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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลสรุป 

 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินงานมาสู่ปีที่ ๑๓ นับแต่วัน

จัดตั้งและแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม        
ให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมและด าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน
เพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษา             
เพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังคงมุ่งส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ        
และเอกชนมีการพัฒนาภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๑๐ หลัก ได้แก่ หลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ/คุ้มค่า (Efficiency/Value 
for money) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได้/
ความรับผิดชอบ  (Accountability) หลักเปิด เผย/โปร่งใส (Transparency) หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) และหลักนิติธรรม (Rule of Law) ผ่านการให้บริการ
ทางวิชาการ ด้านฝึกอบรม วิจัยและให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

ทั้งนี้ การให้บริการและการบริหารจัดการองค์กรภายในของสถาบันฯ ได้น าหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (หลักธรรมาภิบาล) มาปฏิบัติ ซึ่งก่อให้เกิดกลไก และกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์
ส่วนรวม ส่งผลให้การด าเนินงานของสถาบันฯ ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บริการด้านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ในฐานะที่ปรึกษาไทย ระดับ A ซึ่งข้ึนทะเบียนกับกระทรวงการคลังอย่างถูกต้อง ท าให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรได้อย่างครบถ้วน ส าหรับการให้บริการงานด้านวิชาการให้กับส านักงาน ก.พ.ร. นั้น 
สถาบันฯ ได้มีการเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของส านักงาน ก.พ.ร. ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ในทุกมิติ ได้แก่ มิติด้านการพัฒนาองค์กร มิติด้านกระบวนการภายใน มิติด้านคุณภาพ และมิติด้านประสิทธิผล 
เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถแสดงทิศทาง 
และการเชื่อมโยงเป้าหมายต่างๆ ของสถาบันในแต่ละด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่
บุคลากรของสถาบัน  ให้มีความเข้าใจและน าไปปฏิบัติร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริง 

การด าเนินงานในปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมานั้น สถาบันฯ ได้ให้บริการฝึกอบรม วิจัยบริการทางวิชาการ
และให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ หลากหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะโครงการที่สถาบันฯ ได้ให้บริการ                
แก่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.)  ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในฐานะเป็น               
ส่วนราชการเจ้าสังกัด มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๑  โครงการ เช่น โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
รุ่นที่ ๙- ๑๑  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง โครงการประเมินผล
การปฏิบัติงานขององค์การมหาชน โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด โครงการส่ งเสริมการพัฒนา
ระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
โครงการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือส าหรับประชาชน โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
และรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์รับค าขออนุญาต โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โครงการควบคุมยกระดับคุณภาพและเผยแพร่ข้อมูลส าหรับ
ประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงานบริการผ่านระบบสารสนเทศ โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐ
แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)   โครงการศึกษาระบบราชการเพ่ือเตรียมการ
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จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบราชการไทย 4.0 
(Government 4.0) เป็นต้น 

นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ อีกหลายหน่วยงาน มากกว่า ๑๐ โครงการ 
เช่น โครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน ส านักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการ
ประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง พ.ศ.๒๕๕๙ ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..๒๕๖๐ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารหารการคมนาคมระดับกลาง” 
(นบก.) รุ่นที่ ๑๒ ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ๒๐ ปี    
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  กรมชลประทาน โครงการจ้างส ารวจข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูล           
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส านักงาน ปปช. โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์กรมหาชน) โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ              
และการด าเนินโครงการของ สสว. และการส ารวจและประเมินผลธุรกิจผู้ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการ            
จาก สสว. ประจ าปี ๒๕๖๐ ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โครงการส ารวจ              
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักงาน กกพ. ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน                
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาลส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรม (บสย.) โครงการอาสาสมัครเพ่ือการท่องเที่ยวเจ้าบ้านที่ดี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานต่างๆ อีกมากมาย ที่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (Public Course) ของ
สถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และน าไปพัฒนาตนเอง ตลอดจนพัฒนาองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเท่าทันต่อสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งเป็น
หลักสูตรที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและการก ากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือพัฒนาการท างานและพัฒนาตนเองต่อไป โดยได้ด าเนินการมาถึง รุ่นที่ ๔ 
และจะเปิดรับสมัครรุ่นที่ ๕ ในปี ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ยังมีหลักสูตรอ่ืนๆ อีก ซึ่งสถาบันฯ ได้ท าการออกแบบและพัฒนา
หลักสูตรขึ้นมาใหม่ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน โครงการฝึกอบรมผู้ขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส าหรับนักบริหารระดับสูงและระดับกลาง รุ่นที่ ๑  

จากการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัด ต่อการด าเนินงานของสถาบันฯ  พบว่า 
หน่วยงานต้นสังกัด มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และระดับมาก โดยสามารถจ าแนกเป็น ๒ กลุ่ม คือ (๑) 
กลุ่มผู้บริหารส านักงาน ก.พ.ร. มีผลประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานตามนโยบายและการปฏิบัติงานใน
ระดับมากที่สุด คือ มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๗ และมีความพึงพอใจในด้านอ่ืนๆ ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพการ
บริการ  ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 
3.๘๘,  ๓.๗๕ และ 3.33 ตามล าดับ  



รายงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ๓ 

ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มข้าราชการส านักงาน ก.พ.ร (ผู้รับผิดชอบโครงการ) พบว่า 
มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านการด าเนินการตาม
นโยบายและการปฏิบัติงาน ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ และด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๔, ๓.๕๗, ๓.๕๕ และ ๓.๓๖ ตามล าดับ 

นอกจากนั้น เมื่อประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ  
โดยการพิจารณาจากองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ  

๑) การด าเนินงานโครงการของสถาบันฯ สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง พบว่า           
การด าเนินงานโครงการของสถาบันฯ ทุกโครงการสามารถตอบสนองโดยตรงต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ  
ได้เป็นอย่างมีนัยส าคัญ โดยจะเห็นได้ว่ามีโครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อ ๑ คือ การส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี จ านวน 36 โครงการ คิดเป็น 100% โครงการที่สามารถตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข้อ 2 คือ ส่งเสริมและด าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จ านวน 14 โครงการ คิดเป็น 38.99% โครงการที่
สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข้อ 3 คือ ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  จ านวน 9 โครงการ คิดเป็น 
25% และโครงการที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสค์การจัดตั้ง ข้อ ๔ คือ ให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการ
หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  มีจ านวน 32 โครงการ คิดเป็น 88.89% 

๒) การส ารวจข้อมูลเพ่ือประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง           
สรุปผลได้ว่า สถาบันฯ เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง ทั้งนี้ ได้พิจารณาจากองค์ประกอบหลัก ๒ ข้อ 
คือ (๑)  ธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) พบว่า สถาบันฯ เป็นหน่วยงานที่มี
ธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความต้องการของ
สังคมไทยในปัจจุบันได้ มีคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ที่ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงาน 
ระเบียบ แนวปฏิบัติ และการบริหารงานของสถาบันฯ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการ
ด าเนินงานสถาบันฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้น ผู้บริหารสถาบันฯ ได้ให้ความส าคัญ
เป็นอันดับแรกกับการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันฯ  อีกด้วย (๒) การบริหารจัดการ 
(Management) โดยสถาบันฯ เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ที่มีการรวบรวมประสบการณ์ และองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาใช้ในการจัดท าแนวทางปฏิบัติงานของสถาบันฯ รวมถึงมีวิธีการใหม่ๆ 
ในการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  บุคลากรได้มีการเรียนรู้ และน า
ประสบการณ์ในการท างานมาใช้ในการท างาน และสถาบันฯ สามารถประเมินรายรับและรายจ่ายล่วงหน้ารายปี
ได้ค่อนข้างแมน่ย า เนื่องจากมีแผนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพการณ์ 

ส าหรับจุดเด่นการให้บริการที่ประทับใจ คือ เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ กระตือรือร้น เต็มใจใน
การบริการ รวมถึงอ านวยความสะดวกในการให้บริการวิชาการ และงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมถึงมีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน แน่นอน และมีประสิทธิภาพ 
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อย่างไรก็ดี จากผลการส ารวจดังกล่าวพบว่า เพ่ือให้สถาบันฯ มีความสามารถในการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันฯ ใน ๒ 
ประเด็นส าคัญ คือ 

๑) ปรับปรุงระบบการบริหารงานของสถาบันฯ ให้มีความทันสมัย และคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยการ
ปรับปรุงกฎ ระเบียบของสถาบันฯ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๒) พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

ผลการด าเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันฯ มีภาพรวมใน
การด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ที่สามารถสรุปผลข้อมูลรายได้และค่าใช้จ่ายได้ ดังนี้ 

๑. สถาบันฯ มีรายได้จากผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รวมทั้งสิ้น จ านวน 
168,482,409.74 บาท (เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งมีรายได้ 145,340,660.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.92) 
โดยแหล่งที่มาของรายได้ ประกอบด้วยรายได้จากการให้บริการวิชาการซึ่งเกิดจากการด าเนินงานโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) โครงการฝึกอบรม และโครงการวิจัยและที่ปรึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่
ด าเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการที่ได้ลงนามข้อตกลงการใช้บริการและการให้บริการหรือ
สัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รวมตลอดถึงดอกเบี้ยและรายได้อ่ืน ๆ ด้วย 

๒. สถาบันฯ มีค่ าใช้จ่ ายในการด าเนินงาน ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 จ านวน 
157,719,581.70 บาท (เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 140,062,658.77 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 12.61) 

๓. นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังมีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงานจ านวน 1 รายการ คือ 
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เงินรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. จ านวนเงิน 225,301.19 บาท 

๔. ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ทั้งสิ้น 
10,537,526.85 บาท (ค านวณจากรายรับในข้อ 1 และหักด้วยค่าใช้จ่ายในข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้น) 
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ส่วนที่ ๒ 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

 
ชื่อหน่วยงาน   สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๒๐ หมู่ ๓ ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๓-๗๙๐๘   
โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๗๙๐๙ 
เว็บไซต์ http://www.igpthai.org 
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(๑) ลักษณะการประกอบการ 

๑.๑ ความเป็นมา 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหน่วยงานกลาง          
ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ ได้จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion)  ขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการแปลงสภาพหน่วยงานในส านักงาน ก.พ.ร.             
มาเป็นสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสถาบันฯ 
มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการตามนัยมาตรา 16 แห่งกฎหมายระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2545 โดยเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ  (Service Delivery Unit: SDU) ในการก ากับดูแลของ
ส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส านักงาน กพ.ร.เป็นหลัก และส่วนราชการอ่ืน 
หน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของภาคการศึกษา หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหม่ 

 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

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

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๔. ให้บริการวิจัย  บริการทางวิชาการ  หรือเป็นที่ปรึกษา  เพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษท่ีมีความเป็นเลิศ  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ท าหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน” 

 
พันธกิจ 

พันธกิจหลักของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้แก่ 
๑. เป็นผู้น าในเรื่ององค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๒. ท าการวิจัยด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๓. พัฒนาความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ ระบบ และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการ

พัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
๔. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๕. เป็นแหล่งอ้างอิงเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๖. สร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาระบบราชการ 
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๑.๒ โครงสร้างรายได้ 
 

 แหล่งที่มาของรายได้ในการด าเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ มาจากการให้บริการทาง
วิชาการ ทั้งด้านงานวิจัยและพัฒนา การให้ค าปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพ่ือ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แก่ส านักงาน ก.พ.ร และส่วน
ราชการอ่ืน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะก าหนดเป้าหมาย
ปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได้รับจากสถาบันฯ และแจ้งให้สถาบันทราบล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ  

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒560 ของสถาบันฯ มีผลประกอบการด้านการเงิน ดังนี้ 

รายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ  
 

ประเภทบริการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕9 

ร้อยละ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕60 

ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง   
% 

โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) 

46,360,320.00 31.90 40,108,387.00 23.81 ลดลง 13.49 

โครงการฝึกอบรม* 10,312,800.00 7.10 23,849,500.00 14.16 เพิ่มข้ึน 
131.26 

โครงการวิจัย และที่
ปรึกษา 

87,384,621.00 60.12 103,177,509.75 61.24 เพิ่มข้ึน 
18.07 

รายได้อื่น** 1,282,919.78 0.88 1,347,012.99 0.80 เพิ่มข้ึน 5.00 

รวม 145,340,660.78 100.00 168,482,409.74 100.00 เพิ่มขึ้น 
15.92 

 
ตารางที่ ๑ แสดงรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕60 

 
จากตารางที่  ๑ แสดงให้ เห็นถึงรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ  เปรียบเทียบระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีรายได้
168.48  ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 คิดเป็นร้อยละ 15.92  โดยมีรายได้เพ่ิมขึ้น
จากโครงการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 131.26 โครงการวิจัย และที่ปรึกษา คิดเป็นร้อยละ 18.07 และรายได้
อ่ืน คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.00 ส่วนรายได้ที่ลดลงมาจากโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
(นปร.) คิดเป็นร้อยละ 13.49  

 
 

                                                 
* รายได้โครงการของสถาบันฯ  จัดท าเอง (หลักสูตร ก.พ.ร.1 รุ่น 4 และหลักสูตรนวัตกรรม) รวมอยู่ในรายได้ประเภทโครงการฝึกอบรม 
** รายได้อื่นมีท่ีมาจากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน และรายได้อื่นๆ 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันฯ 

หมวด ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕9 

ร้อยละ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕60 

ร้อยละ เพ่ิมขึ้น/ลดลง  
% 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร 8,503,055.18 6.071 9,851,089.57 6.246 เพิ่มข้ึน 21.07 

ค่าใช้จา่ยดา้นการ
ฝึกอบรม 

127,837,076.37 91.271 143,977,300.00 91.287 เพิ่มข้ึน 12.19 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 6,870.๐๐ ๐.๐๐5 7,490.00 0.005 เพิ่มข้ึน 16.51 

ค่าใช้สอยและคา่วัสด ุ 1,433,627.45 1.024 1,367,815.14 0.867 ลดลง 8.06 

ค่าสาธารณูปโภค 115,092.53 ๐.082 84,686.04 0.054 ลดลง 23.43 

ค่าใช้สอยอื่น 1,912,285.83 1.365 2,213,536.76 1.403 เพิ่มข้ึน 24.44 

ค่าเสื่อมราคา ค่าตัด
จ าหน่ายและค่าจ าหนา่ย
ครุภัณฑ์ 

254,651.41 ๐.182 217,664.19 0.138 ลดลง 9.90 

ค่าใช้จ่ายอื่น - - - - - 

รวม 140,062,658.77 ๑๐๐.๐๐๐ 157,719,581.70 100.00 เพิ่มขึ้น 12.61 

ตารางที่ ๒ แสดงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 – ๒๕60 
 

จากตารางที่ ๒ แสดงถึงค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.     
๒๕59 – ๒๕60 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมยังคงมีสัดส่วนสูงสุด คือ       
มีสัดส่วนร้อยละ 91.287 รองลงมาได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอยอ่ืน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ ค่าเสื่อมราคา 
ค่าตัดจ าหน่ายและค่าจ าหน่ายครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ิมขึ้นสูงสุดร้อยละ 
15.85 รองลงมาได้แก่ ค่าใช้สอยอ่ืน ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามล าดับ 
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 ได้แก่ ค่าสาธารณูปโภค รองลงมา ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา 
ค่าตัดจ าหน่ายและค่าจ าหน่ายครุภัณฑ์ และค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 

เมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60         
มีรายได้เพ ิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ร้อยละ 15.92 และเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ร้อยละ 12.61 

นอกจากนี้ สัดส่วนรายได้ของสถาบันฯ แต่ละบริการ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕5 ถึง เดือน
กันยายน ๒๕60 สามารถสรุปสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานดังปรากฏในตารางที่ ๓ และ แผนภาพที่ ๒ โดย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนตุลาคม 2560 สามารถสรุปได้
ดังปรากฎในตารางที่ 5 
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   หน่วย : บาท 

ประเภทบริการ 

ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี พ.ศ. ๒๕60 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

๑. โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุ่นใหม่ 

 
๓๗,๐๐๗,๖๐๙.๐๐ 

 
๓๒.๗๖ ๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐ ๒๘.๒๑ ๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐ ๒๓.๑๘ 46,360,320.๐๐ 31.90 40,108,387.00 23.81 

๒. โครงการฝึกอบรม ๘,๗๙๓,๖๐๐.๐๐ ๗,๗๙ ๑๓,๙๘๙,๖๐๐.๐๐ ๙.๔๐ ๑๒,๔๕๑,๙๐๐.๐๐ ๗.๐๓ 10,312,800.๐๐ 7.10 23,849,500.00 14.16 

๓. โครงการวิจัยและที่
ปรึกษา 

๖๖,๗๖๖,๐๗๓.๒๕ ๕๙.๑๑ ๙๒,๔๒๕,๘๖๘ ๖๒.๐๗ ๑๒๒,๒๗๓,๕๔๖.๖๗ ๖๙.๐๓ 87,384,621.00 60.12 103,177,509.75 61.24 

๔. รายได้อื่นๆ ๓๘๒,๒๖๗.๘๗ ๐.๓๔ ๔๗๘,๖๒๐.๘๖ ๐.๓๒ ๑,๓๔๐,๗๔๗.๙๒ ๐.๗๖ ๑,282,919.78 ๐.88 1,347,012.99 0.80 

รวม ๑๑๒,๙๔๙,๕๕๐.๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๘,๘๙๖,๖๔๓.๘๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๗,๑๒๑,๗๗๔.๕๙ ๑๐๐.๐๐ 145,340,660.78 ๑๐๐.๐๐ 168,482,409.74 100 

ตารางที่ ๓ แสดงสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ 
 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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  ๑๐ 

สัดส่วนรายได้สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2560 

 
แผนภาพที่ ๒  แสดงสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทบริการ 

 

เมื่อเปรียบเทียบรายได้ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 นั้น 
รายได้รวมของสถาบันฯ เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 คิดเป็นร้อยละ 15.92 โดยประเภทรายได้ที่
เพ่ิมจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ รายได้จากรายได้โครงการฝึกอบรม โครงการวิจัยและที่ปรึกษา และรายได้อ่ืน ซึ่งมี
รายได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 131.26 18.07 และ 5.00 ตามล าดับ ส่วนรายได้ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ 
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) ซึ่งมีรายได้ลดลงร้อยละ 13.49 โดยมีรายละเอียด 
ดังปรากฏในตารางที่ 1 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแหล่งที่มาของรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ สามารถจ าแนกได้
เป็น ๒ กลุ่มตามประเภทผู้รับบริการ ได้แก่ รายได้จากการให้บริการหน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงาน ก.พ.ร. 
และรายได้จากการให้บริการหน่วยงานอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ ๔ และแผนภาพที่ ๓ 

ร้อยละ 

ประเภทบริการ 
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 ๑๑ 
 

หน่วย : บาท 

แหล่งที่มาของ
รายได้ 

ปี ๒๕๕5 ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 

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

หน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน ก.พ.ร) 

โครงการ นปร. ๑๙,๔๒๙,๑๑๖.๐๐  ๓๗.๐๐๗,๖๐๙.๐๐  ๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐  ๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐  ๔๖,๓๖๐,๓๒๐.๐๐  40,108,387.00  

โครงการ
ฝึกอบรม 

๔,๔๙๐,๑๐๐.๗๕  ๑,๐๙๔,๗๒๔.๒๕  ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐  ๓,๐๒๔,๐๕๐.๐๐  ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

3,212,000.00  

โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา 

๘,๒๑๔,๔๑๘.๐๐  ๔๕,๑๐๒,๕๕๙.๐๐  ๔๔,๔๓๙,๐๖๘.๐๐  ๗๐,๗๓๔,๖๔๖.๖๗  ๓๖,๙๒๗,๑๙๑.๐๐ 
 

80,654,239.75  

รวม ๓๒,๑๓๓,๖๙๗.๗๕ ๓๓.๔๕ ๘๓,๒๐๔,๘๙๒.๒๕ ๗๓.๙๒ ๘๘,๘๓๑,๖๒๓.๐๐ ๕๙.๘๕ ๑๑๔,๘๑๔,๒๗๖.๖๗ ๖๕.๓๒ ๘๕,๔๘๗,๕๑๑.๐๐ ๕๙.๓๔ 123,974,626.75 74.18 

