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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลสรุป 

 
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ โดยได๎รับการแปลงสภาพจากหนํวยงานในสังกัดส านักงาน ก.พ.ร. มาเป็นสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery 
Unit: SDU) ในก ากับของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ 
โดยมีหน๎าที่ในการให๎บริการทางวิชาการแกํส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหลักและให๎บริการแกํสํวนราชการอ่ืน 
หนํวยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือสํงเสริมการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ไมํมีฐานะเป็นนิติบุคคล
อยูํภายใต๎การควบคุมดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. มีชื่อภาษาอังกฤษวํา Institute for Good Governance 
Promotion เรียกโดยยํอวํา IGP โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบัน ดังนี้ 

๑. สํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
๒. สํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร๎าง

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  
๓. สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือ

เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
ทั้งนี้ เพ่ือให๎การด าเนินงานของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถาบันจึ งได๎น าหลักการ

บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร เนื่องจากธรรมาภิบาลเป็น
เรื่องท่ีเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติตํอกัน และเป็นแนวทางในการจัดระเบียบเพ่ือให๎ทุกภาคสํวนสามารถอยูํรํวมกันได๎
อยํางสงบสุข ตั้งอยูํในความถูกต๎อง เป็นธรรม ซึ่งท าให๎การบริหารจัดการองค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการ
บริหารจัดการที่ดี มีระบบ มีความโปรํงใส ตรวจสอบได๎ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีความคลํองตัว ทันตํอ
สถานการณ์ ท าให๎การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยสถาบันฯ ได๎ให๎บริการ
ทางวิชาการแกํส านักงาน ก.พ.ร. สํวนราชการอ่ืน หนํวยงานของรัฐและเอกชน ในภาพรวม แบํงตามประเภท
บริการ ดังนี้ 

 
๑. โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.)  

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เป็นโครงการส าคัญที่สถาบันได๎รับมอบหมายจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. ให๎ด าเนินการมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการที่
ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ และเมื่อวันที่ ๑๐ 
พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบในหลักการที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอให๎มีการด าเนินโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะสูง เข๎ารับราชการ
และพัฒนาให๎เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐ มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ 
(Visionary Thinker) นักพัฒนา/วางแผน (Developer) และนักปฏิบัติ (Operator) ได๎อยํางสมดุล มี
ความสามารถเป็นผู๎น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการและการบริหารจัดการองค์การ  

เมื่อด าเนินการไปได๎ ๒ รุํนแล๎วได๎ท าการประเมินผลและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรี          
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑  มีมติอนุมัติในหลักการให๎ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู ๎ร ับผิดชอบ
ด าเนินการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํตํอไป ให๎เกิดความตํอเนื่อง และบังเกิดผลตํอ           
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การเปลี่ยนแปลงในระบบราชการปีละ ๑ รุํน รุํนละประมาณ ๖๐ คน เริ่มตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น
ต๎นไป และให๎เริ่มด าเนินการทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โดยให๎ส านักงาน ก.พ.ร. ท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณในเรื่องงบประมาณด าเนินการโครงการฯ  

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เรียกชื่อยํอวํา โครงการ นปร. ย่อมาจาก โครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (Public Service Executive Development Program: 
PSED) โดยผู๎ที่ผํานโครงการจะเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีความรู๎ ความสามารถ และมีสมรรถนะ
สูง เนื่องจากผํานการพัฒนาอยํางเป็นระบบทั้งการถํายทอดความรู๎จากวิทยากรที่มากด๎วยประสบการณ์ รวมถึง
การปฏิบัติราชการในหนํวยงานตํางๆ โดยการสอนงานของผู๎บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
พัฒนาให๎ นปร. เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐที่มีความสามารถ เป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ 
(Visionary  Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner)  และนักปฏิบัติ (Operator)  ได๎อยําง
สมดุล มีความสามารถเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นชํองทางใหมํในการดึงดูดบุคคล ที่มีความรู๎ ความสามารถสูงเข๎าสูํระบบราชการ เพ่ือพัฒนา
ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่เกํงและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครัน 
รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐตํอไป ในโครงการนี้
จัดให๎มีเวทีในการรวบรวม ถํายทอดองค์ความรู๎ และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐระหวํางผู๎บริหาร วิทยากร
ผู๎ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพ่ือให๎มีการบริหารองค์ความรู๎และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ทั้งความรู๎
ที่สั่งสมไว๎ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู๎ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพ่ือเสริมสร๎างขีดสมรรถนะในการ
บริหารภาครัฐของไทย 
 กลุํมเป้าหมายของผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาเพ่ือเป็นข๎าราชการ
ที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่สามารถเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐ จึงได๎
แบํงและก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ เป็น ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํมบุคคลผู๎เพ่ิงส าเร็จการศึกษา กลุํม
บุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หนํวยงาน หรือองค์การระหวํางประเทศ และกลุํมข๎าราชการ หรือเจ๎าหน๎าที่ของ
รัฐประเภทตํางๆ ซึ่ งต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาตั้ งแตํระดับปริญญาโทขึ้ นไปในสาขาวิชาใดๆ จาก
สถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตํางประเทศที่ได๎รับการรับรอง อายุไมํเกิน ๓๐ ปี บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร 
ส าหรับผู๎ที่จบปริญญาโท และหากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต๎องมีอายุไมํเกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ ในวันปิด
รับสมัคร   

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ จะได๎รับการบรรจุเป็นข๎าราชการ สังกัดส านักงาน ก.พ.ร. และพัฒนาเป็นระยะเวลา ๒๒ 
เดือน โดยจะได๎รับการพัฒนาความรู๎ ความสามารถ และศักยภาพ จากการเรียนรู๎ภาควิชาการสลับกับการฝึกปฏิบัติ
ราชการภายใต๎การดูแลของครูฝึกสอนงานที่เป็นหัวหน๎าหนํวยงานภาครัฐทั้งในสํวนกลาง สํวนภูมิภาค และตํางประเทศ 
ซึ่งได๎แกํ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู๎วําราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต และฝึกปฏิบัติราชการกับผู๎บริหารของหนํวยงาน
ภาคเอกชน ซึ่งโครงการนี้จะเน๎นการฝึกปฏิบัติราชการมากกวําการเรียนรู๎ทางวิชาการ จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให๎
ได๎รับประสบการณ์ตรง ตั้งแตํระดับพ้ืนที่จนกระทั่งระดับนานาชาติ และยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์
ระหวํางผู๎เข๎ารํวมโครงการด๎วยกัน และกับวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เมื่อผํานโครงการแล๎วจะได๎รับการจัดสรรไปปฏิบัติ
ราชการในหนํวยงานที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ตํอไป      
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แผนภาพที่ ๑ แสดงภาพรวมการด าเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 

 
 การติดตามและประเมินผลนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่ส าเร็จการศึกษาจากโครงการเมื่อไปปฏิบัติงาน
ในหนํวยงานตํางๆ แล๎ว โดยจะมีการติดตาม ๑ ครั้ง คือ เมื่อนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่ผํานการพัฒนาตาม
หลักสูตรเข๎าปฏิบัติงานในสํวนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ ๑๒ เดือนแล๎ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของข๎าราชการในโครงการฯ ตลอดจนติดตามการสนับสนุนของผู๎บริหารสํวน
ราชการในการเปิดโอกาสให๎ข๎าราชการได๎แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ด าเนินโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มาทั้งสิ้น ๙ รุํน มี นปร. ผํานโครงการแล๎วปฏิบัติราชการในหนํวยงานที่มีความส าคัญ                   
เชิงยุทธศาสตร์ จ านวน ๗ รุํน รวม ๒๕๐ คน และอยูํระหวํางเข๎ารํวมโครงการอีก ๒ รุํน จ านวน ๗๘ คน  

๒. โครงการฝึกอบรม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ ได๎ให๎บริการโครงการฝึกอบรม ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ 
เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก ส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการ ซึ่งเป็นโครงการตํอเนื่องจากการ
ด าเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่เป็นการจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร๎างและพัฒนา
ศักยภาพที่ปรึกษาด๎านการบริหารส าหรับหนํวยงานภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental)” ซึ่งได๎จัดการ
ฝึกอบรมให๎แกํข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ในสังกัดหนํวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบงานพัฒนาระบบราชการ  เพ่ือ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎าน
การพัฒนาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ระหวํางกัน ตลอดจนเรียนรู๎จาก
กรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ อีกทั้งเพ่ือเป็นการสํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการ
และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ท าหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาแนะน าด๎านการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการตําง ๆ เป็น
นักพัฒนาระบบราชการอยํางมืออาชีพได๎อีกด๎วย  

- โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลส าหรับผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม” 
เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได๎รํวมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) เพ่ือรํวมมือทางวิชาการ
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โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ได๎รับความรู๎พ้ืนฐานในหลักบรรษัทภิบาลในการด าเนิน
ธุรกิจเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมีมาตรฐานการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการ
สามารถน าองค์ความรู๎ พ้ืนฐานในหลักบรรษัทภิบาลไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจในการสร๎างขีด
ความสามารถทางการแขํงขันเพ่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและเพ่ือเป็นการรับรองวําผู๎ประกอบการที่ได๎ผํานการ
อบรมนั้นสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต๎องการใช๎บริการค้ าประกัน
โครงการผู๎ประกอบการรายใหมํของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ได ๎ 

- โครงการพัฒนาทักษะเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก ส านักงาน 
ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ท า
หน๎าที่เป็นที่ปรึกษาแนะน าด๎านการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการตําง ๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการ
อยํางมืออาชีพ เพ่ือเป็นการพัฒนา และเสริมสร๎างภาพลักษณ์ในการเป็นหนํวยงานหลักด๎านการพัฒนาระบบ
ราชการได๎อยํางบังเกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม พร๎อมทั้งมีขีดสมรรถนะด๎านการให๎ค าปรึกษา การให๎ค าแนะน า ใน
บริบทที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาระบบราชการ สามารถน าความรู๎ ทักษะไปประยุกต์ใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอการ
ชี้แจง ท าความเข๎าใจ  เสนอแนะและให๎ค าปรึกษา เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ แกํคณะรัฐมนตรีและสํวน
ราชการตํางๆ ได๎อยํางเหมาะสม และนําเชื่อถือ รวมถึงการพัฒนาทักษะด๎านการเป็นที่ปรึกษา ให๎กับข๎าราชการ
ส านักงาน ก.พ.ร.  เพ่ือให๎ข๎าราชการมีความรู๎ ความสามารถ ส าหรับการปฏิบัติหน๎าที่ในการเป็นที่ปรึกษาด๎าน
การพัฒนาระบบราชการ โดยมีการอบรมให๎ความรู๎ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ประสบการณ์ และการฝึกทดลอง
ปฏิบัติ 

 
๓. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา  

สถาบันได๎รับมอบหมายให๎ด าเนินโครงการวิจัยและที่ปรึกษาจากส านักงาน ก.พ.ร. เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมเผยแพรํการพัฒนาระบบราชการตามนโยบายมาตรการยุทธศาสตร์อยํางมีประสิทธิผล มี
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ทั้งในด๎านองค์ความรู๎
ในการบริหารงานภาครัฐ การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษในการเป็นผู๎น าการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงได๎ให๎ค าปรึกษาและบริการทางวิชาการแกํหนํวยงานภายนอก
อ่ืนๆ ที่น าไปสูํการพัฒนาการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตลอดจนสร๎างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และพัฒนาองค์การความรู๎ 
ให๎เกิดเครือขํายการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ซึ่งสํวนใหญํเป็นโครงการส าคัญในการชํวย
ผลักดันการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของส านักงาน ก.พ.ร. ดังนี้ 
 - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมรรถนะสูง เป็นโครงการที่ได๎รับ
มอบหมายจาก ส านักงาน ก.พ.ร. โดยมุํงด าเนินการสํงเสริมเพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ
ของหนํวยงานภาครัฐให๎มุํงไปสูํองค์การที่มีสมรรถนะสูง โดยจะด าเนินการปรับเกณฑ์และแนวทางการตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน และสํงเสริมสนับสนุนให๎สํวนราชการด าเนินการยกระดับ
และพัฒนาองค์การ โดยผํานเครือขํายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งสนับสนุนสํวนราชการ
สมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพ้ืนฐาน และสํงเสริมให๎สํวนราชการยกระดับการพัฒนาองค์การอยํางเป็นระบบ โดยปรับปรุงเกณฑ์และ
แนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน สํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการ
ยกระดับและพัฒนาองค์การ รวมถึงการสํงเสริมและสนับสนุนสํวนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ และเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเครือขํายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาองค์การของหนํวยงานภาครัฐ  
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- โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็น
โครงการที่สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร๎างความเป็นเลิศใน
การให๎บริการประชาชน โดยในข๎อที่ ๑.๑.๖ ระบุวํา “สํงเสริมให๎มีการน าระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐาน
การให๎บริการ (Service Level Agreement) มาใช๎ในภาครัฐ ซึ่งเป็นการก าหนดเงื่อนไขในการให๎บริการของ
หนํวยงานของรัฐที่มีตํอประชาชน โดยการก าหนดระดับการให๎บริการ ซึ่งครอบคลุมการก าหนดลักษณะ 
ความส าคัญ ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีที่การให๎บริการไมํเป็นไปตามที่ก าหนด” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสํงเสริมและผลักดันให๎หนํวยงานภาครัฐอ านวยความสะดวก
ให๎กับประชาชนได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

- โครงการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก ส านักงาน ก.พ.ร. โดยเป็นโครงการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด 
คําเป้าหมายและเกณฑ์การให๎คะแนนตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการให๎มีความสอดคล๎องกับแผนปฏิบัติ
ราชการของสํวนราชการ และจังหวัด รวมทั้งเพ่ือให๎การปฏิบัติราชการของสํวนราชการ และจังหวัดเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎
สํวนราชการสามารถจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเพ่ือให๎จังหวัด
สามารถจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  

- โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็น
โครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้เพ่ือให๎การปฏิบัติงานของหนํวยงานภาครัฐเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑ แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

 
นอกจากนั้น ยังมีหนํวยงานอื่นๆ ที่ได๎วําจ๎างให๎สถาบันด าเนินโครงการ ดังนี้ เชํน  

 - โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดระดับการพัฒนาของจังหวัดและกลุํมจังหวัด 
ตามที่ได๎จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด ฉบับแรกระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) ตามเป้าประสงค์
ของยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุํมจังหวัด ให๎มีเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาในการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดและ
กลุํมจังหวัด พร๎อมจัดท าการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหวํางจังหวัด  กลุํมจังหวัด และในภาพรวมของประเทศ
ด๎วยมาตรฐานเดียวกัน และเพ่ือพัฒนาบุคลากรของจังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎มีศักยภาพในการประเมินระดับ
การพัฒนาของจังหวัดและกลุํมจังหวัดด๎วยตนเอง อีกทั้งเพ่ือให๎การก ากับราชการในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตาม



              งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๖ 
 

นโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นไป อยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

- งานจ๎างที่ปรึกษาจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
เป็นโครงการจ๎างที่ปรึกษา โดยสถาบันฯได๎รับการวําจ๎างจากการประปานครหลวง เพ่ือให๎ด าเนินการจัดท า
ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ค๎นหา ระบุ 
จุดบอดขององค์กร ตอบสนองความท๎าทายและความได๎เปรียบเชิงกลยุทธ์ สร๎างความสมดุลให๎เกิดขึ้นระหวําง
ความท๎าทายและโอกาสขององค์กร ทั้งในระยะสั้ยและระยะยาว และเพ่ือยกระดับความสามารถขององค์กรใน
การปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงให๎ได๎อยํางรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล  

- โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความอุดมสมบูรณ์ในพ้ืนที่ทุํงราบเจ๎าพระยา โดยส านักงานสถิติ
แหํงชาติได๎วําจ๎างสถาบันฯ ด าเนินการทบทวนผลการศึกษาที่เกี่ยวข๎องกับความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ทุํงราบ
เจ๎าพระยาทั้งในอดีต และปัจจุบัน รวมถึงงบประมาณที่ได๎รับในพ้ืนที่นี้ ทั้งงบตามภารกิจ (Function) และ     
งบพัฒนาจังหวัด (Area) และศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ทุํงราบเจ๎าพระยา ทั้งในมิติตํางๆ 
เชํน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปริมาณน้ าฝน ภูมินิเวศ และภูมิวัฒนธรรม ที่เป็นลักษณะทางกายภาพ (พ้ืนที่ที่
ได๎รับผลจากน้ าทะเล และพ้ืนที่ที่ไมํได๎รับผลจากน้ าทะเล) โครงสร๎างพ้ืนฐาน  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต (อาชีพ)    
ความเชื่อ รวมถึงการบริหารจัดการในการใช๎ประโยชน์และผลกระทบจากน้ า/ดิน  ทั้งในภาคครัวเรือน  
การเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือก าหนดกลไกกระบวนการเชื่อมโยงบูรณการข๎อมูล และการติดตามผังสถิติทางการ 
รวมทั้งระบบน าเสนอข๎อมูลสถิติและสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ตามนโยบายระดับชาติที่ส าคัญ  และพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรด๎านสถิติขององค์กรภาครัฐ ให๎มีความเป็นมืออาชีพด๎านข๎อมูลสถิติและสารสนเทศตาม
นโยบายระดับชาติที่ส าคัญ และสร๎างวัฒนธรรมในการใช๎ข๎อมูลสถิติและสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับตํางๆ อีกด๎วย 

 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ก าหนดวําสํวนราชการเจ๎าสังกัดจะตั้งงบประมาณเพ่ืออุดหนุนหนํวยบริการรูปแบบพิเศษไมํได๎ เว๎นแตํเป็น
งบประมาณส าหรับคําตอบแทนหรือคําบริการในการใช๎บริการของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ หรือคําใช๎จํายใน
การลงทุนเริ่มแรก ซึ่งวิธีการคิดคําตอบแทนหรือคําบริการ ต๎องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังให๎ความ
เห็นชอบ และเพ่ือประโยชน์ในการสํงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ให๎ 
ก.พ.ร. รํวมมือกับสํวนราชการเจ๎าสังกัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ โดย
ก าหนดให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษจัดท ารายงานประจ าปีตามแบบแสดงรายงานประจ าปีหนํวยบริการรูปแบบ
พิเศษ ที่ ก.พ.ร. ก าหนดเสนอตํอสํวนราชการเจ๎าสังกัด และให๎สํวนราชการเจ๎าสังกัดจัดท าความเห็นประกอบ
รายงาน แล๎วรายงานตํอ ก.พ.ร.  ภายในหนึ่งร๎อยยี่สิบวันนับจากนับแตํวันสิ้นปีบัญชีทุกปี โดยก าหนดเป็นตัวชี้วัด
บังคับส าหรับสํวนราชการที่มีการจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ดังนั้น สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได๎จัดท ารายงานประจ าปี ๒๕๕๘ ฉบับนี้ ขึ้นตามที่ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได๎ก าหนดไว๎ โดยมีภาพรวมผล
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันฯ สรุปได๎ ดังนี้ 

 
๑. สถาบันฯ มีรายได้จากผลการด าเนินงานให้บริการด้านวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จ านวน ๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ บาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ ๑๘.๔๔ โดยแหล่งที่มาของรายได้ 
ประกอบด้วยโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) โครงการฝึกอบรม และ



              งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๗ 
 

โครงการวิจัยและที่ปรึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการที่ได้         
ลงนามข้อตกลงการใช้บริการและการให้บริการหรือสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๒. สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๑๔๖,762,269.66 
บาท เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว ร้อยละ 3.80  

๓. สถาบันฯ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จํายจากการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน 
30,359,504.93 บาท ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังมีคําใช๎จํายที่ไมํเกิดจากการด าเนินงานในประเภทคําใช๎จําย
ในการจัดกิจกรรมโดยใช๎เงินรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสะสมตามมติคณะกรรมการอ านวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. อีกเป็นจ านวนเงิน ๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓ บาท  
ท า ให๎ สถาบันฯ มี รายได๎สู งกวํ าคํ า ใช๎ จํ ายสุทธิประจ าปี งบ ประมาณ พ.ศ .  ๒๕๕๘ ทั้ งสิ้ น 
28,975,592.60 บาท  
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 ๘ 
 

ส่วนที่ ๒ 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

 
ชื่อหน่วยงาน   สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๒๐ หมูํ ๓ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น ๑ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษาฯ ถนนแจ๎งวัฒนะ แขวงทุํงสองห๎อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๓-๗๙๐๘   
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๗๙๐๙ 
เว็บไซต์ http://www.igpthai.org 
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 ๙ 
 

 

(๑) ลักษณะการประกอบการ 

 
๑.๑ ความเป็นมา 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหนํวยงานกลางซึ่งมี
บทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ ได๎จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion)  ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการแปลงสภาพหนํวยงานในส านักงาน ก.พ.ร. มาเป็นสถาบันสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กร
รูปแบบอ่ืนที่มิใช๎สํวนราชการตามนัยมาตรา 16 แหํงกฎหมายระเบียบบริหาราชการแผํนดิน พ.ศ. 2545      
โดยเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการก ากับดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. โดย
มีหน๎าที่ในการให๎บริการทางวิชาการแกํส านักงาน กพ.ร.เป็นหลัก และสํวนราชการอ่ืน หนํวยงานของรัฐและ
เอกชน เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  โดยอาศัยการสร๎าง
เครือขํายความรํวมมือของภาคการศึกษา  หนํวยงานของรัฐและหนํวยงานเอกชนทั้งในและตํางประเทศเพ่ือ
น ามาพัฒนาเป็นองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหมํ 

 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

วัตถุประสงค์หลักของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  ได๎แกํ 
๑. เพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
๒. เพ่ือสํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือ

เสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
๓. เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือ

เสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษท่ีมีความเป็นเลิศ  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ท าหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน” 

 
พันธกิจ 

พันธกิจหลักของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎แกํ 
๑. เป็นผู๎น าในเรื่ององค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
๒. ท าการวิจัยด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
๓. พัฒนาความพร๎อมของบุคลากร เครื่องมือ ระบบ และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด๎านการ

พัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
๔. ถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
๕. เป็นแหลํงอ๎างอิงเฉพาะด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
๖. สร๎างเครือขํายด๎านการพัฒนาระบบราชการ 
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 ๑๐ 
 

๑.๒ โครงสร้างรายได้ 
 

 แหลํงที่มาของรายได๎ในการด าเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ มาจากการให๎บริการทาง
วิชาการ ทั้งด๎านงานวิจัยและพัฒนา การให๎ค าปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี แกํส านักงาน ก.พ.ร และสํวน
ราชการอ่ืน หนํวยงานภาครัฐและเอกชน โดยส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัดจะก าหนดเป้าหมาย
ปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎งให๎สถาบันทราบลํวงหน๎าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  

   ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันฯ มีผลประกอบการด๎านการเงิน ดังนี้ 

รายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ  
 

ประเภทบริการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ร้อยละ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง   

% 
โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 
(นปร.) 

๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐ ๒๘.๒๑ ๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐ ๒๗.๕๗ ลดลง ๒.๒๕ 

โครงการฝึกอบรม ๑๓,๙๘๙,๖๐๐.๐๐ ๙.๔๐ ๑๒,๔๕๑,๙๐๐.๐๐ ๘.๓๖ ลดลง ๑๐.๙๙ 

โครงการวิจัย และที่ปรึกษา ๙๒,๔๒๕,๘๖๘.๐๐ ๖๒.๐๗ ๑๒๒,๒๗๓,๕๔๗.๐๐ ๘๒.๑๒ เพ่ิมข้ึน ๓๒.๒๙ 

รายได๎อ่ืน* ๔๗๘,๖๒๐.๘๖ ๐.๓๒ ๑,๓๔๐,๗๔๗.๙๒ ๐.๙๐ เพ่ิมข้ึน ๑๘๐.๑๓ 

รวม ๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ ๑๐๐ ๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙ ๑๐๐ เพิ่มข้ึน ๑๘.๙๖ 

 
ตารางที่ ๑ แสดงรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 

 
จากตารางที่  ๑ แสดงให๎เห็นถึงรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ เปรียบเทียบระหวําง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ พบวําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ มีรายได๎
เพ่ิมขึ้น ๒๘.๒๓  ล๎านบาท หรือเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คิดเป็นร๎อยละ ๑๘.๙๖  โดยมีรายได๎
เพ่ิมข้ึนจากโครงการวิจัยและที่ปรึกษา คิดเป็นร๎อยละ ๓๒.๒๙ รายได๎อ่ืน คิดเป็นร๎อยละ ๑๘๐.๑๓ สํวนรายได๎ที่
ลดลงมาจากโครงการฝึกอบรม คิดเป็นร๎อยละ ๑๐.๙๙ และโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 
(นปร.) คิดเป็นร๎อยละ ๒.๒๕ 

 
 
 
 

 
 

                                                 
* รายได้อื่นมีท่ีมาจากดอกเบี้ยเงินฝาก  
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 ๑๑ 
 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันฯ 
 

หมวด 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ร้อยละ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ร้อยละ 
เพิ่มขึ้น/ลดลง  

% 

คําใช๎จํายบุคลากร ๖,๓๙๘,๕๒๙.๑๔ ๔.๕๒๕ ๗,๐๓๖,๖๗๓.๘๙ 4.795 เพิ่มข้ึน ๙.๙๗๓ 

คําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรม ๑๓๒,๔๓๕,๙๘๐.๗๔ ๙๓.๖๖๖ 137,105,801.75 93.420 เพิ่มข้ึน 3.526 

คําใช๎จํายในการเดินทาง ๓,๗๕๖.๐๐ ๐.๐๐๓ ๖,๐๓๔.๐๐ ๐.๐๐4 เพิ่มข้ึน ๖๐.๖๕๐ 

คําใช๎สอยและคําวัสดุ ๘๑๖,๘๑๙.๖๒ ๐.๕๗๘ ๘๔๘,๒๐๘.๕๖ ๐.578 เพิ่มข้ึน ๓.๘๔๓ 

คําสาธารณูปโภค ๑๒๙,๗๗๔.๙๘ ๐.๐๙๒ ๑๔๕,๙๐๖.๑๗ ๐.099 เพิ่มข้ึน ๑๒.๔๓๐ 

คําใช๎สอยอ่ืน ๑,๒๓๒,๕๖๙.๓๓ ๐.๘๗๒ ๑,๓๒๘,๓๙๑.๗๗ ๐.๙05 เพิ่มข้ึน ๗.๗๗๔ 

คําเสื่อมราคา คําตัดจ าหนําย 
และคําจ าหนํายครุภัณฑ ์

๓๗๓,๗๘๘.๕๐ ๐.๒๖๔ 291,253.52 ๐.198 ลดลง 22.081 

คําใช๎จํายอื่น - - - - - 

รวม ๑๔๑,๓๙๑,๒๑๘.๒๘ ๑๐๐.๐๐๐ 146,762,269.66 ๑๐๐.๐๐๐ เพิ่มขึ้น 3.799 

ตารางที่ ๒ แสดงคําใช๎จํายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ 
 

จากตารางที่ ๒ แสดงถึงคําใช๎จํายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – 
๒๕๕๘ พบวํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คําใช๎จํายด๎านการฝึกอบรมยังคงมีสัดสํวนสูงสุด คือ มีสัดสํวนร๎อย
ละ ๙3.420 รองลงมาได๎แกํ คําใช๎จํายบุคลากร คําใช๎สอยและคําวัสดุ คําใช๎สอยอ่ืนๆ คําเสื่อมราคา คําตัด
จ าหนํายและคําจ าหนํายครุภัณฑ์ คําสาธารณูปโภค และคําใช๎จํายในการเดินทาง ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมาพบวํา สถาบันฯ มีคําใช๎จํายในการเดินทางเพ่ิมขึ้นสูงสุดร๎อยละ 
๖๐.๖๕๐ รองลงมาได๎แกํ คําสาธารณูปโภค คําใช๎จํายบุคลากร คําใช๎สอยอ่ืน คําใช๎สอยและคําวัสดุ และคําใช๎จํายด๎าน
การฝึกอบรม ตามล าดับ ส าหรับคําใช๎จํายที่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕7 ได๎แกํ คําเสื่อมราคา คําตัด
จ าหนําย และคําจ าหนํายครุภัณฑ์ ซึ่งลดลงคิดเป็นร๎อยละ 22.081 

เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายได๎
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร๎อยละ 18.96 และเมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนคําใช๎จํายในการด าเนินงาน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีคําใช๎จํายเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ร๎อยละ 3.799  
 นอกจากนี้ สัดสํวนรายได๎ของสถาบันฯ แตํละบริการ ระหวํางเดือนตุลาคม ๒๕๕3 ถึง เดือนกันยายน 
๒๕๕๘ สามารถสรุปสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานดังปรากฏในตารางที่ ๓ และ แผนภาพที่ ๒ 
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หนํวย : บาท 

ประเภทบริการ 

ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

๑. โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ 

๒๗,๒๒๖,๓๗๐.๐๐ ๓๒.๑๒ ๑๙,๔๒๙,๑๑๖.๐๐ ๒๐.๑๒ 
 

๓๗,๐๐๗,๖๐๙.๐๐ 
 

๓๒.๗๖ ๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐ ๒๘.๒๑ ๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐ ๒๓.๑๘ 

๒. โครงการฝึกอบรม ๒๓,๓๑๑,๕๙๗.๐๐ ๒๗.๕๐ ๑๖,๙๒๘,๓๙๘.๗๕ ๑๗.๕๓ ๘,๗๙๓,๖๐๐.๐๐ ๗,๗๙ ๑๓,๙๘๙,๖๐๐.๐๐ ๙.๔๐ ๑๒,๔๕๑,๙๐๐.๐๐ ๗.๐๓ 

๓. โครงการวิจัยและที่
ปรึกษา 

๓๓,๕๐๗,๐๙๙.๐๐ ๓๙.๕๒ ๕๙,๗๑๓,๗๐๔.๗๓ ๖๑.๘๓ ๖๖,๗๖๖,๐๗๓.๒๕ ๕๙.๑๑ ๙๒,๔๒๕,๘๖๘ ๖๒.๐๗ ๑๒๒,๒๗๓,๕๔๖.๖๗ ๖๙.๐๓ 

๔. รายได๎อื่นๆ ๗๒๖,๓๕๘.๐๖ ๐.๘๖ ๕๐๐,๔๘๘.๔๔ ๐.๕๒ ๓๘๒,๒๖๗.๘๗ ๐.๓๔ ๔๗๘,๖๒๐.๘๖ ๐.๓๒ ๑,๓๔๐,๗๔๗.๙๒ ๐.๗๖ 

รวม ๘๔,๗๗๑,๔๒๔.๐๖ ๑๐๐.๐๐ ๙๖,๕๗๑,๗๐๗.๙๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙ ๑๐๐.๐๐ 

ตารางที่ ๓ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทบริการ 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  ๑๓ 

 

สัดสํวนรายได๎สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558 

 
แผนภาพที่ ๒  แสดงสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทบริการ 

 

เมื่อเปรียบเทียบรายได๎ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น 
พบวํารายได๎รวมของสถาบันฯ เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ คิดเป็นร๎อยละ ๑๘.๙๖ โดยประเภท
รายได๎ที่เพ่ิมจากปีที่ผํานมา ได๎แกํ รายได๎จากโครงการวิจัยและที่ปรึกษา และรายได๎อ่ืนๆ ซึ่งมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 
ร๎อยละ ๓๒.๒๙ และ ๑๘๐.๑๓ ตามล าดับ สํวนรายได๎ที่ลดลงจากปีที่ผํานมา ได๎แกํ โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) และรายได๎โครงการฝึกอบรม ซึ่งมีรายได๎ลดลงร๎อยละ ๒.๒๕ และ ๑๐.๙๙ 
ตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 1 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแหลํงที่มาของรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ สามารถจ าแนกได๎เป็น 
๒ กลุํมตามประเภทผู๎รับบริการ ได๎แกํ รายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานต๎นสังกัด คือ ส านักงาน ก.พ.ร. และ
รายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ ๔ และแผนภาพที่ ๓ 

ร๎อยละ 

ประเภทบริการ 
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หนํวย : บาท 

แหล่งที่มาของ
รายได้ 

ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ รายได้ ร้อยละ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

หน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน ก.พ.ร) 

โครงการ นปร. ๕๔,๙๘๔,๖๖๐.๐๐  ๒๗,๒๒๖,๓๗๐.๐๐  ๑๙,๔๒๙,๑๑๖.๐๐  ๓๗.๐๐๗,๖๐๙.๐๐  ๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐  ๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐  

โครงการ
ฝึกอบรม 

-  -  ๔,๔๙๐,๑๐๐.๗๕  ๑,๐๙๔,๗๒๔.๒๕  ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐  ๓,๐๒๔,๐๕๐.๐๐  

โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา 

๑๗,๗๘๘,๙๗๙.๐๐  ๑๑,๔๒๐,๕๓๙.๐๐  ๘,๒๑๔,๔๑๘.๐๐  ๔๕,๑๐๒,๕๕๙.๐๐  ๔๔,๔๓๙,๐๖๘.๐๐  ๗๐,๗๓๔,๖๔๖.๖๗  

รวม ๗๒,๗๗๓,๖๓๙.๐๐ ๖๘.๘๔ ๓๘,๖๔๖,๙๐๙.๐๐ ๔๕.๙๘ ๓๒,๑๓๓,๖๙๗.๗๕ ๓๓.๔๕ ๘๓,๒๐๔,๘๙๒.๒๕ ๗๓.๙๒ ๘๘,๘๓๑,๖๒๓.๐๐ ๕๙.๘๕ ๑๑๔,๘๑๔,๒๗๖.๖๗ ๖๕.๓๒ 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
โครงการ
ฝึกอบรม 

๑๒,๒๘๒,๓๓๐.๐๐  ๒๓,๓๑๑,๕๙๗.๐๐  ๑๒,๔๓๘,๒๙๘.๐๐  ๗,๖๙๘,๘๗๕.๗๕  ๑๑,๕๙๙,๖๐๐.๐๐  ๙,๔๒๗,๘๕๐.๐๐  

โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา 

๒๐,๖๕๓,๑๙๐.๐๐  ๒๒,๐๘๖,๕๖๐.๐๐  ๕๑,๔๙๙,๒๒๓.๗๓  ๒๑,๖๖๓,๕๑๔.๒๕  ๔๗,๙๘๖,๘๐๐.๐๐  ๕๑,๕๓๘,๙๐๐.๐๐  

รวม ๓๒,๙๓๕,๕๒๐.๐๐ ๓๑.๑๖ ๔๕,๓๙๘,๑๕๗.๐๐ ๕๔.๐๒ ๖๓,๙๓๗,๕๒๑.๗๓ ๖๖.๕๕ ๒๙,๓๖๒,๓๙๐.๐๐ ๒๖.๐๘ ๕๙,๕๘๖,๔๐๐.๐๐ ๔๐.๑๕ ๖๐,๙๖๖,๗๕๐.๐๐ ๓๔.๖๘ 

รวมทั้งสิ้น 
๑๐๕,๗๐๙,๑๕๙.๐

๐ 
๑๐๐.๐๐ ๘๔,๐๔๕,๐๖๖.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๖,๐๗๑,๒๑๙.๔๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๒,๕๖๗,๒๘๒.๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๘,๔๑๘,๐๒๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ 

 
ตารางที่ ๔ สัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา 

 
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

           15 
 

 

 
 

แผนภาพที่ ๓ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
แหลํงที่มาของรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได๎มาจาก

การให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อยละ ๖๕.๓๒ และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอ่ืนๆ          
คิดเป็นร๎อยละ ๓๔.๖๘ โดยพบวํา สัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา
จากโครงการฝึกอบรม และโครงการวิจัยและที่ปรึกษา แตํโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 
(นปร.) มีสัดสํวนรายได๎ลดลง ในขณะที่รายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอ่ืนๆ มีสัดสํวนที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผํานมาจากโครงการวิจัยและที่ปรึกษา แตํโครงการฝึกอบรมมีสัดสํวนรายได๎ลดลง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หนํวยงานอ่ืนๆ ได๎วําจ๎างให๎สถาบันฯ ด าเนินโครงการเพ่ิมมากขึ้นจากปีที่แล๎ว แตํบุคลากรที่มีจ ากัดและต๎อง
ให๎บริการแกํหนํวยงานต๎นสังกัด (ส านักงาน ก.พ.ร.) และหนํวยงานภายนอกที่เพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งในอนาคต 
สถาบันฯ มีความจ าเป็นต๎องมีการปรับโครงสร๎างให๎เหมาะสม มีอัตราก าลังให๎เพียงพอ และมีศักยภาพสามารถ
รองรับปริมาณงานที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ตลอดจนสามารถขยายการบริการไปยังหนํวยงาน
ภายนอกมากขึ้น  
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๑.๓ เป้าหมายการด าเนินงาน 

สถาบันฯ มีเปา้หมายการด าเนินงานที่มุํงหวัง ใน ๓-๕ ปีข๎างหน๎า ที่จะปรับตัวไปสูํการเป็น Excellent 
Center เพ่ือสํงเสริมให๎ประเทศไทยมีหนํวยงานที่มีลักษณะเป็น Good Governance Excellent Center ที่
จะสํงเสริมให๎การพัฒนาระบบราชการไทยมีการน าหลักการหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และหลัก          
ธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญของทุกองค์กร ที่จะท าให๎การบริหาร
จัดการองค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี มีระบบ มีความโปรํงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน มีความคลํองตัว ทันตํอสถานการณ์ ท าให๎การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สถาบันฯ จึงได๎วางเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีคุณสมบัติที่จะเป็น Good 
Governance Excellent Center ของประเทศไทยได๎ และต๎องพัฒนาการหารายได๎ให๎ครอบคลุมคําใช๎จํายใน
การบริหารจัดการเพ่ือเป็น Center of Excellence ด๎าน Good Governance ของประเทศไทย และเป็น 
SDU ต๎นแบบในการให๎บริการด๎าน Good Governance ที่จะชํวยสํงเสริมและด าเนินการให๎เกิดความรํวมมือ
ระหวํางหนํวยงานภาครัฐ กับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือพัฒนาเรื่อง Good Governance ในแตํ
ละภาคสํวนให๎ดีขึ้น  

๒) สถาบันฯ ได๎วางเป้าหมายที่จะต๎องมีการพัฒนานวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ และรูปแบบการ
บริการให๎เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพ่ือให๎ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร๎าง และบุคลากร ให๎พร๎อมรองรับการ
เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศไทย  

๓) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพ่ือ
น าเสนอตํอส านักงาน ก.พ.ร. และหนํวยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อจัดตั้งเป็นโครงการในอนาคต พัฒนาบุคลากรด๎าน
วิชาการให๎เป็นผู๎เชี่ยวชาญ สหสาขาวิชา จัดท าฐานข๎อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด๎านการพัฒนา
ระบบราชการ สร๎างเครือขํายกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี เพ่ือถํายทอดให๎กับหนํวยงานวิจัยพัฒนาจากกลุํมนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต๎น 

๔) การพัฒนาด๎านประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ เพ่ือสํงเสริมให๎เป็นที่รู๎จักในทุกภาคสํวน เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นผู๎รับผิดชอบหลักด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศ โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูล E-library และเวปไซต์ Best Practices เผยแพรํผลงานด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของ
สถาบันฯ ให๎เป็นที่รู๎จัก สร๎างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให๎กลุํมลูกค๎าเป้าหมายและหนํวยงานภายนอกได๎รับรู๎
วําเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศไทย และเพ่ิมชํองทางการ
ประชาสัมพันธ์หนํวยงาน 

๕) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ให๎เกิดการบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตํอการ
ให๎บริการเพื่อรักษาผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํและดึงดูดกลุํมนักวิจัยที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให๎น างานโครงการมา
ผํานสถาบันฯ เพ่ิมมากขึ้น ด๎วยการปรับปรุงระเบียบและข๎อปฏิบัติในการท างาน พัฒนาโครงสร๎างองค์กร 
คําตอบแทน และเตรียมพร๎อมบุคลากรให๎มีความคลํองตัวในการท างานเพ่ือรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ  พัฒนา
ความคลํองตัวในการท างานให๎มากขึ้น แก๎ปัญหาระเบียบด๎านการเงินและการพัสดุ จัดหาแหลํงเงินทุนในการ
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วิจัยพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด๎านการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีใหมํๆ ในอนาคตตํอไป 
 
๑.๔ ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของส านักงาน ก.พ.ร. 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและบทบาทของส านักงาน ก.พ.ร. 
การปฏิรูประบบราชการขนานใหญํในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เริ่มต๎นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการ ท าให๎มีการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายวําด๎วยระเบียบ
บริหารราชการแผํนดินและกฎหมายวําด๎วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีผลบังคับใช๎มาตั้งแตํวันที่ ๓ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต๎นมา โดยเฉพาะการน าหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
(Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหมํ (New Public Management) เข๎ามาประยุกต์ใช๎
ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏใน  มาตรา ๓/๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผํนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีหลักการส าคัญคือ การบริหารราชการแผํนดินต๎องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ด ี โดยเฉพาะอยํางยิ่งให๎ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน การมีสํวนรํวมของ
ประชาชน การเปิดเผยข๎อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกลําว จึง ได๎มีการประกาศใช๎  
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให๎สํวนราชการ
และข๎าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐/๑ ในการ
ปฏิบัติราชการของสํวนราชการภายในกรม ถ๎าการปฏิบัติราชการใดของสํวนราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการ
ให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วยและหากแยกการบริหารออกเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษจะ
บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ ยิ่งขึ้น สํวนราชการดังกลําว โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการ
ปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใชํเป็นสํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตํ
อยูํในก ากับของสํวนราชการดังกลําวก็ได๎ ทั้งนี้ ให๎เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ให๎หนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษ มีหน๎าที่ปฏิบัติงานให๎กับสํวนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก 
และสนับสนุนภารกิจอ่ืนของสํวนราชการดังกลําวตามที่ได๎รับมอบหมาย และอาจให๎บริการแกํสํวนราชการอ่ืน 
หนํวยงานของรัฐหรือเอกชน แตํต๎องไมํกระทบกระเทือนตํอภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์แหํงการจัดตั้ง  

การจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ แตํเดิมอาศัยอ านาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๑ (๘)               
แหํง พ.ร.บ.ระเบียบราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยการวางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ
บริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ตํอมาเพ่ือให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษเป็นหนํวยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได๎บัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษไว๎ในมาตรา ๔๐/๑ โดยให๎สํวนราชการภายในกรมที่มีลักษณะเป็นงาน
ให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วย และหากแยกงานบริหารออกเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
แล๎ว จะชํวยให๎บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดียิ่งขึ้น สํวนราชการ
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ดังกลําวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษซึ่งมิใชํเป็นสํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตํอยูํในก ากับของสํวนราชการก็ได๎ 

ประกาศ ก.พ.ร. เรื่องการแปลงสภาพของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ได๎มีการพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดโครงสร๎าง
องค์กรรูปแบบที่ไมํใชํสํวนราชการ : หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ โดยการด าเนินงานของสถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีภารกิจเก่ียวกับการให๎บริการส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์แกํการให๎บริการสาธารณะได๎อยํางกว๎างขวาง กํอให๎เกิดความคลํองตัว คุ๎มคํา และสามารถลด
คําใช๎จํายภาครัฐลงได๎ ตลอดจนสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ พัฒนาความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

ในการขับเคลื่อนและผลักดันให๎ระบบราชการบรรลุตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑ แหํง
พระราชบัญญัติดังกลําว  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาระบบราชการให๎ด าเนินไปอยํางตํอเนื่องและบังเกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได๎จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ อันประกอบด๎วย ยุทธศาสตร์ ๗ ประการ  
ได๎แกํ 

๑) การสร๎างความเป็นเลิศในการให๎บริการประชาชน 
๒) การพัฒนาองค์การให๎มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
๔) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
๕) การสํงเสริมระบบการบริหารกิจการบ๎านเมืองแบบรํวมกัน ระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 
๖) การยกระดับความโปรํงใสและสร๎างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผํนดิน 
๗) การสร๎างความพร๎อมของระบบราชการไทยเพื่อเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 

ทั้งนี้ เพ่ือให๎สามารถบรรลุเป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย ๓ ประการ 
กลําวคือ (๑) สร๎างความเชื่อถือไว๎วางใจ (Trustworthy) (๒) พัฒนาสุขภาวะ (Healthy) (๓) มุํงสูํความยั่งยืน 
(Sustainable) 

 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและบทบาทของสถาบันฯ 

พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารราชการให๎มีเป้าหมายหลัก ๗ ประการ ได๎แกํ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) 
เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไมํมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสํวนราชการให๎ทันตํอสถานการณ์ (๖) ประชาชน
ได๎รับความสะดวก ตอบสนองความต๎องการ และ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยํางสม่ าเสมอ 

ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. มีความจ าเป็นที่จะต๎องมีหนํวยงานที่ท าหน๎าที่สนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือให๎สํวนราชการตํางๆ มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎ านเมืองที่ดี ทั้ ง ในด๎าน
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องค์ความรู๎ ในการบริหารงานภาครัฐ  การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษ
ในการเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การให๎ค าปรึกษา วิจัยและพัฒนา
รูปแบบ มาตรการ และเครื่องมือการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนา
เครือขํายการแลกเปลี่ยน เรียนรู๎ ในการเสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่งสถาบันสํง เสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มีบทบาทในการสนับสนุนตํอภารกิจของส านักงาน ก.พ.ร. ดังกลําวมาโดย
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผํานมา  

 

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

เพ่ือให๎การด าเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปโดยมีทิศทางที่ชัดเจน โปรํงใส สามารถติดตาม
ตรวจสอบวัดผลได๎ และมีความสอดคล๎องกับทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร. สถาบันฯ ได๎ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนานวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ และรูปแบบการบริการให๎เป็นศูนย์ความเป็น
เลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพ่ือให๎ประเทศไทย
มีการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

                 กลยุทธ์ ๑)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร๎าง และบุคลากร ให๎พร๎อมรองรับการเป็นศูนย์  
                                        ความเป็นเลิศ ในด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศไทย 
 ๒) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี  เพ่ือน าเสนอต่อส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ เพ่ือ
จัดตั้งเป็นโครงการในอนาคต 

 ๓) พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสหสาขาวิชา 
 ๔) จัดท าฐานข้อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการพัฒนาระบบ

ราชการ 
 ๕) สร้างเครือข่ายกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร 
 ๖) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือถ่ายทอดให้กับหน่วยงาน

วิจัยพัฒนาจากกลุ่มนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต้น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ เพ่ือให๎เป็นที่รู๎ จักจากทุกภาคสํวน เพ่ือ 
สนับสนุนการเป็นผู๎รับผิดชอบหลักด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศ 

                 กลยุทธ์ ๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูล E-library และเวปไซต์ Best Practices 
 ๒) เผยแพร่ผลงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จัก 
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 ๓) สร้างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและหน่วยงานภายนอก
ได้รับรู้ว่าเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีชั้นน าของ
ประเทศไทย 

 ๔) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ให๎เกิดการบูรณาการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพตํอการให๎บริการเพ่ือรักษาผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํและดึงดูดกลุํมนักวิจัยที่
เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให๎น างานโครงการมาผํานสถาบันฯ เพ่ิมมากข้ึน 

                  กลยุทธ์ ๑) ปรับปรุงระเบียบและข้อปฏิบัติ ในการท างาน พัฒนาโค รงสร้างองค์กร 
ค่าตอบแทน และเตรียมพร้อมบุคลากรให้มีความคล่องตัวในการท างานเพ่ือ
รองรับศูนย์ความเป็นเลิศ 

 ๒) แยกบทบาทคณะกรรมการอ านวยการฯและการบริหารภายในให้ชัดเจน เพ่ือเพ่ิม
ความคล่องตัวในการท างานให้มากขึ้น 

 ๓) แก้ปัญหาระเบียบด้านการเงินและการพัสดุ 
 ๔) จัดหาแหล่งเงินทุนในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ใหม่ๆ ในอนาคต และการบริหารจัดการ 

 สถาบันได๎ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับทิศทางการด าเนินงานของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายใต๎ความเชื่อมโยงกับทุกมิติทั้ง ๔ มิติ เพ่ือน าไปสูํผลลัพธ์ที่ต๎องการที่จะแสดงทิศทางและ
การเชื่อมโยงเป้าหมายตํางๆ ของสถาบันในแตํละด๎านได๎อยํางเป็นรูปธรรม และถํายทอดกลยุทธ์ไปสูํบุคลากร
ของสถาบันให๎มีความเข๎าใจได๎อยํางชัดเจน ที่จะท าให๎ทั้งผู๎บริหารและบุคลากรสามารถน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ให๎เกิดผลได๎อยํางแท๎จริง (แผนภาพที่ ๔) ดังนี้ 

๑) มิตด๎ิานการพัฒนาองค์กร ประกอบด๎วยการพัฒนาระบบบริหาร โดยการจัดหาเครือขําย
พันธมิตรที่ปรึกษาและพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะของคณะที่ปรึกษาและผู๎ปฏิบัติงาน
ประจ า การพัฒนากระบวนการ โดยการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ติดตามผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศูนย์การจัดการความรู๎สนับสนุน
การสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี การพัฒนาความเป็นอิสระ โดยการระดมทุนจัดตั้งองค์กรที่
สนับสนุนสํงเสริมการพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตลอดจนพัฒนาการปรับปรุงโครงสร๎างองค์กร
และบุคลากรเพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ 

๒) มิติด๎านกระบวนการภายใน ประกอบด๎วยการพัฒนาระบบราชการ โดยสนับสนุน
ส านักงาน ก.พ.ร. ในการให๎บริการทางวิชาการ การทดลองนวัตกรรมทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การให๎ค าปรึกษาการพัฒนาองค์การ โดยรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนในการ
วิจัยและพัฒนาให๎ค าปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎าน Good 
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Governance โดยการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎แบบมาตรการและเครื่องมือการบริหารที่เป็นนวัตกรรมใน
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี การสร๎างประชาคมเครือขํายด๎าน Good Governance โดยการพัฒนา
เครือขํายความรํวมมือในการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองให๎เป็นสถาบันทางสังคม การพัฒนารูปแบบ
การบริหารหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ โดยพัฒนาและเผยแพรํความรู๎และตัวอยํางประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดตั้งและบริหารงานหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ 

๓) มิติด๎านคุณภาพ ประกอบด๎วยการให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. โดยริเริ่มนวัตกรรม
ทางการบริหารและสํงเสริมเผยแพรํการพัฒนาระบบราชการตามนโยบายมาตรการยุทธศาสตร์อยํางมี
ประสิทธิผล สํวนราชการที่รับบริการ ได๎รับค าปรึกษาและบริการทางวิชาการที่น าไปสูํการพัฒนาการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี มีนวัตกรรมในการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ได๎
เผยแพรํและน าไปสูํการยกระดับการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ก.พ.ร.ขอ งสํวน
ราชการ มีเวทีส าหรับประชาคมผู๎ปฏิบัติและเครือขํายการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี หนํวยให๎บริการรูปแบบพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  เผยแพรํผลงานด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
และพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ   

๔) มิติด๎านประสิทธิผลที่ท าให๎การพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในสํวนราชการ
ด าเนินการได๎ส าเร็จลุํลํวงตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว๎ ตลอดจนท าให๎ระบบบริหารราชการแผํนดินของ
ประเทศไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและสร๎างประโยชน์สุขให๎เกิดกับประชาชน  
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แผนภาพที่ ๔ แสดงแผนที่ยุทธศาสตร์ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
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ตารางที่ ๕ แสดงโครงการที่ด าเนินการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของส านักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน 

ก.พ.ร. 
แผนงานโครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร๎าง
ความเป็นเลิศในการให๎บริการ
ประชาชน 

(1) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎           
สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดัน และสนับสนุนให๎หนํวยงานภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยยึดความ
ต๎องการของผู๎รับบริการเป็นศูนย์กลาง และสร๎างความเชื่อมันในการแขํงขันของประเทศ และเพ่ือให๎การปฏิบัติงานของหนํวยงานภาครัฐมี
คุณภาพมาตรฐานที่ชัดเจน 

(2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ 
ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงคโ์ครงการเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการงานให๎บริการของหนํวยงานของรัฐให๎เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือสํงเสริมการปฏิบัติงานภาครัฐให๎เป็นไป
เพ่ือประโยชน์และอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การ
พัฒนาองค์การให๎มีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย บุคลากรมีความเป็น
มืออาชีพ 

 

(๑) โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘            
เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางการตรวจ
รับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน สํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการยกระดับและพัฒนาองค์กร เ สริมสร๎างความ
เข๎มแข็งให๎กับเครือขํายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาองค์การของหนํวยงานภาครัฐ และยัง
สํงเสริมสนับสนุนสํวนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๒) โครงการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะด๎านการเป็นที่ปรึกษา ให๎กับข๎าราชการส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือให๎ข๎าราชการมีความรู๎ความสามารถ   
ส าหรับการปฏิบัติหน๎าที่ในการเป็นที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาระบบราชการ โดยโครงการจะมีการอบรมให๎ความรู๎ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ์ การฝึกทดลองปฏิบัติให๎กับข๎าราชการส านักงาน ก.พ.ร. 

