติ ท้ังนี้เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาแนะนําส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นมืออาชีพและเป็นท่ียอมรับในภาคราชการ และเพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการในหน่วยงานต่างๆ ท่ีดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในพระ
ราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
 
ข. โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามคําขอจากหน่วยงานราชการอ่ืน ดังนี้ 

 1) โครงการฝึกอบรม “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพผู้นําองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนเพ่ือการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด"เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
สุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้นําองค์กรและเครือข่ายภาคประชาชนโดยการ
สร้างอาชีพจากศักยภาพด้านการเกษตรท่ีเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ให้ผู้นําองค์กร กลุ่ม
อาสาสมัคร เยาวชน และประชาชนท่ัวไป มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาการเกษตรอย่างมีมาตราฐานเพ่ือการ
พัฒนาสังคมและรายได้ท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน และมีจิตสํานึกตระหนักถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด การพัฒนาตนเองและท้องถ่ิน  

 2) โครงการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นและนักบริหารระดับกลาง 
รุ่นท่ี 2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้พร้อมรับหน้าท่ี ความรับผิดชอบและ
ภารกิจในการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการของภาครัฐและนําไปประยุกต์กับกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
การบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินให้เป็นองค์กรมีสมรรถนะสูง สามารถนําความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานให้สอดรับกับภารกิจของ
องค์กรเสริมสร้างความรู้ในบริบทท่ีทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์โลกในปัจจุบันและเป็นการเตรียมพร้อม
สําหรับการแข่งขันในเวทีการค้าโลกในอนาคต รวมท้ังให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิและระหว่างผู้เข้ารับการอบรม 

3) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานของการ
ประปานครหลวง” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากการประปานครหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ใหม่เก่ียวกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารภาครัฐ และสร้างเครือข่ายการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายในหน่วยงานของรัฐและการเชื่อมโยงการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม 

4) โครงการฝึกอบรม “โครงการสามัคคีสร้างความปลอดภัยสุพรรณบุรี ประจําปีงบประมาณ 
2555” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุพรรณบุรีมีความสามัคคีร่วมกันสร้างความสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนให้ประชาชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมใจกันดําเนินการสร้างความปลอดภัยให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน และมีจุดยืนของความรู้สึกการ
สร้างความสมานฉันท์และความรู้สึกท่ีต้องการกระทําความปลอดภัยอย่างยั่งยืนและสามารถประกอบอาชีพมี
รายได้ปกติสุข 



รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

 

 
๔๑ 

 

5) โครงการฝึกอบรม “โครงการอบรมนักปกครองระดับสูง นปส.รุ่นท่ี 59” เป็นโครงการท่ีได้รับ
การว่าจ้างจากสถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ผู้บริหารให้มีภาวะผู้นําท่ีมีวิสัยทัศน์และขีดสมรรถนะสูง เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีขีดความสามารถ มีความ
พร้อมด้านการบริหารจัดการ มีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีของข้าราชการและเพ่ือสร้างเครือข่าย
ผู้บริหารระดับสูงให้เกิดพลังสามัคคีร่วมกัน 

โครงการวิจัยและท่ีปรึกษา  

ก. โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามนโยบายของสํานักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 

 1)  โครงการวิจัย “โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน” เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.
2542 มีคุณภาพได้รับการยอมรับ และเพ่ือให้องค์การมหาชนมีการปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และประโยชน์
สุขของประชาชน 

 2) โครงการวิจัย “โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน
ท่ีมิใช่ส่วนราชการ” เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารงานท่ีเหมาะสมกับองค์การมหาชนอันสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างองค์การมหาชน 
หน่วยงานกลางและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง และเสริมสร้างศักยภาพขององค์การมหาชนและ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการ 