หน่วยงานอ่ืนๆ 
โครงการ
ฝึกอบรม 

๑๒,๔๓๘,๒๙๘.๐๐  ๗,๖๙๘,๘๗๕.๗๕  ๑๑,๕๙๙,๖๐๐.๐๐  ๙,๔๒๗,๘๕๐.๐๐  ๘,๑๑๒,๘๐๐.๐๐ 
 

20,637,500.00  

โครงการวิจัย
และที่ปรึกษา 

๕๑,๔๙๙,๒๒๓.๗๓  ๒๑,๖๖๓,๕๑๔.๒๕  ๔๗,๙๘๖,๘๐๐.๐๐  ๕๑,๕๓๘,๙๐๐.๐๐  ๕๐,๔๕๗,๔๓๐.๐๐ 
 

22,523,270.00  

รวม ๖๓,๙๓๗,๕๒๑.๗๓ ๖๖.๕๕ ๒๙,๓๖๒,๓๙๐.๐๐ ๒๖.๐๘ ๕๙,๕๘๖,๔๐๐.๐๐ ๔๐.๑๕ ๖๐,๙๖๖,๗๕๐.๐๐ ๓๔.๖๘ ๕๘,๕๗๐,๒๓๐.๐๐ ๔๐.๖๖ 43,160,770.00 25.82 

รวมทั้งสิ้น ๙๖,๐๗๑,๒๑๙.๔๘ ๑๐๐.๐๐ ๑๑๒,๕๖๗,๒๘๒.๒๕ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๘,๔๑๘,๐๒๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๕๗,๗๔๑.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 167,135,396.75 100.00 

 
ตารางที่ ๔ สัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งที่มา 

 
 
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ
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           ๑๒ 
 

 

 
 
 

แผนภาพที่ ๓ แสดงสัดส่วนรายได้จากการด าเนินงานแบ่งตามประเภทแหล่งที่มา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 
แหล่งที่มาของรายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ได้มาจาก

การให้บริการแก่ส านักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร้อยละ 74.18 และรายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงานอ่ืนๆ     
คิดเป็นร้อยละ 25.82 โดยพบว่า สัดส่วนรายได้จากการให้บริการแก่ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา
จากโครงการฝึกอบรม และโครงการวิจัยและที่ปรึกษา แต่โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
(นปร.) มีสัดส่วนรายได้ลดลง ในขณะที่รายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงานอื่นๆ มีสัดส่วนที่ลดลงจากปีที่ผ่าน
มาจากจากโครงการวิจัยและที่ปรึกษา แตโ่ครงการฝึกอบรมมีสัดส่วนรายได้ที่เพ่ิมข้ึน  
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๑๓ 

 
หน่วย : บาท 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ในการด าเนินงาน 

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 

1. ค่าใชจ้่ายบุคลากร 8,066,008.69  8.091 6,484,806.52  6.755 6,398,529.14  4.525 7,036,673.89  4.795 8,503,055.18  6.071  9,851,089.57   6.246  

2. ค่าใช้จ่ายดา้นการ
ฝึกอบรม 

81,883,766.25  82.133 86,640,704.78  90.250 132,435,980.74  93.666 137,105,801.75 93.420 127,837,076.37 91.271  
143,977,300.00  

 91.287  

3. ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง 

254,476.00  0.255 9,379.00  0.010 3,756.00  0.003 6,034.00  0.004 6,870.00  0.005  7,490.00   0.005  

4. ค่าใช้สอยและค่า
วัสด ุ

1,168,333.06  1.172 807,996.45  0.842 816,819.62  0.578 848,208.56  0.578 1,433,627.45  1.024  1,367,815.14   0.867  

5. ค่าสาธารณูปโภค 596,720.32  0.599 149,668.39  0.156 129,774.98  0.092 145,906.17  0.099 115,092.53  0.082  84,686.04   0.054  

6. ค่าใช้สอยอื่น 7,039,779.06  7.061 1,500,943.01  1.563 1,232,569.33  0.872 1,328,391.77  0.905 1,912,285.83  1.365  2,213,536.76   1.403  

7. ค่าเส่ือมราคา  
    ค่าตัดจ าหนา่ย  
    และค่าจ าหนา่ย  
    ครุภัณฑ์ 

687,696.45  0.690 407,345.91  0.424 373,788.47  0.264 291,253.52  0.198 254,651.41  0.182  217,664.19   0.138  

รวม 99,696,779.83  100.000  96,000,844.06  100.000  141,391,218.28  100.000  146,762,269.66 100.000 140,062,658.77 100.000 157,719,581.70 100.000 

ตารางที่ 5 แสดงประเภทค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของสถาบันฯ 
 

หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ 
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๑๔ 

๑.๓ เป้าหมายการด าเนินงาน 
สถาบันฯ มีเป้าหมายการด าเนินงานที่มุ่งหวัง ใน ๓ - ๕ ปีข้างหน้า ที่จะปรับตัวไปสู่การเป็น 

Excellent Center เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยมีหน่วยงานที่มีลักษณะเป็น Good Governance Excellent 
Center ที่จะส่งเสริมให้การพัฒนาระบบราชการไทยมีการน าหลักการหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   
และหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญของทุกองค์กร ที่จะท าให้การ
บริหารจัดการองค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี มีระบบ มีความโปร่งใส มีมาตรฐานใน    
การปฏิบัติงาน มีความคล่องตัว ทันต่อสถานการณ์ ท าให้การด าเนินงานในภาพรวมขององค์กรมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล สถาบันฯ จึงได้วางเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีคุณสมบัติที่จะเป็น Good 
Governance Excellent Center ของประเทศไทยได้ และต้องพัฒนาการหารายได้ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการเพ่ือเป็น Center of Excellence ด้าน Good Governance ของประเทศไทย และเป็น 
SDU ต้นแบบในการให้บริการด้าน Good Governance ที่จะช่วยส่งเสริมและด าเนินการให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือพัฒนาเรื่อง Good Governance        
ในแต่ละภาคส่วนให้ดีขึ้น  

๒) สถาบันฯ ได้วางเป้าหมายที่จะต้องมีการพัฒนานวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ และรูปแบบการ
บริการให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร้าง และบุคลากร ให้พร้อมรองรับ   
การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ ในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศไทย  

๓) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพ่ือน าเสนอต่อส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ เพื่อจัดตั้งเป็นโครงการในอนาคต พัฒนาบุคลากร
ด้านวิชาการให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ สหสาขาวิชา จัดท าฐานข้อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการพัฒนา
ระบบราชการ สร้างเครือข่ายกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพ่ือถ่ายทอดให้กับหน่วยงานวิจัยพัฒนาจากกลุ่มนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต้น 

๔) การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ เพ่ือส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในทุกภาคส่วน เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศ โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล E-library และเวปไซต์ Best Practices เผยแพร่ผลงานด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ
สถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จัก สร้างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและหน่วยงานภายนอกได้รับรู้
ว่าเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศไทย และเพ่ิมช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

๕) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ให้เกิดการบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพต่อ
การให้บริการเพื่อรักษาผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่และดึงดูดกลุ่มนักวิจัยที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให้น างานโครงการ
มาผ่านสถาบันฯ เพ่ิมมากขึ้น ด้วยการปรับปรุงระเบียบและข้อปฏิบัติในการท างาน พัฒนาโครงสร้างองค์กร 
ค่าตอบแทน และเตรียมพร้อมบุคลากรให้มีความคล่องตัวในการท างานเพ่ือรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ  พัฒนา
ความคล่องตัวในการท างานให้มากขึ้น แก้ปัญหาระเบียบด้านการเงินและการพัสดุ จัดหาแหล่งเงินทุนใน      
การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใหม่ๆ ในอนาคตต่อไป 
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  ๑๕ 

๑.๔ ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของส านักงาน ก.พ.ร. 
การปฏิรูประบบราชการขนานใหญ่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ

บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ท าให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ ๓ 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้นมา โดยเฉพาะการน าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
(Good Governance) และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เข้ามาประยุกต์ใช้
ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏใน  มาตรา ๓/๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีหลักการส าคัญคือ  การ บริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จึง ได้มีก ารประกาศใช้  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้ส่วนราชการ
และข้าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐/๑ ในการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรม ถ้าการปฏิบัติราชการใดของส่วนราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการ
ให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยและหากแยกการบริหารออกเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษจะ
บรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ ยิ่งขึ้น ส่วนราชการดังกล่าว โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการ
ปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต่
อยู่ในก ากับของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ให้หน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ มีหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก 
และสนับสนุนภารกิจอ่ืนของส่วนราชการดังกล่าวตามที่ได้รับมอบหมาย และอาจให้บริการแก่ส่วนราชการอ่ืน 
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจอันเป็นวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้ง  

การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ แต่เดิมอาศัยอ านาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา  ๑๑ (๘)               
แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยการวางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๘ ต่อมาเพ่ือให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นหน่วยงาน
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ.ระเบียบบริหารบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได้บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษไว้ในมาตรา ๔๐/๑ โดยให้ส่วนราชการภายในกรมท่ีมีลักษณะเป็น
งานให้บริการหรือมีการให้บริการเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วย และหากแยกงานบริหารออกเป็นหน่วยบริการรูปแบบ
พิเศษแล้ว จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดียิ่งขึ้น ส่วนราชการ
ดังกล่าวโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษซึ่งมิใช่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในก ากับของส่วนราชการก็ได้ 

ประกาศ ก.พ.ร. เรื่องการแปลงสภาพของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ได้มีการพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดโครงสร้าง
องค์กรรูปแบบที่ไม่ใช่ส่วนราชการ : หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยการด าเนินงานของสถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก ซึ่งจะ
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  ๑๖ 

เป็นประโยชน์แก่การให้บริการสาธารณะได้อย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดความคล่องตัว คุ้มค่า และสามารถล ด
ค่าใช้จ่ายภาครัฐลงได้ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้ระบบราชการบรรลุตามเจตนารมณ์ของมาตรา ๓/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีบทบาทส าคัญในการ
พัฒนาระบบราชการให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ๗ ประการ  ได้แก ่

๑) การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน 
๒) การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๔) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
๕) การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบรว่มกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน 
๖) การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 
๗) การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ทั้งนี้  เพ่ือให้สามารถบรรลุ เป้าประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทย  ๓ ประการ 
กล่าวคือ (๑) สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ (Trustworthy) (๒) พัฒนาสุขภาวะ (Healthy) (๓) มุ่งสู่ความยั่งยืน 
(Sustainable) 

 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและบทบาทของสถาบันฯ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนด

หลักเกณฑ์การบริหารราชการให้มีเป้าหมายหลัก ๗ ประการ ได้แก่ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (๖) ประชาชน
ได้รับความสะดวก ตอบสนองความต้องการ และ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. มีความจ าเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ มีการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้ ง ในด้าน
องค์ความรู้ ในการบริหารงานภาครัฐ  การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษ
ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การให้ค าปรึกษา วิจัยและพัฒนา
รูปแบบ มาตรการ และเครื่องมือการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนา
เครือข่ายการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ในการเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งสถาบันส่ง เสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดีมีบทบาทในการสนับสนุนต่อภารกิจของส านักงาน ก.พ.ร. ดังกล่าวมาโดย
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา  
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  ๑๗ 

 แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปโดยมีทิศทางที่ชัดเจน โปร่งใส สามารถติดตาม
ตรวจสอบวัดผลได้ และมีความสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร. สถาบันฯ ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนานวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ และรูปแบบการบริการให้เป็นศูนย์ความเป็น
เลิศด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทย
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

                 กลยุทธ์ ๑)  พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร้าง และบุคลากร ให้พร้อมรองรับการเป็นศูนย์  
                                        ความเป็นเลิศ ในด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีชั้นน 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 เพ่ือให้เป็นที่รู้จักจากทุกภาคส่วน เพ่ือ 
สนับสนุนการเป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของประเทศ 

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

ได้รับรู้ว่าเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีชั้นน าของ
ประเทศไทย 

 ๔) เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ให้เกิดการบูรณาการเพ่ือเพ่ิม  
 ประสิทธิภาพต่อการให้บริการเพ่ือรักษาผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่และดึงดูดกลุ่มนักวิจัยที่ 
 เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให้น างานโครงการมาผ่านสถาบันฯ เพ่ิมมากข้ึน 

                  กลยุทธ์ ๑) ปรับปรุงระเบียบและข้อปฏิบัติ ในการท างาน พัฒนาโครงสร้างองค์กร   
 ค่าตอบแทน และเตรียมพร้อมบุคลากรให้มีความคล่องตัวในการท างานเพ่ือ 
 รองรับศูนย์ความเป็นเลิศ 

 ๒)  แยกบทบาทคณะกรรมการอ านวยการฯและการบริหารภายในให้ชัดเจน เพ่ือ 
 เพ่ิมความคล่องตัวในการท างานให้มากข้ึน 
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 ๓)  แก้ปัญหาระเบียบด้านการเงินและการพัสดุ 
 ๔)  จัดหาแหล่งเงนิทุนในการวจิัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี    

 ต้นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ใหม่ๆ ในอนาคต และการบริหารจัดการ 

สถาบันได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายใต้ความเชื่อมโยงกับทุกมิติทั้ง ๔ มิติ เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการที่จะแสดงทิศทางและ
การเชื่อมโยงเป้าหมายต่างๆ ของสถาบันในแต่ละด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่บุคลากร
ของสถาบันให้มีความเข้าใจได้อย่างชัดเจน ที่จะท าให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรสามารถน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ
ให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง (แผนภาพที่ ๔) ดังนี้ 

๑) มิติด้านการพัฒนาองค์กร ประกอบด้วยการพัฒนาระบบบริหาร โดยการจัดหาเครือข่าย
พันธมิตรที่ปรึกษาและพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะของคณะที่ปรึกษาและผู้ปฏิบัติงาน
ประจ า การพัฒนากระบวนการ โดยการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ติดตามผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศูนย์การจัดการความรู้สนับสนุน
การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การพัฒนาความเป็นอิสระ โดยการระดมทุนจัดตั้งองค์กรที่
สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนพัฒนาการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร
และบุคลากรเพื่อรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ 

๒) มิติด้านกระบวนการภายใน ประกอบด้วยการพัฒนาระบบราชการ โดยสนับสนุน
ส านักงาน ก.พ.ร. ในการให้บริการทางวิชาการ การทดลองนวัตกรรมทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การให้ค าปรึกษาการพัฒนาองค์การ โดยร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการ
วิจัยและพัฒนาให้ค าปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Good 
Governance โดยการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้แบบมาตรการและเครื่องมือการบริหารที่เป็นนวัตกรรมใน
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การสร้างประชาคมเครือข่ายด้าน Good Governance โดยการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองให้เป็นสถาบันทางสังคม การพัฒนารูปแบบ
การบริหารหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ โดยพัฒนาและเผยแพร่ความรู้และตัวอย่างประสบการณ์เกี่ยวกับการ
จัดตั้งและบริหารงานหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

๓) มิติด้านคุณภาพ ประกอบด้วยการให้บริการแก่ส านักงาน ก.พ.ร. โดยริเริ่มนวัตกรรม
ทางการบริหารและส่งเสริมเผยแพร่การพัฒนาระบบราชการตามนโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์อย่างมี
ประสิทธิผล ส่วนราชการที่รับบริการ ได้รับค าปรึกษาและบริการทางวิชาการที่น าไปสู่การพัฒนาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี มีนวัตกรรมในการส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี           
ได้เผยแพร่และน าไปสู่การยกระดับการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ก.พ.ร.ของส่วน
ราชการ มีเวทีส าหรับประชาคมผู้ปฏิบัติและเครือข่ายการจัดการความรู้เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมือง    
ที่ดี หน่วยให้บริการรูปแบบพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส่วนราชการต่าง ๆ มีการเผยแพร่ผลงานด้านการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ   

๔) มิติด้านประสิทธิผลช่วยท าให้การพัฒนาระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในส่วนราชการ
ด าเนินการได้ส าเร็จลุ่ล่วงตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ ตลอดจนท าให้ระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและสร้างประโยชน์สุขให้เกิดกับประชาชน  
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ตารางที่ ๕ แสดงโครงการที่ได้รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ที่ด าเนินการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของส านักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน ก.พ.ร. แผนงานโครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑ การสร้าง
ค ว าม เป็ น เลิ ศ ใน ก าร ให้ บ ริ ก า ร
ประชาชน 

1) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการให้บริการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 

2) โครงการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือส าหรับประชาชน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม
ผลการด าเนินงานตามคู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐเพ่ือน าไปปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ส ารวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
หน่วยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ  การอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

3) โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งและรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์รับค าขอ อนุญาต มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกใน
การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพ่ือศึกษาแน วทางการจัดตั้งและรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์รับค า
ขออนุญาตเพื่อท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค าขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ตามมาตรา 14 

4) โครงการควบคุม ยกระดับคุณภาพ และเผยแพร่ข้อมูลส าหรับประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงาบริการ
ผ่านระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของพระ
ราช บัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลคู่มือ
ส าหรับประชาชนที่มีการเชื่อมโยงงาบริการตั้งแต่ต้นจนจบ ผ่านทางเว็บไซต์ (www.info.go.th) โดยมีส านักงาน ก.พ.ร. ควบคุม
คุณภาพคู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน ภาครัฐที่เผยแพร่แก่ประชาชน เพ่ือมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเกิด
ความสะดวกในการติดต่อราชการ 

5) โครงการยกระดับ การพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central 
Biz Box)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความสามารถและขีดสมรรถนะของระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน
ของแต่ละหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือรับรอง หรือเอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคล ถึงความเป็นไปได้ในการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือระบุปัญหา
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และจัดล าดับความส าคัญของงานบริการที่พบจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารโครงการ การ
ออกแบบกระบวนการด าเนินงาน (Business Process) ในการพัฒนา ระบบสารสนเทศกลาง (portal) ที่จะรองรับการ
ด าเนินการต่าง ๆ ในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เพ่ือจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง และเอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ 
(Central Biz Box Master Plan) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
องค์การให้มี ขีดสมรรถนะสู งและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 

 

1) โครงการศึกษาระบบราชการเพ่ือเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย             
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปีข้างหน้า เพ่ือศึกษา วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคของการ
ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะด้านการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐและการ
บริหารราชการแบบบูรณาการ เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางที่จะน าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทยระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และประเด็นท้าทายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือ
จัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้เหมาะสม คงไว้เฉพาะภารกิจที่มี
ความจ าเป็นและถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปด าเนินการแทน 

2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนาสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง 
สนับสนุนส่วนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์การของหน่วยงานภาครัฐ 

3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 9-11 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางใหม่
ในการดึงดูดบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการ เพ่ือพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี 
และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด้านเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) 
นักพัฒนาและวางแผน ( Developer & Planner ) และ นักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่ม
และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป และเพ่ือให้มีเวทีในการรวบรวมและถ่ายทอดองค์
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ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในระหว่างผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  และนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพ่ือให้มีการบริหารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งความรู้ที่สั่ งสมไว้กับตัว (Tacit 
Knowledge ) และความรู้ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพ่ือเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการบริหารรัฐของไทย 

 4) โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วน
ราชการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ 

5) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง (ก.พ.ร.)”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี              
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)” ด าเนินการจัดอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี     
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)” เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะและเตรียมความพร้อมของนัก
บริหารระดับกลาง ตลอดจนสรุปและรายงานผลการฝึกอบรม และประเมินผลการด าเนินโครงการ   

6) โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการส ารวจความผูกพันของบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
เครื่องมือในการค้นหาปัจจัยความผูกพัน และประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การและระบบราชการ เพ่ือส ารวจ
ความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการและระบบราชการ รวมถึงจัดท าแนวทางในการด าเนินการสร้างความผูกพันของ
บุคลากร ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจัยความผูกพันของแต่ละส่วนราชการ 

7) โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ              
มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและด าเนินการหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการบริหารส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน (Fundamental) บนหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดยการขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึง
นโยบายการขับเคลื่อนประเทศตัวแบบประเทศไทย 4.0 อย่างเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) เพ่ือพัฒนาและยกระดับมาตรฐานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนาระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจน
เรียนรู้จากกรณีศึกษา การทดลองปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท า
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หน้าที่เป็นที่ปรึกษาแนะน าด้านการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการต่างๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการอย่างมืออาชีพ เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการ ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนประเทศตามตัว
แบบประเทศไทย 4.0 อย่างเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development 
Goals (SDGs) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของ
ภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวางระบบ
การบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

 

1) โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

2) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560มีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการขององค์การมหาชน ตามกรอบแนวทางการประเมินของ
องค์การมหาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างเหมาะสม 

3) โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในปัจจุบันและติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยให้ส่วนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือในการตรวจสอบและ
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ประเมินผลภาคราชการให้มีความทันสมัย มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการที่ก าลังเปลี่ยนแปลง
ไป เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ให้สามารถ
ด าเนินงานตามบทบาทและอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถน ามาใช้เป็น
เครื่องมือเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว   

๔) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่และผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ มีวัตถุประงค์เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการรองรับต่อบริบทใหม่ของการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนได้อย่างเป็น
รูปธรรม เพ่ือปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และศักยภาพ ความเป็นผู้น า 
(Leadership) และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาส านัก
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีศักยภาพ
รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   

5) โครงการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของผู้บริหารและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการรองรับต่อบริบทใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม .เพ่ือ
ปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และศักยภาพความเป็นผู้น า (Leadership) 
และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) และหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีศักยภาพรองรับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ
ร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน 

 

1) โครงการประเมินผลเพ่ือมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วม ประจ าปี      
พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแบบหุ้นส่วนความ
ร่วมมือการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการและ
จังหวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของการ
ท างานแบบมีส่วนร่วมไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลต่อไป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การยกระดับ
ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

1) โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบราชการไทย 4.0 (Government 4.0) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนากรอบความคิดเกี่ยวกับระบบราชการไทย 4.0 พร้อมทั้งให้ความหมายและลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ที่เข้าใจ
ง่าย ชัดเจน พัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 พร้อมทั้ง
ทดสอบกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวในหน่วยงานน าร่อง เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
ราชการไทย 4.0 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๗ การสร้าง
ความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

- 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

  ๒๖ 
 

 

๑.๕ ข้อตกลงการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 

ส านักงาน ก.พ.ร ได้ก าหนดเป้าหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได้รับจากสถาบันฯ และ
แจ้งให้สถาบันฯ ทราบล่วงหน้าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕9 ถึงเดือนกันยายน ๒๕60 ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันฯ ได้ลงนามในข้อตกลงการใช้บริการ
และการให้บริการ จ านวน 21 โครงการ ดังนี้ 

 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ ยนแปลงรุ่นใหม่  เรียกชื่ อย่อว่า โครงการ นปร.                            

มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Public Service Executive Development Program หรือ PSED โดยผู้ที่ผ่านโครงการ
จะเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง เนื่องจากผ่านการพัฒนา
อย่างเป็นระบบทั้งการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ รวมถึงการปฏิบัติราชการในหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยการสอนงานของผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาให้ นปร. เป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐที่มีความสามารถ เป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary.Thinker) นักพัฒนาและ
วางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ  (Operator) ได้อย่างสมดุลมีความสามารถเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทาง
ใหม่ในการดึงดูดบุคคล ที่มีความรู้ ความสามารถสูงเข้าสู่ระบบราชการ เพ่ือพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็น
ข้าราชการที่เก่งและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครัน รวมทั้งมีความพร้อมใน
การริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เป็นโครงการส าคัญที่สถาบันได้รับ
มอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น
โครงการที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
และเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบในหลักการที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอให้มีการด าเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และสมรรถนะสูง 
เข้ารับราชการและพัฒนาให้เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานภาครัฐ มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิด    
ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์  (Visionary Thinker) นั ก พั ฒ น า/ว างแผ น  (Developer) แ ล ะนั ก ป ฏิ บั ติ  (Operator)  
ได้อย่างสมดุล มีความสามารถเป็นผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการและการบริหาร
จัดการองค์การ  

เมื่อด าเนินการไปได้ ๒ รุ่นแล้วได้ท าการประเมินผลและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา                
โดยคณะรัฐมนตรี   ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑  มีมติอนุมัติในหลักการให้ส านักงาน ก.พ.ร.              
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ต่อไปให้เกิดความต่อเนื่อง                
และ   บังเกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการปีละ ๑ รุ่น รุ่นละประมาณ ๖๐ คน เริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป และให้เริ่มด าเนินการทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โดยให้
ส านักงาน ก.พ.ร. ท าความตกลงกับส านักงบประมาณในเรื่องงบประมาณด าเนินการโครงการฯ  

ในโครงการนี้จัดให้มีเวทีในการรวบรวม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารภาครัฐระหว่างผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพ่ือให้มีการ
บริหารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งความรู้ที่สั่งสมไว้ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู้ที่
เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพ่ือเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทย 
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กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาเพ่ือ
เป็นข้าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ที่สามารถเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง            
ในหน่วยงานภาครัฐ จึงได้แบ่งและก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่                 
กลุ่มบุคคลผู้เพ่ิงส าเร็จการศึกษา กลุ่มบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ 
และกลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่างๆ ซึ่งต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโทขึ้น
ไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง อายุไม่เกิน ๓๐ ปี 
บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร ส าหรับผู้ที่จบปริญญาโท และหากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุ               
ไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร   

ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ สังกัดส านักงาน ก.พ.ร. และพัฒนา                  
เป็นระยะเวลา ๒๒ เดือน โดยจะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพ จากการเรียนรู้ภาควิชาการ
สลับกับการฝึกปฏิบัติราชการภายใต้การดูแลของครูฝึกสอนงานที่เป็นหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง                    
ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต และฝึก
ปฏิบัติราชการกับผู้บริหารของหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งโครงการนี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติราชการมากกว่าการเรียนรู้
ทางวิชาการ จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ตรง ตั้งแต่ระดับพื้นที่จนกระทั่งระดับนานาชาติ 
และยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ระหว่างผู้ เข้าร่วมโครงการด้วยกัน และกับวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เมื่อผ่านโครงการแล้วจะได้รับการจัดสรรไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานที่มีความส าคัญเชิง
ยุทธศาสตร์ต่อไป   

เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการหรือนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่ส าเร็จการศึกษาจาก
โครงการ จะมีไปปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว การติดตามและประเมินผลโดยจะมีการติดตาม ๑ ครั้ง 
คือ เมื่อนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรเข้าปฏิบัติงานในส่วนราชการที่มี
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ ๑๒ เดือนแล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงของข้าราชการในโครงการฯ ตลอดจนติดตามการสนับสนุนของผู้บริหารส่วนราชการในการเปิด
โอกาสให้ข้าราชการได้แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  ดัง
แผนภาพที่ ๑  
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ปัจจุบันสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ มาทั้งสิ้น ๑๑ รุ่น มี นปร. ผ่านโครงการแล้วปฏิบัติราชการ ใน
หน่วยงานที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน ๙ รุ่น รวม ๓๑๖ คน และอยู่ระหว่างเข้าร่วมโครงการอีก ๒ 
รุ่น จ านวน ๖๘ คน 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันฯ ได้ลงนามในข้อตกลงการใช้บริการและการ
ให้บริการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑) – ๓) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙ รุ่นที่ ๑๐ และรุ่นที่ ๑๑ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นช่องทางใหม่ในการดึงดูดบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการ                  
เพ่ือพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นราชการที่เก่งและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่                        
ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด้านเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์  (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน                
( Developer & Planner ) และ นักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป และเพ่ือให้มีเวทีในการรวบรวมและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในระหว่างผู้บริหาร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ เพ่ือให้มีการบริหารองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้ที่
สั่ งสมไว้กับตัว ( Tacit Knowledge ) และความรู้ที่ เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพ่ือเสริมสร้างขีด
สมรรถนะในการบริหารรัฐของไทย 

นอกจากนั้น สถาบันฯ ได้ลงนามในข้อตกลงการใช้บริการและการให้บริการในโครงการอ่ืนๆ อีก 
จ านวน ๑๘ โครงการ ดังนี้ 

4) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการยกระดับและพัฒนาสู่องค์การ



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๒๙ 
 

 

ที่มีขีดสมรรถนะสูง สนับสนุนส่วนราชการในการสมัครขอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนาองค์การของหน่วยงานภาครัฐ 

 5) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ . 
2560มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการขององค์การมหาชน ตามกรอบแนวทางการประเมินขององค์การมหาชนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปอย่างเหมาะสม 

6) โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการให้บริการ
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 

8) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)”และด าเนินการจัดอบรม “หลักสูตร
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)”  เพ่ือพัฒนาขีด
สมรรถนะและเตรียมความพร้อมของนักบริหารระดับกลาง ตลอดจนสรุปและรายงานผลการฝึกอบรม และ
ประเมินผลการด าเนินโครงการ   

9) โครงการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานของรัฐตามคู่มือส าหรับประชาชน มีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามคู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงานของรัฐเพ่ือน าไปปรับปรุงการให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส ารวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติ การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

10) โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งและรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์รับค าขออนุญาต มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพ่ือศึกษาแนว
ทางการจัดตั้งและรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์รับค าขออนุญาตเพ่ือท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับค าขอ
ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาต ตามมาตรา 14 

11) โครงการประเมินผลเพ่ือมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ แบบมีส่วน
ร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
ราชการแบบหุ้นส่วนความร่วมมือการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้น
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และสร้างแรงจูงใจให้ส่วนราชการและจังหวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ        
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของการท างานแบบมีส่วนร่วมไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลต่อไป 

12) โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วน
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้องค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ 

13) โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการส ารวจความผูกพันของบุคลากร มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาเครื่องมือในการค้นหาปัจจัยความผูกพัน และประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์การและ
ระบบราชการ เพ่ือส ารวจความผูกพันของบุคลากรต่อส่วนราชการและระบบราชการ รวมถึงจัดท าแนวทางใน
การด าเนินการสร้างความผูกพันของบุคลากร ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับปัจจัยความผูกพันของแต่ละส่วนราชการ 

14 โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพ่ือการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ส่วนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในปัจจุบันและติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงานที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ส่วนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดีแล้ว ยัง
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้มีความทันสมัย มีความเป็น
ปัจจุบัน สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ให้สามารถด าเนินงานตามบทบาท
และอ านาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถน ามาใช้
เป็นเครื่องมือเพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให้กับคณะรัฐมนตรีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และรวดเร็ว   

15) โครงการควบคุม ยกระดับคุณภาพ และเผยแพร่ข้อมูลส าหรับประชาชนในรูปแบบ
เชื่อมโยงงาบริการผ่านระบบสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนได้ตามเจตนารมณ์ของพระราช บัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ พ.ศ.2558 เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชนที่มีการเชื่อมโยงงาบริการตั้งแต่ต้นจนจบ 
ผ่านทางเว็บไซต์ (www.info.go.th) โดยมีส านักงาน ก.พ.ร. ควบคุมคุณภาพคู่มือส าหรับประชาชนของหน่วยงาน 
ภาครัฐที่เผยแพร่แก่ประชาชน เพ่ือมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย และเกิดความสะดวกในการติดต่อราชการ 

16) โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ประเมินความสามารถและขีดสมรรถนะ
ของระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันของแต่ละหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการออกหนังสือรับรอง หรือ
เอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคล ถึงความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และระบบการให้บริการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือระบุปัญหาและจัดล าดับความส าคัญของงานบริการที่พบ
จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารโครงการ การออกแบบกระบวนการด าเนินงาน 
(Business Process) ในการพัฒนา ระบบสารสนเทศกลาง (portal) ที่จะรองรับการด าเนินการต่าง ๆ ในการ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล และระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือ
จัดท าแผนแม่บทการพัฒนาการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง และเอกสารต่าง ๆ แก่นิติบุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จ (Central Biz Box Master Plan) 

17) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปีข้างหน้า เพ่ือศึกษา วิเคราะห์จุด
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แข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรคของการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะด้านการปรับปรุงบทบาท
ภารกิจและโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐและการบริหารราชการแบบบูรณาการ เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางที่จะ
น าไปสู่การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยระยะ 20 ปี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ประเด็นท้าทายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงบทบาทภารกิจ
และโครงสร้างหน่วยงาน   ภาครัฐให้เหมาะสม คงไว้เฉพาะภารกิจที่มีความจ าเป็นและถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอ่ืน
รับไปด าเนินการแทน 

18)  โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษาทางการบริหารในภาค
ราชการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงและด าเนินการหลักสูตรการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาด้านการ
บริหารส าหรับหน่วยงานภาครัฐ ระดับพื้นฐาน (Fundamental) บนหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายการขับเคลื่อนประเทศตัวแบบประเทศไทย 4.0 อย่างเหมาะสม ทันสมัย 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการพัฒนา
ระบบราชการ โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนเรียนรู้จากกรณีศึกษา การทดลอง
ปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา
แนะน าด้านการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการต่างๆ เป็นนักพัฒนาระบบราชการอย่างมืออาชีพ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพการพัฒนาระบบราชการของส่วนราชการ ให้ด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 โดยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบราชการไทย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึง
นโยบายการขับเคลื่อนประเทศตามตัวแบบประเทศไทย 4.0 อย่างเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable Development Goals (SDGs) 

19) โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบราชการไทย 4.0 (Government 4.0) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากรอบความคิดเกี่ยวกับระบบราชการไทย 4.0 พร้อมทั้งให้ความหมายและ
ลักษณะเฉพาะ (Characteristic) ที่เข้าใจง่าย ชัดเจน พัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การประเมินสถานะของ
หน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 พร้อมทั้งทดสอบกรอบและหลักเกณฑ์การประเมินดังกล่าวใน
หน่วยงานน าร่อง เพ่ือสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวคิดเก่ียวกับระบบราชการไทย 4.0 

20) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศใน
ระดับพ้ืนที่ มีวัตถุประงค์เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการรองรับต่อบริบทใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถบูรณาการการท างานกับทุกภาคส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม  เพ่ือปรับ
กระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้างแรงบันดาลใจ  (Inspiration) และศักยภาพความเป็นผู้น า 
(Leadership) และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
พัฒนาส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด ให้มีศักยภาพรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   
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21) โครงการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะ
ของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในการรองรับต่อบริบทใหม่ของ   
การบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสามารถบูรณาการการท างานกับทุกภาค
ส่วนได้อย่างเป็นรูปธรรม.เพ่ือปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) สร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration) และศักยภาพ
ความเป็นผู้น า (Leadership) และผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) และหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้มีศักยภาพรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
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๑.๖ สัญญาการจ้างด าเนินงานระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานอ่ืนๆ  
 
ตามที่สถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช้ส่วนราชการตามนัยมาตรา 16 แห่ง

กฎหมายระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 โดยเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery 
Unit: SDU) ในการก ากับดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการแก่ส านักงาน กพ.ร.
เป็นหลัก และหากมีก าลังการผลิตสวนเกินจึงจะใหบริการหนวยงานอื่นและประชาชนได้ โดยการใหบริการแก
ประชาชนตองไมเปนการแขงขันกับเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ สถาบันฯ ได้ให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน ด าเนินโครงการ 
จ านวน ๑๑ โครงการ ดังนี้ 

 1) โครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน ได้รับการว่าจ้างจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ วางแผนการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนงาน ภารกิจหลักและรูปแบบการให้บริการของส านักงานกระทรวงอุตสาหกรรมให้ทันสมัยเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของข้าราชการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพ่ือยกระดับคุณภาพของ
งานบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม/ประชาชนทั่วไปได้รับความสะดวก 
ตอบสนองความต้องการที่ดีต่อส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

2) โครงการประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 2559  ได้รับการว่าจ้างจาก
ส านักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลการประเมินที่แสดงผลการด าเนินงานที่
ครบถ้วนและสอดคล้องกับภารกิจหลักขององค์กรโดยจะน าไปใช้ตอบ ตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร. รายงานผลต่อ
คณะรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลองค์การมหาชน ผลการประเมินที่แสดงถึงผลการด าเนินงานขององค์กร จะ
น าไปใช้ ตอบตัวชี้วัดของส านักงาน ก.พ.ร. และรายงานผลต่อส านักงบประมาณ การน าผลไปอ้างอิงและน าเสนอต่อ
คณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมาธิการงบประมาณของรัฐสภาส าหรับการชี้แจงงบประมาณประจ าปี 

3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารหารการคมนาคมระดับกลาง” (นบก.) รุ่นที่ 12  ได้รับ
การว่าจ้างจากส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักบริหาร  ผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น หรือ ผู้ที่ก าลังจะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับต้น 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวคิดและ
ประสบการณ์ สามารถน าไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกระตุ้นให้มีการปรับตัว สามารถรองรับ
ภารกิจการพัฒนาการปฏิบัติราชการทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ให้ทันต่อสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพ่ือให้นักบริหาร มีความรู้       ความเข้าใจ มีความคิดริเริ่มและประสบการณ์ในด้าน
การวางแผน การบริหาร สามารถเสนอความคิดเห็นและแก้ปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะท าให้สามารถเป็นผู้น าทีมงานและบริหารงานได้อย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทัศนคติ ค่านิยม และพฤติ
กรรมการบริหารโดยมุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และมุ่งผลสัมฤทธิ์   ถึงประชาชน เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความ
สามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 

4) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา.ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..
2560 ได้รับการว่าจ้างจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามี
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เที่ยงตรง น่าเชื่อถืออย่างเป็นมาตรฐานสากล มี
ประสิทธิภาพ และสามารถด าเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภามีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมขององค์กรเพ่ือ
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การพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการ ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่
ผู้รับบริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาน าผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะของที่ปรึกษามาใช้
ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และน าผลการประเมินดังกล่าวมาจัดสรรรางวัล/
สิ่งจูงใจ แก่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม ให้ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถใช้แนว
ทางการด าเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของส่วน
ราชการสังกัดรัฐสภา และยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 
– 2560) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

5) โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ได้รับการว่าจ้าง
จากกรมชลประทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579) ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีความเป็นเอกภาพประสิทธิภาพ และยัง
สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ประเทศไทย 20 ปี, ประเทศไทย 4.0, แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
และนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายในการพัฒนาประเทศในด้านอ่ืนๆ ของรัฐบาลด้วย เพ่ือศึกษา
และมีข้อเสนอแนะ ที่สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 

6) โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการและการ
ด าเนินโครงการของ สสว. และการส ารวจและประเมินผลธุรกิจผู้ที่ได้รับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ประจ าปี 
2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สสว. ภาตใต้
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ สสว. รวมถึงการติดต่อประสานงานกับ สสว.เพ่ือติดตามสถานการณ์ของ SME ภายหลัง
จากเข้ารับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. แล้วมีธุรกิจดีขึ้นร้อยละเท่าไหร่ และดีขึ้นอย่างไร เพ่ือรวบรวม
ข้อเสนอแนะที่ สสว. ควรปรับปรุง ตลอดจนปัจจัยที่เป้นอุปสรรคต่อการสร้างความพึงพอใจของผู้มีสวนได้ส่วนเสียของ 
สสว. จากการด าเนินงานภายใต้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของ สสว. รวมถึงการติดต่อรปะสานงานกับ สสว. ที่จะส่งผล
กระทบต่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงคุณภาพ
การให้บริการและการเข้าถึงผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างถูกต้องและเหมาะสม  

7) โครงการจ้างส ารวจข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี  พ.ศ. 2560 
ได้รับการว่าจ้างจากส านักงาน ปปช. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการ ประเมิน เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนาด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะในการจัดท ามาตรการ
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในระดับนโยบายและในระดับปฏิบัติ เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการ
เชื่อมโยงเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กับการยกระดับดัชนีชี้
วัดการรับรู้การทุจริต (CPI) 

8) โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศ   ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
ได้รับการว่าจ้างจากองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
องค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) ฉบับที่ 1      ไปพร้อมกัน 
เพ่ือให้องค์การมีแนวทางในการปรับปรุง และจัดล าดับความส าคัญของโอกาสในการปรับปรุงองค์กร 

9) โครงการอาสาสมัครเพ่ือการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ได้รับการว่าจ้างจากการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เพ่ือจัดท าหลักสูตรส าหรับอาสาสมัครเพ่ือการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ส าหรับภาครัฐ ภาคเอกชน และ
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ภาคท้องถิ่น ให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติอย่างเหมาะสมอย่างมืออาชีพ เพ่ือฝึกอบรม
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคในการเป็นอาสาสมัครเพ่ือการท่องเที่ยว 

ที่ส่งเสริมองค์ประกอบการตลาดการสร้างประสบการณ์ (Tourism Marketing Experience) บน
พ้ืนฐานความเป็นไทยตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 

10) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม” 
เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือร่วมมือทางวิชาการโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ให้ได้รับความรู้พ้ืนฐานในหลักบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจเพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีมาตรฐานการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถน าองค์ความรู้
พ้ืนฐานในหลักบรรษัทภิบาลไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจในการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและเพ่ือเป็นการรับรองว่าผู้ประกอบการที่ได้ผ่านการอบรมนั้นสามารถยื่นเอกสารประกอบการขอ
สินเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต้องการใช้บริการค้ าประกันโครงการผู้ประกอบการรายใหม่ของบรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้  