(3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จ านวน ๓ รุํน ได๎แกํ รุํนที่ ๗ รุํนที่ ๘ และรุํนที่ ๙ มีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมของแตํละรุํน ๒๒ เดือน ผู๎เข๎ารับการอบรมประกอบด๎วย ๓ กลุํม ได๎แกํ กลุํมบุคคลผู๎เพ่ิงส าเร็จการศึกษา กลุํมบุคคลจากภาคเอกชน 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 24 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

แผนงานโครงการ 

หนํวยงานหรือองค์การระหวํางประเทศ และกลุํมข๎าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่มีคุณสมบัติ
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง(Change Leader) โดยสามารถเป็นได๎ทั้งนักคิด
ที่มีวิสัยทัศน์(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer& Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อยํางสมดุล รวมถึงพัฒนา
ผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎สามารถเป็นผู๎น าในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการ
องค์การ การน ายุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสูํการปฏิบัติให๎บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นผู๎น านวัตกรรม (Innovation) ด๎านการบริหารใหมํๆ   
มาพัฒนาหนํวยงานภาครัฐที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให๎มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยไปสูํระดับการแขํงขันในเวที
โลกเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอยํางแท๎จริง 

(4) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม” สถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ได๎รับความรู๎พ้ืนฐานในหลักบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมี
มาตรฐานการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการสามารถน าองค์ความรู๎พ้ืนฐานในหลักบรรษัทภิบาลไป
ประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจในการสร๎างขีดความสามารถทางการแขํงขันเพ่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
รับรองวําผู๎ประกอบการที่ได๎ผํานการอบรมนั้นสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต๎องการใช๎บริการค้ า
ประกันโครงการผู๎ประกอบการรายใหมํของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ได ๎

 (5) โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ โครงการเพ่ือศึกษา และพัฒนา
รูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับองค์การมหาชน และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน อันสอดคล๎องกับหลักธรรมมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี และเพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางองค์การมหาชน หนํวยงานกลาง และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่เก่ียวข๎อง 

(6) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับรองคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐระดับพื้นฐาน” ส าหรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาทักษะด๎านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมํแบบบูรณาการ โดยสามารถ
น าแนวคิดและประสบการณ์ท่ีได๎รับไปประยุกต์ใช๎ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การได๎อยํางถูกค๎อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคล๎อง
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แผนงานโครงการ 

กับประเด็นความท๎าทาย และเป็นการทราบถึงความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทาง ขั้นตอนของการตรวจรับรองการผํานเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพและขีดสมรรถนะเกี่ยวกับเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหมํ 
โดยสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการวิเคราะห์ บูรณาการ และเชื่อมโยงระบบงานสูํยุทธศาสตร์และเป้าหมายของการปรับปรุงและพั ฒนา
คุณภาพการปฏิบัติราชการ และยังเป็นการสํงเสริมพัฒนาทักษะ เทคนิควิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กรให๎มีความ
พร๎อมและสามารถเรียนรู๎ตอบสนองตํอสถานการณ์และความท๎าทายตํางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

- ไมํมีโครงการที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวาง
ระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ 

 

(๑) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังห วัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน 
ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพ่ือติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการ   
และจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(2) โครงการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นโครงการ   
ที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ โครงการเพ่ือให๎สํวนราชการสามารถจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และเพ่ือให๎จังหวัด
สามารถจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด 

(3) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘   
เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ 12 เดือน) และติดตามผล
ความก๎าวหน๎าของการปฏิบัติราชการขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจ าปีงบประมาณ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

แผนงานโครงการ 

๒๕๕๘ (รอบ 6 เดือน) และเพ่ือให๎องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถจัดท าค ารับรองการ
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎อยํางเหมาะสม อีกทั้งเพ่ือให๎การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่
จัดตั้งขึ้นตามพรราชบัญญัติเฉพาะ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ 

(4) โครงการประเมินผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ เป็นโครงการที่สถาบันฯได๎รับมอบหมายจากส านักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือประเมินประสิทธิผลความส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ตามแผนงาน และโครงการ หรือกิจกรรมส าคัญในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๖ ประเมินความก๎าวหน๎าในการพัฒนาองค์กร และ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล ซึ่งจะแสดงให๎เห็นความรับผิดชอบ ความนําเชื่อถือแกํสาธารณชน อีกทั้งเพ่ือเป็นการ
ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานขององค์กรให๎สอดคล๎องกับพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี       
พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการจัดตั้งส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ ทั้งนี้เพ่ือให๎มีแนวทางการ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให๎มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับแกํหนํวยงานภาครัฐและผู๎ให๎บริการ 

(5) โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ทุ่งราบเจ้าพระยา เป็นโครงการที่สถาบันฯ ที่ได๎รับมอบหมายจาก
ส านักงานสถิติแหํงชาติ โดยมีวัตุประสงค์โครงการเพื่อทบทวนการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎องกับความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ทุํงราบเจ๎าพระยาทั้งในอดีต 
และปัจจุบัน รวมถึงงบประมาณท่ีได๎รับในพื้นที่นี้ ทั้งงบตามภารกิจ (Function) และงบพัฒนาจังหวัด (Area) โดยศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความ
อุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ทุํงราบเจ๎าพระยา ทั้งในมิติตํางๆ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น/มุมมอง ปัจจัยที่มีผลตํอความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ทุํงราบ
เจ๎าพระยาจากประชาชนในพื้นท่ี ผู๎ให๎บริการในพ้ืนที่ และผู๎ก าหนดนโยบาย น าไปสูํการก าหนดชุดข๎อมูลสถิติเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่
ทุํงราบจ๎พระยา ที่เชื่อมโยงทั้งในระดับพ้ืนที่ และระดับภารกิจ ที่สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือตอบโจทย์นโยบายระดับชาติ  
และสามารถก าหนดกลไกกระบวนการเชื่อมโยงบูรณาการของข๎อมูล และการติดตามผังสถิ ติทางการ และระบบน าเสนอข๎อมูลสถิติและ
สารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ ตามนโยบายระดับชาติที่ส าคัญ รวมทั้งเพ่ือพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด๎านสถิติขององค์กรภาครัฐ 

(6) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่สถาบันฯ 
ได๎รับมอบหมายจากส านักงานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎรให๎ด าเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ โครงการเพ่ือให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภา     
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

แผนงานโครงการ 

มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด๎วยความโปรํงใส เป็นธรรม เที่ยงตรง นําเชื่อถืออยํางเป็นมาตรฐานสากลและมีประสิทธิภาพ และ
สามารถด าเนิ้นการตามกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ได๎อยําง
เหมาะสม รวมทั้งเพ่ือให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภามีการส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการในภาพรวมขององค์กรและน าผลของการประเมิน
งานมาเพ่ือใช๎ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานได๎อยํางเหมาะสมและสร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎รับบริการ และเพ่ือให๎สํวนราชการสังกัด
รัฐสภาสามารถใช๎แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติเป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสํวนราชการ
สังกัดรัฐสภาและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํวนราชการสังกัดรัฐสภาฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ให๎เกิดผลสัมฤทธิ์      
ตํอองค์กรอยํางเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 (7) โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Province and Cluster Benchmarking) เป็นโครงการที่ได๎รับ
มอบหมายจากส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุํม
จังหวัด ตามที่ได๎จัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด ฉบับแรกระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) ตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
จังหวัดและกลุํมจังหวัด เพื่อให๎มีเครื่องมือวัดระดับระดับการพัฒนาในการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุํมจังหวัด พร๎อมจัดท าการวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบระหวํางจังหวัด กลุํมจังหวัด และในภาพรวมของประเทศด๎วยมาตรฐานเดียวกันเพ่ือให๎มีแนวทางและหลักการส าหรับการ
ทบทวนแผนแบบตํอเนื่องที่มีคุณภาพสามารถแก๎ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพการพัฒนาเฉพาะ   
ของจังหวัดและกลุํมจังหวัด และเพ่ือให๎มีฐานข๎อมูลส าคัญท่ีมีมาตรฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบายให๎แกํจังหวัดและกลุํมจังหวัดในการก าหนด
ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด การจัดท าแผนงานโครงการที่ส าคัญความจ าเป็นเรํงดํวนที่ต๎องด าเนินการ 
ภายใต๎ข๎อจ ากัดด๎านงบประมาณ อันจะน าไปสูํแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัดที่มีคุณภาพ สามารถแก๎ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพ้ืนที่ ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเพ่ือพัฒนาบุคลากรของจังหวัดและกลุํมจังหวัดให๎มีศักยภาพในการประเมินระดับการพัฒนาของจังหวั ด       
และกลุํมจังหวัดด๎วยตนเอง ตลอดจนมีองค์ความรู๎ในการสนับสนุนข๎อมูลเพ่ือการตัดสินใจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
กลุํมจังหวัด และยังเป็นการก ากับราชการในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ และเป็น
กลไกในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

แผนงานโครงการ 

(8) โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรของส านักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)         
เป็นโครงการที่สถาบันฯ ที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์โคร งการเพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์         
การพัฒนาองค์กรของส านักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ (พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) ให๎มีความชัดเจนเหมาะสม และน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว๎ โดยน าไปสูํการจัดท าข๎อเสนอในการปรับปรุงโครงสร๎างองค์กร สมช. ให๎มีความเหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจแ ละสถานการณ์       
ภัยคุกคามความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป และจัดท าข๎อเสนอในการปรับปรุงกระบวนระบบและกระบวนการท างานของ สมช. ให๎มี
ประสิทธิภาพ ให๎มีการบูรณาการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหวํางหนํวยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  การ
สํงเสริมระบบการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองแบบรํวมกัน ระหวํางภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน 

 

 (1) โครงการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘   
เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีระบบการบริหารราชการที่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการมอบรางวัล “ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม”และเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานท่ีให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการที่เป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน โดยสนับสนุนกรณีศึกษาท่ีดี (Best Practices) ไปสู่การขยายผล 

(2) โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดย    
มีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือสํงเสริมและเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับข๎าราชการและหนํวยงานภาครัฐในการปฏิบัติราชการตาม       
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพ่ือเป็นการเผยแพรํและสร๎างการรับรู๎กี่ยวกับแนวคิดหรือทิศทางของการพัฒนาระบบ
ราชการให๎ผู๎บริหาร ข๎าราชการ ผู๎มีสํวนในการพัฒนาระบบราชการและประชาชน โดยการแถลง เผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบราชการให๎สาธารณชนทุกภาคสํวนได๎รับทราบและมีสํวนรํวม ระดมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ตํอการพัฒนาระบบราชการ อีกทั้งเพ่ือสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเก่ียวกับการเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชนของภาครัฐอันจะเป็น
สํวนชํวยให๎เกิดความโปรํงใส ลดความเสี่ยงในการทุจริตให๎กับบุคลากรภาครัฐและภาคสํวนตํางๆ ของสังคม 

(3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ โครงการเพ่ือ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน 
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แผนงานโครงการ 

พัฒนาประสิทธิภาพการให๎บริการของภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ           
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือเป็นการสํงเสริมและผลักดันให๎หนํวยงานภาครัฐอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนได๎ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(4) โครงการจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง ฉบับท่ี ๔ (๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก
การประปานครหลวง ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือค๎นหา ระบุ และปิดจุดบอดขององค์กร ตอบสนองความท๎าทาย 
ความได๎เปรียบเชิงกลยุทธ์ การตอบสนองโอกาสในการสร๎างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ การปฏิบัติการ และการด าเนินธุรกิจ/กิจการหลัก และที่
เกี่ยวข๎องเพ่ือใช๎ประโยชน์จากสมรถนะหลักขององค์กร โดยให๎ความส าคัญในการค๎นหาสมรรถนะขององค์กรใหมํที่ กปน. ต๎องการ รวมถึงการ
สร๎างสมดุลให๎เกิดขึ้นระหวํางความท๎าทายและโอกาสขององค์กร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาย อีกทั้งยังสร๎างความสมดุลระหวํางความต๎องการ 
ความคาดหวัง ความผูกพันตํอองค์กรของผู๎ที่มีสํวนได๎สํวนเสียที่ส าคัญของ กปน. ทั้งหมด และเพ่ือยกระดับความสามารถขององค์กรในการ
ปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงให๎ได๎อยํางรวดเร็วทั้งในระดับประเทศและตํางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  การ
ยกระดับความโปรํงใสและสร๎าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผํนดิน 

- ไมํมีโครงการที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร๎าง
ความพร๎อมของระบบราชการไทย
เ พ่ื อ เ ข๎ า สูํ ก า ร เ ป็ นป ร ะช าคม
อาเซียน 

(1) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ  เป็นโครงการที่ได๎รับ
มอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ
ที่ปรึกษาด๎านการบริหารส าหรับหนํวยงานภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental) บนหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศ อยํางเหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน และการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน พัฒนาและยกระดับมาตรฐานข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีความรู๎
ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎านการพัฒนาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ระหวํางกัน ตลอดจนเรียนรู๎จาก
กรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ เป็นการสํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ท าหน๎าที่เป็นที่
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

แผนงานโครงการ 

ปรึกษาแนะน าด๎านการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการตําง  ๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการอยํางมืออาชีพ และเพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการ ให๎ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบายรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน    
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  ๓๑ 
 

๑.๕ ข้อตกลงการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 
 
 ส านักงาน ก.พ.ร ได๎ก าหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎งให๎

สถาบันฯ ทราบลํวงหน๎าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ซึ่งในชํวงเวลาที่ผํานมาตั้งแตํเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘  ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันฯ ได๎ลงนามในข๎อตกลงการใช๎บริการและการ
ให๎บริการ จ านวน ๑๓ โครงการ ดังนี้ 

 ๑) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จ านวน ๓ รุํน ได๎แกํ รุํนที่ ๗ รุํนที่ ๘ 
และรุํนที่ ๙ มีระยะเวลาการฝึกอบรมของแตํละรุํน ๒๒ เดือน ผู๎เข๎ารับการอบรมประกอบด๎วย ๓ กลุํม ได๎แกํ 
กลุํมบคุคลผู๎เพ่ิงส าเร็จการศึกษา กลุํมบุคคลจากภาคเอกชน หนํวยงานหรือองค์การระหวํางประเทศ และกลุํม
ข๎าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครันในการเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง(Change Leader) โดยสามารถ
เป็นได๎ทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์(Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer& Planner) และนัก
ปฏิบัติ (Operator) อยํางสมดุล รวมถึงพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎สามารถเป็นผู๎น าในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ และเทคนิคการบริหารจัดการองค์การ การน ายุทธศาสตร์ของ
รัฐบาลไปสูํการปฏิบัติให๎บังเกิดผลที่เป็นรูปธรรม เป็นผู๎น านวัตกรรม (Innovation) ด๎านการบริหารใหมํ ๆ มา
พัฒนาหนํวยงานภาครัฐที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ และผลักดันให๎มีการพัฒนาศักยภาพของประเทศไทย
ไปสูํระดับการแขํงขันในเวทีโลกเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอยํางแท๎จริง 

๒) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฎิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน พ.ศ. 2542 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (รอบ 12 เดือน) และติดตามผลความก๎าวหน๎าของ
การปฏิบัติราชการขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘ (รอบ 6 เดือน) และเพ่ือให๎องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ สามารถจัดท าค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎อยํางเหมาะสม อีก
ทั้งเพ่ือให๎การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพรราชบัญญัติเฉพาะ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีคุณภาพ ได๎รับการยอมรับ 

๓) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และการติดตามผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
โครงการเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพ่ือติดตามความก๎าวหน๎าการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํวนราชการ และจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

๔) โครงการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
โครงการเพ่ือให๎สํวนราชการสามารถจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎
อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง และเพ่ือให๎จังหวัดสามารถจัดท าค ารับรองการ
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ปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได๎อยํางเหมาะสม สอดคล๎องกับแผนปฏิบัติราชการของ
จังหวัด 

๕) โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๕๘  เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร.  ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงเกณฑ์และแนวทางการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน 
สํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการยกระดับและพัฒนาองค์กร เสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเครือขํายการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาองค์การของหนํวยงานภาครัฐ และ
ยังสํงเสริมสนับสนุนสํวนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๖) โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ 
ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือศึกษา และพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมกับองค์การ
มหาชน และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่น อันสอดคล๎องกับหลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี และเพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางองค์การมหาชน หนํวยงานกลาง และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนที่
เกี่ยวข๎อง 

๗) โครงการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษามืออาชีพ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน 
ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะด๎านการเป็นที่ปรึกษา ให๎กับข๎าราชการ
ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือให๎ข๎าราชการมีความรู๎ความสามารถ ส าหรับการปฏิบัติหน๎าที่ในการเป็นที่ปรึกษาด๎าน
การพัฒนาระบบราชการ โดยโครงการจะมีการอบรมให๎ความรู๎ อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ป ระสบการณ์ 
การฝึกทดลองปฏิบัติให๎กับข๎าราชการส านักงาน ก.พ.ร.  

๘) โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลักดัน และสนับสนุนให๎หนํวยงานภาครัฐ
พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยยึดความต๎องการของผู๎รับบริการเป็นศูนย์กลาง และสร๎างความเชื่อมัน
ในการแขํงขันของประเทศ และเพ่ือให๎การปฏิบัติงานของหนํวยงานภาครัฐมีคุณภาพมาตรฐานที่ชัดเจน 

๙) โครงการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดย
มีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือกระตุ๎นและสร๎างแรงจูงใจในการเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
บริหารราชการที่เป็นการมีสํวนรํวมแบบรํวมมือกันในลักษณะหุ๎นสํวนการพัฒนา และเพ่ือสํงเสริมและสนับสนุน
แนวปฏิบัติที่ดีของการเปิดโอกาสให๎ประชาชนในการบริหารราชการไปสูํการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 

๑๐) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. 
ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการให๎บริการของภาครัฐตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือเป็นการ
สํงเสริมและผลักดันให๎หนํวยงานภาครัฐอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนได๎ตามเจตนารมณ์ของตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๑) โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี ๒๕๕๘ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. 
ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ โครงการเพ่ือสํงเสริมและเสริมสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎กับ
ข๎าราชการและหนํวยงานภาครัฐในการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
เพ่ือเป็นการเผยแพรํและสร๎างการรับรู๎กี่ยวกับแนวคิดหรือทิศทางของการพัฒนาระบบราชการให๎ผู๎บริหาร 
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ข๎าราชการ ผู๎มีสํวนในการพัฒนาระบบราชการและประชาชน โดยการแถลง เผยแพรํประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานการพัฒนาระบบราชการให๎สาธารณชนทุกภาคสํวนได๎รับทราบและมีสํวนรํวม ระดมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และให๎ข๎อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ตํอการพัฒนาระบบราชการ อีกทั้งเพ่ือสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชนของภาครัฐอันจะเป็นสํวนชํวยให๎เกิดความ
โปรํงใส ลดความเสี่ยงในการทุจริตให๎กับบุคลากรภาครัฐและภาคสํวนตํางๆ ของสังคม 

๑๒) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจาก
ส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพ่ือสนับสนุนการปรับปรุงประสิทธิภาพ
กระบวนการงานให๎บริการของหนํวยงานของรัฐให๎เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพ่ือสํงเสริมการปฏิบัติงานภาครัฐให๎เป็นไปเพ่ือประโยชน์
และอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๓) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาค
ราชการ เป็นโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์
โครงการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด๎านการบริหารส าหรับหนํวยงาน
ภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental) บนหลักการของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ประเทศ อยํางเหมาะสม ทันสมัย สอดคล๎อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน และการเตรียมความพร๎อมในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐให๎มีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎านการพัฒนาระบบ
ราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู๎และประสบการณ์ระหวํางกัน ตลอดจนเรียนรู๎จากกรณีศึ กษา การทดลอง
ปฏิบัติ และการศึกษาดูงานเปรียบเทียบ เป็นการสํงเสริมพัฒนาให๎ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐที่ท าหน๎าที่
เป็นที่ปรึกษาแนะน าด๎านการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการตําง ๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการอยํางมือ
อาชีพ และเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของสํวนราชการ ให๎ด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และนโยบาย
รัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
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(๒) การวิจัยและพัฒนา 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

 
การวิจัยและพัฒนา 

สถาบันฯ ได๎เตรียมความพร๎อมส าหรับการเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได๎จัดตั้งศูนย์
ขับเคลื่อนความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน การพัฒนางานบริการวิชาการใหมํๆ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับความ
ต๎องการของลูกค๎าที่อยูํในชํวงระหวํางการเตรียมความพร๎อมขององค์กรเพ่ือเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ซ่ึงในขณะนี้ยังไมํเกิดคําใช๎จํายใดๆ เนื่องด๎วยสถาบันฯ ได๎มีนโยบายในการประหยัดคําใช๎จําย จึงได๎ใช๎ทรัพยากร
เดิมที่มีอยูํแล๎ว สถาบันฯ ยังมีการพัฒนาหลักสูตรอบรม Public Course ที่มุํงเน๎นหลักสูตรที่สถาบันฯ มีความ
เชี่ยวชาญ เชํน ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร โดยสถาบันฯ ได๎พัฒนาหลักสูตรอบรมเรื่อง                  
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เกิดความตื่นตัวในการน าหลักธรรมาภิบาลใน
การก ากับดูแลองค์การให๎เกิดขึ้นอยํางเป็นรูปธรรมในทุกภาคสํวน รวมถึงการเน๎นถึงความส าคัญของการบริหาร
จัดการองค์กรอยํางมีธรรมาภิบาลเพ่ือให๎องค์กรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนเป็นองค์กรที่โปรํงใส 
สามารถตรวจสอบได ๎

เมือ่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎มอบหมายให๎สถาบันฯ ได๎ด าเนินการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูงที่ได๎รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุํงเน๎นและสํงเสริมให๎
ผู๎บริหารของหนํวยงาน ได๎แกํ สํวนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน  สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
และอ่ืนๆ ตลอดจนผู๎บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหาร
ประเทศเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และการก ากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี อันจะน าไปสูํการพัฒนางานและพัฒนาตนให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องเหมาะสมตํอไป รูปแบบของการ
อบรม มี 3 สํวน ได๎แกํ การเรียนรู๎ในห๎องเรียน การจัดท าเอกสารวิชาการสํวนบุคคล และการศึกษาดูงานนอก
สถานที่  โดยการเรียนรู๎ในห๎องเรียน ประกอบด๎วย 7 หมวด ได๎แกํ  

หมวดที่ 1 ภาพรวมของการบรหิารกิจการบ๎านเมืองที่ด ี
หมวดที่ 2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
หมวดที่ 3 แนวโน๎มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
หมวดที่ 4 นโยบายสาธารณะ 
หมวดที่ 5 การบริหารภายใต๎โลกแหํงการเปลี่ยนแปลง 
หมวดที่ 6 ภาวะผู๎น า 
หมวดที่ 7 สรุปรวมยอด  
สถาบันฯ ได๎ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ ๑ ระหวํางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2556 ณ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
ชั้น 8 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 80,000 บาทตํอคน  
ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุํนที่ 1 จ านวน ทั้งสิ้น 74 คน แบํงตามลักษณะของหนํวยงาน ได๎แกํ สํวนราชการและจังหวัด 
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน เอกชน องค์กรอิสระและอ่ืนๆ  ซึ่ง
มีผู๎เข๎ารับการอบรมที่เป็นผู๎ผํานการอบรมทั้งหมด 73 คน และมีพิธีมอบประกาศนียบัตรโดย ฯพณฯ พลากร 
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สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนา
อยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันฯ ได๎ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 2 ระหวํางวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2558 
ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน  โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตร จ านวน 100,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือ
การพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 2 จ านวน ทั้งสิ้น 81 คน แบํงตามลักษณะของ
หนํวยงาน ได๎แกํ สํวนราชการและจังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน เอกชน องค์กรอิสระและอ่ืนๆ  ซึ่งมีผู๎เข๎ารับการอบรมที่เป็นผู๎ผํานการอบรมทั้งหมด 81 คน และอยูํ
ระหวํางการรอจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี  ที่ปรึกษาใน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง  