 3) โครงการวิจัย “โครงการทบทวนกฏหมายเก่ียวกับองค์การมหาชน” เป็นโครงการท่ีได้รับ
มอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และร่างพระราชบัญญติองค์การมหาชน (ฉบับท่ี.........) พ.ศ. ..............ทบทวน
พระราชกฤษฏีกาการจัดต้ังขององค์การมหาชน จํานวน 36 แห่ง เพ่ือให้เกิดแนวทางในการวางระบบกฏหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดต้ังองค์การมหาชนท่ีจัดต้ังโดยการตราเป็นพระราชกฤษฏีกา ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 ท้ังนี้เพ่ือให้รัฐมีกลไกการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 4) โครงการวิจัย “การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556” เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ.2542 มีคุณภาพได้รับการยอมรับ การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ.2542 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์จัดต้ัง แผนปฏิบัติ
งาน/แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล และเพ่ือให้องค์การมหาชนมีการปฏิบัติงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ
ประโยชน์สุขของประชาชน  
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 5) โครงการวิจัย “การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ” เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมาย
จากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการดําเนินมาตรการและ
กลไกการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาคราชการ ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการพัฒนากระบวนการ
ดําเนินงานให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงไปตรงมา อันจะนําไปสู่การสร้างความเชื่อถือและไว้วางใจในการทํางานของภาค
ราชการ ตลอกจนยกระดับธรรมาธิบาลของประเทศต่อไป ตลอดจนเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของผู้บริหาร
ในหน่วยงานภาคราชการให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงเพ่ือริเริ่มสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และ
สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่การปฏําบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่ายั่งยืน
ต่อไป 

 6) โครงการวิจัย “การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการสําหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและ
สังคม” เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จัดทําแผนการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ สําหรับกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจและสังคม จัดทํา
ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ และจัดทําแนวทาง
หลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ 

 7) โครงการวิจัย “การเจรจาข้อตกลงและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556” เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. ให้สถาบันฯ 
ดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและกรม ตลอดจน
ให้จังหวัดสามารถจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ได้อย่างเหมาะสม 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

 

ข. โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามคําขอจากหน่วยงานราชการอ่ืน ดังนี้ 

 1) โครงการวิจัย “โครงการนําร่องพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทางถนน” เป็น
โครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ต้นแบบองค์ความรู้ให้กับผู้บริหารด้านความปลอดภัยทางถนนโดยการสร้างรูปแบบการเรียนรู้การบริหาร
จัดการความปลอดภัยทางถนนแบบสหสาขาวิชา พัฒนานักบริหารด้านความปลอดภัยทางถนน ในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคจํานวนท้ังสิ้น 4 จังหวัดด้วยต้นแบบองค์ความรู้ท่ีจัดทําข้ึน และเพ่ือสรุปรวบรวมประเด็น
ปัญหา อุปสรรค พร้อมท้ังข้อเสนอแนะในระดับต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
ผู้บริหารความปลอดภัยทางถนน 

 2) โครงการวิจัย “โครงการการจัดทําแผนแม่บทธรรมาภิบาล ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” 
เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนความ 
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เชื่อมโยงระหว่างแผนงานด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย และเพ่ือปรับปรุงแผนการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของธนาคารอิสลามแห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนกําหนดแนวทางการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการด้านการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และจัดทําเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดีให้แก่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในอนาคต 

 3) โครงการวิจัย “โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท่ีสังกัดรัฐสภา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากสํานักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร          
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการท่ีสังกัดรัฐสภามีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยความ
โปร่งใส เป็นธรรมเท่ียงตรง น่าเชื่อถืออย่างเป็นมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพและสามารถดําเนินการตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการท่ีสังกัดรัฐสภา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้อย่าง
เหมาะสม และให้ส่วนราชการท่ีสังกัดรัฐสภามีการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมขององค์กร
เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสุ
งสุดแก่ผู้รับบริการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเพ่ือให้ส่วนราชการท่ีสังกัดรัฐสภานําผลการประเมินมาใช้ในการ
พัฒนาระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และจัดสรรสิ่งแรงจูงใจแก่ส่วนราชการได้อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม 

4) โครงการท่ีปรึกษา “โครงการศึกษาจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี 4 ปี” เป็นโครงการท่ี
ได้รับการว่าจ้างจากจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากําหนดตําแหน่งทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดสุพรรณบุรี ท่ีมุ่งเน้นถึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัด สู่ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยผ่านทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
รวมถึง นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงท่ีลงในพ้ืนท่ี ตลอดจนความต้องการของท้องถ่ิน รวมท้ัง 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เฉพาะด้านท่ีสําคัญ อาทิ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา นโยบายการรวมกลุ่มของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และเพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 4 ปี ระยะต่อเนื่อง พ.ศ.2557 - 2560 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 ของกลุ่มจังหวัด
ท่ีมีการคํานึงถึงนโยบาย และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนของ ก.น.จ.อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ 