11) โครงการส ารวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรส านักงาน กกพ. ได้รับการว่าจ้าง  จาก
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เพ่ือยกระดับความพึงพอใจของส านักงานคณะกรรมการก ากับพลังงาน  
โดยการศึกษาความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร และศึกษาความรับรู้และเข้าใจการสื่อสาร
องค์กรของพนักงาน  และสรุปผลเป็นรายงานผลการส ารวจความผูกพันต่อองค์กร พร้อมแนวทาง  การพัฒนาความ
ผูกพันน าไปด าเนินการต่อ  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมความผูกพันของบุคลากรต่อคณะกรรมการ     ก ากับพลังงานต่อไป    
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(๒) การวิจัยและพัฒนา  
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

การวิจัยและพัฒนา 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการพัฒนาหลักสูตรอบรม 
Public Course ที่มุ่งเน้นหลักสูตรที่สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ และหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย
การขับเคลื่อนประเทศชาติในปัจจุบัน  ซึ่งประเทศไทยภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจาก
ต่างประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการเมือง การปกครอง ตลอดจนมิติการจัดการความรู้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพ่ือก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง น ามาสู่การคิดค้นพัฒนาหลักสูตรที่สถาบันฯ      
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ริเริ่มและจัดให้มี หลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ส าหรับนักบริหารระดับสูง ขึ้น เพ่ือมุ่งเน้นและ
ส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอ่ืนๆ ตลอดจนผู้บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และการก ากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะน าไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาตน ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม และได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ภายใต้สังกัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้ด าเนินการ
จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวนี้  

เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มอบหมายให้สถาบันฯ ได้ด าเนินการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูงที่ได้รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. 1)      ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ่ือมุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารของหน่วยงาน ได้แก่ ส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน  สถาบันอุดมศึกษา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ่ืนๆ ตลอดจนผู้บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และการก ากับดูแลองค์การตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อันจะน าไปสู่การพัฒนางานและพัฒนาตนให้เป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป รูปแบบของการอบรม มี 3 ส่วน ได้แก่ การเรียนรู้ในห้องเรียนการจัดท าเอกสารวิชาการส่วน
บุคคล และการศึกษาดูงานนอกสถานที่  โดยการเรียนรู้ในห้องเรียน ประกอบด้วย 7 หมวด ได้แก่  

หมวดที่ 1 ภาพรวมของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
หมวดที่ 2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
หมวดที่ 3 แนวโน้มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
หมวดที่ 4 นโยบายสาธารณะ 
หมวดที่ 5 การบริหารภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง 
หมวดที่ 6 ภาวะผู้น า 
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หมวดที่ 7 สรุปรวมยอด  

สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนา       
อย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง โดยมีระยะเวลาจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ – กันยายน ของปีงบประมาณนั้น ๆ  และได้ด าเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโดย ฯพณฯ 
พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง ปัจจุบันสถาบันฯ ด าเนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวมาแล้วจ านวน 4 รุ่น  ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการหลักสูตรฯ ดังนี้ 

1) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง    
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2556 ณ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 8 โดยผู้เข้ารับการ
อบรมจะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 80,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จ านวน ทั้งสิ้น 74 คน  

๒) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2558  ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน     
โดยผู้เข้ารับการอบรมจะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 100,000 บาทต่อคน  และ
ก าหนดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ และศึกษาดูงานต่างประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งก าหนดให้มีค่าใช้จ่าย
ส าหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ จ านวน 120,000 บาท ทั้งนี้  มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จ านวน ทั้งสิ้น 81 คน  

3) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง 
รุ่นที่  ๓ ระหว่างวันที่ 13 ภุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2559 ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที ถนนงามวงศ์วาน         
โดยผู้เข้ารับการอบรมจะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 100,000 บาทต่อคน และ
ก าหนดให้มีการศึกษาดูงานในประเทศ และศึกษาดูงานต่างประเทศ (โดยสมัครใจ ) ซึ่งก าหนดให้มีค่าใช้จ่าย
ส าหรับการศึกษาดูงานต่างประเทศ จ านวน 120,000 บาท ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 จ านวน ทั้งสิ้น 70 คน  

จากผลการด าเนินงานจ ัดการอบรมที ่ผ ่านมา หล ักส ูตรฯ  ได ้ร ับการตอบร ับ เป ็นอย ่างด ี ท า ให้                 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง ได้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให้การด าเนินโครงการมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึง ได้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่าง
วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ จ านวน ๕๓ คน โดยผู้เข้ารับ
การอบรมจะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อคน และก าหนดให้มี
การศึกษาดูงานในประเทศ และศึกษาดูงานต่างประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งก าหนดให้มีค่าใช้จ่ายส าหรับ
การศึกษาดูงานต่างประเทศ จ านวน 120,000 บาท ทั้งนี ้ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการ
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บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูงมาแล้ว รุ่นที่ 5 ต่อไป ซ่ึงการด าเนินการหลักสูตรฯ 
ที่ผ่านมามีผู้ให้ความสนใจเป็นจ านวนมากทั้ง 4 รุ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน ก่อนการ
ด าเนินการในทุกรุ่น จะมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และมุ่งหวังว่าจะสามารถ
สนับสนุนให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับนักบริการระดับสูงในรุ่นต่อ ๆ ไป  

๒. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ริเริ่มและจัดให้มีโครงการหลักสูตร
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน เพ่ือสอดคล้องกับนโยบาย Thailand ๔.๐ ที่มุ่งเน้น              
การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ ไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม” หรือ 
Value–Based Economy และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมมุมมองแนวโน้มสถานการณ์ 
วิเคราะห์ความท้าทายและความจ าเป็นในการพัฒนานวัตกรรม เสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอย่าง
สร้างสรรค์ และการคิดเชิงบูรณาการสู่การปฏิบัติ การศึกษากรณีตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ การฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรม การวางโครงการบูรณา
การสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้และจัดการความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิง
นวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าต่อนโยบายและการจัดการองค์การและการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ระหว่างนักพัฒนานวัตกรรมโดยการเรียนรู้ในห้องเรียน ประกอบด้วย 6 กลุม่กิจกรรม ได้แก่  

กลุ่มกิจกรรมที่ 1 ท าความเข้าใจในเรื่องของ “นวัตกรรม” (Innovation 101) 
กลุ่มกิจกรรมที่ ๒ ความจ าเป็นในการพัฒนานวัตกรรม   
กลุ่มกิจกรรมที่ ๓ ทักษะการคิดและพัฒนานวัตกรรม   
กลุ่มกิจกรรมที่ ๔ กรณีตัวอย่างและการศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรม 
กลุ่มกิจกรรมที่ ๕ ฝึกปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมและการบูรณาการสู่การปฏิบัติ 
กลุ่มกิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสานเครือข่ายนวัตกรรม 
 

หลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน ได้พัฒนาให้เกิด นวัตกรขึ้นใหม่
ในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น ๔๖ คน ประกอบด้วย ผู้ที่มาจากภาครัฐ โดยเป็นผู้บริหารระดับสูงของส่วน
ราชการ จ านวน ๒๕ คน รัฐวิสาหกิจ จ านวน ๗ คน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๕ คน องค์การ
มหาชน จ านวน ๗ คน และภาคเอกชน จ านวน ๒ คน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้มีระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ๓ เดือน 
ตั้งแต่วันที ่๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผลจากการด าเนินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้
เป็นนวัตกรที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมให้กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพและเกิดผล ทางปฏิบัติได้ จ านวน ๔๖ นวัตกรรม นอกจากนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมของนวัตกรทั้ง ๔๖ นวัตกรรม โดยพิจารณาจากผลงานที่เป็นความคิดใหม่ หรือการปรับปรุงงาน
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ซึ่งท าให้เกิดความแตกต่างหรือสร้างคุณค่าต่อภารกิจงานในองค์กรอย่างมีนัยส าคัญและสามารถน าสู่การปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งปรากฏว่ามีผลงานที่เป็นนวัตกรรมดีเด่นและดี จ านวน ๓ รางวัล ดังนี้ 

 
  ผลงานที่เป็นนวัตกรรมดีเด่น ๑ เรื่อง  

 ผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตะเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าในอุทยาน
แห่งชาติด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดย นายอริยะ เชื้อชม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

 

ผลงานที่เป็นนวัตกรรมดี ๒ เรื่อง   

 นาฬิกาอัจฉริยะเตือนน  าตาลต่ าในผู้ป่วยเบาหวาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สถิตย์ 
นิรมิตมหาปัญญา  กรมการแพทย์ 

 เทคโนโลยีร าข้าวสาลีหมักยีสต์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ า  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎร์ธานี   

แนวทางของการจัดท าผลงานดังกล่าวนี้ ได้รับผลการตอบรับที่ดีมากจากผู้บริหารที่เข้ารับ       
การอบรม อีกท้ังยังได้รับความสนใจจากท่านรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) และให้ส านักงาน ก.พ.ร. 
ท าบันทึกสรุปนวัตกรรมของทั้ง ๔๖ นวัตกร เสนอไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและท่านได้มีบัญชาเสนอเรื่อง
ดังกล่าวไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพ่ือน านวัตกรรมของ ๔๖ นวัตกร             
ไปด าเนินการต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  
ได้มีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดหลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และได้มีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

 

๓.   หลักสูตรผู้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส าหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 
(Public Course) โดยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ด าเนินการจัด
อบรมหลักสูตร เพ่ือมุ่งเน้นและพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการ
ต าแหน่งประเภทวิชาการ  ช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ หรือปฏิบัติการที่หั วหน้าหน่วยงาน
เห็นชอบให้เข้าร่วมการฝึกอบบรมได้ตลอดหลักสูตร  ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการพัฒนานักบริหารระดับกลางให้มี     
ขีดสมรรถนะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการน านโยบายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสู่การปฏิบัติ อันจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหน่วยงานและประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้
อย่างรวดเร็ว ก้าวหน้า อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ  โดยได้ด าเนินการจัดการศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 28 
สิงหาคม ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 9  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะมีค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 63,000 บาทต่อคน ทั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตรผู้ขับเคลื่อนนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส าหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 จ านวน  31 คน  

๔. หลักสูตรการพัฒนานักบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส าหรับนักบริหารระดับสูง 
รุ่นที่  1  (Public Course) โดยสถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  ส านั กงาน  ก.พ .ร .              
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 ๔๐ 
 

 

เป็นผู้ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร เพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้น า มีการริเริ่ม ขับเคลื่อน และติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาหน่วยงานและประเทศภายใต้นโยบายดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะในการศึกษาวิเคราะห์และน าเสนอนโยบาย แผน โครงการ และกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือพัฒนาผู้บริหารของหน่วยงาน ได้แก่ ข้าราชการต าแหน่งประเภทวิชาการ  ระดับ
ช านาญการพิเศษ  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกองหรือต าแหน่งประเภทอ านวยการขึ้นไปเห็นชอบให้เข้าร่วม     
การฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ ๒๘ สิงหาคม ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น 9 ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ โดยผู้เข้ารับ
การอบรมจะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 70,000 บาทต่อคน ทั้งนี้  มีผู้เข้าอบรมในหลักสูตร
การพัฒนานักบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 จ านวน  10 คน  

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้ด าเนินการจัดหลักสูตร
ศึกษาอบรม เพื่อส่งเสริมและด าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที ่ของรั ฐ     
เพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี   โดยมีการให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็น         
ที่ปรึกษา และช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน   
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีต่อไป ทั้งนี้ ปัจจุบันสถาบันฯ ยังได้เตรียมความพร้อม
ส าหรับการปรับตัวเข้าสู่การเป็น Excellent Center ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายใต้แนวความคิด “ประเทศไทย
จ าเป็นต้องมี GG Excellent Center” เพราะสาเหตุหนึ่งที่ประเทศไทยมีปัญหาในช่วงที่ผ่านมาเกิดจากขาด
การบริหารจัดการในด้าน Good Governance สถาบันฯ เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ หรือที่เรียกว่า 
“SDU” ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็น GG Excellent Center ของประเทศไทยได้ และจะต้องพัฒนาการหารายได้ให้
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพ่ือเป็น Center of Excellence ด้าน Good Governance ของ
ประเทศไทยและเป็น SDU ต้นแบบในการให้บริการด้าน Good Governance ช่วยให้หน่วยงานราชการ
สามารถพัฒนาเรื่อง Good Governance  ได้ดีขึ้น ดังนั้น สถาบันฯ จึงได้มีการพัฒนาการเรียนรู้  โดยมี       
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ เกิดขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมทางวิชาการ ในการศึกษาค้นคว้า สร้างนวัตกรรม/
องค์ความรู้ เกี่ยวกับ Good Governance  โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ออกสู่ภาคราชการเพื่อน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบราชการต่อไป  
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(3) การส ารวจความพึงพอใจ 
 

 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ      
มีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และส่งเสริมการ
พัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยการให้ค าปรึกษา และการให้บริการเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม และพัฒนาแก่หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ ในด้านการบริหารและการจัดการ เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการท างานของหน่วยงานให้สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรให้สอดรับกับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน หลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

หน่วยบริการรูปแบบพิเศษมีเป้าหมายให้บริการหน่วยงานเจ้าสังกัดเป็นหลัก และหากมีก าลัง
การผลิตส่วนเกิน จึงจะให้บริการหน่วยงานอื่นและประชาชนได้  ปัจจุบันสถาบันฯ ได้ให้บริการหน่วยงาน
เจ้าสังกัด คือ ส านักงาน ก.พ.ร. และมีก าลังผลิตส่วนเกินที ่ได้ให้บริการกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่น เช่น โครงการนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) โครงการ
ส านักงาน ก.พ.ร. โครงการของหน่วยงานอื่น  และโครงการที ่สถาบันด าเนินการเอง เป็นต้น ดังนั ้น        
การให้บริการถือเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันฯ และเพ่ือให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิด
ประโยชน์สูงสุด สถาบันฯ ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู ้รับบริการต่อการให้บริการของสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการให้บริการของสถาบันฯ ต่อไป 

                 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕60 พบว่า จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ มีทั้งสิ้น 76 คน แบ่งเป็น ๕ กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ 
จ านวนตัวอย่าง 

(คน) 
๑. ผู้บริหารส านักงาน ก.พ.ร. 4 
๒. ข้าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 11 
๓. ผู้รับบริการ  (ผู้ว่าจ้าง) 2 
๔. ผู้ร่วมด าเนินงาน 

-  ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ 
-  วิทยากรของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

13 

5. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (รุ่น 10 และ รุ่น 11) 46 
รวม 76 

ตารางที่ 1 สรุปจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน 
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๑. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และจ าแนกตามรายกลุ่มผู้รับบริการ แสดงในตาราง
ต่อไปนี้ 

กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ย  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู้บริหารส านักงาน ก.พ.ร. 3.73 74.63 

2. ข้าราชการส านักงาน ก.พ.ร. (ผู้รับผิดชอบโครงการ) 3.51 70.22 
3. ผู้รับบริการ (ผู้ว่าจ้าง) 4.17 83.33 
4. ผู้ร่วมด าเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ) 3.59 71.83 
5. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (รุ่น 10 และรุ่น 11) 3.19 63.72 

ค่าเฉลี่ย 3.64 72.75 

ตารางที่ 2 สรุปผลคะแนนเฉลี่ย และผลร้อยละตามคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ 

ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนน ๓.๖๔ หรือร้อยละ 
๗๒.๗๕ ของเกณฑ์การประเมิน  ได้แก่ ผู้บริหารส านักงาน ก.พ.ร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  คิดเป็นร้อยละ 
74.63 ข้าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู้รับผิดชอบโครงการ) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 คิดเป็นร้อยละ 
70.22 ผู้รับบริการ (ผู้ว่าจ้าง) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 คิดเป็นร้อยละ 83.33  ผู้ร่วมด าเนินงาน           
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59  คิดเป็นร้อยละ 71.83 และกลุ่มนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (รุ่น 10 
และ รุ่น 11) ที่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.19  คิดเป็นร้อยละ 63.72 โดยจ าแนกตามกลุ่มเป้าหมายได้ ดังนี้ 

ทั้งนี้  ผลสรุปการส ารวจความพึงพอใจในแต่ละด้านของแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีดังนี้ 

๑.๑ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต้นสังกัด 

กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ : 
หน่วยงานต้นสังกัด 

คะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
ด้าน           

การด าเนินการ
ตามนโยบาย

และการปฏิบัต ิ

ด้าน
เจ้าหน้าที่

หรือบุคลากร
ที่ให้บริการ 

ด้าน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ด้าน
คุณภาพ

การบริการ 

1. ผู้บริหารส านักงาน ก.พ.ร. 4.17 3.33 3.75 3.88 

2. ข้าราชการส านักงาน ก.พ.ร. 
(ผู้รับผิดชอบโครงการ) 

3.57 3.36 3.55 3.64 

เฉลี่ย 3.87 3.35 3.65 3.๗๖ 

ตารางที่ 3 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัดในแต่ละด้าน  



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๔๓ 
 

 

การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานต้นสังกัด ต่อการด าเนินงานของสถาบันฯ ใน ๔ ด้าน ได้แก่ 
ด้านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ ด้านกระบวนการ
ขั้นตอนการให้บริการ และด้านคุณภาพการบริการ  ซึ่งผลการประเมินสรุปได้ว่าผู้บริหารส านักงาน ก.พ.ร. มี
ความพึงพอใจด้านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงานมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.17  ในขณะที่
กลุ่มดังกล่าวมีความพึงพอใจอีก 3 ด้านในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพการบริการมีค่าคะแนนเป็นล าดับรอง 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.๘๘  และล าดับต่อมา ได้แก่ ด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการมีค่าคะแนน 
๓.๗๕ และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.33  

ส าหรับกลุ่มข้าราชการส านักงาน ก.พ.ร (ผู้รับผิดชอบโครงการ) มีผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง  
๔ ด้าน ในระดับมาก ได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๔  ด้านการด าเนินการตาม
นโยบายและการปฏิบัติงาน ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ห้บริการ และด้านกระบวนการและขั้นตอนการ
ให้บริการ  มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗, ๓.๕๕ และ ๓.๓๖   

ทั้งนี้  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ่มหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า มีผลการประเมิน     
ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ทั้ง ๔ ด้าน เรียงล าดับ ดังนี้  ด้านการด าเนินการตามนโยบายและการ
ปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๗ ด้านคุณภาพการบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๖ ด้านกระบวนการขั้นตอน
การให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๕ และด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๕  

๑.๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ ๓ กลุ่ม 

กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ : 
ผู้รับบริการ 3 กลุ่ม 

คะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
ด้าน           

การด าเนินการ
ตามนโยบาย

และการปฏิบัต ิ

ด้าน
เจ้าหน้าที่

หรือบุคลากร
ที่ให้บริการ 

ด้าน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ด้าน
คุณภาพ

การบริการ 

๑. ผู้รับบริการ (ผู้ว่าจ้าง) 3.75 4.50 4.25 4.00 

๒. ผู้ร่วมด าเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัย   
 โครงการของสถาบันฯ) 

3.50 3.73 3.35 3.72 

๓. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  
 (รุ่น 10 และรุ่น 11) 

3.11 3.16 3.16 3.33 

ค่าเฉลี่ย 3.45 3.80 3.59 3.68 

ตารางที่ ๔ สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๓ กลุ่มเป้าหมายในแต่ละด้าน 

การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ๓ กลุ่ม  ต่อการด าเนินงานของสถาบันฯ ใน ๔ ด้าน
ดังกล่าว ปรากฎผลการประเมินสรุปได้ว่า กลุม่ผู้รับบริการ (ผู้ว่าจ้าง) มีความพึงพอใจระดับมากที่สุดถึง ๓ ด้าน 
ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐ ด้านกระบวนการขั้นตอน          
การให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.25 และด้านคุณภาพการบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ ตามละดับ 
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ในขณะที่ด้านการด าเนินงานตามนโยบายและการปฏิบัติ มีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก           
มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๗๕ 

ส าหรับกลุ่มผู้ร่วมด าเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ) มีความพึงพอใจระดับมาก    
ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73 ด้านคุณภาพการบริการ            
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.72 ด้านการด าเนินงานตามนโยบายและการปฏิบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 ในขณะที่              
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.35 

ทั้งนี้ นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (รุ่น 10 และรุ่น 11)  ความพึงพอใจระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน
ได้แก่  คุณภาพการบริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย  3.33 ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ ให้บริการ  และ              
ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน คือ 3.16  และด้านการด าเนินงานตาม
นโยบายและการปฏิบัติ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.11 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ ๓ กลุ่มดังกล่าว พบว่า ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก ทั้ง ๔ ด้าน เรียงล าดับ ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๐         
ด้านคุณภาพการบริหาร มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๘ ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 
๓.๕๙ และด้านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๕ 

 
จากการประมวลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า  
 ด้านจุดเด่นของการให้บริการที่ประทับใจ 

- เจ้าหน้าที่มีความทุ่มเทในการท างาน 
- เจ้าหน้าที่ใจเย็น มีความอดทน มีวุฒิภาวะสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น 

ในการให้บริการ 
 

 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการ 
- มุ่งเน้นการท างานเชิงรุก โดยน าระบบ IT เข้ามาใช้เพ่ือการให้บริการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- เจ้าหน้าที่สถาบันฯ ควรได้รับการพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

เพ่ือให้มีองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และสมรรถนะการท างานที่ตรงความต้องการ
หน่วยงานต้นสังกัด 

- ควรให้ความส าคัญกับการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ โดยเฉพาะ
โครงการ นปร. เพื่อให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น 

- ควรเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน
บุคลากร ต่อปริมาณงานในความรับผิดชอบ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

จากการประมวลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการ 3 กลุ่ม พบว่า  
 ด้านจุดเด่นของการให้บริการที่ประทับใจ 

- เจ้าหน้าที่มีความเป็นมืออาชีพ กระตือรือร้น เต็มใจในการบริการ รวมถึงอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการวิชาการ และงานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานโครงการที่ชัดเจน แน่นอน และมีประสิทธิภาพ  
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 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการ 
- ควรปรับปรุงกฎ ระเบียบ และระบบการท างานให้คล่องตัว เหมาะสมยิ่งขึ้นเพ่ือให้ระบบ

การบริหารจัดการ ของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
- ควรสรรหาและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับ

บริบทกับการบริหารจัดการที่เปลี่ยนแปลงไป 
- ควรปรับปรุงให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์/ออนไลน์ ในการลา การจองห้องท างาน/ห้องประชุม 
- ควรปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายให้คล่องตัว สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงประสานงานกับ

ฝ่ายการเงินให้ชัดเจน ก่อนการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับการเงิน 
 

๒. การประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ 
 วัตถุประสงค์ในการจัดตั งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร.  