ทั้งนี้ สถาบันฯ มีรายได๎จากการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนา
อยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ ๒ เป็นจ านวนเงิน 8,100,000.- บาท และมีคําใช๎จํายจากการ 
จัดอบรมดังกลําวที่รวมประมาณคําใช๎จํายตลอดโครงการแล๎ว รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,953,811.98 บาท    
ท าให๎สถาบันฯ มีรายได๎จากการด าเนินการอบรมหลักสูตรฯ ดังกลําว จ านวน 3,146,188.02 บาท ซึ่งมียอด    
การจัดเก็บคําศึกษาดูงานตํางประเทศของหลักสูตรเหลือจําย จ านวน 595,595.- บาท โดยถือเป็นรายได๎อ่ืน
ของสถาบันฯ 

ผลการด าเนินงานจัดการอบรมที่ผํานมา ท าให๎ผู๎เข๎าอบรมได๎พัฒนาขีดความสามารถ มีมุมมอง
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไปและผลกระทบที่เกิดขึ้นตํอการบริหารประเทศและองค์กร 
รวมทั้งเกิดความเข๎าใจและเข๎าถึง วิธีการในการปรับปรุงและน าไปสูํการพัฒนาองค์การของตนเองได๎อยําง
ถูกต๎องและเหมาะสม มีการรํวมพัฒนาแนวคิด เสริมสร๎างทัศนคติอันเป็นการสร๎างองค์ความรู๎ส าหรับการ
น าไปพัฒนาตํอยอด มีการพัฒนาภาวะผู๎น าของตนเองและสร๎างเครือขํายผู๎น าในด๎านการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีอยํางยั่งยืน โดยผํานกระบวนการเรียนรู๎รํวมกันในระหวํางผู๎เข๎ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง  ได๎มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ ให๎เหมาะสมกับ
สภาพแวดล๎อมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให๎การด าเนินโครงการมีความเหมาะสมสอดคล๎องกับ
สถานการณ์ที่เป็นอยูํเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และได๎เปิดรับสมัครผู๎เข๎าอบรม
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 3 ระหวําง
วันที่ ๒ พฤศจิกายน 25๕๘ – ๘ มกราคม 255๙ โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในอบรมตลอด
หลักสูตร จ านวน 100,000 บาทตํอคน และก าหนดให๎มีการศึกษาดูงานในประเทศ และศึกษาดูงาน
ตํางประเทศ (โดยสมัครใจ) ซ่ึงก าหนดให๎มีคําใช๎จํายส าหรับการศึกษาดูงานตํางประเทศ จ านวน 120,000 บาท 
ทั้งนี้จะเปิดให๎เริ่มอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระหวํางวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2559 
ณ สถาบันวิชาการทีโอที ถนนงามวงศ์วาน 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๓๖ 
 

การส ารวจความพึงพอใจ  
 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีหน๎าที่ในการให๎บริการทาง
วิชาการ สนับสนุนงานด๎านการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตาม
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยการให๎ค าปรึกษา ให๎บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาแกํหนํวยงาน
ของรัฐ และหนํวยงานภาคเอกชน ในด๎านการบริหารและการจัดการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท างานของ
หนํวยงานให๎สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงาน
ขององค์กรให๎สอดรับกับแนวทางการบริหารราชการแผํนดิน และหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  

สถาบันฯ ได๎ยึดถือปฏิบัติตามหลักการของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษที่มีเป้าหมายให๎บริการ
หนํวยงานเจ๎าสังกัดเป็นหลัก และหากมีก าลังการผลิตสํวนเกินจึงจะให๎บริการหนํวยงานอ่ืนและประชาชนได๎
ปัจจุบันสถาบันฯ ได๎ให๎บริการหนํวยงานเจ๎าสังกัด คือ ส านักงาน ก.พ.ร. และมีก าลังผลิตสํวนเกินที่ได๎
ให๎บริการกับสํวนราชการ องค์การมหาชน และหนํวยงานเอกชน โดยมีกลุํมเป้าหมายที่ได๎ให๎บริการ ได๎แกํ
โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) โครงการของส านักงาน ก.พ.ร. โครงการของหนํวยงาน
อื่นๆ และโครงการฝึกอบรม เป็นต๎น ดังนั้นการให๎บริการถือเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันฯ 
และเพื่อให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด สถาบันฯ ได๎มีการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู๎รับบริการตํอการให๎บริการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎ านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือ
ส ารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และข๎อเสนอแนะของผู๎รับบริการ ตํอการปฏิบัติงานของสถาบันฯ เพ่ือน า
ข๎อมูลที่ได๎รับไปพัฒนาคุณภาพการให๎บริการที่ดีขึ้น เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการให๎บริการของสถาบันฯ 

การส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พบวํา จ านวนผู๎ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจตํอการให๎บริการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. มีทั้งสิ้น ๑๕๙ คน แบํงเป็น ๔ กลุํมเป้าหมาย ดังนี้ 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 
จ านวน 
ตัวอย่าง 

๑. ผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร. ๖ 
๒. ข๎าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) ๖๑ 
๓. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหม ํ(รุํน ๘ และ รุํน ๙) ๒๑ 
๔. ผู๎รับบริการ 

- ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ 
- วิทยากรของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 

๗๑ 

 
ผลคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู๎รับบริการ ได๎แกํ ผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร มีคะแนน

เฉลี่ยเทํากับ ๓.๗๒  มีความพึงพอใจระดับมาก, ข๎าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีคะแนน
เฉลี่ยเทํากับ ๓.๕๑  มีความพึงพอใจระดับมาก, นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุ ํน ๘ และ รุ ํน ๙)          
มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ๓.๑๕ มีความพึงพอใจระดับพอใจ และผู๎รับบริการ มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ ๔.๓๐ มีความ          
พึงพอใจระดับมากที่สุด โดยมีผลสรุปในแตํละด๎าน ดังนี้ 

 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๓๗ 
 

ความพึงพอใจของผู้บริหารส านักงาน ก.พ.ร. ต่อการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติ  
- สถาบันฯ สามารถขับเคลื่อนนโยบายและปฏิบัติตามที่ผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร.  ได๎มอบหมาย

หรือให๎นโยบายไว๎ และมีระบบการท างานท่ีเหมาะสม มีการบริหารจัดการที่คลํองตัว สามารถรองรับการบริการ
ส านักงาน ก.พ.ร. ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
 
ความพึงพอใจโดยสรุปจากกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการทั้งหมดต่อการบริการของสถาบันฯ 

 
ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ    

- บุคลากรมีความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงาน สามารถให๎บริการได๎เป็นไปด๎วยความ
เรียบร๎อย สามารถตอบข๎อซักถาม ให๎ค าแนะน าและชํวยแก๎ปัญหาได๎เหมาะสมเจ๎าหน๎าที่มีบุคลิกภาพ ลักษณะ
การสื่อสารและการแตํงกายที่สะท๎อนความเป็นมืออาชีพ และมีความกระตื้อรือร๎น เอาใจใสํ เต็มใจตํอ              
การให๎บริการ/ข๎อมูล (Service Mind) สรุปผลกลุํมเป้าหมายมีความพึงพอใจตํอเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่
ให๎บริการ ดังนี้ 

๑. ข๎าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจระดับมาก   
๒. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหม ํ(รุํน ๘ และ รุํน ๙) มีความพึงพอใจระดับพอใจ 
๓. ผู๎รับบริการ ประกอบด๎วย ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ และวิทยากรของโครงการ

พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหม ํมีความพึงพอใจระดับมากที่สดุ 
   

ความพึงพอใจต่อกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ  
- กระบวนการด าเนินการตํางๆ ของสถาบันฯ มีความสะดวก รวดเร็ว เชํน การจัดซื้อจัดจ๎าง การ

ขออนุมัติและด าเนินกิจกรรมตํางๆ การเบิกจํายเงิน เป็นต๎น และการท างาน หรือด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ตํางๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด สรุปผลกลุํมเป้าหมายมีความพึงพอใจตํอกระบวนการขั้นตอนการ
ให๎บริการ ดังนี้ 

๑. ข๎าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจระดับพอใจ  
๒. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหม ํ(รุํน ๘ และ รุํน ๙) มีความพึงพอใจระดับน้อย 
๓. ผู๎รับบริการ ประกอบด๎วย ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ และวิทยากรของโครงการ

พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหม ํมีความพึงพอใจระดับมาก 
 

ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก  
-  สถาบันฯ จัดสิ ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์เครื่องมือในการสนับสนุนการด าเนินงาน

กิจกรรม/โครงการอยํางเหมาะสม และสถานที่ในการติดตํอรับบริการมีความเหมาะสมสะดวกตํอการรับ
บริการ สรุปผลกลุํมเป้าหมายมีความพึงพอใจตํอสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 

๑. ข๎าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจระดับมาก  
๒. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน ๘ และ รุํน ๙) มีความพึงพอใจระดับพอใจ  
๓. ผู๎รับบริการ ประกอบด๎วย ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ และวิทยากรของ

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๓๘ 
 

ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการ  
-  สถาบันฯ ให๎บริการหรือสนับสนุนให๎การด าเนินกิจกรรม/โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง

ไว๎และเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย สรุปผลกลุํมเป้าหมายมีความพึงพอใจตํอคุณภาพการบริการ ดังนี้ 
๑. ผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร. มีความพึงพอใจระดับมาก  
๒. ข๎าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีความพึงพอใจระดับมาก  
๓. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน ๘ และ รุํน ๙) มีความพึงพอใจระดับพอใจ  
๔. ผู๎รับบริการ ประกอบด๎วย ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ และวิทยากรของ

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ มีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 

จากผลสรุปการส ารวจความพึงพอใจตํอการให๎บริการของสถาบันสํ งเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  จะเห็นได๎วํา ผู๎รับบริการ ซึ่งได๎แกํ บุคคลภายนอก เชํน ที่ปรึกษา นักวิจัย และ
วิทยากร มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดตํอการให๎บริการของสถาบันฯ  ล าดับตํอมาเป็นผู๎บริหารของส านักงาน 
ก.พ.ร. และข๎าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) ที่มีความพึงพอใจระดับมาก ล าดับสุดท๎ายคือ
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน ๘ และ รุํน ๙) มีความพึงพอใจระดับพอใจ เปรียบเทียบได๎วําเป็นระดับ
ความพึงพอใจระดับปานกลาง   จึงสามารถสรุปได๎วําความพึงพอใจตํอการให๎บริการของสถาบันฯ  อยูํในระดับ
มากที่สุดลงมาถึงระดับปานกลางโดยได๎มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 

๑. ควรเพ่ิมการสนับสนุนงานให้ค าปรึกษาทางวิชาการ งานวิจัยเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาหรือการอบรม
พัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย 

๒. ควรเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรของสถาบันฯ  ให้มากขึ้น และให้ความส าคัญกับสมรรถนะในการท างาน
ของบุคลากร และพัฒนาความรู๎ในเชิงเทคนิค เครื่องมือ การบริหารจัดการตํางๆ เพ่ือให๎สามารถชํวย
สนับสนุนการท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน   

๓.  ควรปรับปรุงรูปแบบการเรียน การสอน และกิจกรรม  รวมถึงให้มีการจัดการ workshop ในชั้นเรียน
ให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งข้อมูลจ าเป็นต่อการปฏิบัติราชการ  มีการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอตํอ   
การใช๎งาน และจัดให๎มีการเรียนภาษาอังกฤษ ให๎กับ นปร. 

๔. เจ้าหน้าที่ควรมีแผนงานที่ชัดเจน และมีการประสานให้ทราบล่วงหน้าถึงกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์
ในการวางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๕. สถาบันฯ ควรแจ้งความคืบหน้าของการเบิกจ่ายเงินโครงการอย่างต่อเนื่อง 
๖. ควรเชิญผู้มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จในการท างานภาครัฐมาเล่าประสบการณ์ในการ

ท างานให้กับบุคลากรของสถาบันฯ เพ่ือให้เกิดความประโยชน์ในการท างานมากขึ้น 
ทั้งนี้ ผลการส ารวจความพึงพอใจดังกลําว รวมถึงข๎อเสนอแนะ สถาบันฯ สามารถน าข๎อมูลไปปรับปรุงและ
พัฒนาองค์กร และแนวทางพัฒนาการให๎บริการทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนงานด๎านการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบราชการและสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ให๎มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และน าข๎อมูลที่ได๎รับไปพัฒนาคุณภาพการให๎บริการที่ดีขึ้น เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดแกํ
ผู๎รับบริการ  



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๓๙ 
 

(๓) โครงการในอนาคต 
 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีลักษณะเป็นหนํวยงานให๎บริการ
ภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระ แตํไมํมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีเป้าหมายให๎บริการส านักงาน 
ก.พ.ร. เป็นหลัก ในการด าเนินงานของสถาบันฯ สามารถเรียกเป็นคําบริการจากส านักงาน ก.พ.ร. หรือลูกค๎า
ผู๎รับบริการอ่ืนๆ ได๎ แตํไมํมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไร และไมํน าสํงรายได๎เข๎ารัฐโดยตรง แตํจ าเป็นต๎อง
เลี้ยงตัวเองได๎ และสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งเพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
สํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร๎างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือ
เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินงานของสถาบันบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้ง สถาบันฯ จึงได๎มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการในอนาคต ที่มีลักษณะสอดคล๎องและตอบสนองกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ในการสนับสนุนการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ทั้งนี้ อาจมี
ปัจจัยบางประการที่ท าให๎โครงการไมํสามารถด าเนินไปตามแผนได๎ ได๎แกํ สถานการณ์ทางการเมือง  การ
สนับสนุนงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง เป็นต๎น โดยสถาบันฯ มีแผนการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และคาดวําจะมรีายได๎ รวมทั้งสิ้น ๑๓๗,๘๘๘,๕๑๕ บาท ดังนี้  

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของส านักงาน ก.พ.ร. 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ ๘ – ๑๐ ส านักงาน ก.พ.ร ๔๔,๙๕๐,๐๐๐ 

โครงการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของหนํวยงานภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร ๕,๖๔๕,๙๐๐ 

โครงการศึกษาแนวทางการช าระคําธรรมเนียมการตํอใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส านักงาน ก.พ.ร ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมรรถนะสูง 
(PMQA) 

ส านักงาน ก.พ.ร ๔,๔๘๑,๒๐๐ 

โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของ
สํวนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และการติดตามผล
การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส านักงาน ก.พ.ร ๙,๓๗๘,๘๒๐ 

โครงการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส านักงาน ก.พ.ร ๘,๔๑๐๔๖๐ 

โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหนํวยงานของรัฐรูปแบบอื่น ส านักงาน ก.พ.ร ๑๙๔,๗๐๐ 

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน 

ส านักงาน ก.พ.ร ๔,๕๒๗,๔๓๕ 

โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการ
บริหารในภาคราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร ๒,๒๐๐,๐๐๐ 

โครงการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการส าหรับกลุํมกระทรวงด๎านเศรษฐกิจ
และสังคม 

ส านักงาน ก.พ.ร ๒๐๐,๐๐๐ 
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 ๔๐ 
 

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

โครงการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด๎านการบริหาร
ราชการแบบมีสํวนรํวม ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส านักงาน ก.พ.ร ๒,๔๐๐,๐๐๐ 

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามค าขอจากหน่วยงานอื่น 

โครงการประเมินผลการปฏบิัติงานของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู๎แทนราษฎร 

๒,๐๐๐,๐๐๐ 

โครงการปรับปรุงโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการและพฒันาประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของกรมสํงเสริมการค๎าระหวํางประเทศ  กระทรวงพาณิชย ์ ๓,๕๐๐,๐๐๐ 

โครงการอบรมผู๎บริหารระดับสูง กระทรวงคมนาคม ๔,๐๐๐,๐๐๐ 

โครงการจัดท าตัวชี้วัดการปฏิบตัิงาน ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 

 

โครงการทบทวนแผนพัฒนากลุมํจังหวัดและจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ๑,๖๐๐,๐๐๐ 

โครงการศึกษาการปรับปรุงองคก์รการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย 

๖,๐๐๐,๐๐๐ 

โครงการศึกษาตลาดทํองเที่ยว การทางพิเศษแหํง
ประเทศไทย 

๒๐,๐๐๐,๐๐๐ 

โครงการฝึกอบรมผู๎บริหารการทางพิเศษแหํงประเทศไทย การทํองเที่ยวแหํง
ประเทศไทย 

๕,๐๐๐,๐๐๐ 

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสถาบันฯ 

โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุนํที่ ๓ 

สถาบนัฯ 
 

๗,๐๐๐,๐๐๐ 
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 ๔๑ 
 

(๔) การจัดการ 

 
๔.๑ โครงสร้างการจัดการ 
  

สถาบันฯ ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ภายใต๎โครงสร๎างประกอบด๎วยคณะกรรมการ 
จ านวน ๕ ชุด ดังนี้ 

๑)  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
๒)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
๓)  คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
๔) คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 
๕) คณะกรรมการพิจารณาค าร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ 

 สถาบันฯ มีการจัดโครงสร๎างการบริหารแบํงออกเป็น ๓ สํวน ได๎แกํ งานหลักโครงการของส านักงาน 
ก.พ.ร. งานสนับสนุน และศูนย์บริการวิชาการ   

 งานหลักโครงการของส านักงาน ก.พ.ร. แบํงออกเป็น ๓ ฝ่าย ได๎แกํ ฝ่ายโครงการนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ฝ่ายโครงการของส านักงาน ก.พ.ร. และฝ่ายติดตามและประเมินผล
หนํวยงานของรัฐ  

 งานสนับสนุน มีโครงสร๎างแบํงเป็น ๒ สํวน ได๎แกํ ฝ่ายส านักงาน และงานเลขานุการผู๎บริหาร 
โดยฝ่ายส านักงาน จะประกอบด๎วย สํวนงานบุคคล สํวนงานการเงิน สํวนงานการบัญชี สํวนงาน
สารสนเทศ และสํวนงานพัสดุ  

 ศูนย์บริการวิชาการ โครงสร๎างเป็น ๓ ศูนย์ยํอย ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาภูมิภาค ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัย
และฝึกอบรม และศูนย์ขับเคลื่อนความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน  

มีรูปแบบโครงสร๎าง และอัตราก าลังเป็นไปตามแผนภาพที่ ๕ 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๔๒ 
 

 
 

แผนภาพที่ ๕ โครงสร๎างการบริหารและอัตราก าลังของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร.  

หมายเหตุ ปัจจุบันยังใช้โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง ณ วันที ่๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ 
 
คณะกรรมการสถาบันฯ 
 

สถาบันฯ มีการบริหารงานโดยยึดหลักการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงาน
ของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสถาบันฯ อยูํในความควบคุมดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. โดยมี
คณะกรรมการท าหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ และรายงานผลการด าเนินงานตํอส านักงาน ก.พ.ร.               
ซ่ึงประกอบด๎วยคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ  
๓. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
๔.  คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 
๕.  คณะกรรมการพิจารณาค าร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๔๓ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
องค์ประกอบ 
ตามประกาศส านักงาน ก.พ.ร. เรื่อง แตํงตั้งคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร

กิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ ได๎แตํงตั้งคณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันฯ ประกอบด๎วยเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานกรรมการ และกรรมการจากผู๎ทรงคุณวุฒิ จ านวน  ๓  ทําน 
โดยมีผู๎อ านวยการสถาบันฯ เป็นกรรมการและเลขานุการ ดังตํอไปนี้ 
 

๑) เลขาธิการ ก.พ.ร.      ประธานกรรมการ 
๒) ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ    กรรมการ 
๓) นายนครเขตต์  สุทธปรีดา     กรรมการ 
๔) นายกุลิศ  สมบัติศิริ      กรรมการ 
๕) ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  กรรมการและเลขานุการ 

(นางสุพรรณี  ไพรัชเวทย์)      
 

อ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีอ านาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ  ให๎ด าเนินกิจการให๎เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งรวมถึง 
๑) ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบแผนการ

ด าเนินงานของสถาบันฯ 
๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบันฯ 
๓) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ 

หรือข๎อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ 
๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ

บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ทุกฉบับ 
๕) พิจารณาอนุมัติยกเว๎น หรือผํอนผันการไมํปฏิบัติตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ

บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.ทุกฉบับ เทําที่ไมํขัดหรือแย๎งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ใช๎บังคับ
เป็นการทั่วไป 

๖) ก ากับดูแลการบริหารเงินทุน การงบประมาณ และทรัพย์สินของสถาบันฯ 
๗) กระท าการอื่นใดท่ีจ าเป็นหรือตํอเนื่องเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 
๘) แตํงตั้งและถอดถอนผู๎อ านวยการตามที่ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนด 
๙) แตํงตั้งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 
๑๐) แตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ตําง  ๆ ตามที่ได๎รับ

มอบหมาย 
บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ  มีอ านาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ผํานทางผู๎อ านวยการให๎

ด าเนินกิจการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ กลําวคือ เพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี สํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและ
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 ๔๔ 
 

ประชาชนเพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําว สถาบันฯ มี
อ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 

๑) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ เพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 

๒) จัดให๎มีแผนการด าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือรองรับการด าเนินงานของสถาบันฯ 
๓) พัฒนาสถาบัน ให๎มีความก๎าวหน๎าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
๔) ปรับปรุงโครงสร๎างและระบบบริหารจัดการสถาบัน ให๎มีความทันสมัยและสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
๕) วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการด าเนินการของสถาบันฯ ในมิติตําง ๆ เพ่ือให๎ทราบถึง

สถานภาพขององค์กรเป็นระยะ 
๖) ก าหนดอัตราการเรียกเก็บคําธรรมเนียม คําบ ารุง คําตอบแทน หรือคําบริการในการด าเนินกิจการ 
๗) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอตํอ

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้ 
 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

๘/๕๗ ๙ ต.ค. ๕๗ ๔ ๑* ๘๐ 

๙/๕๗ ๑๖ ต.ค. ๕๗ ๔ ๑* ๘๐ 

๑/๕๘ ๔ ม.ค. ๕๘ ๔ ๑* ๘๐ 

๒/๕๘ ๒๓ ก.พ.๕๘ ๓ ๒ ๗๕ 

๓/๕๘ ๒ เม.ย. ๕๘ ๔ ๑* ๘๐ 

๔/๕๘ ๖ พ.ค. ๕๘ ๔ ๑* ๘๐ 

๕/๕๘ ๖ ส.ค. ๕๘ ๔ ๑* ๘๐ 

6/๕๘ 28 ส.ค. ๕๘ 4 1* 8๐ 
 

ตารางท่ี ๖ แสดงจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

หมายเหตุ : * นายกุลิศ  สมบัติศิริ  กรรมการ ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
อ านวยการฯ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ และคณะกรรมการอ านวยการมีมติรับทราบ ในการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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 ๔๕ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๖  ตุลาคม ๒๕๕๗    

ที่ประชุมมีมติให๎ยกเลิกค าสั่งสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ค าสั่งที่  ๑/
๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ และให๎มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ค าสั่งที่ ๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ 
๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) นายพชร   อนันตศิลป์    ประธานกรรมการ 
๒) นายพงษ์สิทธิ์    ชัยฉัตรพรสุข    กรรมการ 
๓) นางยุพดี  ควน     กรรมการ 
๔) ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันตามท่ีผู๎อ านวยการ   เลขานุการ 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย 
 

ตํอมากรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน ๒ ทําน ได๎ขอลาออกจากต าแหนํง 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ  ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗  ที่ประชุม
มีมติให๎ยกเลิกค าสั่งสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ค าสั่งที่  ๔/๒๕๕๗              
ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และให๎มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ค าสั่งที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) นายพชร   อนันตศิลป์    ประธานกรรมการ 
2) นายนิตินัย  ศิริสมรรถการ    กรรมการ 
3) นายวิทัย  รัตนากร     กรรมการ 
4) ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันตามท่ีผู๎อ านวยการ   เลขานุการ 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย 
 

อ านาจหน้าที่ 
๑) ก ากับดูแลคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
๒) สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของสถาบันฯ ที่มีผลตํอการบริหาร

จัดการ การเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการ และ
การตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพ่ือให๎ความเห็น ให๎ข๎อสังเกต และข๎อเสนอแนะแกํสถาบันฯ ในกรณี
ที่มีสิ่งอันสมควรได๎รับการแก๎ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา 

๓) ให๎ข๎อเสนอแนะตํอสถาบันฯ และหรือผู๎อ านวยการสถาบันฯ ในกรณีที่คณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันฯ เห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอการก ากับดูแลให๎การปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

๔) สํงเสริม ผลักดันความเป็นอิสระและศักยภาพส าหรับผู๎ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ให๎
สามารถปฏิบัติงานได๎อยํางเที่ยงตรง เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

๕) ให๎ความเห็นและข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
พร๎อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนตําง ๆ 

๖) เสนอรายงานผลการตรวจสอบและสรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจสอบให๎คณะกรรมการ
อ านวยการสถาบันฯ ทราบทุก ๖ เดือน 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๔๖ 
 

๗) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 

 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

๓/๕๗ ๙ ม.ค. ๕๗ ๔ - ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๗ แสดงจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

หมายเหตุ : นายวิทัย  รัตนากร กรรมการ ได๎มีหนังสือ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ขอลาออก
จากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการประชุม ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได๎มีมติรับทราบ และนายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการ ได๎มี
หนังสือ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได๎มีมติ
รับทราบและขอให๎แจ๎งให๎กับนายพชร  อนันตศิลป์ ทราบและเสนอผู๎ที่จะมาด ารงต าแหนํงแทนตํอไป 

 
๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  

องค์ประกอบ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่

ประชุมมีมติให๎ยกเลิกค าสั่งสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และให๎มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ค าสั่งที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ 
มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ     ประธานกรรมการ 
๒) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา     กรรมการ 
๓) นางประภาศรี บุญวิเศษ     กรรมการ 
๔) นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์     กรรมการ 
๕) ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันตามท่ีผู๎อ านวยการ   เลขานุการ 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย 
อ านาจหน้าที่ 
๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันฯ และผู๎อ านวยการสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ก าหนด 
๒) ให๎ข๎อมูลและข๎อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแกํสถาบันฯ เพ่ือ

สํงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันฯ และของผู๎อ านวยการ
สถาบันฯ 

๓) เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลและสรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจสอบให๎
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ทราบปีละ ๒ ครั้ง 

๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มอบหมาย 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๔๗ 
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้ 

 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

๔/๕๗ ๑๓ พ.ย. ๕๗ ๕ - ๑๐๐ 

๕/๕๗ ๑๒ ธ.ค. ๕๗ ๕ - ๑๐๐ 

๑/๕๘ ๑ ม.ค. ๕๘ ๕ - ๑๐๐ 

๒/๕๘ ๑๙ ม.ค. ๕๘ ๕ - ๑๐๐ 

๓/๕๘ ๒๙ เม.ย. ๕๘ ๕ - ๑๐๐ 

4/๕๘ ๑๙ พ.ค. ๕๘ ๕ - ๑๐๐ 
 

ตารางท่ี ๘ แสดงจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

๓. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบัน

สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๕ และแก๎ไขเพ่ิมเติมค าสั่ง
แตํงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยแก๎ไของค์ประกอบของ
คณะกรรมการและองค์ประกอบที่แก๎ไข เป็นดังนี้ 

๑) นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล    ประธานกรรมการ 
๒) นายวรัชญ์ เพชรรํวง     กรรมการ 
๓) นางดารุณีย์ เผําสุวรรณ     กรรมการ 
๔) นางศศิธร สีมาวงศ์      กรรมการ 
๕) นายวัชรพงษ์ จาวรุํงวณิชสกุล    กรรมการ 
๖) นางสาวศิรินันท์ โต๏ะนาค     กรรมการและเลขานุการ 
๗) นางสาวพนรัตน์     สุวรรณสายะ    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

นางสาวอิสราภรณ์  แซํลิ้ม     กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
 

อ านาจหน้าที่ 
๑) จัดท ารํางระเบยีบ ข๎อบังคับ ประกาศ หรือข๎อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ

บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด เพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาให๎ความเห็นชอบ 

๒) เสนอแนะและให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข๎อกฎหมายตํอคณะกรรมการอ านวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๔๘ 
 

๓) แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการใดๆ อันอยูํในอ านาจหน๎าที่ของ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. 