 5) โครงการวิจัย “โครงการการแปลงแผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยสู่การปฏิบัติเชิงพ้ืนท่ี พ.ศ. 
2555” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากสํานักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการข้อมูล
สถิติและสารสนเทศระดับพ้ืนท่ี ให้ตอบสนองยุทธศาสตร์จังหวัดฯ จัดทําแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด และ
รายงานสถานการณ์ประจําปีเสนอคณะรัฐมนตรี จํานวน 10 จังหวัด และมีรูปแบบ แนวคิด และกระบวนการ
ทํางานอย่างมีส่วนร่วมจากผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกส่วน สําหรับใช้ขยายผลการทํางานในอีก 66 จังหวัดต่อไป 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านสถิติขององศ์กรภาครัฐ ให้มีความเป็นมืออาชีพด้านข้อมูลสถิติและ
สารสนเทศ เพ่ือสร้างวัฒนธรรมในการผลิตและใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนท่ี 

 6) โครงการท่ีปรึกษา “โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 ของจังหวัด” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากสํานักงานจังหวัดลพบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากําหนดตําแหน่ง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัดลพบุรี ท่ีมุ่งเน้นถึงศักยภาพ
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ของจังหวัด และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัดสู่
ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยผ่านทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงท่ีลงในพ้ืนท่ี ตลอดจนความต้องการของท้องถ่ิน รวมท้ัง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เฉพาะด้านท่ีสําคัญ
อาทิ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา นโยบายการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) และเพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระยะต่อเนื่อง พ.ศ. 2557 - 
2560 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 ของจังหวัด ท่ีมีการคํานึงถึงนโยบาย และหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทําแผนของ ก.น.จ. อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ 

 7) โครงการท่ีปรึกษา “โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี 
(พ.ศ. 2557 - 2560) และแผนปฏิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากสํานักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง          
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากําหนดตําแหน่ง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดท่ีมุ่งเน้นถึงศักยภาพ
ของกลุ่มจังหวัด และความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัดสู่
ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยผ่านทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงท่ีลงในพ้ืนท่ี ตลอดจนความต้องการของท้องถ่ิน รวมท้ัง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เฉพาะด้านท่ีสําคัญ
อาทิ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา นโยบายการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) ตลอดจนเพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระยะต่อเนื่อง พ.ศ. 2557 - 
2560 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี 2557 ของจังหวัด ท่ีมีการคํานึงถึงนโยบาย และหลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดทําแผนของ ก.น.จ. อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ 

 8) โครงการท่ีปรึกษา “โครงการเตรียมความพร้อมจังหวัดนครราชสีมาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(AEC) ในปี 2558 : การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (ปี 2557 - 2560) และแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 2557” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
กําหนดตําแหน่ง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัดนครราชสีมา ท่ีมุ่งเน้นถึงศักยภาพของจังหวัด และ
ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัดสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด โดย
ผ่านทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงท่ีลงในพ้ืนท่ี 
ตลอดจนความต้องการของท้องถ่ิน รวมท้ัง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เฉพาะด้านท่ีสําคัญอาทิ ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการน้ํา นโยบายการรวมกลุ่มของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) และเพ่ือจัดทําร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระยะต่อเนื่อง พ.ศ. 2557 - 2560 และร่างแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี 2557 ของจังหวัด ท่ีมีการคํานึงถึงนโยบาย และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนของ ก.
น.จ. อย่างเป็นรูปธรรมและมีคุณภาพ 

 9) โครงการท่ีปรึกษา “"โครงการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 
2560)” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากสํานักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากําหนด
ตําแหน่ง ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีมุ่งเน้นถึงศักยภาพของจังหวัด และความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัดสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด โดยผ่าน
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ทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกระทรวงท่ีลงพ้ืนท่ี 
ตลอดจนความต้องการท้องถ่ิน รวมท้ัง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์เฉพาะด้านท่ีสําคัญอาทิ ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการน้ํา นโยบายการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) และเพ่ือ
จัดทําร่างแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ระยะต่อเนื่อง พ.ศ.2557 - 2560 และร่างแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2557 ของจังหวัดท่ีมีการคํานึงถึงนโยบาย และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนของ ก.น.จ. อย่างเป็น
รูปธรรมและมีคุณภาพ 