ตามกฎหมาย มีดังนี้ 
1. เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
2. เพ่ือส่งเสริมและด าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
4. เพ่ือให้บริการวิจัย บริการทางวชิาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครฐัที่ดี 

 

 การประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ จะพิจารณา
จากองค์ประกอบ ๒ ส่วน คือ  

๑) การด าเนินงานโครงการของสถาบันฯ สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ 
๒) ผลการส ารวจเพ่ือประเมินความสามารถของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

๑) การด าเนินงานโครงการของสถาบันฯ สามารถตอบต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ 
จากการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พบว่าการด าเนินงานโครงการต่างๆ ที่สถาบันฯ ได้ให้บริการทางวิชาการ เป็นที่ปรึกษาและ
ฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการ แก่ส านักงาน ก.พ.ร. รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอ่ืน นับได้ว่าทุก
โครงการสามารถตอบสนองโดยตรงต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ ได้อย่างมีนัยส าคัญ ดังนี้ 

 โครงการที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสค์การจัดตั้ง ข้อ 1  : เพ่ือส่งเสริมให้มี     
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจ านวน 36 โครงการ คิดเป็น 100% 

 โครงการที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสค์การจัดตั้ง ข้อ 2 : เพ่ือส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีจ านวน 14 โครงการ คิดเป็น 38.99% 

 โครงการที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสค์การจัดตั้ง ข้อ 3 : เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจ านวน 9 โครงการ คิดเป็น 25%  



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๔๖ 
 

 

 โครงการที่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข้อ ๔ : เพ่ือให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

      มีจ านวน 32 โครงการ 88.89% ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพื่อส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน

ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

เพื่อให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ

บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

โครงการส านักงาน ก.พ.ร. 
๑) – ๓) โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๙ รุ่นที่ ๑๐ 
และรุ่นที่ ๑๑ 

 /  /    / 

4) โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีด
สมรรถนะสูง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  

 /  /    / 

5) โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 

 /      / 

6) โครงการประเมินผลส่วนราชการ
และจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการและจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559  

 /      / 

7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบ
การให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ  

 /    /  / 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๔๗ 
 

 

รายชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพื่อส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน

ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

เพื่อให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ

บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

8) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับผู้บริหาร
ระดับกลาง (ก.พ.ร.)”   

 /  /    / 

9) โครงการปรับปรุงงานบริการของ
หน่วยงานของรัฐตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน  

 /    /  / 

10) โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง
และรูปแบบการด าเนินงานของศูนย์
รับค าขออนุญาต  

 /    /  / 

11) โครงการประเมินผลเพ่ือมอบ
รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ 
แบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2560   

 /    /  / 

12) โครงการพัฒนาศักยภาพของ
องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

 /  /    / 

13) โครงการพัฒนาเครื่องมือและ
ระบบการส ารวจความผูกพันของบุคลากร   

 /    /  / 
14 โครงการพัฒนาสารสนเทศการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี   

 /      / 

15) โครงการควบคุม ยกระดับ
คุณภาพ และเผยแพร่ข้อมูลส าหรับ
ประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงาบริการ
ผ่านระบบสารสนเทศ  

 /    /  / 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๔๘ 
 

 

รายชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพื่อส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน

ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

เพื่อให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ

บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

16) โครงการยกระดบัการพัฒนาการ
ให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)    

 /    /  / 

17) โครงการศึกษาระบบราชการเพ่ือ
เตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย   

 /  /    / 

18)  โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะ
และรับรองมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษา
ทางการบริหารในภาคราชการ  

 /  /    / 

19) โครงการศึกษาแนวทางการ
ยกระดับระบบราชการไทย 4.0 
(Government 4.0)  

 /      / 

20) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด กิจกรรมที่ 2 การจัด
ฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารใน
พ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพื้นท่ี   

 /      / 

21) โครงการติดตามความก้าวหน้า
การด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

 /      / 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๔๙ 
 

 

รายชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพื่อส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน

ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

เพื่อให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ

บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

โครงการอ่ืน 

1) โครงการยกระดับและพัฒนา
ประสิทธิภาพกระบวนงาน ได้รับการ
ว่าจ้างจากส านักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม   

 /      / 

2) โครงการประเมินผลโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ถึง พ.ศ. 
2559  ได้รับการว่าจ้างจากส านักงาน
รัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การ
มหาชน)    

 /      / 

3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นัก
บริหารหารการคมนาคมระดับกลาง” 
(นบก.) รุ่นที่ 12  ได้รับการว่าจ้างจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม  

 /  /    / 

4) โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา.
ประจ าปีงบประมาณ.พ.ศ..2560  

 /      / 

5) โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579)   

 /      / 

6) โครงการส ารวจและประเมินผล
ความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
การให้บริการและการด าเนินโครงการ
ของ สสว. และการส ารวจและ
ประเมินผลธุรกิจผู้ที่ได้รับบริการ/เข้า
ร่วมโครงการจาก สสว. ประจ าปี 2560  

 /      / 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๕๐ 
 

 

รายชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพื่อส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เพื่อเสริมสร้างการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน

ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

เพื่อให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ

บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

7) โครงการจ้างส ารวจข้อมูลวิเคราะห์
ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจ าปี  พ.ศ. 2560  

 /      / 

8) โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศ   
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)  

 /  /    / 

9) โครงการอาสาสมัครเพ่ือการ
ท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี”   /    /  / 
10) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร 
บรรษัทภิบาลส าหรับผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม”  

 /    /  / 

11) โครงการส ารวจความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรส านักงาน กกพ.   /      / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๕๑ 
 

 

รายชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

 เพื่อส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อ
เสริมสร้างการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ
กับหน่วยงาน

ภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อ
เสริมสร้างการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

เพื่อให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 
หรือเป็นที่ปรึกษา
เพื่อเสริมสร้างการ

บริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี 

โครงการที่สถาบันด าเนินการเอง 
๑.  หลักสูตรการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง  

 /  /     

2. โครงการหลักสูตร
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
องค์การและสังคมอย่างยั่งยืน  

 /  /     

๓.   หลักสูตรผู้ขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัล ส าหรับนักบริหาร
ระดับกลาง รุ่นที่ 1 (Public 
Course) 

 /  /     

4. หลักสูตรการพัฒนานัก
บริหารนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 1 (Public 
Course)  

 /  /     

รวมจ านวนโครงการ 36 14 9 32 

คิดเป็น % 100% 38.89% 25% 88.89% 
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๒. ผลการส ารวจเพื่อประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
 

จากการประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง สถาบันฯ โดยใช้
การสัมภาษณ์ และการส ารวจข้อมูลออนไลน์ ตามองค์ประกอบหลัก ๒ ข้อ สรุปผลได้ว่า สถาบันฯ เป็นหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษ ที่มีความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง โดยได้ประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
สถาบันฯ ตามองค์ประกอบหลัก ๒ ข้อ สรุปได้ว่า  

๒.๑ ธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Governance) ได้แก่  
- ด้านวิสัยทัศน์ พบว่าวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ มีความทันสมัย สามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการของสังคมไทยในปัจจุบันได้ 
- ด้านบทบาทของคณะกรรมการ (Board of Director) พบว่าสถาบันฯ มีคณะกรรมการ

อ านวยการสถาบันฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์อย่างดียิ่ง ในการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายการด าเนินงาน ระเบียบ แนวปฏิบัติ และการบริหารงานของสถาบันฯ จน
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานสถาบันฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- ด้านผู้น าองค์กร พบว่า ผู้บริหารสถาบันฯ ได้ให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับการ
บริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายของสถาบันฯ 

๒.๒ การบริหารจัดการ (Management) ได้แก่ 
- ด้านการด าเนินภารกิจของสถาบันฯ พบว่า สถาบันฯ เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

ที่มีการรวบรวมประสบการณ์ และองค์ความรู้ เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
มาใช้ในการจัดท าแนวทางปฏิบัติงานของสถาบันฯ รวมถึงมีวิธีการใหม่ๆ ในการ
ด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 

- ด้านบุคลากรของสถาบันฯ ได้มีการเรียนรู้ และน าประสบการณ์ในการท างานมาใช้ใน
การท างาน 

- ด้านการเงิน พบว่า สถาบันฯ สามารถประเมินรายรับและรายจ่ายล่วงหน้ารายปีได้
ค่อนข้างแม่นย า เนื่องจากมีแผนที่ชัดเจนและสอดคล้องกับสภาพการณ์ 

 

อย่างไรก็ดี จากผลการส ารวจดังกล่าวพบว่า เพ่ือให้สถาบันฯ มีความสามารถในการ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันฯ 
ใน ๒ ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

1) ปรับปรุงระบบการบริหารงานของสถาบันฯ ให้มีความทันสมัย และคล่องตัวยิ่งขึ้น โดย
การปรับปรุงกฎ ระเบียบของสถาบันฯ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถด าเนินงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และมี
ประสิทธิภาพ สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2) พัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

  ๕๓ 
 

 

 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีลักษณะเป็นหน่วยงาน

ให้บริการภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระ แต่ไม่มีสภาพเป็นนิติบุคคล มีเป้าหมายให้บริการ
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก ในการด าเนินงานของสถาบันฯ สามารถเรียกเก็บค่าบริการจากส านักงาน ก.พ.ร. 
หรือลูกค้าผู้รับบริการอ่ืนๆ ได้ แต่ไม่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไร และไม่น าส่งรายได้เข้ารัฐโดยตรง แต่
จ าเป็นต้องเลี้ยงตัวเองได้ และสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งเพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี ส่งเสริมและด าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร้าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถาบันฯ จึงได้มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการในอนาคต ที่มีลักษณะ
สอดคล้องและตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ในการสนับสนุนการส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยสถาบันฯ มีแผนการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 และคาดว่าจะ
มีรายได้ รวมทั้งสิ้น 146,094,300.- บาท ดังนี้  

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของส านักงาน ก.พ.ร. 

โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อการ
จัดการภาครัฐที่ด ีระยะที่ 2 

ส านักงาน ก.พ.ร 2,000,000 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ส านักงาน ก.พ.ร 5,671,500 

โครงการพัฒนานวตักรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกทางธุรกิจ ส านักงาน ก.พ.ร 6,188,600 

โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธภิาพและความ
โปร่งใส 

ส านักงาน ก.พ.ร 19,267,800 

โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central BizBox) 

ส านักงาน ก.พ.ร 14,250,000 

โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร 4,542,900 

โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ด ี

ส านักงาน ก.พ.ร 3,054,300 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ส านักงาน ก.พ.ร 4,096,500 

โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ส านักงาน ก.พ.ร 12,124,200 

(4) โครงการในอนาคต 
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โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน ส านักงาน ก.พ.ร 4,541,200 

โครงการปรับบทบาทภารกิจหนว่ยงานภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร 1,183,700 

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการไทย ส านักงาน ก.พ.ร 1,771,800 

   

โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามค าขอจากหน่วยงานอื่น 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษัทภิบาลส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) 

100,000 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การยกระดับองค์กรไปสู่องค์กรขีดสมรรถนะสูงด้วย
เครื่องมือ PMQA ส าหรับ ส านกังานก ากับกิจการพลังงาน 

สนง.ก ากับกิจการ
พลังงาน 

400,000 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ ผู้บริหารระดับกลาง 
ยุค 4.0 รุ่นที่ 1 ส าหรับ กองทัพเรือ 

กองทัพเรือ 1,200,000 

โครงการพัฒนานักบริหารเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ราชการ 4.0 กรมคุ้มครองสิทธิ 280,000 

 

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสถาบันฯ 

โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื 
ส าหรับนักบริหาร 
ระดับสูง รุน่ที่ 5 

สถาบนัฯ 
 

7,200,000  

โครงการหลักสูตร นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุน่ที่ 2 สถาบนัฯ 9,500,000  
โครงการหลักสูตรผู้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ส าหรับนัก
บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 

สถาบนัฯ 2,600,000  

โครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสงัคมดิจิทัล ส าหรับ
นักบริหารระดับสงู รุ่นที่ 2 

สถาบนัฯ 2,100,000  
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(5) การจัดการ 

๔.๑ โครงสร้างการจัดการ 
 สถาบันฯ ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ภายใต้ โครงสร้างประกอบด้วย
คณะกรรมการ จ านวน ๕ ชุด ดังนี้ 

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

สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างการบริหาร ตามมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2559 แบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย 1 ศูนย์ และงาน 1  ได้แก่ ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง      
รุ่นใหม่ (ฝ่าย นปร.) ฝ่ายโครงการโครงการของส านกงาน ก.พ.ร. ฝ่ายโครงการอ่ืน ศูนย์ความเป็นเลิศทาง     
การเรียนรู้ และงานตรวจสอบภายใน  

1) ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (ฝ่าย นปร.)   
2) ฝ่ายโครงการโครงการของส านกงาน ก.พ.ร.   
3) ฝ่ายโครงการอ่ืน 
4) ฝ่ายส านักงาน ประกอบด้วย 
 ส่วนงานบุคคล  
 ส่วนงานการเงิน  
 ส่วนงานการบัญชี  
 ส่วนงานสารสนเทศ  
 ส่วนงานพัสดุ 
 งานบริหารทั่วไป 

5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ 
6) งานตรวจสอบภายใน 
 

 
มีรูปแบบโครงสร้าง และอัตราก าลังเป็นไปตามแผนภาพที่ ๕ 
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แผนภาพที่ ๕ โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลังของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร.  

 
หมายเหตุ ปัจจุบันใช้โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2559 
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 ๕๗ 
 

 

คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีการบริหารงานโดยยึดหลักการ
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสถาบันฯ 
อยู่ในความควบคุมดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีคณะกรรมการท าหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ และรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ  
๓. คณะกรรมการติดตาม และประเมินผล 
๔.  คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 
๕.  คณะกรรมการพิจารณาค าร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
องค์ประกอบ 
1.1 คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

ตามประกาศส านักงาน ก.พ.ร. มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1)  เลขาธิการ ก.พ.ร.     ประธานกรรมการ 
2) ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ   กรรมการ 
3) นายนครเขตต์  สุทธปรีดา    กรรมการ 
4) นายมนัส  แจ่มเวหา     กรรมการ 
5) ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  กรรมการและเลขานุการ 

  (นางสุพรรณี  ไพรัชเวทย์)      
 
1.2 ต่อมา นางสุพรรณี   ไพรัชเวทย์   กรรมการและเลขานุการ  ครบวาระด ารงต าแหน่ง

ผู้อ านวยการสถาบันฯ  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ จึงได้สรรหาและแต่งตั้งนางกิตติยา  คัมภีร์          
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ดังนั้น  คณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันฯ จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

1) เลขาธิการ ก.พ.ร.    ประธานกรรมการ 
2) ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศ ุ    กรรมการ 
3) นายนครเขตต์  สุทธปรีดา     กรรมการ 
4) นายมนัส  แจ่มเวหา     กรรมการ 
5) ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  กรรมการและเลขานุการ 

   (นางกิตติยา  คัมภีร์)   
 

 

อ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ  ให้ด าเนินกิจการให้เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ที่ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึง 
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 ๕๘ 
 

 

๑) ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินการ การบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ 

๒) อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบันฯ 
๓) ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ 
๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ทุกฉบับ 
๕) พิจารณาอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.ทุกฉบับ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ใช้บังคับ
เป็นการทั่วไป 

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

ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนด 
๙) แต่งตั้งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 
๑๐) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ  มีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ผ่านทางผู้อ านวยการให้
ด าเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ กล่าวคือ เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี ส่งเสริมและด าเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร้าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว สถาบั นฯ มี
อ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

๑) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  และกลยุทธ์ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 

๒) จัดให้มีแผนการด าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือรองรับการด าเนินงานของสถาบันฯ 
๓) พัฒนาสถาบัน ให้มีความก้าวหน้าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
๔) ปรับปรุงโครงสร้างและระบบบริหารจัดการสถาบัน ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
๕) วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการด าเนินการของสถาบันฯ ในมิติต่าง ๆ เพื่อให้ทราบถึง

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

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

8/59 2 พ.ย. 59 5 - 100 

9/59 9 ธ.ค. 59 ๔ ๑ ๘๐ 

๑/60 21 ก.พ. 60 5 - 100 

๒/60 21 มี.ค. 60 5 - 100 

๓/60 15 พ.ค. 60 4 1 80 

๔/60 19 มิ.ย. 60 4 1 80 

๕/60 8 ส.ค. 60 5 - 100 

6/60 27 ก.ย. 60 4 1 80 
 
 

ตารางท่ี ๖ แสดงจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) นายพชร   อนันตศิลป์     ประธานกรรมการ 
2)  ร้อยต ารวจตรี พงศกร มีพันธุ์    กรรมการ 
3)  นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง     กรรมการ 
4)  นางณริศรา  จันทรภูมิ     กรรมการ 
5)  ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ  ตามท่ีผู้อ านวยการ   เลขานุการ 
       สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
       ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ 

๑) ก ากับดูแลคณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน 
๒) สอบทานนโยบาย กฎ ระเบียบ ระบบ และวิธีปฏิบัติงานของสถาบันฯ ที่มีผลต่อการบริหาร

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

๓) ให้ข้อเสนอแนะต่อสถาบันฯ และหรือผู้อ านวยการสถาบันฯ ในกรณีท่ีคณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันฯ เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการก ากับดูแลให้การปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 
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๔) ส่งเสริม ผลักดันความเป็นอิสระและศักยภาพส าหรับผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเที่ยงตรง เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

๕) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 
พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนต่าง ๆ 

๖) เสนอรายงานผลการตรวจสอบและสรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจสอบให้คณะกรรมการ
อ านวยการสถาบันฯ ทราบทุก ๖ เดือน 

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

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

4/2559 2 ธ.ค. 59 5 - 100 

1/2560 20 ม.ค. 60 5 - 100 

2/2560 14 มิ.ย. 60 5 - 100 

3/2560 14 ก.ค. 60 5 - 100 

4/2560 10 ส.ค. 60 5 - 100 
 

ตารางที่ ๗ แสดงจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
๑) ศ.พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ     ประธานกรรมการ 
๒) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา     กรรมการ 
๓) นางประภาศรี บุญวิเศษ     กรรมการ 
๔) นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์     กรรมการ 
๕) ผู้ปฏิบัติงานสถาบันตามท่ีผู้อ านวยการ   เลขานุการ 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ 