๔) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ส านักงาน ก.พ.ร. - ไมํมีการประชุมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๔. คณะกรรมการพิจารณาค ารอ้งทุกข์และการอุทธรณ์ 
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีค าสั่งแตํงตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าร๎องทุกข์และการ

อุทธรณ์ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งประกอบด๎วยรายนามตํอไปนี้ 
๑) นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล    ประธานกรรมการ 
๒) นางศศิธร สีมาวงศ์      กรรมการ 
๓) นายวัชรพงษ์ จาวรุํงวณิชสกุล    กรรมการ 
๔) นางสาวศิรินันท์ โต๏ะนาค     เลขานุการ 
อ านาจหน้าที่ 
๑) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร๎องทุกข์ตามข๎อ ๒๔ วรรคสอง และการอุทธรณ์ตามข๎อ ๒๕ แหํงระเบียบ

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าเสนอตํอคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

๒) เรียกบุคคลที่เกี่ยวข๎องมาชี้แจงตํอคณะกรรมการพิจารณาค าร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ 
๓) แตงํตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการใดๆ อันอยูํในอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค าร๎อง

ทุกข์และการอุทธรณ์ 
๔) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค าร้องทุกข์และการอุทธรณ์ - ไมํมีการประชุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 
รายนาม ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  

1) เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีรายนาม  ดังนี้ 

ก. ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 8 มีนาคม 2548 – 30 กันยายน 2556 
 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ  ก.พ.ร.  

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๔๙ 
 

วุฒิการศึกษา      Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ 
 Gerald S. Maryanov Fellow, Northern Illinois University 

สหรัฐอเมริกา 
ข.  (1) ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม 2556 – 27 มิถุนายน 2557     

(2) ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 – 13 กรกฎาคม 2558    
 ดร.อารีพงศ์  ภูํชอํุม  เลขาธิการ ก.พ.ร.  

วุฒิการศึกษา   ปริญญาเอกด๎านการเงิน จาก University of Mississippi สหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาโทด๎านการเงิน จาก Marshall University สหรัฐอเมริกา 
  ปริญญาตรีด๎านการจัดการระหวํางประเทศ จาก Boston University สหรัฐอเมริกา 

ค.  (1) ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2557 – 24 พฤษภาคม 2558  
 นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล  (รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ได้พ้นวาระตามค าสั่ง 
คสช เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557) 
   (2) ช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล (รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ที่ได้พ้นวาระ ตามประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ้นจากต าแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๘) 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. ในช่วงเวลานี้ ได้แก่ 

๑)  นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.ร. 
2) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ  ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
3) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา  รองเลขาธิการ ก.พ.ร.   
4) นายกุลิศ สมบัติศิริ  ผู๎อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
5) ผู๎อ านวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) 

นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร. 
(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้) 

 
๔.๒ การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 
ในการสรรหากรรมการอ านวยการสถาบันฯ เพ่ือทดแทนกรรมการที่วํางลงหรือแตํงตั้งเพ่ิม อาศัย

อ านาจตามความข๎อ ๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งก าหนดให๎คณะกรรมการผู๎ดูแลสถาบันประกอบด๎วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนไมํ เกิน 
๕ คน  ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร.มีอ านาจแตํงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีอ านาจหน๎าที่ในการสรรหา แตํงตั้ง และถอดถอนผู๎อ านวยการ 
โดยในการสรรหาใช๎วิธีการสรรหาจากข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ก าหนด 

ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ก าหนด
คุณสมบัติเพ่ือคัดเลือกเข๎าด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
โดยผู๎สมัครต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงาน



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๕๐ 
 

ของหนํวยงานรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. วําด๎วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้ 
 
 ๑.  คุณสมบัติท่ัวไป 

      ผู๎สมัครต๎องเป็นผู๎สามารถท างานให๎แกํสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
ได๎เต็มเวลา และต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้ 

     ๑.๑ มีสัญชาติไทย 
     ๑.๒ มีอายุไมํเกินหกสิบห๎าปีบริบูรณ์ 
     ๑.๓ เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู๎ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน  
     ๑.๔ ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย คนไร๎ความสามารถ หรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ 
     ๑.๕ ไมํเคยได๎รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุกเว๎นแตํเป็นโทษส าหรับความผิดที่ได๎

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     ๑.๖ ไมํเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น กรรมการหรือผู๎ด ารง

ต าแหนํงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่พรรคการเมือง 
     ๑.๗ ไมํเป็นเจ๎าหน๎าที่หรือลูกจ๎างของสถาบันหรือที่ปรึกษา หรือผู๎เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ๎างกับ

สถาบัน 
     ๑.๘ ไมํเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียในกิจการที่กระท ากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแขํงขันกับกิจการ

ของสถาบัน ทั้งนี้ ไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม 
 

 ๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

      ๒.๑ เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาไมํต่ ากวําระดับปริญญาโท 
      ๒.๒ มีความรู๎ ความเข๎าใจและประสบการณ์ในงานด๎านการพัฒนาองค์การ ระบบงาน การพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานและการติดตามประเมินผล การบริหารงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎และสนับสนุนการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ตามนโยบายของ
ส านักงาน ก.พ.ร.  
      ๒.๓ มีความรู๎ ประสบการณ์ และประวัติการเป็นผู๎บริหารและการจัดระบบงานที่ประสบผลส าเร็จ
และเป็นที่ยอมรับ สามารถด าเนินงานจากแนวนโยบายไปสูํการปฏิบัติ ดังนี้ 
  -  ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารภาคราชการ ต๎องด ารงต าแหนํงหรือเคยด ารงต าแหนํงผู๎บริหารของ
หนํวยงานราชการระดับไมํต่ ากวํารองอธิบดขึ้นไป 
  -  ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารภาคเอกชน ต๎องด ารงต าแหนํงหรือเคยด ารงต าแหนํงไมํต่ ากวํารอง
หัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา ๒ ปีโดยเป็นบริษัทท่ีมีสินทรัพย์รวมไมํต่ ากวํา ๒๐๐ ล๎านบาท 
  -  ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานของรัฐอยํางอ่ืน  ต๎องด ารงต าแหนํงหรือ
เคยด ารงต าแหนํงไมํต่ ากวํารองหัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา ๒ ปี 
  -  ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารสถาบันการศึกษา ต๎องด ารงต าแหนํงหรือเคยด ารงต าแหนํงไมํต่ ากวํา
คณบดี เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา ๒ ปี 
 (หมายเหตุ  ๑.  หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ 
๒. ในกรณีที่มีประสบการณ์การท างานหลายแห่งอาจน าระยะเวลา ดังกล่าวมารวมกันได้) 
      ๒.๔ มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู๎น าในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๕๑ 
 

      ๒.๕ เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการด๎านการบริหารองค์การและการพัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  และมีความรู๎ความสามารถในการติดตํอกับ
องค์กรตํางๆ ทั้งในประเทศและตํางประเทศเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน 
      ๒.๖ เป็นที่ยอมรับนับถือในด๎านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม  
 
 ๓.  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

     ๓.๑ รับผิดชอบการบริหารกิจการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข๎อบังคับ ข๎อก าหนด ประกาศ นโยบาย และมติของ
คณะกรรมการ และเป็นผู๎บังคับบัญชาผู๎ปฏิบัติงานทุกต าแหนํง เว๎นแตํผู๎ด ารงต าแหนํงผู๎ตรวจสอบภายใน 
     ๓.๒  เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการตํอคณะกรรมการฯ และด าเนินงานให๎บรรลุผล 
     ๓.๓  เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด๎านตํางๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีตํอไปตํอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา   
     ๓.๔  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของสถาบันให๎มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตํอคณะกรรมการ 
 
 ๔.  เงื่อนไขการจ้าง 

     ๔.๑ ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร มีวาระอยูํใน
ต าแหนํงคราวละ ๔ ปี และอาจได๎รับแตํงตั้งอีกได๎ ทั้งนี้ ต๎องมีอายุไมํเกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การท าสัญญาจ๎าง
อาจท าปีตํอปี 
     ๔.๒ หากผู๎สมัครได๎รับการพิจารณาคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีแล๎ว จะต๎องได๎รับการประเมินผลทดลองงานภายในระยะเวลา ๖ เดือน 
 
คําจ๎างและผลประโยชน์ตอบแทนของผู๎อ านวยการสถาบันฯ ขึ้นอยูํกับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู๎สมัคร 
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน 
ก.พ.ร. 
 
 ๕.  วิธีการสรรหา 

      คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎
พิจารณาเลือกสรรผู๎ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประเมินความรู๎ ความสามารถของผู๎ที่เห็นควรได๎รับการแตํงตั้ง
ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.    
 
๔.๓ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 

 ๑. คําตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได๎แกํ 
คําเบีย้ประชุม รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ๒๐๘,๐๐๐ บาท 
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 ๕๒ 
 

๒. ตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. วําด๎วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘ ข๎อ ๒๑ ก าหนดให๎เป็นอ านาจและหน๎าที่ของ
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู๎อ านวยการ 

คําตอบแทนของผู๎บริหาร ได๎แกํ ผู๎อ านวยการ และหัวหน๎าฝ่าย ๒ ฝ่าย ประกอบด๎วย เงินเดือน          
รถประจ าต าแหนํง สวัสดิการ รวม ๓,๐๐๔,๓๙๕.๑๒ บาท  

-  คําตอบแทนผู๎อ านวยการสถาบันฯ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) จ านวน  
๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท คําตอบแทนรถยนต์ประจ าต าแหนํง พร๎อมพนักงานขับรถยนต์ ๕๒๒,๐๐๐ บาท 

-  คําตอบแทนหัวหน๎าฝ่าย ๒ ฝ่าย รวม ๑,๒๗๑,๖๙๐.๙๐ บาท คําเดินทาง ๒๔,๐๐๐ บาท 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ๔๓,๕๘๔.๕๐ คําประกันสังคม ๑๘,๐๐๐ บาท คําตรวจสุขภาพประจ าปี  ๔,๐๐๐ 
บาท คําประกันสุขภาพ  ๒๑,๑๑๙.๗๒ บาท  

เงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูํระหวํางการพิจารณา โดยสถาบันฯ ได๎ตั้งงบประมาณ
ส าหรับการจัดสรรเงินรางวัลส าหรับผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานประจ าไว๎ทั้งสิ้น จ านวน ๖๔๕,๐๐๐ บาท ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒ 
เมษายน ๒๕๕๘  โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎อ านวยการสถาบันฯ และหัวหน๎าฝ่าย เป็นเงินจ านวน  
๔๕๖,๒๓๙.๓๕ บาท 

 
 

๔.๔ การก ากับดูแลกิจการ 
  

สถาบันฯ ได๎น านโยบายรัฐบาลที่มุํงเน๎นด๎านการพัฒนาระบบราชการ  และการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และการประยุกต์ใช๎แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเป็นแนวทางและก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยมุํงเน๎น  
ปรับปรุง  และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํระบบตําง ๆ  เพ่ือให๎สถาบันด าเนินกิจการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
มาอยํางตํอเนื่อง  

ในการบริหารและก ากับดูแลงาน คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ รํวมด าเนินการกับผู๎บริหารอยําง
ใกล๎ชิดและตํอเนื่อง  โดยการมอบหมายนโยบาย แนวทางการด าเนินงานและข๎อเสนอแนะ รวมทั้งก ากับดูแล
และติดตามงาน ทั้งด๎านยุทธศาสตร์ การบริหาร การบริการ บุคลากร และการพัสดุ 

ด้านยุทธศาสตร์ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ และผู๎บริหารรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจของสถาบันฯ  และมีการก าหนดแผนการด าเนินงานเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให๎สอดคล๎อง
กับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย 

ด้านการบริหาร  มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการทุก ๑-๒ เดือน  ในการประชุมแตํละครั้งมี
การพิจารณาวาระตําง ๆ ได๎แกํ การรายงานความก๎าวหน๎าผลการด าเนินงานตามแผนงาน การรายงานสถานะ
ทางการเงินของสถาบันฯ การน าเสนอโครงการที่จะให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานตํางๆ  เป็นต๎น  
นอกจากนี้  สถาบันฯ ยังจัดให๎มีการประชุมระหวํางผู๎บริหารและหัวหน๎าฝ่ายเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานและ
ปัญหาอุปสรรคทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ ๒ และ ๔ ของเดือน ทั้งนี้  เพ่ือให๎การด าเนินงานของสถาบันฯ มี
ความโปรํงใส  เกิดประสิทธิภาพ ตั้งอยูํบนหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองตํอการ
พัฒนาระบบราชการได๎สูงสุด 

ด้านการบริการ  สถาบันฯ ให๎ความส าคัญอยํางยิ่งตํอการให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานตําง ๆ ซึ่ง
ถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ อีกทั้งการด าเนินงานของสถาบันฯ อาศัยการสร๎างเครือขํายทางวิชาการ
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รํวมกันระหวํางผู๎ทรงคุณวุฒิและหนํวยงานตําง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการตํางๆ เพ่ือยกระดับการให๎บริการทางวิชาการในรูปแบบตําง ๆ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 
ได๎พิจารณาและให๎การสนับสนุนหลายเรื่องเพ่ือให๎สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการ เชํน การสนับสนุน
การพัฒนาและจัดท าโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง รุํนที่ ๑ เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎สถาบันฯ มีหลักสูตรเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ และ
เข๎าถึงกลุํมเป้าหมายซึ่งเป็นผู๎บริหารระดับสูง เป็นที่รู๎จักและเกิดความเชื่อมั่นตํอการให๎บริการของสถาบันฯ 

ด้านบุคลากร  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ และผู๎บริหารให๎ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให๎สถาบันไปสูํความส าเร็จได๎ตามเป้าหมาย นอกจากนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเน๎นหลักคุณธรรม สมรรถนะ ความถูกต๎อง รอบคอบ โปรํงใส มีกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นผู๎ปฏิบัติงานประจ า  ผู๎ได๎รับการแตํงตั้ง
จ าเป็นต๎องผํานขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน๎าที่ในต าแหนํงนั้นๆ เป็นระยะเวลาไมํต่ ากวํา ๖ เดือน และการพิจารณา
ความดีความชอบประจ าปีด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน ตํอสัญญาจ๎าง และพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของผู๎ปฏิบัติงาน  

ด้านพัสดุ  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดหาให๎เป็นไป
อยํางโปรํงใส  ตรวจสอบได๎  โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให๎จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุรับผิดชอบ
ด าเนินการจัดหาโดยเปิดเผย  โปรํงใส  และเปิดโอกาสให๎มีการแขํงขันอยํางเป็นธรรม และให๎อ านาจ
ผู๎อ านวยการสถาบันฯ อนุมัติการจัดหาพัสดุนั้น  ทั้งนี้ในวงเงินไมํเกินสิบล๎านบาทตํอครั้ง หากเกินเป็นอ านาจ
ของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการอนุมัติ  นอกจากนี้  มีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท า
หน๎าที่ตรวจสอบปริมาณ  คุณภาพ  และระยะเวลาการสํงมอบสินค๎าที่จัดซื้อให๎ถูกต๎อง 

ในการควบคุมพัสดุ  เจ๎าหน๎าที่พัสดุเป็นผู๎รับผิดชอบควบคุมพัสดุให๎อยูํในความถูกต๎องเรียบร๎อยและมี
เพียงพอกับความต๎องการอยูํเสมอ  อีกทั้งมีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให๎ท าหน๎าที่ตรวจนับวัสดุ
คงคลังเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ 

 
กฎระเบียบ  

 
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance 

Promotion: IGP) มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใชํสํวนราชการ ตามนัยของมาตรา ๑๖ แหํงกฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ สถาบันฯ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม 
๒๕๔๗ มีลักษณะเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการก ากับดูแลของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารงาน ให๎ผู๎มี
อ านาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันขึ้นใช๎บังคับไว๎เป็นการเฉพาะ โดยไมํต๎อง
ปฏิบัติตามระเบียบ ข๎อบังคับ หรือค าสั่งของทางราชการที่ใช๎บังคับเป็นการทั่วไป  
 ระเบียบหลัก ๔  เรื่องท่ีคล่องตัวกว่าระเบียบราชการ 

  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ข๎อ ๑๔ ก าหนดไว๎วํา เพ่ือให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารงาน ให๎ผู๎มีอ านาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษขึ้นบังคับไว๎เป็นการเฉพาะ โดยไมํต๎องปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข๎อบังคับ หรือค าสั่งของทางราชการที่ใช๎บังคับเป็นการทั่วไป เพ่ือไมํกํอให๎เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน จึงได๎ก าหนดให๎มีระเบียบหลัก ๔ ระเบียบ ดังนี้ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๕๔ 
 

๑) ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  
ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการด าเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด๎วย ๒ หมวด ดังนี้ 
หมวด ๑ วัตถุประสงค์และอ านาจหน๎าที่ ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
หมวด ๒ การบริหารและการด าเนินการ โดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี  

ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการด าเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ได๎ก าหนดให๎คณะกรรมการมีอ านาจหน๎าที่ ในการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายการด าเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของสถาบัน การอนุมัติ
แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบัน ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการ
บริหารงานทั่วไปของสถาบัน ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ หรือข๎อก าหนดเกี่ยวกับสถาบัน       
ซึ่งกํอให๎เกิดความคลํองตัวด๎านการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไปมากกวําระเบียบราชการ  

๒) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการงานการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน 
ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  วําด๎วยการพัสดุ     
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด๎วย ๓ หมวด ดังนี้ 
หมวด ๑ การจัดหาพัสดุ 
หมวด ๒ การตรวจรับพัสดุ 
หมวด ๓ การควบคุมพัสดุ 
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎การด าเนินงานเกี่ยวกับด๎านพัสดุเป็นไปโดย  
(๑) ตอบสนองและกํอให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของภาครัฐ 
(๒) มีการด าเนินงานโดยเปิดเผย โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎ 
(๓) เปิดโอกาสให๎มีการแขํงขันกันอยํางเป็นธรรม 
(๔) สามารถบํงบอกหรือระบุเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบแตํละข้ันตอนได๎ 
(๕) การด าเนินการในแตํละขั้นตอนมีหลักฐานและเหตุผลในการพิจารณา 
(๖) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในภารกิจของรัฐ 
(๗) ลดขั้นตอนและความซ้ าซ๎อนในการปฏิบัติงาน 
โดยจะต๎องมีผู๎รับผิดชอบในแตํละขั้นตอนของการจัดหาพัสดุ ที่จะต๎องค านึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ

การใช๎งาน การดูแลรักษา ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของผู๎เสนอราคาหรือผู๎เสนองาน วัตถุประสงค์ใน
การใช๎งาน ประโยชน์ที่ทางราชการจะพึงได๎รับในระยะยาว การติดตามผลการปฏิบัติงาน และราคาที่เหมาะสม 
โดยยึดประโยชน์ของสถาบันเป็นส าคัญ  

๓) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแกํผู๎ปฏิบัติงาน 
ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด๎วย ๗ หมวด ดังนี้ 
หมวด ๑ โครงสร๎างและต าแหนํง 
หมวด ๒ การสรรหา การบรรจุ และการแตํงตั้ง 
หมวด ๓ วินัยและการรักษาวินัย 
หมวด ๔ การร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ 
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 ๕๕ 
 

หมวด ๕ การออกจากงาน  
หมวด ๖ วัน เวลาท างาน วันหยุดงาน และการลา 
หมวด ๗ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแกํผู๎ปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ได๎มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แกํผู๎ปฏิบัติงาน ได๎แกํ สิทธิการรักษาพยาบาล 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การเลื่อนเงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี การลาพักผํอนประจ าปี ซึ่งจะไมํต่ ากวําเกณฑ์ที่
กฎหมายคุ๎มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมก าหนด  

๔) ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงาน 
ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหาร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด๎วย ๖ หมวด ดังนี้ 
หมวด ๑ เงินรายได๎และเงินทุนสะสม 
หมวด ๒ การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
หมวด ๓ การจํายเงิน 
หมวด ๔ การงบประมาณ 
หมวด ๕ การบัญชี 
หมวด ๖ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหาร

การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให๎มีคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน๎าที่ติดตาม
และประเมินผลงานของสถาบันและผู๎อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และ
จะต๎องรายงานให๎คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน รวมถึงผู๎ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการแตํงตั้งท าหน๎าที่
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และการพัสดุของสถาบัน และรายงานคณะกรรมการ ผําน
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ สถาบันจะต๎องจัดสํงงบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการสํงให๎ส านักงานตรวจเงิน
แผํนดินภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพ่ือท าการสอบบัญชีตามกฎหมาย   

 
การเผยแพร่ผลงาน 

 
  สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มีการเผยแพรํข๎อมูลของสถาบันฯ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแกํบุคคลภายนอกสามารถติดตํอกับหนํวยงานได๎งําย โดยผํานระบบเครือขํายสารสนเทศที่เว็ บไซต์ 
igpthai.org ประกอบด๎วยข๎อมูล ดังนี้ 

๑)   ข๎อมูลเกี่ยวกับสถาบัน 
๒)   บริการของสถาบัน 
๓)   กิจกรรมทั้งหมด 
๔)   ภาพกิจกรรมทั้งหมด 
๕)   โครงการฝึกอบรมตํางๆ 
๖)   ขําว IGP 
๗)   ค๎นหาภายในเว็บ 
๘)   ติดตํอสถาบันฯ 
๙)   เว็บบอร์ด 
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 ๕๖ 
 

๑๐)   ดาวน์โหลด 
๑๑)   เว็บเมล์ 
๑๒)   เมนูสมาชิก 
๑๓)   สถิติของเว็บไซต์  
๑๔)   ปฏิทินกิจกรรม 
๑๕)   เว็บที่เก่ียวข๎อง 
๑๖)   ฐานข๎อมูลหนํวยงานภาครัฐ 
๑๗)   ขําวสาร/ประชาสัมพันธ์ 

 
 

๔.๕ บุคลากรสถาบันฯ 
 

สถาบันฯ แบํงการด าเนินงานออกเป็น ๔ ฝ่าย ได๎แกํ ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ (นปร.) ฝ่ายติดตามและประเมินผลหนํวยงานของรัฐ ฝ่ายโครงการของส านักงาน ก.พ.ร. และฝ่าย
ส านักงาน นอกจากนั้นมีศูนย์บริการวิชาการ ๓ ศูนย์ ได๎แกํ ศูนย์พัฒนาภูมิภาค (Regional Development 
Center - RDC) ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม และศูนย์ขับเคลื่อนความพร๎อมประชาคมอาเซียน โดยมี
ผู๎บริหาร ๑ คน ผู๎ปฏิบัติงานประจ า จ านวน ๑๔ คน และลูกจ๎างเหมา จ านวน ๑๑ คน  