 10) โครงการวิจัย “โครงการศึกษาเพ่ือวางยุทธศาสตร์สํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเพ่ือเตรียมการเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ” เป็นโครงการท่ีได้รับการ
ว่าจ้างจากสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์ของสํานักงานสภาท่ีปรึกษาฯ 4 ปี (พ.ศ.2556 - 2559) ตามกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร์ 
เพ่ือรองรับการเป็นองค์กรท่ีมีการบริหารงานเป็นอิสระและให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ของสภาท่ีปรึกษาฯ รวมท้ังการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จขององค์กร และเพ่ือแปลงแผนยุทธศาสตร์
ไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของ
สํานักงานสภาท่ีปรึกษาฯ ตลอดจนเพ่ือวางแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรของสํานักงานสภาท่ีปรึกษาฯ 
ตามโครงสร้างการบริหารงานปัจจุบัน ในการรองรับภารกิจของสภาท่ีปรึกษาฯให้มีการถ่ายทอดและสื่อสาร 
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรของสํานักงานสภาท่ีปรึกษาฯเก่ียวกับทิศทางการทํางานของ
สํานักงานของสํานักงานสภาท่ีปรึกษาฯท่ีชัดเจน 

 11) โครงการวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติในความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน เพ่ือจัดทํา
หลักเกณฑ์ในการติดตามและประเมินผล และข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” 
เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจ
ความต้องการและความคาดหวังของคณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ท่ีมีต่อความเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ท่ีมีต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ในช่วง พ.ศ.2543 ถึงสมัย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเพ่ือจัดทําเกณฑ์ ตัวชี้วัด และ
วิธีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (result) ของการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ รวมถึงคู่มือกําหนดมาตรฐานและคุณภาพของการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 12) โครงการวิจัย “โครงการติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงสร้างการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคเพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทราบถึงประสิทธิภาพของสํานักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัดใน 4 มิติ ได้แก่ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติ
ราชการ และด้านการพัฒนาองค์การ ตามวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังเป็นส่วนราชการระดับจังหวัดในราชการ 
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บริหารส่วนภูมิภาคตามท่ีได้มีการประกาศใช้กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
พ.ศ.2551 เพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีมีต่อสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด และเพ่ือให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ินมีฐานข้อมูลแนวทางท่ีเหมาะสมของการจัดต้ังสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินอําเภอเป็นส่วน
ราชการระดับอําเภอ 
 
โครงการ PMQA   

ก. โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามนโยบายของสํานักงาน ก.พ.ร. 
ดังนี้ 

1) โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นโครงการท่ีได้รับมอบหมาย
จากสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการระดับจังหวัดยกระดับมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของส่วนราชการระดับกรม และเพ่ือตรวจ
รับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐานของส่วนราชการระดับกรมท่ีมีค่าเฉลี่ยผล
การดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 และ 2553 ท่ีมีผลการดําเนินงานระหว่าง 4.6500-5.0000 คะแนน หรือส่วน
ราชการท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เห็นว่ามีความพร้อมในการรับการตรวจประเมินระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 - 
กุมภาพันธ์ 2555 รวมท้ังส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้ขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ           

2) โครงการวิจัย “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระยะท่ี 2” เป็นโครงการท่ีได้รับ
มอบหมายจากสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของส่วน
ราชการระดับจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐานของส่วนราชการระดับจังหวัด และเพ่ือส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐให้ขอรับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
 
ข. โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามคําขอจากหน่วยงานราชการอ่ืน ดังนี้ 
 

1) โครงการฝึกอบรม “ผู้ตรวจประเมินภายในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ" 
สําหรับกรมควบคุมโรค” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากกรมควบคุมโรคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่แบบบูรณาการ โดยสามารถนําแนวคิดและประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาองค์การได้อย่างถูกต้อง เพมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับประเด็นความท้าทาย เพ่ือให้
ทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทาง ข้ันตอนของการตรวจรับรองการผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน สามารถนําไปพัฒนาและปรับปรุงองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ 
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2) ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและขีดสมรรถนะเก่ียวกับเทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่  ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เทคนิควิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของบุคลากรภายในองค์กรให้มีความพร้อมและความสามารถเรียนรู้ตอบสนองต่อสถานการณ์และความท้าทาย
ต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