๑) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันฯ และผู้อ านวยการสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ก าหนด 

๒) ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแก่สถาบันฯ เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันฯ และของผู้อ านวยการ
สถาบันฯ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๖๑ 
 

 

๓) เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลและสรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจสอบให้
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ทราบปีละ ๒ ครั้ง 

๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มอบหมาย 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

5/๕9 4 พ.ย. 59 ๕ - ๑๐๐ 

6/59 29 พ.ย. 59 ๕ - ๑๐๐ 

1/60 3 พ.ค. 60 ๕ - ๑๐๐ 

2/60 7 ส.ค. 60 5 - ๑๐๐ 

3/60 22 ส.ค. 60 4 1 80 
 

ตารางท่ี ๘ แสดงจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

4. คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
องค์ประกอบ 

  คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล    ประธานกรรมการ 
2. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร   รองประธานกรรมการ 
     กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.   
3. นายวรัชญ์ เพชรร่วง     กรรมการ 
4. นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ     กรรมการ 
5. นางศศิธร สีมาวงศ์     กรรมการ 
6. นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล    กรรมการ 
7. นางสาวศิรินันท์ โต๊ะนาค     กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวพนรัตน์     สุวรรณสายะ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นางสาวปานบุลินณ์  ทิพนาค    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 

๑) จัดท าร่างระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร.ก าหนด เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๒) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายต่อคณะกรรมการอ านวยการสถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๖๒ 
 

 

๓) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 

 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย  
โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ 
จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

7/59 30 ต.ค. 59 8 - 88.89 

8/59 2๖ ธ.ค. 59 ๙ - ๑๐๐ 

1/60 23 ม.ค. 60 ๙ - ๑๐๐ 

2/60 2 ก.พ. 60 9 - 100 

3/60 16 ก.พ. 60 ๙ - ๑๐๐ 

4/60 3 มี.ค. 60 8 - 88.89 

5/60 28 เม.ย. 60 9 - 100 

6/60 2 พ.ค. 60 9 - 100 

7/60 19 ก.ค. 60 8 - 88.89 
 

5. คณะกรรมการพิจารณาค ารอ้งทุกข์และการอุทธรณ์ 
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการพิจารณาค าร้องทุกข์และการอุทธรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
๑) นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล    ประธานกรรมการ 
๒) นางศศิธร สีมาวงศ์      กรรมการ 
๓) นายวัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล    กรรมการ 
๔) นางสาวศิรินันท์ โต๊ะนาค     เลขานุการ 
 

อ านาจหน้าที่ 
๑) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ตามข้อ ๒๔ วรรคสอง และการอุทธรณ์ตามข้อ ๒๕ แห่งระเบียบ

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และน าเสนอต่อคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

๒) เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณาค าร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
๓) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค าร้อง

ทุกข์และการอุทธรณ์ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๖๓ 
 

 

๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค าร้องทุกข์และการอุทธรณ์ - ไม่มีการประชุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 

รายนาม ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  

เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร.   

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ  ก.พ.ร.  
วุฒิการศึกษา      Ph.D. สาขาการวิเคราะห์นโยบาย การบริหารรัฐกิจ และการเมืองเปรียบเทียบ 

 Gerald S. Maryanov Fellow, Northern Illinois University สหรัฐอเมริกา 
 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. ในช่วงเวลานี้ ได้แก่ 
๑)   ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร. 
1) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ    ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
2) นายนครเขตต์ สุทธปรีดา    รองเลขาธิการ ก.พ.ร.     
3) นายมนัส  แจ่มเวหา      อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
4) ผู้อ านวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน) 

นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้) 
 

๔.๒ การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
ในการสรรหากรรมการอ านวยการสถาบันฯ เพ่ือทดแทนกรรมการที่ว่างลงหรือแต่งตั้งเพ่ิม อาศัย

อ านาจตามความข้อ ๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการผู้ดูแลสถาบันประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอื่นไม่เกิน 
๕ คน  ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร.มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ 

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนด
คุณสมบัติเพ่ือคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงาน
ของหน่วยงานรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. ว่าด้วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕5๓ ดังนี้ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๖๔ 
 

 

 
 ๑.  คุณสมบัติท่ัวไป 
      ผู้สมัครต้องเป็นผู้สามารถท างานให้แก่สถาบันส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
ได้เต็มเวลา และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

     ๑.๑ มีสัญชาติไทย 

     ๑.๒ มีอายุไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ 

     ๑.๓ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน  

     ๑.๔ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

     ๑.๕ ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     ๑.๖ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง 

     ๑.๗ ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างของสถาบันหรือที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน 

     ๑.๘ ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระท ากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ
ของสถาบัน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 

 ๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
      ๒.๑ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท 
      ๒.๒ มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาองค์การ ระบบงาน การพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานและการติดตามประเมินผล การบริหารงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ตามนโยบายของ
ส านักงาน ก.พ.ร.  
      ๒.๓ มีความรู้ ประสบการณ์ และประวัติการเป็นผู้บริหารและการจัดระบบงานที่ประสบผลส าเร็จ
และเป็นที่ยอมรับ สามารถด าเนินงานจากแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
  -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารภาคราชการ ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารของ
หน่วยงานราชการระดับไม่ต่ ากว่ารองอธิบดขึ้นไป 
  -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารภาคเอกชน ต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารอง
หัวหน้าหน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีโดยเป็นบริษัทท่ีมีสินทรัพย์รวมไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ ล้านบาท 
  -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอย่างอ่ืน  ต้องด ารงต าแหน่งหรือ
เคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองหัวหน้าหน่วยงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
  -  ในกรณีที่เป็นผู้บริหารสถาบันการศึกษาต้องด ารงต าแหน่งหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า    
รองคณบดีหรือเทียบเท่า เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

(หมายเหตุ  ๑.  หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ 

๒. ในกรณีที่มีประสบการณ์การท างานหลายแห่งอาจน าระยะเวลา ดังกล่าวมารวมกันได้) 

      ๒.๔ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู้น าในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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      ๒.๕ เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการด้านการบริหารองค์การและการพัฒนาการบริหาร
จัดการตามหลักเกณฑ์และวิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และมีความรู้ความสามารถในการติดต่อกับ
องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน 
      ๒.๖ เป็นที่ยอมรับนับถือในด้านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม  

 
 

๓. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๓.๑ รับผิดชอบการบริหารกิจการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ นโยบาย และมติของ
คณะกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานทุกต าแหน่ง เว้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 
     ๓.๒  เสนอเป้าหมาย แผนงาน และโครงการต่อคณะกรรมการฯ และด าเนินงานให้บรรลุผล 
     ๓.๓  เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีต่อไปต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา   
     ๓.๔  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ต่อคณะกรรมการ 
 

๔. เงื่อนไขการจ้าง 
     ๔.๑ ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ ทั้งนี้ ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การท าสัญญา
จ้างอาจท าปีต่อป ี
     ๔.๒ หากผู้สมัครได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแล้ว จะต้องได้รับการประเมินผลทดลองงานภายในระยะเวลา ๖ เดือน 
 

ค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้อ านวยการสถาบันฯ ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของผู้สมัคร ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ีส านักงาน ก.พ.ร. 

 

 ๕.  วิธีการสรรหา 
      คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้
พิจารณาเลือกสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประเมินความรู้ ความสามารถของผู้ที่เห็นควรได้รับการแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.    
 
 

๔.๓ ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร 
 ๑. ค่าตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ได้แก่ 
ค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 232,000 บาท 

๒. ตามระเบียบคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. ว่าด้วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๑ ก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการก าหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อ านวยการ 
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ค่าตอบแทนของผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อ านวยการ และหัวหน้าฝ่าย ๒ ฝ่าย ประกอบด้วย เงินเดือน          
รถประจ าต าแหน่ง สวัสดิการ รวม 3,912,831.28 บาท  

-  ค่าตอบแทนผู้อ านวยการสถาบันฯ (๑ ตุลาคม ๒๕59 – ๓๐ กันยายน ๒๕60) จ านวน            
๑,12๐,๐๐๐ บาท ค่าตอบแทนรถยนต์ประจ าต าแหน่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ ๕๒๒,๐๐๐ บาท 

-  ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย 3 ฝ่าย รวม 2,081,836.32 บาท ค่าเดินทาง 36,000.00 บาท 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 91,509.71 ค่าประกันสังคม 27,000.00 บาท ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี        
6,๐๐๐ บาท ค่าประกันสุขภาพ  28,485.25 บาท  

เงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยสถาบันฯ ได้ตั้งงบประมาณ
ส าหรับการจัดสรรเงินรางวัลส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานประจ าไว้ทั้งสิ้น จ านวน 882,๐๐๐ บาท ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ ได้จ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่         
๒1 มีนาคม 2560  โดยสถาบันฯ ได้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้อ านวยการสถาบันฯ และหัวหน้าฝ่าย เป็นเงิน
จ านวน  826,207.66 บาท 

 
๔.๔ การก ากับดูแลกิจการ 
  

สถาบันฯ ได้น านโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบราชการ  และการบริหารราชการตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และการประยุกต์ใช้แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาเป็นแนวทางและก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้น  
ปรับปรุง  และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบต่าง ๆ  เพ่ือให้สถาบันด าเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มาอย่างต่อเนื่อง  

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

ด้านยุทธศาสตร์ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ และผู้บริหารร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจของสถาบันฯ และมีการก าหนดแผนการด าเนินงานเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย 

ด้านการบริหาร  มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการทุก ๑ - ๒ เดือน  ในการประชุมแต่ละครั้งมี
การพิจารณาวาระต่าง ๆ ได้แก่ การรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน การรายงานสถานะ
ทางการเงินของสถาบันฯ การน าเสนอโครงการที่จะให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ  เป็นต้น  
นอกจากนี้  สถาบันฯ ยังจัดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้  เพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบันฯ มีความโปร่งใส  เกิดประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาระบบราชการได้สูงสุด 

ด้านการบริการ  สถาบันฯ ให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ อีกทั้งการด าเนินงานของสถาบันฯ อาศัยการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
ร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
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กระบวนการต่างๆ เพื่อยกระดับการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 
ได้พิจารณาและให้การสนับสนุนหลายเรื่องเพ่ือให้สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการ เช่น การสนับสนุน
การพัฒนาและจัดท าโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถาบันฯ มีหลักสูตรเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ และเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูง เป็นที่รู้จักและเกิดความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของสถาบันฯ 

ด้านบุคลากร  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ และผู้บริหารให้ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้สถาบันไปสู่ความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย นอกจากนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเน้นหลักคุณธรรม สมรรถนะ ความถูกต้อง รอบคอบ โปร่งใส มีกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานประจ า  ผู้ได้รับการแต่งตั้ง
จ าเป็นต้องผ่านขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้นๆ เป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๖ เดือน และ      
การพิจารณาความดีความชอบประจ าปีด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินผล
การทดลองปฏิบัติงาน ต่อสัญญาจ้าง และพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน  

ด้านพัสดุ  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดหาให้เป็นไป
อย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้  โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุรับผิ ดชอบ
ด าเนินการจัดหาโดยเปิดเผย  โปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และให้อ านาจ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ อนุมัติการจัดหาพัสดุ ในวงเงินไม่เกินสิบล้านบาทต่อครั้ง หากเกินเป็นอ านาจของ
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการอนุมัติ  นอกจากนี้  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท า
หน้าที่ตรวจสอบปริมาณ  คุณภาพ  และระยะเวลาการส่งมอบสินค้าที่จัดซื้อให้ถูกต้อง 

ในการควบคุมพัสดุ  เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมพัสดุให้อยู่ในความถูกต้องเรียบร้อยและ
มีเพียงพอกับความต้องการอยู่เสมอ  อีกทั้งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให้ท าหน้าที่ตรวจนับวัสดุ
คงคลังเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ 

 
กฎระเบียบ  

สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้ าน เมืองที่ ดี  ส านั กงาน ก.พ .ร . (Institute for Good 
Governance Promotion: IGP) มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการ ตามนัยของมาตรา ๑๖ 
แห่งกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ สถาบันฯ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ มีลักษณะเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ให้
ผู้มีอ านาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันขึ้นใช้บังคับไว้เป็นการเฉพาะ โดยไม่
ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของทางราชการที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป  

 ระเบียบหลัก ๔  เรื่องท่ีคล่องตัวกว่าระเบียบราชการ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข้อ ๑๔ ก าหนดไว้ว่า เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน ให้ผู้มีอ านาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษขึ้นบังคับไว้เป็นการเฉพาะ โดยไม่ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งของทางราชการที่ใช้บังคับเป็นการทั่วไป เพ่ือไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน จึงได้ก าหนดให้มีระเบียบหลัก ๔ ระเบียบ ดังนี้ 
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๑) ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป  
ได้แก่ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการด าเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๒ หมวด ดังนี้ 

หมวด ๑  วัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
หมวด ๒  การบริหารและการด าเนินการ โดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  ว่าด้วยการด าเนินงาน

และการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ในการก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายการด าเนินการ การบริหารงาน และให้ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของสถาบัน การอนุมัติ
แผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบัน ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการ
บริหารงานทั่วไปของสถาบัน ตลอดจนออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับสถาบัน       
ซึ่งก่อให้เกิดความคล่องตัวด้านการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไปมากกว่าระเบียบราชการ  

๒) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการงานการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน 
ได้แก่ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  ว่าด้วยการพัสดุ     
พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๓ หมวด ดังนี้ 

หมวด ๑ การจัดหาพัสดุ 
หมวด ๒ การตรวจรับพัสดุ 
หมวด ๓ การควบคุมพัสดุ 

ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๕๓ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับด้านพัสดุเป็นไปโดย  

(๑) ตอบสนองและก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของภาครัฐ 
(๒) มีการด าเนินงานโดยเปิดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
(๓) เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม 
(๔) สามารถบ่งบอกหรือระบุเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละข้ันตอนได้ 
(๕) การด าเนินการในแต่ละขั้นตอนมีหลักฐานและเหตุผลในการพิจารณา 
(๖) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในภารกิจของรัฐ 
(๗) ลดขั้นตอนและความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 

โดยจะต้องมีผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหาพัสดุ ที่จะต้องค านึงถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพ
การใช้งาน การดูแลรักษา ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน วัตถุประสงค์ใน
การใช้งาน ประโยชน์ที่ทางราชการจะพึงได้รับในระยะยาว การติดตามผลการปฏิบัติงาน และราคาที่เหมาะสม 
โดยยึดประโยชน์ของสถาบันเป็นส าคัญ  

๓) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ได้แก่ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๗ หมวด ดังนี้ 
หมวด ๑ โครงสร้างและต าแหน่ง 
หมวด ๒ การสรรหา การบรรจุ และการแต่งตั้ง 
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หมวด ๓ วินัยและการรักษาวินัย 
หมวด ๔ การร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
หมวด ๕ การออกจากงาน  
หมวด ๖ วัน เวลาท างาน วันหยุดงาน และการลา 
หมวด ๗ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ สิทธิการรักษาพยาบาล 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การเลื่อนเงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี การลาพักผ่อนประจ าปี ซึ่งจะไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมก าหนด  

๔) ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงาน 
ได้แก่ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหาร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบด้วย ๖ หมวด ดังนี้ 
หมวด ๑ เงินรายได้และเงินทุนสะสม 
หมวด ๒ การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
หมวด ๓ การจ่ายเงิน 
หมวด ๔ การงบประมาณ 
หมวด ๕ การบัญชี 
หมวด ๖ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหาร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลงานของสถาบันและผู้อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด  และ
จะต้องรายงานให้คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน รวมถึงผู้ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการแต่งตั้งท าหน้าที่
ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และการพัสดุของสถาบัน และรายงานคณะกรรมการ ผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ สถาบันจะต้องจัดส่งงบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการส่งให้ส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพ่ือท าการสอบบัญชีตามกฎหมาย   

 

การเผยแพร่ผลงาน 
  สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  มีการเผยแพร่ข้อมูลของสถาบันฯ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่บุคคลภายนอกให้สามารถติดต่อกับหน่วยงานได้ง่าย โดยผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศที่เว็บไซต์ www.igpthai.org ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 

๑)   ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน 
๒)   บริการของสถาบัน 
๓)   กิจกรรมทั้งหมด 
๔)   ภาพกิจกรรมทั้งหมด 
๕)   โครงการฝึกอบรมต่างๆ 
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๖)   ข่าว IGP 
๗)   ค้นหาภายในเว็บ 
๘)   ติดต่อสถาบันฯ 
๙)   เว็บบอร์ด 
๑๐)   ดาวน์โหลด 
๑๑)   เว็บเมล์ 
๑๒)   เมนูสมาชิก 
๑๓)   สถิติของเว็บไซต์  
๑๔)   ปฏิทินกิจกรรม 
๑๕)   เว็บที่เก่ียวข้อง 
๑๖)   ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ 
๑๗)   ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ 

๔.๕ บุคลากรสถาบันฯ 
 

สถาบันฯ แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 งาน ได้แก่  งานบริหารโครงการ งานบริหารส านักงาน  
งานพัฒนาการเรียนรู้  และการตรวจสอบภายใน  โดยมีผู้บริหาร ๑ คน ผู้ปฏิบัติงานประจ า จ านวน 17 คน 
และลูกจ้างเหมา จ านวน 13 คน รวม 29 คน 

ผู้ปฏิบัติงานประจ าของสถาบันฯ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 10 คน วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 6 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาด้านการบริหาร สาขาบัญชี รัฐศาสตร์  ซึ่งบุคลากร   
ส่วนใหญ่ มีความรู้ ความสามารถ มีความตั้งใจในการท างาน มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการ
สื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนได้ทุกระดับ รวมถึงมีความสามารถในงานบริหารโครงการและงาน
บริการทางวิชาการ ซึ่งสามารถจ าแนกตามฝ่ายงาน ได้ดังนี้ 

ที ่ ฝ่าย ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า 
ส่วนงาน 

เจ้าหน้าท่ี อื่นๆ รวม 

 ผู้บริหาร ๑ - -   ๑ 
1 ฝ่าย นปร.  ๑  2 5* 8 
2 ฝ่ายโครงการของส านักงาน ก.พ.ร.  ๑  4** 4* 9 
3 ฝ่ายโครงการอื่น  ๑***  2** - 3 
4 ฝ่ายส านักงาน  1 5 1 5* 12 
5 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้  - -  - - 
6 ตรวจสอบภายใน  - -  - - 

ตารางที่ ๙ แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จ าแนกตามระดับต าแหน่ง  

หมายเหตุ    :  * ลูกจ้างเหมาโครงการ ลูกจ้างเหมาส านักงาน 
 ** ผู้ปฏิบัติงานเข้า – ออกระหว่างปีงบประมาณ 

                *** ผู้ปฏิบัติงานสถาบันฯ ที่ได้รับมอบหมาย (รักษาการ) 
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อัตราการลาออกของผู้ปฏิบัติงานประจ าของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59 มีจ านวน       
4 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 2 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณมีจ านวนผู้ลาออกน้อย
กว่าปีที่ผ่านมา 

ผลตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 ประกอบด้วย เงินเดือน จ านวนรวม 
4,347,170.84 บาท เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 187,354.94 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 28,๐๐๐ บาท เงินประกัน
สุขภาพ จ านวนรวม 95,608.02 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวนรวม 121,500.๐๐ บาท ค่าเดินทาง 
จ านวนรวม 161,937.74 บาท และค่าใช้จ่ายบุคลากรอ่ืน(เครื่องแต่งกาย) จ านวนรวม 42,000.00 บาท  
 

เงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยสถาบันฯ ได้ตั้ง
งบประมาณส าหรับการจัดสรรเงินรางวัลส าหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานประจ าไว้ทั้งสิ้น จ านวน 882,๐๐๐ บาท 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ ได้จ่ายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่         
๒1 มีนาคม ๒๕60  โดยสถาบันฯ ได้จ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้อ านวยการสถาบันฯ และหัวหน้าฝ่าย เป็นเงิน
จ านวน  826,207.66 บาท 
 

การพัฒนาบุคลากรของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  ได้ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่าง
ยั่งยืน โดยค านึงถึงบุคลากร เป็นหลักก่อนก าหนดหลักสูตรและโครงการต่างๆ  ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 
2559  ได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานปัจจุบันและอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานประจ า  ณ ปัจจุบัน จ านวน       
1๗ ต าแหน่ง  ดังนี้    