ผู๎ปฏิบัติงานประจ าของสถาบันฯ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๘ คน วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน ๖ คน สํวนใหญํจบการศึกษาด๎านการบริหาร สาขาบัญชี รัฐศาสตร์ ซึ่งบุคลากรสํวนใหญํ          
มีความรู๎ ความสามารถ มีความตั้งใจในการท างาน มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและ
ประสานงานกับหนํวยงานอ่ืนได๎ทุกระดับ รวมถึงมีความสามารถในงานบริหารโครงการและงานบริการทาง
วิชาการ ซึ่งสามารถจ าแนกตามฝ่ายงาน ได๎ดังนี้ 

 
ที ่ ฝ่าย ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าท่ี อื่นๆ* รวม 
 ผู๎บริหาร ๑ - -  ๑ 

๑ ฝ่ายโครงการ นปร.  ๑ ๒ ๔ ๗ 
๒ ฝ่ายโครงการของส านักงาน ก.พ.ร.  ๑ ๔ ๒ ๗ 
๓ ฝ่ายส านักงาน  - ๗ ๔ ๑๑ 
๔ ฝ่ายติดตามและประเมินผลหนํวยงานของรัฐ  ๑** ๑** - ๒ 
๕ ศูนย์พัฒนาภูมิภาค  ๑** ๑**  ๒ 
๖ ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม  ๑** ๑**  ๒ 
๗ ศูนย์ขับเคลื่อนความพร๎อมประชาคม

อาเซียน 
 ๑** - - ๑ 

ตารางที่ ๙ แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จ าแนกตามระดับต าแหนํง  
 

หมายเหตุ    :  * ลูกจ๎างเหมาโครงการ ลูกจ๎างเหมาส านักงาน 
                 ** ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ที่ได๎รับมอบหมายให๎ประจ าฝ่าย และศูนย์ตํางๆ  
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๕๗ 
 

อัตราการลาออกของผู๎ปฏิบัติงานประจ าของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีจ านวน ๑๐ 
คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ านวน ๔ คน ท าให๎สถาบันฯ มีอัตราการลาออกของ
ผู๎ปฏิบัติงานประจ าลดลง คิดเป็นร๎อยละ ๑๒.๕ 

ผลตอบแทนของผู๎ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ประกอบด๎วย เงินเดือน จ านวนรวม 
๔,๓๖๘,๓๗๔.๖๓ บาท เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ๑๓๔,๕๖๔.๒๘ บาท คําตรวจสุขภาพ ๒๔,๐๐๐ บาท เงิน
ประกันสุขภาพ จ านวนรวม ๑๑๕ ,๒๔๔.๕๖ บาท และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวนรวม 
๑๓๗,๕๘๓.๐๐ บาท คําเดินทาง จ านวนรวม ๑๖๙,๘๗๓.๑๕ บาท  

เงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ อยูํระหวํางการพิจารณา โดยสถาบันฯ ได๎ตั้ง
งบประมาณส าหรับการจัดสรรเงินรางวัลส าหรับผู๎บริหารและผู๎ปฏิบัติงานประจ าไว๎ทั้งสิ้น จ านวน ๖๔๕,๐๐๐ บาท 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ 
๒ เมษายน ๒๕๕๘ โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎ปฏิบัติงานประจ า เป็นเงินจ านวน ๔๑๓,๖๐๐.๓๖ บาท 
 

การพัฒนาบุคลากร 
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีบุคลากรของสถาบันฯ จ านวน ๒๕ คน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแบํงสายงานออกเป็น  ๓  ฝ่ายหลักๆ ได๎แกํ ฝ่ายส านักงาน ฝ่ายโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) และฝ่ายโครงการของส านักงาน ก.พ.ร.  บุคลากรถือเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญอยํางยิ่งตํอองค์กร ดังนั้น สถาบันฯ จึงได๎จัดการพัฒนาบุคลากรในด๎านตําง ๆ อยํางตํอเนื่อง  เชํน พัฒนา
ระบบความคิด พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาระบบการท างาน ตลอดจนระบบการสื่อสารภายใน
องค์กร เป็นต๎น ซึ่งมุํงพัฒนาบุคลากรและระบบการท างานให๎สอดคล๎องกัน ยืดหยุํนได๎ตามลักษณะงาน ลดการ
ท างานซ้ าซ๎อน ใช๎ทรัพยากรอยํางมีคุณคํา รวมทั้งสํงเสริมให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาองค์กร    
เพ่ือรํวมกันพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานอยํางตํอเนื่อง ซึ่งถือวําเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการพัฒนา
องค์กรเพ่ือความยั่งยืน โดยมุํงหวังให๎บุคลากรตระหนักและเห็นคุณคําในมุมมองของการเป็นผู๎ให๎บริการที่มี
คุณภาพ ด๎วยการค านึงถึงความพึงพอใจ ความประทับใจของผู๎รับบริ การทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจน
ปฏิบัติงานภายใต๎หลักธรรมาภิบาลของสถาบันฯ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ จึงได๎มีโครงการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการท างานของสถาบันฯ จ านวน ๕ โครงการ   

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น 
3. เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการท างานซึ่งจะเป็นผลดีต่อองค์กร 

วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดประชุมคณะท างานเพ่ือด าเนินการงานตามแผนงาน 
2. จัดท าแผนการด าเนินการโครงการ ๕ โครงการ 
3. จัดประชุมและเก็บข๎อมูลกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
4. น าเสนอแนวทางและแผนการด าเนินกิจกรรมแตํละโครงการตํอที่ประชุมฝ่ายบริหาร 
5. ด าเนินการโครงการและกิจกรรมตามแผนงาน 
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6. ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินการแตํละโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. หัวหน๎างานและเจ๎าหน๎าที่ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
๒. เจ๎าหน๎าที่จ๎างเหมาท่ีเกี่ยวข๎อง   

สถานที่ด าเนินการ 

ณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ชั้น ๙ อาคารรัฐประศาสนภักดี  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และดูงานนอกสถานที่กับองค์กรต้นแบบ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรมีการด าเนินงานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น สามารถลดระยะเวลา
และลดขั้นตอนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและการบริหารงานได๎ดี   

2. บุคลากรมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลและมีธรรมาภิบาล 
3. บุคลากรมีสมรรถนะและขีดความสามารถสูงขึ้น 
4. บุคลากรทุกระดับชั้นมีผลงานและมีแนวทางการปฏิบัติงานรํวมกัน สามารถน าไปพัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพสถาบันฯ ได๎เพ่ิมมากข้ึน 
5. บุคลากรมีจรรยาบรรณและจิตบริการในการท างาน 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ายส านักงาน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีส านักงาน ก.พ.ร. 
สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน ๕ โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง เจาะจุดแข็ง Training & Coaching for IGP's 
staffs (IDP) เพ่ือให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมมีกระบวนการปฏิวัติทางความคิด เพ่ือให๎เกิดทักษะและการฝึกปฏิบัติ
จริง เพ่ือสร๎างความชัดเจนในการพัฒนาตนเองให๎บรรลุเป้าหมายในอาชีพ (วัดผลสัมฤทธิ์ด๎วยแบบสอบถาม
ความรู๎ ความเข๎าใจ) จากผลการประเมินจากแบบสอบถามพบวํา หลังจากเข๎ารับการอบรม ผู๎เข๎ารับการอบรม  
ผลสัมฤทธิ์เพ่ิมขึ้นโดยมีคะแนนสูงขึ้นในทุกด๎าน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายด๎านพบวําด๎านการมีวิธี “ประเมิน
ตนเอง” เป็นด๎านที่เพ่ิมขึ้นมากที่สุด โดยจากเดิมกํอนการอบรม มีความรู๎ความเข๎าใจเพียง ๒.๓๑๘๒ เพ่ิมขึ้น
เป็น ๔.๘๖๓๖ รองลงมาเป็นด๎านการระบุคุณสมบัติของงาน ซึ่งจากเดิมกํอนการอบรม มีความรู๎ความเข๎าใจ
เพียง ๒.๔๕๔๕ เพ่ิมขึ้นเป็น ๔.๓๖๓๖ ส าหรับด๎านที่มีผลความรู๎ความเข๎าใจหลังการอบรมต่ าที่สุด แม๎วําจะ
เพ่ิมข้ึนจากกํอนเข๎ารับการอบรม คือ ด๎านการมี “แผนพัฒนาตนเอง” จากผลการประเมินโดยรวมแสดงให๎เห็น
วําผู๎เข๎ารับการอบรมมีความเข๎าใจรู๎จักตนเองมากขึ้น รู๎วําพรสวรรค์ของตนเองเป็นอยํางไร และจะพัฒนาตนเอง
อยํางไรเพ่ือให๎ใช๎พรสวรรค์ที่มีให๎เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาปรับปรุงการท า งานให๎ดีขึ้นใน
อนาคต 

2. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง รอบรู้ เริ่มเรียน อีเมล์ outlook   เพ่ือให๎บุคลากร
เพ่ิมพูนศักยภาพความรู๎ และความเข๎าใจเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และน ามาประยุกต์ใช๎ในองค์กร
ได๎ และเพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือการติดตํอสื่อสารที่สามารถเก็บข๎อมูลได๎อยํางปลอดภัย กลุํมเป้าหมายเป็นบุคลากร
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ของสถาบันฯ โดยมีผู๎เข๎ารับการอบรม ๒๒ คน จาก ๒๓ คน จากแบบทดสอบพบวําบุคลากร มีความรู๎เพ่ิมขึ้น
ร๎อยละ ๙๕.๖๕ 

3. หลักสูตรการจัดการและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ  เพ่ือรองรับการด าเนินงานของ
สถาบันฯ ให๎มีความชัดเจน ทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติอยําง
ยั่งยืน กลุํมเป้าหมายเป็น เจ๎าหน๎าที่บริหารงานโครงการ ประสานงานโครงการ และหัวหน๎าฝ่าย โดยมีผู๎เข๎ารับ
การอบรมจ านวน ๑๗ คน จาก ๑๘ คน จากแบบทดสอบพบวําบุคลากร มีความรู๎เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๙๔.๔๔  

4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางในการ
ก าหนดราคากลางค่าจ้างท่ีปรึกษา สามารถ จัดท าเอกสารได๎อยํางถูกต๎อง ตามระเบียบของสถาบันฯ พร๎อมทั้ง
มีความรู๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ ผู๎เข๎ารับการอบรม ๒๒ จาก ๒๓ คน จากแบบทดสอบพบวําบุคลากร     
มีความรู๎เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๙๕.๘๓   

5. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ บุคลากร ต้นแบบ
องค์การของเทศบาลนครอุดรธานี และศึกษาวัฒนธรรมภาคอีสาน  เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
และรูปแบบการจัดการองค์กร และสามารถน าองค์ความรู๎ที่ได๎มาประยุกต์ใช๎พัฒนาการด าเนินการของสถาบันฯ 
และเพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนความรู๎ในการด าเนินงานด๎านการพัฒนาบุคลากร กลุํมเป้าหมายเป็นบุคลากร
ของสถาบันฯ โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการ ๒๔ คน จากแบบทดสอบพบวําบุคลากรมีความรู๎เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๑๐๐   

 
สรุปผลการพัฒนาบุคลากร 

โครงการพัฒนาบุคลากรของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ านวน ๕ โครงการ โดยมีโครงการจ านวน ๑ โครงการ ที่ได๎ด าเนินการ
ในชํวง ๖ เดือนแรก ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) คือ โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องเจาะจุดแข็ง 
ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวใช๎เวลา ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘)  โดยได๎ใช๎แบบสอบถามความรู๎ 
ความเข๎าใจ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการวัดผลของการพัฒนาบุคลากร  จึงได๎ผลสรุปวํา “ผู๎เข๎ารับการอบรมเห็นวํา
การฝึกอบรมบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ร๎อยละ ๙๐” และได๎น าเสนอตํอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล และคณะกรรมการอ านวยการฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘   

ตํอมาชํวงในชํวง ๖ เดือนหลัง (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘  สถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการอบรมและจัดการศึกษาดูงานให๎กับบุคลากรของสถาบันฯ จ านวนทั้งสิ้น    
๔ โครงการ ตามก าหนดไว๎  ซึ่งในครั้งนี้ สถาบันฯ ได๎ใช๎แบบทดสอบ ความรู๎ ความเข๎าใจ เป็นเครื่องมือใน    
การวัดการพัฒนาของบุคลากร เพ่ือให๎ได๎ผลสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยผู๎เข๎ารับการอบรมได๎จัดท าแบบทดสอบ 
Pretest  และ Posttest ของแตํละโครงการที่เข๎ารํวม และได๎ผลสรุปรวมกัน ทั้งสิ้น ๔ โครงการ คือ “ผลจาก
การทดสอบผู๎เข๎ารับการอบรมมีความรู๎เพิ่มขึ้นร๎อยละ ๙๖.๔๘” 
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(๕) การควบคุมภายใน 

 
  สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ก าหนดนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ 

และข๎อบังคับตําง ๆ เพ่ือให๎การปฏิบัติงานในด๎านตํางๆ เป็นไปตามมาตรฐาน และกฎระเบียบ ซึ่งเป็นการ
ควบคุมภายในของสถาบันฯ  ในด๎านการจัดการ สถาบันฯ มีการจัดโครงสร๎างภายในหนํวยงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ อ านาจหน๎าที่ของหนํวยงาน มีการมอบหมายงานและแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบ มีระบบบัญชี
พัสดุ และทรัพย์สินแยกตํางหากจากหนํวยงานแมํและใช๎ระบบบัญชีเกณฑ์คงค๎าง (Accrual Basis) ตามหลัก
สากล และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ระเบียบ ข๎อบังคับของทางราชการและของสถาบันฯ
ก าหนด รวมทั้งมีการท ารายงานการเงินประกอบด๎วย งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงินทุกสิ้นรอบระยะเวลาด าเนินการ  

            สถาบันฯ ได๎มีหนังสือลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๘ ชี้แจงตํอส านักงานการตรวจเงินแผํนดินวํา สถาบันฯ 
มีระบบการควบคุมภายในที่ยังไมํเต็มรูปแบบ จึงขอวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และตามหนังสือแนวทาง : การจัด
วางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน ของส านักงานการตรวจเงินแผํนดินที่
ก าหนดให๎แล๎วเสร็จ และจะจัดท ารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในเริ่มตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เป็น
ปีแรก) เป็นต๎นไป 
 สถาบันฯ ได๎แตํงตั้งคณะท างานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามค าสั่ง สถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ที่ ๑๔/๒๕๕๘ โดยมีผู๎ตรวจสอบภายใน ส านักงาน ก.พ.ร. และผู๎ตรวจ
สอบภายในสถาบันฯ เป็นที่ปรึกษาคณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน มีอ านาจหน๎าที่ติดตามการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในจากทุกฝ่ายงาน และการน าระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไปปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ เมื่อการด าเนินการดังกลําวแล๎วเสร็จ สถาบันฯ ได๎จัดท าหนังสือรับรองการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายใน พร๎อมทั้ง จัดสํงให๎ส านักงานการตรวจเงินแผํนดินเรียบร๎อยแล๎ว เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘  

 สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหนํวยรับตรวจประเภทเป็น 
“หนํวยงานอ่ืนของรัฐ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข๎อ ๓ (๕) และข๎อ ๖ ของระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน วําด๎วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ก าหนดวํา “ให๎ผู๎รับตรวจรายงานตํอคณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน 
ผู๎ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก๎าสิบวัน
นับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล๎วแตํกรณี เว๎นแตํ การรายงานครั้งแรกให๎กระท าภายในสองร๎อยสี่สิบ
วันนับจากวันจัดวางระบบการควบคุมภายในแล๎วเสร็จ...” ขณะนี้สถาบันฯ อยูํระหวํางด าเนินการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในจากทุกฝ่ายงานเพื่อให๎เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผํนดินและเพ่ือให๎มั่นใจวํา การควบคุมภายในได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขให๎สอดคล๎องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป รวมทั้งการควบคุมภายในด าเนินไปอยํางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและเมื่อประเมินผลการควบคุม
ภายในแล๎วเสร็จ สถาบันฯ จะจัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.๑) เพ่ือจัดสํงให๎
ส านักงานการตรวจเงินแผํนดิน ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 

การท าธุรกรรมใดๆ ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.                  
มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ และในระหว่างรอรับการ
ตรวจสอบจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๖๑ 
 

ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๒ ก าหนดให้
ผู้ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการแต่งตั้ง ท าหน้าที่ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี  และการพัสดุ
ของสถาบันฯ และรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันฯ ได้ขอ
ความอนุเคราะห์ให้เลขาธิการ ก.พ.ร. มอบหมายให้นางสาวดวงเดือน สวัสดี  นักวิช าการตรวจสอบภายใน
ช านาญการพิเศษ นางสาวนิศาชล บุญรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ มาช่วยปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในให้สถาบันฯ เป็นการชั่วคราว เนื่องจาก สถาบันฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ตรวจสอบภายในหลายครั้ง
แต่ยังไม่มีผู้สมัคร 
 ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘) สถาบันฯ ได้รับผู้ตรวจสอบ
ภายในเพ่ือท าหน้าที่ดังกล่าว ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งให้สถาบันฯ สรรหาผู้ตรวจสอบ
ภายใน ขณะนี้ผู้ตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างสอบทานการด าเนินการด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของ
สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งท าหน้าที่ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์ที่หน่วยรับตรวจก าหนด ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

การด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ตามค าสั่งคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. ที่ ๕/๒๕๕๗ ซึ่งต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทุก ๖ เดือน ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ข้อ ๓๐ โดยในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๓๑ มีนาคม 
๒๕๕๘) คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานเกี่ยวกับการก ากับดูแลการตรวจสอบ
ภายในของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ให้แนวทาง ในเรื่องต่อไปนี้ 

๑. แนวทางการจัดท ารายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๒. แนวทางในการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ซึ่งอยู่ ระหว่าง
การสรรหาเพื่อความเหมาะสมในการด าเนินงาน 

   ในช่วง ๖ เดือนหลังของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘) 
คณะกรรมการตรวจสอบ ๒ ราย ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือขอลาออกจากการเป็นกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก มีภารกิจที่ต้อง
รับผิดชอบจ านวนมาก จึงอาจท าให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการตรวจสอบของสถาบันฯ ได้เต็ม
ศักยภาพหรืออาจเกิดความล่าช้าในภารกิจหลักของสถาบันฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาคณะกรรมการ
ตรวจสอบของสถาบันฯ 
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 ๖๒ 
 

  

(๖) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
 
งบการเงิน  
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๓ - ๑5) 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี  
สถาบันฯ ได้จัดจ้างส านักงานนาวาอากาศเอกธัชชัย จินต์แสวง ด าเนินการตรวจสอบรับรอง

งบการเงินของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบ สรุปว่า          
“งบการเงิน แสดงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงาน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญ ตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงินของไทย” (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๑-๒) 

ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังไม่มีรายงานการสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เนื่องจากคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖   เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ มี
มติเห็นควรให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีสถาบันฯ ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ สถาบันฯ อยู่ระหว่างรอการสอบ
บัญชีตามกฎหมายจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
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 ๖๓ 
 

ตารางสรุปงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 

 หน่วย : บาท 
 ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ 
สินทรัพย ์
    สินทรัพย์หมุนเวียน 
        เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
        ลูกหนี ้
        รายได้ค้างรับ 
        วัสดุคงเหลือ 
        สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 
        สินทรัพย์ไม่มตีัวตนสุทธิ 
        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
รวมสินทรัพย ์
หนี้สิน 
    หนี้สินหมนุเวียน 
        เจ้าหนี้ 
        ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
        รายไดร้ับล่วงหน้า 
        หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
        รวมหนี้สินหมนุเวียน 
รวมหนี้สิน 
สินทรัพย์สุทธิ  
สินทรัพย์สุทธ ิ
    ทุน 
        รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 
        บวก การปรับปรุงรายการและผลสะสม 
               จากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
        รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
    รายได้สูง (ต่่า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
    ก่าไร/ขาดทุนทีย่ังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 

 
 

๘๒,๐๘๒,๕๑๖.๒๑ 
๒๒,๔๙๐,๓๗๖.๑๓ 
๑๖,๓๕๕,๗๔๕.๖๗ 

๕๐๑,๗๓๑.๕๐ 
๑,๙๒๗,๒๙๗.๘๕ 

๑๒๓,๓๕๗,๖๖๗.๓๖ 
 

๑,๐๒๒,๒๘๕.๘๓ 
๑๑,๘๔๐.๙๙ 

๑,๐๓๔,๑๒๖.๘๒ 
๑๒๔,๓๙๑,๗๙๔.๑๘ 

 
 

๑๑,๔๖๐,๑๐๖.๗๗ 
๒๕,๓๕๔,๖๐๗.๗๐ 
๒๐,๗๐๓,๗๘๑.๐๑ 

๑,๘๓๓,๔๗๖.๖๗ 
๕๙,๓๕๑,๙๗๒.๑๕ 
๕๙,๓๕๑,๙๗๒.๑๕ 
๖๕,๐๓๙,๘๒๒.๐๓ 

 
 

๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘ 
(๙,๑๘๙,๖๔๓.๔๐) 

 
๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐ 
๖๕,๐๓๙,๘๒๒.๐๓ 

๐.๐๐ 
๖๕,๐๓๙,๘๒๒.๐๓ 

 
 

๕๓,๗๐๐,๔๑๐.๐๒ 
๑๕,๙๓๗,๐๗๔.๐๖ 
๒๕,๑๕๙,๓๓๖.๖๖ 

๕๓๖,๑๙๕.๐๖ 
๕๕๔,๘๔๐.๕๖ 

๙๕,๘๘๗,๘๕๖.๓๖ 
 

๘๕๗,๕๖๖.๙๔ 
๓๕,๐๗๗.๓๓ 

๘๙๒,๖๔๔.๒๗ 
๙๖,๗๘๐,๕๐๐.๖๓ 

 
 

๙,๒๗๕,๑๓๖.๐๒ 
๑๕,๙๑๒,๒๕๗.๔๒ 
๒๔,๑๙๖,๒๐๓.๓๔ 

๒,๐๕๐,๕๓๒.๖๗ 
๕๑,๔๓๔,๑๒๙.๔๕ 
๕๑,๔๓๔,๑๒๙.๔๕ 
๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘ 

 
 

๔๕,๕๓๒,๙๖๒.๙๓ 
(๑,๑๑๓,๓๘๘.๖๑) 

 
๙๒๖,๗๙๖.๘๖ 

๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘ 
๐.๐๐ 

๔๕,๓๔๖,๓๗๑.๑๘ 

 
 

๗๓,๖๑๙,๘๕๘.๐๘ 
๑๔,๓๐๑,๓๑๑.๕๓ 

๒,๖๕๖,๑๐๑.๐๐ 
๕๔๖,๑๑๑.๕๖ 

๑,๒๓๗,๒๐๕.๒๒ 
๙๒,๓๖๐,๕๘๗.๓๙ 

 
๙๑๘,๑๖๙.๖๘ 

๕๘,๓๑๓.๖๗ 
๙๗๖,๔๘๓.๓๕ 

๙๓,๓๓๗,๐๗๐.๗๔ 
 
 

๕,๐๐๐,๒๑๑.๙๓ 
๑๘,๐๑๙,๙๘๙.๙๘ 
๒๓,๕๘๘,๖๑๓.๖๗ 

๑,๑๙๕,๒๙๒.๒๓ 
๔๗,๘๐๔,๑๐๗.๘๑ 
๔๗,๘๐๔,๑๐๗.๘๑ 
๔๕,๕๓๒,๙๖๒.๙๓ 

 
 

๓๒,๒๑๒,๕๖๙.๒๘ 
(๓,๐๐๑,๙๐๙.๔๘) 

 
๑๖,๓๒๒,๓๐๓.๑๓ 
๔๕,๕๓๒,๙๖๒.๙๓ 

๐.๐๐ 
๔๕,๕๓๒,๙๖๒.๙๓ 

 
ตารางที่ ๑๐ งบแสดงฐานะการเงิน 
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 ๖๔ 
 

งบแสดงผลการด่าเนินงานทางการเงิน 
ส่าหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน 

 หน่วย : บาท 
 ๒๕๕๘ ๒๕๕๗ ๒๕๕๖ 
รายได้จากการด่าเนินงาน 
    รายได้จากแหล่งอื่น 
        รายได้จากการให้บริการ 
        รายได้ดอกเบี้ย 
        รายได้อื่น 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 
รวมรายได้จากการด่าเนินงาน 
 
ค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงาน 
    ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
    ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    ค่าใช้สอยและค่าวัสด ุ
    ค่าสาธารณูปโภค 
    ค่าใช้สอยอ่ืน 
    ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ ์
    ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 
    ค่าใช้จ่ายอื่น 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงาน 
รายได้สูง(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด่าเนินงาน 
 
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด่าเนินงาน 
    ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนนิงาน 
    - ค่าจ าหน่ายครุภณัฑ์ กรณีจ าหน่าย ช ารุด  
      สูญหายเลิกใช้งาน และบริจาคสินทรัพย ์
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เงินรายได ้
      สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ 
รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการ
ด่าเนินงาน 
รายได้สูง(ต่่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 

 
 

๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ 
๗๓๔,๓๖๙.๖๓ 
๖๐๖,๓๗๘.๒๙ 

๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙ 
๑๗๗,๒๑๒,๗๗๔.๕๙ 

 
 

๗,๐๓๖,๖๗๓.๘๙ 
๑๓๗,๑๐๕,๘๐๑.๗๕ 

๖,๐๓๔.๐๐ 
๘๔๘,๒๐๘.๕๖ 
๑๔๕,๙๐๖.๑๗ 

๑,๓๒๘,๓๙๑.๗๗ 
๒๖๘,๐๑๗.๑๘ 

๒๓,๒๓๖.๓๔ 
๐.๐๐ 

๑๔๖,๗๖๒,๒๖๙.๖๖ 
๓๐,๓๕๙,๕๐๔.๙๓ 

 
 