3) โครงการฝึกอบรม “การนําองค์การสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) สําหรับกองทัพเรือ” เป็นโครงการท่ีได้รับการว่าจ้างจากกองทัพเรือ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเพ่ิมพูน
ศักยภาพและขีดสมรรถนะของคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มีทักษะด้าน
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมท้ังสามารถนําแนวคิดและประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาองค์การได้อย่างเหมาะสม สร้างความเข้าใจเก่ียวกับเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการต่างๆ ท่ี
จะสามารถนํามาใช้ในการช่วยวิเคราะห์การบูรณาการและความเชื่อมโยงระบบงานสู่ยุทธศาสตร์และเป้าหมาย
ของส่วนราชการ และเพ่ือส่งเสริมให้คณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีการ
ปรับตัว สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลง ทันต่อสถานการณ์และความท้าทายต่างๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วท้ังในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ เครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการปฏิบัติราชการต่อไป 

4) โครงการฝึกอบรม "โครงการตรวจประเมินข้ันต้น ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจกรรมพลังงาน” เป็นโครงการท่ีได้รับการ
ว่าจ้างจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจกรรมพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กระบวนการดําเนินงาน
ของสํานักงาน กกพ. เป็นไปตามมาตรฐานของเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  
เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้าใจ ตระหนักและมีแรงจูงใจในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง สํานักงาน กกพ. มี
ความพร้อมในการรับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอกและมีแผนพัฒนาองค์กรท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การ
ตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๓ กําหนดว่า “ให้สถาบันจัดส่งงบดุล งบการเงิน และบัญชีทําการ
ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพ่ือทําการสอบบัญชีตามกฎหมาย”   

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยรับตรวจของสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ 
ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าท่ีต้องตรวจสอบตามมาตรา ๓๙ (๒) ของพระราชบัญญัติดังกล่าว ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕5 ได้มีการสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภายนอก คือ นาวาอากาศเอกธัชชัย จิตต์แสวง 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี ๘๙๔๑  
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ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

 อัตราค่าบริการในการใช้บริการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร.  
มีการจัดเก็บ ๒ อัตรา คือ 
 
 ก. อัตราสําหรับหน่วยงานท่ัวไป 

     คณะกรรมการอํานวยการสถาบัน ในคราวประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๔๘ มีมติให้กําหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าบริการวิชาการและเงินบํารุงการจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวิจัยสําหรับ
หน่วยงานภายนอก ดังนี้ 

๑. การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ และเงินบํารุงสถาบันฯ 
๑.๑ โครงการศึกษาวิจัย และท่ีปรึกษา 
 

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

แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละโครงการ 
 
๑.๒ โครงการฝึกอบรม 

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าบริการวิชาการ ๑๐ - ๑๕% ของงบประมาณท่ีจัดเก็บ 
 

2.  การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานวิจัย/อบรม 

2.1  การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัย หรือท่ีปรึกษาโครงการ/วิทยากร ให้จ่ายได้ดังต่อไปนี้ 

        2.1.1 นักวิจัยหรือท่ีปรึกษา 
 

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 
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2.1.2 วิทยากร  อบรม/สัมมนา 
 

อัตราค่าตอบแทน 
ผู้อํานวยการหลักสูตร 300 - 500  บาท/ชั่วโมง 
วิทยากรบรรยาย 1,000 - 5,000 บาท/คน/ชั่วโมง 
วิทยากรภาคปฏิบัติ 500 - 1,500 บาท/วัน 
ผู้ช่วยวิทยากร ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการหลักสูตร 
ค่าเขียนกรณีศึกษา ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการหลักสูตร 

2.2  ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา 

         2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 
ค่าเบ้ียเลี้ยง วันละ 500 - 2,000 บาท 
ค่าท่ีพัก เบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 
ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจริงและตามความเหมาะสม 

        2.2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
           การเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศ  

ให้ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 
เรื่องอัตราการเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
พ.ศ. 2548  และท่ีอาจจะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 

       2.2.3 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้แก่ 
ค่าเลี้ยงรับรอง เบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 

บาท 
ค่าจัดทํารายงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
วัสดุใช้ในงานวิจัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศให้

ชัดเจนว่าเม่ือเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้รถสถาบัน ใน กทม. และปริมณฑล วันละ 2,000 บาท 
อัตรานี้รวมค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน และค่าเบ้ียเลี้ยง
คนขับ ยกเว้น กรณีไปต่างจังหวัดจะไม่รวมค่าน้ํามัน 

ค่าบํารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 
ห้องประชุมเล็ก  
ห้องประชุมขนาดกลาง 
ห้องประชุมขนาดใหญ่ 
 