 

1) ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (ฝ่าย นปร.)   
อัตราก าลัง 3 ต าแหน่ง ประกอบด้วย  

 หัวหน้าฝ่าย      อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง 
 เจ้าหน้าที่      อัตราก าลัง 2 ต าแหน่ง 

2) ฝ่ายโครงการของส านกงาน ก.พ.ร. อัตราก าลัง 5 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 

 หวัหน้าฝ่าย      อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง 

 เจ้าหน้าที่      อัตราก าลัง 5 ต าแหน่ง 

3) ฝ่ายโครงการอ่ืน อัตราก าลัง 2 ต าแหน่ง ประกอบด้วย 
 หัวหน้าฝ่าย      อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง (รักษาการ) 
 เจ้าหน้าที่      อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง  

4) ฝ่ายส านักงาน แบ่งออกเป็น อัตราก าลัง 7 ต าแหน่ง 
 หัวหน้าฝ่าย      อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง 
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 ส่วนงานบุคคล      อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง 
  หัวหน้าส่วนงานบุคคล    
 ส่วนงานการเงิน     อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง 
  หัวหน้าส่วนงานการเงิน 
 ส่วนงานการบัญชี    อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง 
  หัวหน้าส่วนงานบัญชี 
 ส่วนงานพัสดุ     อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง 
   หัวหน้างานส่วนงานพัสดุ 
 ส่วนงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์    อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง 

                               หวัหน้าส่วนงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์    
 งานบริหารทั่วไป     อัตราก าลัง 1 ต าแหน่ง   
 เลขานุการผู้บริหาร 
 

5)  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้  
(ยังไม่มีอัตราก าลัง) 

6)  งานตรวจสอบภายใน  
(ลาออก และยังไม่มีอัตราก าลัง) 
 

จากอัตราก าลังดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลที่ส าคัญที่น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล้องกับการด าเนินงานของสถาบันฯ และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันฯ            
ให้สัมฤทธิ์ผลด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาด้านความรู้  มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ในสายงาน
ของตนเอง อาทิเช่น ความรู้พ้ืนฐานด้านกฎ ระเบียบ ภารกิจของสถาบันฯ และการพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่
สามารถน ามาปรับใช้ได้จริง การประชุมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัดท าให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเอง เช่น การอบรมเชิงบรรยาย 
การอบรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงาน เป็นต้น  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาด้านทักษะ มุ่งเน้นการพัฒนาด้านหน้าที่          
การปฏิบัติงานของแต่ละต าแหน่งงาน และพัฒนาความรู้ด้านเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด  แนวความคิดใหม่          
เกิดความสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จากทรัพยากร     
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเทคนิคการน าไปใช้         
ทั้งยังช่วยให้เกิดความช านาญในงานมากยิ่งข้ึน 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาด้านคุณลักษณะ มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาด้านจิตใจ 
น าไปสู่การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม และการพัฒนาการท างานร่วมกับ  ผู้ อ่ืน(ทีมงาน) เพ่ือให้เกิด      
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การท างานแบบมีส่วนร่วม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของงานที่
ปฏิบัติได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และสามารถช่วยให้ผู้บังคับบัญชาเข้าถึงผู้ใต้บังคับบัญชาดียิ่งขึ้น ดังนั้ น      
หลายองค์กรจึงมีการพัฒนาทางด้านจิตใจ เพ่ือให้เข้าถึงจิตใจของบุคลากรในองค์กร ซึ่งควรพัฒนาทักษะในเรื่องต่างๆ  

ดังนั้น การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีบทบาทในการพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาบุคลากรตาม
เป้าหมายที่สถาบันฯ ได้ก าหนดไว้ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ที่สมดุล        
ทั้งการพัฒนาความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ในการปฏิบัติงานรูปแบบต่างๆ  เช่น การถ่ายทอด  การแนะน า          
การฝึกอบรมเชิงบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติ   การประชุมและสัมมนา การศึกษาดูงาน โดยการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ให้กับบุคลากร ดังนี้ 

(๑ ) คู่ มือเบื องต้น  แนะน าระเบียบสถาบันฯ ข้อควรปฏิบัติ ความเป็นมาของสถาบันฯ 
ยุทธศาสตร์ในเบื้องต้น เป็นคู่มือ พร้อมระเบียบสถาบันสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ทั้งหมดที่ใช้ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นเครื่องมือแรกในการพัฒนาเรียนรู้  

(๒) ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าฝ่าย) มีหน้าที่ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยวิธีการถ่ายทอดใน
รูปแบบต่าง เพ่ือช่วยพัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรู้ในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบการสอนงานโดยการ
แนะน ารายบุคคล (Coaching) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  การแนะน าการฝึกสอนงานจากประสบการณ์จริง     
(On the job training) การก ากับดูแลวิธีการท างาน ในหน้ าที่ ความรับผิดชอบ  รวมทั้ งกระตุ้น ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 

(๓) ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลากรสามารถเรียนรู้ได้จากบุคคลในสายงาน/
ฝ่าย /สถาบันเดียวกัน เพ่ือให้สามารถน าความรู้จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่
แอบแฝงอยู่ในตัวบุคคลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน  มิได้จ ากัดเฉพาะ
การจัดอบรมเท่านั้น เป็นการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)   

(๔)  แผนพัฒนาบุคลากร  สถาบันฯ ได้ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรอย่างเหมาะสม  เช่น การจัดอบรมในองค์กร (In - house Training) 
หรือการส่งไปอบรมหน่วยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ (Public Training)  และก าหนดให้มี
การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณนั้น ๆ  เพ่ือรับทราบข้อบกพร่องและน ามาปรับปรุงในการจัดการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมใน
โอกาสต่อไป  ซึ่งการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐)  ได้เริ่มจากการส ารวจระดับความรู้ ความเข้าใจ ของผู้ปฏิบัติงานและหัวหน้าฝ่ายเพ่ือน ามา
เปรียบเทียบหาข้อเท็จจริงในการพัฒนา ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้  ด้านทักษะ  ด้านคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานแล้ว ผลปรากฏว่าล าดับแรกของทั้ง ๓ ด้าน           
ที่บุคลากรมีความรู้น้อยที่สุดและจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ดังนี้ 
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๑. การพัฒนาด้านความรู้  
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถาบันฯ  

- โครงการ ริเริ่ม เพ่ิมพูน  ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบของสถาบันฯ   
๒. การพัฒนาด้านทักษะ  

เกี่ยวกับเทคนิคการสื่อสาร 

- โครงการเรียนรู้ เทคนิคการสื่อสารและการถ่ายทอด (Communications and 
transmission) "ระบบพ่ีเลี้ยง" 

- โครงการพัฒนาเทคนิคการน าเสนอเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างาน 

หัวข้อ “การน าเสนอข้อมูลโดยภาพ (Infographics Design)” 

๓. การพัฒนาด้านคุณลักษณะ  
เกี่ยวกับวุฒิภาวะทางอารมณ์ การจัดการตนเอง 

- โครงการค้นหาและยอมรับตัวตน หัวข้อ “การจัดการตนเองและการบริหารเวลา”  
การศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบ เพ่ือให้บุคลากรน าประสบการณ์ที่ ได้รับจาก 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับใช้ในการด าเนินงานปัจจุบันได้  

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทุกปีท่ีผ่านมา 
- โครงการศึกษาองค์กรต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง "โครงการตามรอยพระบาท" 

การพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดไว้ จ านวน ๕ โครงการ เริ่มต้นจาก
การศึกษาองค์กรต้นแบบเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง “โครงการตามรอยพระบาท” โดยการน าแนวทางตาม
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ด้วยพระอัจฉริยะภาพที่ทรงเล็งเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางการพัฒนาบุคลากรสู่การเรียนรู้ถึงวิธีการน าสิ่งที่มีอยู่รอบๆ ตัว มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและองค์กร และขยายผลสู่การพัฒนาประเทศชาติในอนาคต เมื่อได้รับการพัฒนา
แนวความคิดดังกล่าว จึงส่งผลสู่การพัฒนาด้านคุณลักษณะ “การจัดการตนเองและการบริหารเวลา”            
ให้บุคลากรสามารถจัดการความคิด  ให้คิดอย่างเป็นระบบและสามารถถ่ายทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
ได้มีการเรียนรู้การบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและต่อการด าเนินงาน  ต่อมาบุคลากรจะต้องพัฒนา
ความรู้ ซึ่งเป็นความรู้ขั้นพ้ืนฐาน อันได้แก่ ความรู้ด้านกฎ ระเบียบของสถาบันฯ เป็น “การริเริ่ม เพิ่มพูนความรู้
ระเบียบสถาบันฯ” ซ่ึงเป็นความรู้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับองค์กร ที่ส่งผลให้บุคลากรสามารถด าเนินงานได้ถูกต้องและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อได้รับการพัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐานแล้ว บุคลากรจะต้องสามารถถ่ายทอดสื่อสารได้
อย่างถูกต้อง น ามาสู่การพัฒนาด้านทักษะ เป็นการเรียนรู้ ฝึกฝน ในหลักสูตร “การเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารและ
การถ่ายทอด” ที่มีประสิทธิภาพ และเครื่องมือที่ส าคัญในการถ่ายทอดสื่อสารที่จะท าให้เข้าใจง่าย โดยการย่อ
ข้อมูลจ านวนมากมายมหาศาลสื่อออกมาในลักษณะของภาพกราฟิก เรียกว่า “Infographic Design”  ที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลากรของสถาบันฯ จากผลการด าเนินการ
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พัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผู้เข้าร่วมโครงการ เฉลี่ยจ านวน ๒๒ คน (เฉลี่ยจากบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายแต่ละโครงการ)  เครื่องมือที่น ามาท าสอบความรู้ ความเข้าใจ ได้แก่ แบบทดสอบก่อนและหลังเข้ารับ
การอบรม  ทั้งนี้ ก่อนการอบรมได้มีการแนะน าข้อมูล ชี้แจง และแจกคู่มือก่อนท าแบบทดสอบทุก ๆ โครงการ    
ซึ่งการสรุปผลภาพรวมการพัฒนาบุคลากรจะออกมาเป็นค่าร้อยละจากจ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้ง ๕ โครงการ    
และสรุปได้ว่า “ผู้เข้ารับการอบรม ร้อยละ ๙๘  มีความรู้เพิ่มขึ น”  ซึ่งในปีนี้ผู้เข้ารับการอบรม มีความสนใจ และ
ใส่ใจการพัฒนาตนเองมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สังเกตได้จากแบบทดสอบท่ีมีผู้จัดท าอย่างครบถ้วนตามจ านวน
กลุ่มเป้าหมายส่งข้อมูลตรงตามที่ก าหนด และสถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจในการพัฒนาบุคลากรของปี
ต่อไป เพื่อพัฒนาบุคลากรของสถาบันฯ ให้มีความรู้ ความสามารถ เนื่องจากบุคลากรคือปัจจัยส าคัญในก              
ารขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้า มั่นคง และเพ่ือการพัฒนาองค์กรที่อย่างยั่งยืนต่อไป 
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(6) การควบคุมภายใน 

  
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได้จัดวางระบบการควบคุมภายใน

แล้วเสร็จ โดยได้จัดท าและส่งหนังสือรับรองการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้กับคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งสถาบันฯ ได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจวบจนปัจจุบัน   
เพ่ือสร้างความมั่นใจต่อการด าเนินงานทางด้านต่างๆ ของสถาบันฯ โดยมุ่งหวังให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการด าเนินงาน และการใช้ทรัพยากร รวมถึงการรักษา
ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด้านความ
เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และ
นโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝ่ายบริหาร  

นอกจากนั้น สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ยังได้ก าหนดนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานในแต่ละด้านเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของสถาบันฯ โดยเฉพาะด้านการจัดการ สถาบันฯ มีการจัดโครงสร้างและระบบการด าเนินงานที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ รวมถึงอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีการมอบหมายงานและแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ        
มีระบบบัญชีพัสดุและทรัพย์สินแยกต่างหากจากหน่วยงานเจ้าสังกัด รวมถึงใช้ระบบบัญชีเกณฑ์คงค้าง 
(Accrual Basis) ตามหลักสากล และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการและตามสถาบันฯ ก าหนด รวมทั้งมีการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทุกสิ้นรอบระยะเวลาด าเนินการ ทั้งนี้ โดยมีส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) เป็นผู้สอบบัญชีของของสถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ถือเป็นหน่วยรับตรวจประเภท 
“หน่วยงานอ่ืนของรัฐ” ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓ (๕) และข้อ ๖ ซึ่งก าหนดว่า “ให้ผู้รับตรวจรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณหรือปีปฏิทินแล้วแต่กรณี เว้นแต่ การรายงานครั้งแรกให้กระท าภายใน
สองร้อยสี่สิบวันนับจากวันจัดวางระบบการควบคุมภายในแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑) ท าความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจที่ใช้อยู่มีมาตรฐานตามระเบียบนี้หรือไม่ 
(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในในการบรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด รวมทั้งข้อมูลสรุปผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน ประกอบด้วย 

(ก) สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
(ข) การประเมินความเสี่ยง 
(ค) กิจกรรมการควบคุม 
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ) การติดตามประเมินผล 

(๓) จุดอ่อนของระบบการควบคุมภายในพร้อมข้อเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายใน”  
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ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน     
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และมาตรฐานที่สถาบันฯ วางระบบไว้ สถาบันฯ 
จึงได้ด าเนินการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในจากทุกฝ่ายอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
และเพ่ือให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รวมทั้ง
การควบคุมภายในด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพตลอดเวลา  ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ที่ยังไม่มีผู้ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ  ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)       
ในฐานะหน่วยงานเจ้าสังกัดได้อนุมัติให้ผู้ตรวจสอบภายในของส านักงาน ก.พ.ร. มาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และท าการสอบทานรายงานงบการเงินของสถาบันฯ ในระหว่างที่สถาบันฯ ยังไม่สามารถสรรหาผู้ตรวจสอบ
ภายในได้ทันภายในเดือนมีนาคม 2560  ซึ่งคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560  มีมติให้สถาบันฯ ด าเนินการจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกมาด าเนินการ
ตรวจสอบบัญชี และรับรองบัญชีในงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในขณะที่สถาบันฯ ยังไม่มีผู้ตรวจสอบภายใน         
โดยสถาบันฯ ได้จัดจ้าง นาวาอากาศเอก ดร. ธัชชัย  จินต์แสวง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8941   
ซึ่งบุคคลดังกล่าวได้เคยเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบรับรองรายงานงบการเงินให้กับสถาบันฯ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 – 2556 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นของรายงานทางการเงินและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลสรุปการตรวจสอบและรับรองบัญชี สรุปได้ว่างบการเงินของสถาบันฯ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานโดยถูกต้องตามที่ควร               
ในสาระส าคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และที่คณะกรรมการก าหนด  รวมถึงการปฏิบัติตามระเบียบ
สถาบันฯ ด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ส่วนใหญ่ เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง               
และจากข้อสังเกตที่ตรวจพบ สถาบันฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแล้ว  

การประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
สถาบันฯ ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามค าสั่ง สถาบันส่ งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ที่ ๑๔/๒๕๕๘ โดยมีผู้ตรวจสอบภายใน ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นที่ปรึกษา
คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน มีอ านาจหน้าที่ติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในจากทุกฝ่ายงาน 
และการน าระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในข้างต้น  

ทั้งนี้ ผลการประเมินการควบคุมภายในของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 พบว่า เป็นไปตามระเบียบและวิธีการควบคุมภายในที่
ก าหนดไว้ ซึ่งมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ตามต้องการ โดยสถาบันฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาการควบคุมภายในด้านงบประมาณของทุกแหล่งเงินเพ่ือให้ใช้เงินได้ถูกประเภทและไม่เกินวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติ ท าให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันฯ มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การควบคุม
ภายในของสถาบันฯ ยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญซึ่งมีโอกาสปรับปรุงและพัฒนา คือ การปรับปรุงระเบียบ 
ข้อบังคับ  และประกาศต่าง ๆ  ของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร.  ซึ่ง
สถาบันฯ ควรเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม คล่องตัว และสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของสถาบันฯ ในทุกๆ ด้านต่อไป 
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 ๗๘ 
 

 

(7) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
 
งบการเงิน  
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 - ๑5) 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี  

สถาบันฯ ยังไม่มีรายงานการสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 พ.ศ. 2559 และ           
พ.ศ. ๒๕60 เนื่องจากคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม 
๒๕๕๖ มีมติเห็นควรให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีสถาบันฯ ตามระเบียบสถาบันส่งเสริม
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล 
พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 - พ.ศ. ๒๕60 ของ สถาบันฯ อยู่ระหว่าง      
รอการสอบบัญชีตามกฎหมายจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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 ๗๙ 
 

 

ตารางสรุปงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 

 หน่วย : บาท 
 ๒๕60 ๒๕๕9 ๒๕58 
สินทรัพย ์
    สินทรัพย์หมุนเวียน 
        เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
        ลูกหนี ้
        รายได้ค้างรับ 
        วัสดุคงเหลือ 
        สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 
        สินทรัพย์ไม่มตีัวตนสุทธิ 
        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
รวมสินทรัพย ์
หน้ีสิน 
    หน้ีสินหมุนเวียน 
        เจ้าหนี้ 
        ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 
        รายไดร้ับล่วงหน้า 
        หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
        รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
รวมหน้ีสิน 
สินทรัพย์สุทธิ  
สินทรัพย์สุทธ ิ
    ทุน 
        รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา 
        หัก การปรับปรุงรายการและผลสะสม 
               จากการแก้ไขข้อผิดพลาด 
        รายไดสู้ง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
    รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
        จัดสรรแล้ว 
        ยังไม่ได้จดัสรร 
    ก าไร/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุน 
รวมสินทรัพย์สุทธ ิ

 
 

124,761,388.99 
๒1,010,958.๑9 

7,218,360.00 
366,362.82 

4,469,857.89 
๑57,826,927.89 

 
๑,156,798.48 

2.00 
๑,156,800.48 

158,983,728.37 
 
 

14,510,824.28 
47,608,189.28 
๒๐,223,521.25 

๑,359,290.92 
83,701,825.73 
83,701,825.73 
75,281,902.64 

 
 

65,966,000.02 
(1,221,624.23) 

 
10,537,526.85 
75,281,902.64 
24,000,000.00 
51,281,902.64 

๐.๐๐ 
75,281,902.64 

 
 

79,564,014.80 
7,881,665.72 
5,088,603.00 

419,620.65 
1,714,100.00 

94,668,004.17 
 

๑,030,008.46 
2.00 

๑,030,010.46 
95,698,014.63 

 
 

4,739,187.53 
14,210,277.73 
10,396,324.68 

386,224.67 
29,732,014.61 
29,732,014.61 
65,966,000.02 

 
 

65,039,822.03 
(1,378,522.06) 

 
2,304,700.05 

65,966,000.02 
0.00 
0.00 
๐.๐๐ 

65,966,000.02 

 
 

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 

0.00 
0.00 
๐.๐๐ 

๖๕,๐๓๙,๘๒๒.๐๓ 

 
ตารางที่ ๑๐ งบแสดงฐานะการเงิน 
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 ๘๐ 
 

 

 
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน 

 หน่วย : บาท 
 ๒๕60 ๒๕๕9 ๒๕58 
รายได้จากการด าเนินงาน 
    รายได้จากแหล่งอื่น 
        รายได้จากการให้บริการ 
        รายได้ดอกเบี้ย 
        รายได้อื่น 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 
 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
    ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
    ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม 
    ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
    ค่าใช้สอยและค่าวัสด ุ
    ค่าสาธารณูปโภค 
    ค่าใช้สอยอ่ืน 
    ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ ์
    ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มตีัวตน 
    ค่าใช้จ่ายอื่น 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
 
รายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน 
    ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกดิจากการด าเนนิงาน 
    - ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เงินรายได ้
      สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ 
    - ค่าบริจาคสินทรัพย ์
รวมรายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกิดจากการ
ด าเนินงาน 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ

 
 

167,135,396.75 
971,712.24 
375,300.75 

168,482,409.74 
168,482,409.74 

 
 

9,851,089.57 
143,977,300.00 

7,490.๐๐ 
1,367,815.14 

84,686.04 
2,213,536.76 

217,664.๑9 
0.00 
๐.๐๐ 

157,719,581.70 
10,762,828.04 

 
 
 

 (225,301.19) 
 

0.00 
(225,301.19) 

 
10,537,๕26.85 

 
 