 

๐.๐๐ 
 

(๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓) 
 

(๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓) 
๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐ 

 
 

๑๔๘,๔๑๘,๐๒๓.๐๐ 
๔๗๘,๕๕๕.๕๘ 

๖๕.๒๘ 
๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ 
๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ 

 
 

๖,๓๙๘,๕๒๙.๑๔ 
๑๓๒,๔๓๕,๙๘๐.๗๔ 

๓,๗๕๖.๐๐ 
๘๑๖,๘๑๙.๖๒ 
๑๒๙,๗๗๔.๙๘ 

๑,๒๓๒,๕๖๙.๓๓ 
๓๕๐,๕๕๒.๑๓ 

๒๓,๒๓๖.๓๔ 
๐.๐๐ 

๑๔๑,๓๙๑,๒๑๘.๒๘ 
๗,๕๐๕,๔๒๕.๕๘ 

 
 
 

๐.๐๐ 
 

(๖,๕๗๘,๖๒๘.๗๒) 
 

(๖,๕๗๘,๖๒๘.๗๒) 
๙๒๖,๗๙๖.๘๖ 

 
 

๑๑๒,๕๖๗,๒๘๒.๒๕ 
๓๘๑,๗๓๐.๙๑ 

๕๓๖.๙๖ 
๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒ 
๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒ 

 
 

๖,๔๘๔,๘๐๖.๕๒ 
๘๖๖๔๐๗๐๔.๗๘ 

๙,๓๗๙.๐๐ 
๘๐๗,๙๙๖.๔๕ 
๑๔๙,๖๖๘.๓๙ 

๑,๕๐๐,๙๔๓.๐๑ 
๓๘๔,๑๐๙.๕๙ 

๒๓,๒๓๖.๓๒ 
๐.๐๐ 

๙๖,๐๐๐,๘๔๔.๐๖ 
๑๖,๙๔๘,๗๐๖.๐๖ 

 
 
 

(๕๕,๒๘๖.๙๙) 
 

(๕๗๑,๑๑๕.๙๔) 
 

(๖๒๖,๔๐๒.๙๓) 
๑๖,๓๒๒,๓๐๓.๑๓ 

 

ตารางที่ ๑๑ งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๖๕ 
 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง 

(สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน :  
- ปี ๒๕๕๘ ค านวณดังนี้ ๑๒๓,๓๕๗,๖๖๗.๓๖ / ๕๙,๓๕๑,๙๗๒.๑๕ = ๒.๐๗  
- ปี ๒๕๕๗ ค านวณดังนี้ ๙๕,๘๘๗,๘๕๖.๓๖ / ๕๑,๔๓๔,๑๒๙.๔๕ = ๑.๘๖  
- ปี ๒๕๕๖ ค านวณดังนี้ ๙๒,๓๖๐,๕๘๗.๓๙ / ๔๗,๘๐๔,๑๐๗.๘๑ = ๑.๙๓ 
 
สถาบันฯ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ , พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่ากับ ๒.๐๗ , ๑.๘๖ และ ๑.๙๓ ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
สถาบันฯ มีสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กล่าวคือ 
สินทรัพย์หมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยู่สามารถช าระหนี้สินหมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยู่ได้ทั้งจ านวน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่อยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
รองลงมาเป็น ลูกหนี้ รายได้ค้างรับ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และวัสดุคงเหลือ  

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 

(รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ / สินทรัพย์รวม x ๑๐๐ : 
- ปี ๒๕๕๘ ค านวณดังนี้  ๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐ / ๑๒๔,๓๙๑,๗๙๔.๑๘ x ๑๐๐ = ๒๓.๒๙% 
- ปี ๒๕๕๗ ค านวณดังนี้ ๙๒๖,๗๙๖.๘๖ / ๙๖,๗๘๐,๕๐๐.๖๓ x ๑๐๐ = ๐.๙๖% 
- ปี ๒๕๕๖ ค านวณดังนี้ ๑๖,๓๒๒,๓๐๓.๑๓ / ๙๓,๓๓๗,๐๗๐.๗๔ x ๑๐๐ = ๑๗.๔๙% 
 

  สถาบันฯ มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ , พ.ศ. ๒๕๕๗ และ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เท่ากับ ๒๓.๒๙ , ๐.๙๖%  และ ๑๗.๔๙% ตามล าดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์รวมของสถาบันฯ ที่มีอยู่สามารถสร้างผลตอบแทนของสินทรัพย์ใน
ระดับใด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ และเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ สาเหตุที่อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๕๗ เนื่องจากการผลการด าเนินงานของ
สถาบันฯ มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเพิ่มข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีสาเหตุหลักจากสถาบันฯ 
สามารถด าเนินงานหารายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ        
พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมของสถาบันฯ ในบางโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จนั้นยัง
ไม่เกิดรายการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้บริการวิชาการ โดยที่โครงการนั้นได้มีการรับรู้รายได้ (ตรวจรับ
งาน) ของงวดงานนั้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ 
มีค่าใช้จ่ายด าเนินกิจกรรมที่สถาบันฯ ใช้เงินจากบัญชีเงินทุนสะสมของ ส านักงาน ก.พ.ร. (รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสะสมยกมา) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๖๖ 
 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ  (Service 

Delivery Unit: SDU) ในการก ากับดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๔๗ ในการให๎บริการทางวิชาการแกํส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก และสํวนราชการอ่ืน หนํวยงานของ
ภาครัฐและเอกชนเพ่ือสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

สถาบันฯ มีการแก๎ไขหลักเกณฑ์การรับรู๎รายได๎และคําใช๎จําย ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามที่
สถาบันฯ ได๎รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ตอบข๎อหารือหลักการรับรู๎รายได๎และคําใช๎จําย ที่ กค 
๐๔๒๓.๒/๓๑๐๗๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่  ๕/๒๕๕๔ 
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีมติให๎ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ครั้งที่ ๖/
๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งรายงานของผู๎สอบบัญชี ได๎ให๎ข๎อสังเกตไว๎ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข๎อที่ ๓.๑๐ เพ่ือให๎เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคลํองตัว และให๎ผลการด าเนินงานประจ าปี
สะท๎อนต๎นทุนที่ครบถ๎วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น มติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ได๎เห็นชอบให๎มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู๎รายได๎และคําใช๎จํายบางประเภทในงบการเงิน ตั้งแตํ
งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต๎นไป (รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารภาคผนวก ๓ - ๑5)   
 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ๑๒๓.๓๕๘ ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผํานมา ๒๗.๔๗๐ ล๎านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๖๕ มีสาเหตุสํวนใหญํจากสินทรัพย์ประเภทเงิน
สดและรายการเทียบเทําเงินสดที่เพ่ิมสูงขึ้นถึงร๎อยละ ๕๒.๘๕ ทั้งนี้  ในสํวนของสินทรัพย์ไมํหมุนเวียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวม ๑.๐๓๔ ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีกํอน ๐.๑๔๑ ล๎านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็น
ร๎อยละ ๑๕.๘๕๐ โดยสรุปแล๎ว สถาบันฯ มีสินทรัพย์รวม ๑๒๔.๓๙๒ ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา 
๒๗.๖๑๑ ล๎านบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร๎อยละ ๒๘.๕๓ 

หนี้สินและส่วนของทุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น ๕๑.๔๓ ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา 
๗.๙๑๗ ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ ๑๕.๓๙ มีสาเหตุสํวนใหญํมาจากรายการคําใช๎จํายค๎างจําย และสถาบันฯ 
มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 65.04  ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา 19.693 ล๎านบาท หรือคิดเป็นลดลงร๎อยละ 
43.43 ดังที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินตามภาคผนวก ๔ 

 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘ มีรายได๎จากการให๎บริการทั้งจากโครงการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมาและ

โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อย
ละ 53.24 และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอ่ืน ๆ คิดเป็นร๎อยละ 46.76 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ สถาบันฯ มีรายไดร๎วม ๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙ บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีรายได๎
จ านวน ๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ บาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึ้นร๎อยละ ๑๘.๙๖ โดยสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการ



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๖๗ 
 

ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ิมขึ้นร๎อยละ ๒๙.๒๕ ในขณะที่สัดสํวนรายได๎ที่มาจากการให๎บริการหนํวยงานอ่ืนเพ่ิมขึ้น
ร๎อยละ ๒.๓๒  

รายได๎จากการให๎บริการทั้งโครงการที่ด าเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา และโครงการที่ได๎ลงนาม
ข๎อตกลงการให๎บริการและการใช๎บริการหรือสัญญาและมีรายได๎จากการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  ๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ บาท โดยมีรายละเอียดรายได๎แตํละโครงการแบํงตาม
ประเภท ดังนี้ 
 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 

 ๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํรุํนที่ ๗ ส านักงาน ก.พ.ร. ๖,๔๐๑,๙๘๐ 
 ๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํรุํนที่ ๘ ส านักงาน ก.พ.ร. ๒๖,๙๑๔,๔๐๐ 
 ๓ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํรุํนที่ ๙ ส านักงาน ก.พ.ร. ๗,๗๓๙,๒๐๐ 

 รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่   ๔๑,๐๕๕,๕๘๐ 
    โครงการฝึกอบรม   

ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรบัรองมาตรฐานวิชาชีพ         

ที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ งปม. ๒๕๕๗ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ๘๘๐,๐๐๐ 

๒ โครงการพัฒนาทักษะการเป็นท่ีปรึกษามืออาชีพ ส านักงาน ก.พ.ร. ๑,๒๖๔,๐๕๐ 
๓ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรบัรองมาตรฐานวิชาชีพ         

ที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ งปม. ๒๕๕๘ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ๘๘๐,๐๐๐ 

๔ โครงการอบรมทางไกลหลักสูตร "บรรษัทภิบาลส าหรับ
ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม" 

บรรษัทประกันสินเช่ือ
อุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) 

๑,๑๐๙,๖๐๐  
 

๕ หลักสตูร "การตรวจประเมินเบื้องต๎นเพื่อเตรียมความพร๎อมใน
การขอรับรองคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพิ้นฐาน" 
ส าหรับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

สถาบันเทคโนโลย ี
ป้องกันประเทศ 

๒๑๘,๒๕๐ 

๖ โครงการหลักสตูรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพ่ือการพัฒนา
อยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดบัสูง รุํนที่ ๒ 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

       ๘,๑๐๐,๐๐๐  

 รวมรายรับโครงการฝึกอบรม ๖ โครงการ ๑๒,๔๕๑,๙๐๐ 

    โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 
ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน

ขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ส านักงาน ก.พ.ร. 1,353,819  

 
2 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อบริการประชาชน

และเพิ่มขดีความสามารถในการแขํงขัน 
ส านักงาน ก.พ.ร.  5,464,800  

3 โครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล 
ภาคราชการ : ด๎านการตรวจสอบภายในและด๎านรายงานการเงิน 

ส านักงาน ก.พ.ร.  617,595  

4 โครงการพัฒนารปูแบบโครงสร๎างและระบบบริหารงาน 
ภาคราชการใหม๎ีความยดืหยุํนคลอํงตัวสูง 

ส านักงาน ก.พ.ร. 461,950 

5 โครงการเจรจาข๎อตกลงและจัดท าค ารับรองการปฏิบัตริาชการ
ของสํวนราชการและจังหวัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

ส านักงาน ก.พ.ร. 10,099,616.67 

6 โครงการเสรมิสร๎างการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและ 
กลุํมจังหวัดไปสูํการปฏิบตัิให๎บรรลุผล 

ส านักงาน ก.พ.ร.  835,000  



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๖๘ 
 

ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
7 โครงการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการส าหรับกลุมํกระทรวง

ด๎านเศรษฐกิจและสังคม (ปี งปม. 2556) 
ส านักงาน ก.พ.ร.  156,288  

8 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัตริาชการ 
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการ   
และจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2557 

ส านักงาน ก.พ.ร.  8,610,864 

9 โครงการยกระดับคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐสูํองค์กร 
ที่มีขีดสมรรถนะสูง 

ส านักงาน ก.พ.ร.  900,000  

10 การขับเคลื่อนการบรหิารราชการแบบเน๎นประชาชน 
เป็นศูนย์กลาง 

ส านักงาน ก.พ.ร. 2,250,000 

11 การติดตามความก๎าวหน๎าการปฏบิัติงานตามค ารับรอง 
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 รอบ 6 เดือน 

ส านักงาน ก.พ.ร.  656,040  

12 โครงการเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด น้ าหนัก  
และคําเป้าหมาย และจดัท าค ารับรองการปฏิบัติงาน 
ขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส านักงาน ก.พ.ร.  2,495,900  

13 การเจรจาข๎อตกลงและจดัท าค ารบัรองการปฏิบัตริาชการ 
ของสํวนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ส านักงาน ก.พ.ร.  9,755,914  

14 การพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานบริการประชาชน 
และเพิ่มขดีความสามารถในการแขํงขันของประเทศ  

ส านักงาน ก.พ.ร.  5,979,000  

15 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของสํวนราชการ 
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู๎แทนราษฎร 

          1,840,000  

16 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตัิงานประจ าปี 
ระยะเวลา 4 ปี  
(พ.ศ. 2558-2561)  

สถาบันระหวํางประเทศเพื่อ
การค๎าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน) 

368,000             

17 โครงการ เรื่อง บทบาทสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ 
และสังคมแหํงชาต ิและองค์กรนโยบายและแผนภาครัฐ 
และเอกชนกับการพัฒนาประเทศ 

ส านักงานสภาที่ปรึกษาฯ           2,000,000  
 

18 โครงการพัฒนาข๎อมลูสถติิและสารสนเทศระดับพื้นท่ี 76 จังหวัด ส านักงานสถิต ิ  19,560,000  
19 โครงการทบทวนแผนพัฒนากลุํมจงัหวัด และจัดท าแผนปฏบิัติ

ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
จังหวัดฉะเชิงทรา  1,600,000  

20 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๒,๗๑๕,๐๐๐ 

21 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสํวนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๗ และการติดตามผลการปฏิบัตริาชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๔,๔๘๐,๙๖๐ 
 

22 โครงการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการของสํวนราชการ
และจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๒,๒๐๓,๔๐๐ 
 

23 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการของหนํวยงานภาครัฐ 
ให๎มีขีดสมรรถนะสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๔,๕๐๐,๐๐๐ 

24 โครงการพัฒนาคณุภาพมาตรฐานงานของหนํวยงานภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร. ๒,๕๐๐,๐๐๐ 

25 โครงการติดตามประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลศิ ส านักงาน ก.พ.ร. ๑,๖๕๒,๐๐๐ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๖๙ 
 

ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
การบริหารราชการแบบมสีํวนรํวมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘  

26 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ 
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ส านักงาน ก.พ.ร. ๑,๒๐๐,๐๐๐ 
 

27 โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี ๒๕๕๘ ส านักงาน ก.พ.ร. ๑,๒๘๐,๐๐๐ 

28 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงานบริการภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร. ๕๖๖,๕๐๐ 

29 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
ของส านักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ 

ส านักงานสภา 
ความมั่นคงแหํงชาต ิ

72๐,๐๐๐ 

30 โครงการศึกษาปจัจัยที่มผีลตํอความอุดมสมบูรณ ์
ในพื้นที่ทํุงราบเจ๎าพระยา 

ส านักงานสถิต ิ 12,280,020.00 
 

31 โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวดัและกลุํมจังหวัด กระทรวงมหาดไทย 10,770,๐๐๐ 

32 โครงการจ๎างท่ีปรึกษาจัดท ายุทธศาสตร์การบริหาร 
การประปานครหลวง ฉบับท่ี ๔ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

การประปานครหลวง 1,128,880 

33 โครงการประเมินผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ  
๒๕๕๔-๒๕๕๖ 

ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ ๑,272,๐๐๐ 

 รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 33 โครงการ                       ๑22,273,546.67 

 
 โดยโครงการที่สถาบันฯ ได๎ลงนามข๎อตกลงการให๎บริการและการใช๎บริการหรือสัญญาและเริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีจ านวนทั้งสิ้น ๒6  โครงการ แบํงเป็นการให๎บริการวิชาการและจัด
อบรมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ให๎ส านักงาน ก.พ.ร. และโครงการอ่ืนของส านักงาน 
ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อย ๕๓.๒๔ และให๎บริการทางวิชาการกับหนํวยงานภายนอก รวมทั้ง Public Course คิดเป็น
ร๎อยละ ๔๖.๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๗๐ 
 

การให้บริการทางวิชาการกับส านักงาน ก.พ.ร. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตามสัญญา 

- ฝ่าย นปร. ๔๔,๗๑๘,๒๒๐ 
๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง 

รุํนใหมํ รุํนที่ ๗ 
๑ ต.ค. ๕๗ 

 ถึง ๓๑ มี.ค. ๕๘ 
ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
๒,๒๒๐,๐๐๐ 

๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
รุํนใหมํ รุํนที่ ๘ 

๓๐ ต.ค. ๕๗ 
ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๘ 

ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด 
๓๐ ต.ค. ๕๘ 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๓๒,๙๘๘,๐๐๐ 

๓ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
รุํนใหมํ รุํนที่ ๙ 

๕ พ.ย. ๕๗  
ถึง ๑๕ ก.ย. ๕๘ 

ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด 
๑๕ ม.ค. ๕๙ 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๙,๕๑๐,๒๒๐ 

- ฝ่ายติดตามและประเมินผลหน่วยงานของรัฐ ๑๘,๐๘๗,๔๐๐ 
๑ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค า

รับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
๑๓ ม.ค. – ๓๐ ก.ย. ๕๘ 
ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๔,๕๒๕,๐๐๐ 

๒ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของสํวนราชการ  
และจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
และการติดตามผลการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๐ ธ.ค. – ๓๑ ส.ค. ๕๘ 
ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด 

๒๐ พ.ย. ๕๘ 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๑๑,๒๐๒,๔๐๐ 

๓ โครงการติดตามประเมินผลเพ่ือมอบรางวัล
ความเป็นเลิศการบริหารราชการแบบมีสํวน
รํวมประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓๑ มี.ค. – ๓๐ ก.ย. ๕๘ ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๒,๓๖๐,๐๐๐ 

- ฝ่ายโครงการอ่ืนๆ ของส านักงาน ก.พ.ร. ๒๘,๕๑๒,๖๕๐ 
๑ โครงการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของ

สํวนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๑ มี.ค. - ๓๐ ก.ย. ๕๘ 
ขยายเวลาออกไปอีก ๖๐ 
วัน นับจากวันที่ ส.กพร. 
มีหนังสือแจ๎งสํงเอกสาร
ค ารับรองปฏิบัติราชการ
ของสํวนราชการหรือ
จังหวัดหนํวยสุดท๎าย 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๑๑,๐๑๗,๐๐๐ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๗๑ 
 

ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตามสัญญา 

๒ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
หนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมถนะสูง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๕ พ.ย. ๕๗ 
ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๘ 

 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๔,๕๐๐,๐๐๐ 

๓ โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชน
และหนํวยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนที่มิใชํสํวน
ราชการ 

๙ ม.ค. – ๓๑ ก.ค. ๕๘ 
ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด 

๓๑ มี.ค. ๕๙ 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๓๒๓,๔๐๐ 

๔ โครงการพัฒนาทักษะการเป็นที่ปรึกษามือ
อาชีพ 

๑๔ พ.ย. ๕๗ 
 ถึง ๒๘ ก.พ. ๕๘ 

ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด 
๓๑ ส.ค. ๕๘ 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๑,๒๖๔,๐๕๐ 

๕ โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานของ
หนํวยงานภาครัฐ 

๑๑ ก.พ.– ๒๗ พ.ค. ๕๘ ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๒,๕๐๐,๐๐๐ 

๖ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๓๑ มี.ค – ๓๑ ส.ค. ๕๘ ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๒,๓๗๕,๒๐๐ 

๗ โครงการสัมมนาวิชาการประจ าปี ๒๕๕๘ ๓๑ มี.ค – ๓๑ ส.ค. ๕๘ ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๓,๒๐๐,๐๐๐ 

๘ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนงาน
บริการภาครัฐ 

๑๕ พ.ค. – ๒๓ ก.ย. ๕๘ 
ขยายเวลาเป็น สิ้นสุด 

๒๓ ธ.๕. ๕๘ 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๑,๑๓๓,๐๐๐ 

๙ โครงการพัฒนาขีดสมถรรนะและรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารใน
ภาคราชการ 

๑๘ พ.ย. – ๒๑ ก.ย. ๕๘ ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

๒,๒๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณโครงการการให้บริการทางวิชาการกับส านักงาน ก.พ.ร. ๙๑,๓๑๘,๒๗๐ 

 
การให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตามสัญญา 

- ศูนย์พัฒนาภูมิภาคฯ   ๕๙,๔๖๖,๗๐๐ 
๑ โครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลตํอความอุดม

สมบูรณ์ในพื้นที่ทุํงราบเจ๎าพระยา 
๒๔ มี.ค. – ๑๙ ต.ค. ๕๘ ส านักงานสถิติ ๒๐,๔๖๖,๗๐๐ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๗๒ 
 

ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตามสัญญา 

๒ โครงการวัดระดับการพัฒนาจังหวัดและกลุํม
จังหวัด 

๑๙ พ.ค. – ๑๘ ม.ค. ๕๙ กระทรวง 
มหาดไทย 

๓๕,๙๐๐,๐๐๐ 

๓ โครงการทบทวนแผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาค
กลางตอนกลาง และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๒๐ วัน 
ก.ย. – ต.ค. ๕๘ 

จังหวัด 
ฉะเชิงเทรา 

๑,๖๐๐,๐๐๐ 

๔ โครงการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๐ ก.ย. ๕๘ 
ถึง ๘ ม.ค. ๕๙ 

ส านักงาน
จังหวัด

เพชรบูรณ์ 

๑,๕๐๐,๐๐๐ 

- ศูนย์ท่ีปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม  ๑๐,๗๒๒,๖๕๐ 
๑ โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํวน

ราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒ เม.ย ๕๘ 
ถึง ๓๑ มี.ค. ๕๙ 

สนง.เลขาธิการ
สภา

ผู๎แทนราษฎร 

๒,๐๗๐,๐๐๐ 

๒ โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรของส านักงานสภาความมั่นคงแหํงชาติ 
(พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒)  

๒๑๐ วัน 
 

ส านักงานสภา
ความมั่นคง
แหํงชาติ  

๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๓ โครงการจ๎างที่ปรึกษาจัดท ายุทธศาสตร์การ
บริหารการประปานครหลวง ฉบับที่ ๔ 
(๒๕๖๐ -๒๕๖๔) 

๒๗ เม.ย. ๕๘   
ถึง ๒๐ ก.พ. ๕๙ 

การประปา 
นครหลวง 

๕,๖๔๔,๔๐๐ 

๔ โครงการประเมินผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ 

๔ ก.พ. - ๓ ก.ค. ๕๘ สนง.รัฐบาล 
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑,๕๙๐,๐๐๐ 

๕ หลักสูตร “การตรวจประเมินเบื้องต๎นเพ่ือ
เตรียมความพร๎อมในการขอรับรองคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน” ส าหรับ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

๘ – ๑๑ ก.ย. ๕๘ สถาบัน
เทคโนโลยี
ป้องกัน
ประเทศ 

๒๑๘,๒๕๐ 

รวมงบประมาณโครงการของหน่วยงานภายนอก ๗๐,๑๘๙,๓๕๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๗๓ 
 

การให้บริการด้านการฝึกอบรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตามสัญญา 

 ๑ โครงการอบรมทางไกลหลักสูตร "บรรษัท    
ภิบาล ส าหรับผู๎ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยํอม" 

ต.ค. ๕๗ - ก.ย.๕๘ บรรษัทประกัน
สินเชื่อ

อุตสาหกรรมขนาด
ยํอม (บสย.) 