 
15 - 20 ท่ีนั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 1,500 บาท 
40 ท่ีนั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 2,000 บาท 
80 ท่ีนั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 4,000 บาท 
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 ในกรณีท่ีกําหนดว่าให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราท่ีกําหนด ให้ผู้อํานวยการสถาบันฯ โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการอํานวยการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้กําหนด  
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ให้ผู้อํานวยการสถาบันฯ เป็นผู้อนุมัติตาม 
คําเสนอแนะของคณะกรรมการอํานวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 
 
 ข. อัตราสําหรับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

     คณะกรรมการอํานวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2549 มีมติให้กําหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าบริการวิชาการและการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรมสําหรับ
สํานักงาน ก.พ.ร. ไว้ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยและท่ีปรึกษา 

1.1  การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ 
ในการรับงานวิจัยและท่ีปรึกษา 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 

1.2  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง 
           -  นักวิจัยหรือท่ีปรึกษา 

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  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการวิจัยและท่ีปรึกษา 
        1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 

 
ค่าเบ้ียเลี้ยง วันละ 500 – 2,000 บาท 
ค่าท่ีพัก เบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 3,000 บาท 
ค่าพาหนะ เบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจริงและตามความเหมาะสม 
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    1.3.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
การเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพักและค่าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้

ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี สํานักงาน ก.พ.ร. 
เรื่อง อัตราการเบิกจ่ายค่าเบ้ียเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าท่ีพัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 
พ.ศ.2548 และท่ีอาจจะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 
          1.3.3  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ได้แก่ 
 

ค่าเลี้ยงรับรอง เบิกจ่ายตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท 
ค่าจัดทํารายงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
วัสดุใช้ในงานวิจัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์ ท่ีจําเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศ

การเงินให้ชัดเจนว่าเม่ือเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบต่อไป 

ค่าใช้รถสถาบัน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันละ 2,000 บาท 
อัตรานี้รวมค่าน้ํามัน ค่าทางด่วน และค่าเบ้ียเลี้ยง
คนขับ ยกเว้นกรณีไปต่างจังหวัดจะไม่รวมค่าน้ํามันและ
ค่าทางด่วน 

ค่าบํารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 
� ห้องประชุมเล็ก  
� ห้องประชุมขนาดกลาง 
� ห้องประชุมขนาดใหญ่ 

 
� 15 - 20 ท่ีนั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 1,500 บาท 
� 40 ท่ีนั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 2,000 บาท 
� 80 ท่ีนั่ง อัตราค่าบํารุงต่อวัน 4,000 บาท 

2. โครงการฝึกอบรม 

  2.1  การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ  
 

ท่ี รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

1 ค่าบริการวิชาการ 10% ของมูลค่าโครงการ 

2.2  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง 
 

ท่ี รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร 
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

1 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา/ 
ผู้อํานวยการหลักสูตร 

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 
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2.3  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการดําเนินการฝึกอบรม 
 

ท่ี รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

1 ค่าจัดทําเอกสาร 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 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าท่ี 70/วัน 70/วัน 70/วัน 
8 ค่าเบ้ียเลี้ยงเจ้าหน้าท่ี 

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

9 ค่าสถานท่ีฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
เล็ก) 15 - 20 ท่ีนั่ง 

1,500/วัน 1,500/วัน 1,500/วัน 

10 ค่าสถานท่ีฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
ขนาดกลาง) 40 ท่ีนั่ง 

2,000/วัน 2,000/วัน 2,000/วัน 

11 ค่าสถานท่ีฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
ขนาดกลาง)  80 ท่ีนั่ง 

4,000/วัน 4,000/วัน 4,000/วัน 

12 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ (ต่อวัน) 
(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) 

2,000/4,000 2,000/4,000 2,000/4,000 

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 ท่ีนั่ง) 

10,000/วัน 10,000/วัน 15,000/วัน 

3. โครงการลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในข้อ 1 และข้อ 2 ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการ
สถาบันฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอํานวยการของสถาบันฯ เพ่ือทราบ 
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ส่วนที่ 3 
การรับรองความถูกต้องของรายงาน 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจําปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะคณะกรรมการอํานวยการหรือผู้ดํารงตําแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อ่ืนสําคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลท่ีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ  
นอกจากนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(๑) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายงานประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงานแล้ว 

(๒) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบการเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่า
หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็นสาระสําคัญท้ังของหน่วยงานอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมท้ัง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(๓) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลให้
มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

ในการนี้   เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารท้ังหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีข้าพเจ้าได้รับรอง          
ความถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ ......................................................เป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้   
ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.......................................................................... กํากับไว้  ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลท่ีข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
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