๑,๙๐๙,๔๔๖ 

๒ โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง รุํนที่ 2 

ต.ค. ๕๗ - ก.ย.๕๘ Public Course ๘,๑๐๐,๐๐๐ 

รวมงบประมาณด้านการฝึกอบรม ๑๐,๐๐๙,๔๔๖ 
  
 สถาบั น ฯ  มี คํ า ใ ช๎ จํ า ย จ ากกา รด า เ นิ น ง าน  ใ นปี ง บประมาณ พ .ศ .  ๒๕๕ ๘  ร วม 
146,762,269.66.บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มีคําใช๎จํายจากการด าเนินงาน 
๑๔๑,๓๖๑,๒๑๘.๒๘ บาท หรือคิดเป็นเพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๓.80  ท าให๎มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายจากการด าเนินงาน 
จ านวน  30,359,504.93 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  ที่มียอดรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
จากการด าเนินงาน จ านวน ๗,๕๐๕,๔๒๕.๕๘ หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 304.๕๐  ซึ่งมีสาเหตุหลักจาก
สถาบันฯ สามารถด าเนินงานหารายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมของสถาบันฯ ในบางโครงการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จนั้นยังไม่เกิดรายการ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานให้บริการวิชาการ โดยที่โครงการนั้นได้มีการรับรู้รายได้ (ตรวจรับงาน) ของงวดงาน
นั้นแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสถาบันฯ มีรายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เงินรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ ายสะสมตามมติคณะกรรมการซึ่ ง เป็นค่าใช้ จ่ ายที่ ไม่ เกิดจากการด าเนินงาน จ านวน 
๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓ บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มียอดคําใช๎จํายฯ ๖,๕๗๘,๖๒๘.๗๒ บาท  
หรือลดลงคิดเป็นร๎อยละ ๗๘.๙๖ สํงผลให๎ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันฯ มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งสิ้น 28,975,592.60 บาท   
 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 
 สถาบันฯ ไมํมีการจํายคําตอบแทนของผู๎สอบบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากสถาบัน
ได๎รับผู๎ตรวจสอบภายใน เพ่ือท าหน๎าที่ตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและการประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ก าหนดให๎สถาบันจัดสํง   
งบดุล งบการเงินให๎ส านักงานตรวจเงินแผํนดิน ภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพ่ือท าการสอบบัญชี
ตามกฎหมายและตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการ
ตรวจสอบภายในของสถาบัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ก าหนดให๎ผู๎ตรวจสอบภายใน ท าหน๎าที่ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับ
การเงิน การบัญชี และการพัสดุพัสดุของสถาบันรวมทั้งสอบทานความถูกต๎อง เชื่อถือได๎ของข๎อมูลการ



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๗๔ 
 

ด าเนินการเงิน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู๎ตรวจสอบภายในได๎ด าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข๎องเป็นที่
เรียบร๎อยแล๎ว 
  
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

 อัตราคําบริการในการใช๎บริการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มี
การจัดเก็บ ๒ อัตรา คือ 
 
 ก. อัตราส าหรับหน่วยงานทั่วไป 

     คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ มีมติให๎ก าหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บคําบริการวิชาการและเงินบ ารุงการจํายคําตอบแทน และคําใช๎จํายในการด าเนินงานวิจัยส าหรับ
หนํวยงานภายนอก ดังนี้ 

๑. การจัดเก็บคําบริการวิชาการ และเงินบ ารุงสถาบันฯ 
๑.๑ โครงการศึกษาวิจัย และที่ปรึกษา 
 

งบประมาณ ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน) 
ไมํเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๙ – ๑๕ % 
มากกวํา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตํไมํเกิน ๑๐ ล๎านบาท ๘ – ๑๒ % 
มากกวํา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๗ - ๑๐ % 

แล๎วแตํความเหมาะสมในแตลํะโครงการ 
 
๑.๒ โครงการฝึกอบรม 

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา คําบริการวิชาการ ๑๐ - ๑๕% ของงบประมาณท่ีจัดเก็บ 

๒.  การเบิกจํายเงิน คําตอบแทน และคําใช๎จํายในการด าเนินงานวิจัย/อบรม 

๒.๑  การจํายเงินคําตอบแทนนักวิจัย หรือท่ีปรึกษาโครงการ/วิทยากร ให๎จํายได๎ดังตํอไปนี้ 

        ๒.๑.๑ นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 
 

ประสบการณ์ (ปี) ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) 
ไมํเกิน ๑๐ ปี 
๑๐ – ๑๕ ป ี
๑๕ – ๒๐ ป ี
มากกวํา ๒๐ ปี 

ไมํเกิน  ๘๐,๐๐๐ บาท 
ไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ไมํเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ไมํเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
           คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัยให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
           คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๗๕ 
 

      ๒.๑.๒ วิทยากร  อบรม/สัมมนา 
 

อัตราค่าตอบแทน 
ผู๎อ านวยการหลักสูตร ๓๐๐ – ๕๐๐  บาท/ชั่วโมง 
วิทยากรบรรยาย ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท/คน/ชั่วโมง 
วิทยากรภาคปฏิบัติ ๕๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท/วัน 
ผู๎ชํวยวิทยากร ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อ านวยการหลักสูตร 
คําเขียนกรณีศึกษา ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อ านวยการหลักสูตร 

 

๒.๒  คําใช๎จํายในการด าเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา 

         ๒.๒.๑ คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ 
คําเบี้ยเลี้ยง วันละ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท 
คําท่ีพัก เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
คําพาหนะ เบิกจํายตามที่จํายจริงและตามความเหมาะสม 

      ๒.๒.๒ คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ 
           การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคําพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศให๎

ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันสํงเสริมกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เรื่องอัตราการ
เบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ พ.ศ.  ๒๕๔๘  
และท่ีอาจจะมีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

       ๒.๒.๓ คําใช๎จํายอื่นๆ ได๎แกํ 
 

คําเลี้ยงรับรอง เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
คําจัดท ารายงาน ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
วัสดุใช๎ในงานวิจัย ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ ์ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในโครงการวิจัยให๎ระบุไว๎ในประกาศให๎ชัดเจนวํา

เมื่อเสร็จโครงการแล๎วใครต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบ 
คําใช๎รถสถาบัน ใน กทม. และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท 

อัตรานี้รวมคําน้ ามัน คําทางดํวน และคําเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว๎น 
กรณีไปตํางจังหวัดจะไมํรวมคําน้ ามัน 

คําบ ารุงการใช๎ห๎องประชุม/ห๎องสัมมนา 
ห๎องประชุมเล็ก  
ห๎องประชุมขนาดกลาง 
ห๎องประชุมขนาดใหญํ 

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

  



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๗๖ 
 

ในกรณีที่ก าหนดวําให๎เบิกจํายได๎ไมํเกินอัตราที่ก าหนด ให๎ผู๎อ านวยการสถาบันฯ โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการอ านวยการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎ก าหนด  
 การเบิกจํายคําใช๎จํายอ่ืนๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ให๎ผู๎อ านวยการสถาบันฯ เป็นผู๎อนุมัติตาม 
ค าเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
 
 ข. อัตราส าหรับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

     คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ มีมติให๎ก าหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บคําบริการวิชาการและการจํายคําตอบแทนและคําใช๎จํายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรมส าหรับ
ส านักงาน ก.พ.ร. ไว๎ดังนี้ 

 

๑. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 

๑.๑  การจัดเก็บคําบริการวิชาการ 
ในการรับงานวิจัยและที่ปรึกษา สถาบัน จะจัดเก็บเงินคําบริการวิชาการ ดังนี้  
 

งบประมาณ ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน) 
ไมํเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐ – ๑๕% 
มากกวํา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตํไมํเกิน ๑๐ ล๎านบาท ๘ – ๑๒% 
มากกวํา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๖ – ๑๐% 

แล๎วแตํความเหมาะสมในแตํละโครงการ 

๑.๒  การเบิกจํายเงินคําตอบแทนและคําจ๎าง 
           -  นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 

ประสบการณ์ (ปี) ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) 
     ไมํเกิน ๑๐ ปี 
     ๑๐ – ๑๕ ปี 
     ๑๕ – ๒๐ ปี 
     มากกวํา ๒๐ ปี 

ไมํเกิน  ๘๐,๐๐๐ บาท 
ไมํเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ไมํเกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
ไมํเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

 
         -  คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัย   ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
         -  คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)  ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 

๑.๓  การเบิกจํายคําใช๎จํายในการด าเนินการวิจัยและที่ปรึกษา 
        ๑.๓.๑ คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ 

 
คําเบี้ยเลี้ยง วันละ ๕๐๐ – ๒,๐๐๐ บาท 
คําท่ีพัก เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกิน ๓,๐๐๐ บาท 
คําพาหนะ เบิกจํายตามที่จํายจริงและตามความเหมาะสม 
 

  



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๗๗ 
 

 ๑.๓.๒ คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ 
การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคําพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศ ให๎

ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันสํงเสริมกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร. เรื่อง อัตรา
การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และท่ีอาจจะมีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

 
          ๑.๓.๓  คําใช๎จํายอื่น ๆ ได๎แกํ 
 
คําเลี้ยงรับรอง เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
คําจัดท ารายงาน ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
วัสดุใช๎ในงานวิจัย ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ ์ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในโครงการวิจัยให๎ระบุไว๎ในประกาศการเงินให๎

ชัดเจนวําเมื่อเสร็จโครงการแล๎วใครต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตํอไป 
คําใช๎รถสถาบัน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท 

อัตรานี้รวมคําน้ ามัน คําทางดํวน และคําเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว๎น
กรณีไปตํางจังหวัดจะไมํรวมคําน้ ามันและคําทางดํวน 

คําบ ารุงการใช๎ห๎องประชุม/ห๎องสัมมนา 
 ห๎องประชุมเล็ก  
 ห๎องประชุมขนาดกลาง 
 ห๎องประชุมขนาดใหญํ 

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

 

๒. โครงการฝึกอบรม 
  ๒.๑  การจัดเก็บคําบริการวิชาการ  
 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

๑ คําบริการวิชาการ ๑๐% ของมูลคําโครงการ 

๒.๒  การเบิกจํายเงินคําตอบแทนและคําจ๎าง 
 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร 
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

๑ คําตอบแทนที่ปรึกษา/ 
ผู๎อ านวยการหลักสูตร 

๕๐๐/ช.ม. ๕๐๐/ช.ม. ๕๐๐/ช.ม. 

๒ คําตอบแทนวิทยากร ๒,๐๐๐/ช.ม. ๒,๕๐๐/ช.ม. ๓,๐๐๐/ช.ม. 
๓ คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร ๕๐๐/ช.ม. ๑,๐๐๐/ช.ม. ๑,๐๐๐/ช.ม. 
๔ คําจ๎างผู๎ประสานงาน ๘๐๐/คน/วัน ๘๐๐/คน/วัน ๘๐๐/คน/วัน 
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 ๗๘ 
 

๒.๓  การเบกิจํายคําใช๎จํายในการด าเนินการฝึกอบรม 
 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

๑ คําจัดท าเอกสาร ๑๒๐/คน/วัน ๑๕๐/คน/วัน ๑๕๐/คน/วัน 
๒ คําแฟ้มเอกสาร ๑๒๐/แฟ้ม ๑๒๐/แฟ้ม ๑๒๐/แฟ้ม 
๓ คํากระเป๋าเอกสาร ๒๕๐/ใบ ๓๐๐/ใบ ๓๕๐/ใบ 
๔ คําเดินทางวิทยากร ๕๐๐/คน/วัน ๕๐๐/คน/วัน ๕๐๐/คน/วัน 
๕ คําวัสดุการศึกษา ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน ๓,๐๐๐/วัน 
๖ คําเชํารถ ใช๎ระหวํางการฝึกอบรม/สัมมนา ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน 
๗ คําลํวงเวลาเจ๎าหน๎าที่ ๗๐/วัน ๗๐/วัน ๗๐/วัน 
๘ คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ 

(กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด) 
๔๐๐/วัน ๔๐๐/วัน ๔๐๐/วัน 

๙ คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
เล็ก) ๑๕ – ๒๐ ที่นั่ง 

๑,๕๐๐/วัน ๑,๕๐๐/วัน ๑,๕๐๐/วัน 

๑๐ คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
ขนาดกลาง) ๔๐ ที่นั่ง 

๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน 

๑๑ คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
ขนาดกลาง)  ๘๐ ที่นั่ง 

๔,๐๐๐/วัน ๔,๐๐๐/วัน ๔,๐๐๐/วัน 

๑๒ คําใช๎จํายอื่น ๆ (ตํอวัน) 
(กรุงเทพฯ/ตํางจังหวัด) 

๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ 

๑๓ คําอาหาร-อาหารวําง (อาหารกลางวันและ
อาหารวําง ๒ ครั้ง) 

๓๘๐-๔๘๐/วัน ๕๐๐-๖๘๐/วัน ๗๐๐-๗๕๐/วัน 

๑๔ คําอาหาร (กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด) 
รวมอาหารเย็น 

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

๑๕ คําท่ีพักผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  
(กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด) 

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

๑๖ คําเชํารถบัสรับ-สํงผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
(๔๐ – ๔๕ ที่นั่ง) 

๑๐,๐๐๐/วัน ๑๐,๐๐๐/วัน ๑๕,๐๐๐/วัน 

๓. โครงการลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว๎ในข๎อ ๑ และข๎อ ๒ ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อ านวยการ
สถาบันฯ เป็นผู๎พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอ านวยการของสถาบันฯ เพ่ือทราบ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๗๙ 
 

ส่วนที่ ๓ 
การรับรองความถูกต้องของรายงาน 

 

ข๎าพเจ๎าได๎สอบทานข๎อมูลในแบบแสดงรายงานประจ าปีฉบับนี้แล๎ว และด๎วยความระมัดระวังใน
ฐานะคณะกรรมการอ านวยการหรือผู๎ด ารงต าแหนํงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎อมูล
ดังกลําวถูกต๎องครบถ๎วน ไมํเป็นเท็จ ไมํท าให๎ผู๎อ่ืนส าคัญผิดหรือไมํขาดข๎อมูลที่ควรต๎องแจ๎งในสาระส าคัญ  
นอกจากนี้  ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา 

(๑) งบการเงินและข๎อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจ าปี ได๎แสดงข๎อมูลอยําง
ถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของหนํวยงานแล๎ว 

(๒) ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบตํอการจัดให๎หนํวยงานมีระบบการเปิดเผยข๎อมูลที่ดี เพ่ือให๎แนํใจวํา
หนํวยงานได๎เปิดเผยข๎อมูลในสํวนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของหนํวยงานอยํางถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให๎มีการปฏิบัติตามระบบดังกลําว 

(๓) ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบตํอการจัดให๎หนํวยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให๎มี
การปฏิบัติตามระบบดังกลําว  

ในการนี้   เพ่ือเป็นหลักฐานวําเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข๎าพเจ๎าได๎รับรอง       
ความถูกต๎องแล๎ว  ข๎าพเจ๎าได๎มอบหมายให๎ นางวิภาภรณ์  มานะตํอ หัวหน๎าสํวนงานการบัญชีเป็นผู๎ลงลายมือ
ชื่อก ากับเอกสารนี้ไว๎ทุกหน๎าด๎วย หากเอกสารใดไมํมีลายมือชื่อของ นางวิภาภรณ์  มานะตํอ ก ากับไว๎  ข๎าพเจ๎า
จะถือวําไมํใชํข๎อมูลที่ข๎าพเจ๎าได๎รับรองความถูกต๎องของข๎อมูลแล๎วดังกลําวข๎างต๎น 
 

ชื่อ ต าแหนํง ลายมือชื่อ 

๑. เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ) ประธานกรรมการ …………………………… 

๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ …………………………… 

๓. นายมนัส  แจํมเวหา กรรมการ …………………………… 

๔. นายนครเขตต์  สุทธปรีดา กรรมการ …………………………… 
๕. ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

(นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
กรรมการและเลขานุการ 

…………………………… 

ผู๎รับมอบอ านาจ 
นางวิภาภรณ์  มานะตํอ 

 
หัวหน๎าสํวนงานบัญช ี

 
…………………………… 

 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  ๘๐ 
 

เอกสารแนบ 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู๎บริหารและผู๎มีอ านาจควบคุมของหนํวยงาน 

1. ให๎แสดงรายละเอียดของผู๎บริหารหรือผู๎มีอ านาจควบคุมตามตาราง ดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
1. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล  ๖๐ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 การท าหน๎าท่ีเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ 

๑)  อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปญัหากฎหมายในการ
บริหารราชการ 
๒)  อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการก าหนดหลักการจดัการและพัฒนาโครงสร๎าง
ระบบราชการ 
๓)  อ.ก.พ.ร.  เฉพาะกิจเกี่ยวกับการเตรียมความพร๎อมในการขับเคลื่อน
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๗ )      
พ.ศ. ๒๕๕๐ และรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐    
ไปสูํการปฏิบัติ 
๔)  อ.ก.พ.ร.  เกี่ยวกับการสํงเสรมิการบรหิารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
๕)  อ.ก.พ.ร.  เกี่ยวกับการปรับปรงุระบบการเงินและงบประมาณ 
๖)  อ.ก.พ.ร.  เกี่ยวกับการพัฒนาและสํงเสรมิการบริหารราชการแบบมี
สํวนรํวม 
๗)  อ.ก.พ.ร.  เกี่ยวกับการสํงเสรมิการปรับเปลีย่นกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และคํานิยมของระบบราชการ 
๘)  อ.ก.พ.ร.  เกี่ยวกับการสํงเสรมิและพัฒนาระบบการบริหารราชการ
ในสํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น 
๙)  อ.ก.พ.ร.  เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคณุภาพมาตรฐานและลด
ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพื่ออ านวยคววามสะดวกและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน 
๑๐)  อ.ก.พ.ร.  เฉพาะกจิเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหม ํ

ส านักงาน ก.พ.ร. 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๘๑ 

 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๑๑)  คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีของส านักงาน ก.พ.ร. 
๑๒)  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
๑๓)  อ.ค.ต.ป.  เกีย่วกับการก าหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ 
๑๔)  อ.ค.ต.ป.  เฉพาะกิจเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการ     
การบูรณาการระบบการตรวจสอบและการประเมินผลของหนํวยงาน
กลางท่ีอยูํในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร 
๑๕)  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวดั
แบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
๑๖)  อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุมํ
จังหวัดแบบบูรณาการ 
๑๗)  คณะกรรมการสภาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 
๑๘)  คณะอนุกรรมการจัดท าข๎อบงัคับ ระเบียบ และประกาศของดนตรี
สถาบันกัลยาณิวัฒนา 
๑๙)  อ.ก.ร. กฎหมายและระเบยีบของรัฐสภา 
๒๐)  อ.ก.ร.  สรรหาพัฒนาสํงเสรมิสมรรถภาพข๎าราชการรัฐสภา 
๒๑)  อ.ก.ร.  เฉพาะกจิเพื่อเตรียมความพร๎อมในการจดัตั้งส านัก
งบประมาณของรัฐสภา 
๒๒)  คณะอนุกรรมการอาชีวด๎านกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับของ
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
๒๓)  คณะกรรมการกลั่นกรองการจัดตั้งทุนหมุนเวียน กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลัง 
๒๔)  คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๘๒ 

 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๒๕)  คณะอนุกรรมการข๎าราชการศาลยุติธรรม เพื่อพิจารณาวางแผน
อัตราก าลังและพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของส านักงานศาล
ยุติธรรม 
๒๖)  คณะกรรมการพจิารณาศึกษาวิเคราะห์และปรับปรุง พ.ร.บ. 
ลักษณะปกครองท๎องที่พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
๒๗)  คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ของสถาบันพระปกเกล๎า 
๒๘)  คณะกรรมการร๎องทุกข์ ของกรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ 
๒๙)  คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติ เสนอ
คณะรัฐมนตรี (คณะที่ ๒) 
๓๐)  คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติ เสนอ
คณะรัฐมนตรี (คณะที่ ๓) 
๓๑)  คณะกรรมการตรวจสอบรํางกฎหมายและรํางอนุบัญญัติ เสนอ
คณะรัฐมนตรี (คณะที่ ๕) 
๓๒)  คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารเปลี่ยนแปลงรุนํ
ใหมํ (นปร.) 
๓๓)  อ.ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติหน๎าท่ี อ.ก.พ. กระทรวง 
๓๔)  อ.ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. 
๓๕)  อ.ก.พ. วินัยและการออกจากราชการ ส านักงาน ก.พ. 
๓๖)  อ.ก.พ. ท าหน๎าท่ี อ.ก.พ. กระทรวงของราชบัณฑิตยสถาน 
๓๗)  อ.ก.พ. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาต ิ
๓๘)  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารจัดการ
ก๏าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) 
๓๙)  คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล หอภาพยนตร ์
๔๐)  คณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล ของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน) 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๘๓ 

 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๔๑)  คณะกรรมการบริหารงานศนูย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
๔๒)  ผู๎ประสานงานคณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา (ปคร.) 

2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ ๕๙ ปริญญาโททางกฎหมาย 
(LL.M.)  New York 
University 
เนติบัณฑิต  ส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแหํงเนติ
บัณฑิตยสภา 
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 การท าหน๎าท่ีเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ 
1) กรรมการกฤษฏีกา 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคณุวุฒิของจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 
3) กรรมการสภาสถาบันผู๎ทรงคณุวุฒิของสถาบันบัณฑิตศึกษา

จุฬาลงกรณ ์
4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคณุวุฒิของ  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

3. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา ๕๖ M.B.A., Master of Public 
Administration 
University of Manila, 
Philippines 

 การท าหน๎าท่ีเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ 
๑)  รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกีย่วกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎าง
สํวนราชการด๎านเศรษฐกิจ 
๒)  รองประธาน อ.ก.พ.ร.  เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎าง
สํวนราชการด๎านสังคม 
๓)  รองประธาน อ.ก.พ.ร.  เกี่ยวกับสํงเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน
และองค์กรรูปแบบอ่ืนในก ากับของราชการฝ่ายบริหารที่มิใชํสํวน
ราชการ 
๔)  อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ 
๕)  อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร.  เฉพาะกิจเกีย่วกับการ
วิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย 
๖)  กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพิจารณาค าขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร. 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๘๔ 

 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํวนราชการและจังหวัด 
๗)  กรรมการคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ด ี
๘)  คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและก าลังคนภาครัฐ 
๙)  คณะกรรมการการอดุมศึกษา 
๑๐)  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา 
๑๑)  คณะกรรมการระดับชาติเพือ่ศึกษาทบทวนความเหมาะสมของ
คําตอบแทนของผู๎บริหารและบุคลากรในหนํวยงานภาครัฐในภาพรวม
ทั้งหมด 
๑๒)  คณะกรรมการสรรหากรรมการภาคเอกชนและกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรหิารการพัฒนาพิงคนคร 
๑๓)  กรรมการและเลขานุการด าเนินการสรรหาผู๎อ านวยการสถาบนั
สํงเสริมการบริหารกิจการบา๎นเมืองที่ดี หนํวยบริการรูปแบบ พิเศษ 
(Service Delivery Unit : SDU)  
๑๔)  อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการวาํง
ระเบียบปฏิบัติงานของส านักงาน ก.พ.ร. 
๑๕)  อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหม ํ
๑๖)  อ.ก.พ. และเลขานุการใน อ.ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. 
๑๗)  อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติ
หน๎าท่ี อ.ก.พ. กระทรวง 
๑๘)  อนุกรรมการ อ.ก.พ. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๑๙)  กรรมการในคณะกรรมการก าหนดต าแหนํงระดับสูง ของทุก
กระทรวง (๒๐ กระทรวง) 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๘๕ 

 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๒๐)  กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโครงสร๎างระบบราชการ ของ
ทุกกระทรวง (๒๐ กระทรวง) 
๒๑)  คณะกรรมการปรับปรุงระบบงานของสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี หนํวยบริการรูปแบบ พิเศษ (Service Delivery 
Unit : SDU) 
๒๒)  คณะกรรมการบริหารสมาคมข๎าราชการพลเรือน 
๒๓)  คณะท างานศึกษาปรับปรุงองค์กรก ากับดูแลด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารด๎านดิจิตอล 

4. นายกุลิศ สมบัติศริิ   ๕๑ Master of Public 
Administration San 
Diego State University 
Master of Business 
Administration 
University Southern 
California 

 การท าหน๎าท่ีเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการตํางๆ 
1) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ  
2) ประธานคณะอนุกรรมการปิดบญัชีโครงการรับจ าน าข๎าวเปลือก
ตามนโยบายรัฐบาล  
3) ประธานกรรมการช าระบญัชีบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 

 

5. นางสุพรรณี ไพรัชเวทย ์ ๖๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๑๘-๒๕๑๙ ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต  
สายวิชา สถิติการศึกษา 
Hofstra University ปี ๒๕๒๖ 
Master of Business 
Administration (M.B.A) 

๑๖ พ.ย.๕๕ 
ถึง ปัจจุบัน 

ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. 
การท าหน๎าท่ีเป็นกรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการ ตาํงๆ 

๑)  อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ด ี
๒)  อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรงุระบบการเงินและงบประมาณ 
๓)  อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและการสํงเสริมการบริหารราชการ
แบบมีสํวนรํวม 
๔)  อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรม และคํานิยมของระบบราชการ 
๕)  อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการการสํงเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร

สถาบันสํงเสรมิการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๘๖ 

 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
ราชการในสํวนภมูิภาคและท๎องถิน่ 
๖)  อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกีย่วกับการยกระดับคณุภาพ มาตรฐานและลด
ขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบตัิราชการเพื่ออ านวยความสะดวกและ
ตอบสนองความต๎องการของประชาชน 
๗)  อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกีย่วกับโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหม ํ
๘)  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ              
(ค.ต.ป.) 
๙)  อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ 
๑๐)  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุํมจังหวดั
แบบบูรณาการ ( ก.น.จ.) 
๑๑)  อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุมํ
จังหวัดแบบบูรณาการ  
๑๒)  อ.ก.ร.  สรรหา พัฒนา สํงเสริมสมรรถภาพข๎าราชการรัฐสภา 
๑๓)  คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวยีน 
๑๔)  คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหม ํ
๑๕)  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของข๎าราชการใน
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํมใหมํ 
๑๖)  คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข๎าราชการเข๎ารํวมโครงการ
นักพัฒนาบริหารเปลี่ยนแปลงรุํนใหม ํ
๑๗)  คณะกรรมการสรรหาครูผูฝ๎กึสอนงาน (Mentor) และจัดสรรนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตัริาชการด๎านการการบริหารจัดการ
หนํวยงานภาคเอกชน 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

 ๘๗ 

 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๑๘)  คณะกรรมการสรรหาครูผูฝ๎กึสอนงาน (Mentor) และจัดสรรนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตัริาชการด๎านบริหารจัดการภาครัฐสํวน
ภูมิภาค 
๑๙)  คณะกรรมการสรรหาครูผูฝ๎กึสอนงาน (Mentor) และจัดสรรนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตัริาชการด๎านการบริหารจดัการ
หนํวยงานภาครัฐในตาํงประเทศ 
๒๐)  คณะกรรมการสรรหาครูผูฝ๎กึสอนงาน (Mentor) และจัดสรรนัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบตัริาชการด๎านการบริหรจัดการ
หนํวยงานภาครัฐสํวนกลาง 

 
หมายเหตุ (๑) ให๎ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ช่ือคณะและสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่และทักษะของการเป็ นกรรมการ (เชํน การอบรมจาก
สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)) 
 (๒) ให๎ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ภาคผนวก 
รายงานงบการเงิน 
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