144,057,741.00 
1,086,933.89 

195,985.89 
145,340,660.78 
145,340,660.78 

 
 

8,503,055.18 
127,837,076.37 

6,870.๐๐ 
1,433,627.45 

115,092.53 
1,912,285.83 

242,812.42 
11,838.99 

๐.๐๐ 
140,062,658.77 

5,278,002.01 
 
 
 

 (2,841,424.61) 
 

(131,877.35) 
(2,973,301.96) 

 
2,304,700.05 

 
 

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 

 
 
 

 (๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓) 
 

0.00 
(๑,๓๘๓,๙๑๒.๓๓) 

 
๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐ 

 

ตารางที่ ๑๑ งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
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 ๘๑ 
 

 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราส่วนสภาพคล่อง 

สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน :  
- ปี 2560 ค านวณดังนี้ 157,826,927.89 / 83,701,825.73 = 1.89 
- ปี 2559 ค านวณดังนี้ 94,668,004.17 / 29,732,014.61 = 3.18 
- ปี ๒๕๕๘ ค านวณดังนี้ ๑๒๓,๓๕๗,๖๖๗.๓๖ / ๕๙,๓๕๑,๙๗๒.๑๕ = ๒.๐๗  
 

สถาบันฯ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 , พ.ศ. ๒๕๕9 และ 
พ.ศ. ๒๕๕8 เท่ากับ 1.89 , 3.18 และ 2.07 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 แสดง
ให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีสภาพคล่องลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 แต่อย่างไรก็ดี สินทรัพย์หมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยู่สามารถช าระหนี้สิน
หมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยู่ได้ทั้งจ านวน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน
ส่วนใหญ่อยู่ในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รองลงมาเป็น ลูกหนี้ รายได้ค้างรับ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
และวัสดุคงเหลือ  

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ / สินทรัพย์รวม x ๑๐๐ : 
- ปี 2560 ค านวณดังนี้ 10,537,๕26.85 / 158,983,728.37 x 100 = 6.63% 
- ปี 2559 ค านวณดังนี้ 2,304,700.05 / 95,698,014.63 x 100 = 2.41% 
- ปี ๒๕๕๘ ค านวณดังนี้  ๒๘,๙๗๕,๕๙๒.๖๐ / ๑๒๔,๓๙๑,๗๙๔.๑๘ x ๑๐๐ = ๒๓.๒๙% 
 

  สถาบันฯ มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 , พ.ศ. ๒๕๕9 และ 
พ.ศ. ๒๕๕8 เท่ากับ 6.63 % , 2.41%  และ 23.29% ตามล าดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
เป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์รวมของสถาบันฯ ที่มีอยู่สามารถสร้างผลตอบแทนของสินทรัพย์ใน
ระดับใด ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕9 และลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นจ านวนมาก ซึ่งสาเหตุที่อัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 เพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. ๒๕๕9 เนื่องจากสถาบันฯ มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 ค่อนข้างสูง คิดเป็นอัตราร้อยละ 357.22 โดยสาเหตุที่
สถาบันฯ มรีายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิเพ่ิมข้ึน มีดังนี ้

1. สถาบันฯ มีรายได้จากการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สูงกว่าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕9 คิดเป็นอัตราร้อยละ 15.92 

2. สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สู งกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพียงอัตราร้อยละ 12.61 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันฯ ได้มี
การด าเนินงานโครงการฝึกอบรมที่เป็นหลักสูตรที่สถาบันฯ ด าเนินการเองเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559 ซึ่งในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันฯ ด าเนินการเองนั้น มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายจาก
การด าเนินงานโครงการเทียบกับรายได้จากการด าเนินงานโครงการน้อยกว่าการด าเนินงานโครงการที่สถาบันฯ 
ได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานอ่ืน จึงส่งผลให้รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ค่อนข้างสูง คิดเป็นอัตราร้อยละ 103.92 
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3. สถาบันฯ มีค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดย
ใช้เงินรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ ที่สถาบันฯ ใช้เงินจากบัญชีเงินทุนสะสม (รายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ายสะสมยกมา) ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สถาบันฯ ไม่มีรายการค่าบริจาคสินทรัพย์เกิดขึ้นเหมือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งลดลงในอัตราร้อยละ 92.42   
 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

สถาบันฯ มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามที่สถาบันฯ ได้รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ตอบข้อหารือหลักการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย                  
ที่ กค ๐๔๒๓ .๒/๓๑๐๗๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่          
๕/๒๕๕๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีมติให้ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ให้ข้อสังเกตไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อที่ ๓.๑๐ เพ่ือให้เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคล่องตัว และให้ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีสะท้อนต้นทุนที่ครบถ้วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น มติคณะกรรมการตรวจสอบครั้ งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได้เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายบางประเภทในงบ
การเงิน ตั้งแต่งวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป  (รายละเอียดเป็นไปตามเอกสารภาคผนวก 
1 - 15) 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 156.83 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 63.16 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 66.72 มีสาเหตุส่วนใหญ่จากสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้ มี
อัตราส่วนเพ่ิมขึ้นร้อยละ 166.58 ทั้งนี้ ในส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 รวม 
1.16 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ๐.13 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 12.31 โดยสรุปแล้ว สถาบันฯ 
มีสินทรัพย์รวม 158.98 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 63.29 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
66.13 

หนี้สินและส่วนของทุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 สถาบันฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 83.70 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินใน
ประเภทหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมียอดเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 53.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 181.52 และ
มีล าดับการเพ่ิมขึ้น คือ รายการหนี้สินหมุนเวียนอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายการเจ้าหนี้ และรายการ
รายได้รับล่วงหน้า ทั้งนี้ เมื่อสินทรัพย์หักด้วยรายการหนี้สินและส่วนของทุนสถาบันฯ ท าให้สถาบันฯ มีรายการ
สินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 75.28 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 
14.12 ดังที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินตามภาคผนวก 1-2 
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การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60 มีรายได้จากการให้บริการทั้งจากโครงการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาและ
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 โดยเป็นสัดส่วนรายได้จากการให้บริการแก่ส านักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร้อยละ 
74.18 และรายได้จากการให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 25.82 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
สถาบันฯ มีรายได้รวม 168,482,409.74 บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่มีรายได้จ านวน 
145,340,660.78 บาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.92 โดยสัดส่วนรายได้จากการให้บริการส านักงาน 
ก.พ.ร. เพ่ิมขึน้ร้อยละ 45.02 ในขณะที่สัดส่วนรายได้ที่มาจากการให้บริการหน่วยงานอ่ืนลดลงร้อยละ 26.31   

รายได้จากการให้บริการทั้งโครงการที่ด าเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และโครงการที่ได้ลงนาม
ข้อตกลงการให้บริการและการใช้บริการหรือสัญญาและมีรายได้จากการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น  167,135,396.75 บาท โดยมีรายละเอียดรายได้แต่ละโครงการแบ่งตามประเภท ดังนี้ 

 
 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
 

ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
 ๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่รุ่นท่ี 9 ส านักงาน ก.พ.ร.  8,900,000.00  
 ๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่รุ่นที่ 10 ส านักงาน ก.พ.ร.  23,153,760.00  
 ๓ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่รุ่นที่ 11 ส านักงาน ก.พ.ร.  8,054,627.00  

 รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 40,108,387.00 

 
 โครงการฝึกอบรม    

ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรบัรองมาตรฐานวิชาชีพท่ี

ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ งปม. 2559 
ส านักงาน ก.พ.ร.  1,320,000.00  

2 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)"   

ส านักงาน ก.พ.ร.  1,892,000.00  

3 โครงการหลักสตูรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 4 

สถาบันส่งเสรมิการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

 6,360,000.00  

4 โครงการหลักสตูรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม
อย่างยั่งยืน 

สถาบันส่งเสรมิการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

 8,740,000.00  

5 โครงการฝึกอยรม หลักสูตร "นักบริหารการคมนาคมระดับกลาง" 
รุ่นที่ 12 

กระทรวงคมนาคม  3,600,000.00  

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว "เจ้า
บ้านท่ีดี" 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  1,937,500.00  

 รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 6 โครงการ 23,849,500.00 
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 โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 
 

ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน

ขององค์การมหาชน 
ส านักงาน ก.พ.ร.  1,700,000.00  

2 โครงการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ
และจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักงาน ก.พ.ร.  4,406,800.00  

3 โครงการศึกษาแนวทางการช าระคา่ธรรมเนียมการต่อ
ใบอนุญาตแทนการยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ส านักงาน ก.พ.ร.  1,603,206.00  

4 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558 และการติดตามผลการปฏบิัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 

ส านักงาน ก.พ.ร.  4,809,300.00  

5 โครงการการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการของ
หน่วยงานของรัฐ 

ส านักงาน ก.พ.ร.  3,835,425.00  

6 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของ
รัฐรูปแบบอ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการ 

ส านักงาน ก.พ.ร.  194,480.00  

7 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน 

ส านักงาน ก.พ.ร.  4,591,782.00  

8 โครงการส่งเสริมการสมคัรและประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 
2559 

ส านักงาน ก.พ.ร.  3,075,000.00  

9 โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร.  2,995,800.00  

10 โครงการสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัลประจ าปี พ.ศ. 
2559  

ส านักงาน ก.พ.ร.  2,199,000.00  

11 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการของหน่วยงานภาครัฐใหม้ี
ขีดสมรรถนะสูง 2560 

ส านักงาน ก.พ.ร.  4,504,995.00  

12 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน   

ส านักงาน ก.พ.ร.  2,480,500.00  

13 โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด ส านักงาน ก.พ.ร.  10,570,000.00  
14 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน

ของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ 

ส านักงาน ก.พ.ร.  2,610,600.00  

15 โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือส าหรับ
ประชาชน 

ส านักงาน ก.พ.ร.  2,801,040.00  

16 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและหน่วยงานของ
รัฐรูปแบบอ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการ  

ส านักงาน ก.พ.ร.  508,200.00  

17 โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และรูปแบบการด าเนินงาน
ของศูนย์รับค าอนุญาต 

ส านักงาน ก.พ.ร.  3,000,000.00  
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18 โครงการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการ

บริหารราชการแบบมสี่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ส านักงาน ก.พ.ร.  1,053,200.00  

19 โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการส ารวจความผูกพันของ
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงาน ก.พ.ร.  1,991,563.00  

20 โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาค
ราชการเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร.  1,845,000.00  

21 โครงการควบคมุ ยกระดับคณุภาพ และเผยแพร่ข้อมลูคู่มือ
ส าหรับประชาชนในรูปแบบเช่ือมโยงงานบริการผ่านระบบ
สารสนเทศ  

ส านักงาน ก.พ.ร.  4,250,400.00  

22 โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นติิบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) 

ส านักงาน ก.พ.ร.  2,997,240.00  

23 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็งและยั่งยืน
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมหลกัสูตรส าหรับผู้บริหารในพื้นที่
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นท่ี 

ส านักงาน ก.พ.ร.  12,630,708.75  

24 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท ายุทธศาสตร์การบริหารการประปา
นครหลวง ฉบับท่ี 4 (2560-2564) 

การประปานครหลวง  4,515,520.00  

25 โครงการจ้างท่ีปรึกษาวเิคราะห์ ตรวจสอบตดิตามและประเมิน
ตัวช้ีวัด ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ 
ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

 482,750.00  

26 โครงการประเมินผลการด าเนินงาน/โครงการภายใต้ภารกิจ
พื้นฐานส านักงานฯ ปี 2558 

สนง.ส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 560,000.00  

27 โครงกาจัดท าแผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน (2560-2564)  กรมชลประทาน  1,800,000.00  
28 โครงการศึกษาวิจยัประเมินผลการปฏิบัตติามพระราชบญัญัติ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
สนง.ป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน  
 837,000.00  

29 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

สนง.เลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร 

 2,115,000.00  

30 โครงการจดัจ้างท่ีปรึกษาจดัท าแผนแผนพัฒนาจังหวัด
มุกดาหาร 4 ปี รอบใหม่ (พ.ค. 2561-2564)  

จังหวัดมุกดาหาร  440,000.00  

31 โครงการจดัท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 4 ปี 
(พ.ศ.2561-2564) และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  480,000.00  

32 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
เพชรบูรณ์ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) และ จัดท าแผนปฏิบตัิ
ราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงานจังหวัด
เพชรบูรณ ์

 1,200,000.00  

33 โครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงาน กระทรวงอุตสาหกรรม  1,460,000.00  
34 โครงการประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-

2559 ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
  768,000.00  

35 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของส่วนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

 420,000.00 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ๘๖ 
 

 

    
36 โครงการจดัท ายุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ. 

2560-2579) 
กรมชลประทาน  3,867,000.00  

37 โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ต่อการให้บริการและการด าเนินโครงการของ สสว.และการ
ส ารวจและประเมินธุรกิจผู้ที่ไดร้ับบริการ/เข้าร่วมโครงการจาก 
สสว. ประจ าปี 2560 

สนง.ส่งเสริมวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

 1,000,000.00  

38 โครงการส ารวจข้อมลู วิเคราะห์ขอ้มูล และสังเคราะห์ข้อมลู 
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  

สนง.คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ 

 1,428,000.00  

39 โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)  

องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

 1,150,000.00  

 รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 39 โครงการ 103,177,509.75 

โดยโครงการที่สถาบันฯ ได้ลงนามข้อตกลงการให้บริการและการใช้บริการหรือสัญญาและเริ่ม
ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มีจ านวนทั้งสิ้น 36 โครงการ แบ่งเป็นการให้บริการวิชาการและจัด
อบรมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ ให้ส านักงาน ก.พ.ร. และโครงการอ่ืนของส านักงาน 
ก.พ.ร. คิดเป็นร้อย 77.97 และให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานภายอ่ืน รวมทั้ง Public Course คิดเป็น
ร้อยละ 22.03 
 

การให้บริการทางวิชาการกับส านักงาน ก.พ.ร. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตาม
สัญญา 

- ฝ่าย นปร. 39,430,600 
๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่รุ่น

ที่ 9 
6 ต.ค.59-31 พ.ค.60 ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
2,292,000 

๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่รุ่น
ที่ 10 

3 พ.ย.59-30 ก.ย.60 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

26,657,960 

๓ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุ่นใหม ่รุ่น
ที่ 11 

27 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

10,480,640 

- ฝ่ายโครงการอื่นๆ ของส านักงาน ก.พ.ร. 122,892,733 
1 โครงการพัฒนาแนวทางการปรับปรุงงานบริการตาม

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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 1.1 โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐ
ตามคู่มือส าหรบัประชาชน 

19 ม.ค.60-29 ก.ย.60 
ขยายเวลาสิ้นสุด 

1 เดือนหลังจากได้รับแจ้งจาก 
ส กพร.  

เกี่ยวกับมติ ครม.  
(ได้รับแจ้ง 20/10/60) 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

4,668,400 

 1.2 โครงการศึกษาแนวทางการจดัตั้ง และรูปแบบ
การด าเนินงานของศูนย์รบัค าขออนุญาต 

24 ม.ค.60-29 ก.ย.60 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

4,393,900 

 1.3 โครงการควบคุม ยกระดับคณุภาพ และเผยแพร่
ข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชนในรูปแบบเช่ือมโยงงาน
บริการผ่านระบบสารสนเทศ 

29 มี.ค.60-29 ก.ย.60 
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด 

29 ธ.ค. 60 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

7,084,000 

2 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีขดีสมรรถนะสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

14 พ.ย.59-30 ก.ย.60 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

4,504,995 

3 โครงการประเมินผลส่วนราชการและจังหวัด 15 ธ.ค.59-ก.ย.60 
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด 

30 พ.ย. 60 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

15,100,000 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์การมหาชนและ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืนท่ีมิใช่ส่วนราชการ 

23 ม.ค.60-29 ก.ย.60 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

508,200 

5 โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การ
มหาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

18 พ.ย.59-29 ก.ย.60 
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด 

29 ธ.ค. 60 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

4,510,000 

6 โครงการศึกษาระบบราชการเพื่อเตรียมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย 

9 พ.ค.60-29 ก.ย.60 
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด 

29 ธ.ค. 60 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

1,974,500 

7 โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

   

  7.1 โครงการพัฒนาเครื่องมือและระบบการส ารวจ
ความผูกพันของบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 

9 ก.พ.60-15 ส.ค.60 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

1,991,563 

  7.2 โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบ
ราชการไทย 4.0 (Government 4.0) 

23 พ.ค.60-29 ก.ย.60 
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด 

29 ธ.ค. 60 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

1,800,000 

8 
 

โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่
นิติบุคคลแบบเบ็ดเสรจ็ทางอิเล็กทรอนิกส ์(Central 
Biz Box) 

7 เม.ย.60-29 ก.ย.60 
ขยายเวลาส่งผลงาน 

งวด 2 เป็น 31 ต.ค. 60 
งวด 3 เป็น 29 ธ.ค. 60 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

7,493,100 

9 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับ
ผู้บริหารระดับกลาง (ก.พ.ร.)" 

29 ธ.ค.59-31 มี.ค.60 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

1,892,000 
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10 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของ
หน่วยงานของรัฐ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

20 ธ.ค.59-25 ก.ย.60 
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด 

29 ธ.ค. 60 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

7,505,000 

11 โครงการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด้าน
การบริหารราชการแบบมสี่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 
2560 

24 ม.ค.60-30 ก.ย.60 
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด 

31 ต.ค. 60 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

2,633,000 

12 โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการเพื่อการบริหารจดัการภาครัฐ
ที่ด ี

3 มี.ค.60-29 ก.ย.60 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

1,845,000 

13 โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรบัรองมาตรฐาน
วิชาชีพท่ีปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ 

19 พ.ค.60-29 ก.ย.60 
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด 

29 ธ.ค. 60 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

2,176,240 

14 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็ง
และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัด
และกลุม่จังหวัด กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรม
หลักสตูรส าหรับผู้บรหิารในพื้นที่และผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสรา้งความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นท่ี 

6 ก.ค.60-26 ก.ย.60 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

50,522,835 

15 โครงการติดตามความก้าวหนา้การด าเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัด 

31 ส.ค.60-ก.ย.60 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

2,290,000 

รวมงบประมาณโครงการการใหบ้ริการทางวิชาการกับส านักงาน ก.พ.ร. 162,323,333 

 
การให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตามสัญญา 

- ศูนย์ท่ีปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม   

๑ โครงการยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพ
กระบวนงาน 

9 เดือน 
(31ต.ค.59-31ก.ค.60) 

กระทรวง
อุตสาหกรรม 

1,460,000 

๒ โครงการประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2559 ของส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) 

150 วัน 
(22พ.ย.59-20เม.ย.60) 

ส านักงาน
รัฐบาล

อิเล็กทรอนิกส ์

960,000 

๓ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
สังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

365 วัน 
(8 มี.ค.60-7 มี.ค.61) 

ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร 

2,100,000 
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 ๘๙ 
 

 

๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารการ
คมนาคมระดับกลาง รุ่นท่ี 12" 

1 ก.พ.-30 มิ.ย. 60 กระทรวง
คมนาคม 

3,600,000 

5 โครงการจดัท ายุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 

90 วัน 
(28 มี.ค.-25 มิ.ย.60) 

กรมชลประทาน 3,867,000 

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษทัภิบาลส าหรับ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม 

ต.ค. 59 - ก.ย. 60 บรรษัทประกัน
สินเช่ือ

อุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (บสย.) 

94,400 

7 โครงการส ารวจข้อมลู วิเคราะห์ขอ้มูล และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อประเมินคณุธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

180 วัน 
(16 พ.ค.60-12 พ.ย.60) 

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

2,360,000 

8 โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจต่อผู้มี
ส่วนไดเ้สียต่อการให้บริการและการด าเนินโครงการ
ของ สสว.และการส ารวจและประเมินธุรกิจผู้ที่ไดร้ับ
บริการ/เข้าร่วมโครงการจาก สสว. ประจ าปี 2560 

20 เม.ย.60-15 ก.ย.60 สนง.ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด

ย่อม (สสว.) 

1,000,000 

9 โครงการพัฒนา อพท. สู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) 

240 วัน 
(7 มิ.ย.60 - 2 ก.พ.61) 

อพท. 2,300,000 

10 โครงการส ารวจความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ส านักงาน กกพ. 

60 วัน สนง.ก ากับ
กิจการพลังงาน 

675,000 

11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครเพื่อการ
ท่องเที่ยว "เจ้าบ้านที่ด"ี 

18 ก.ค.60 - 31 ต.ค.60 ททท. 9,687,500 
 

รวมงบประมาณโครงการของหน่วยงานอื่น 28,103,900 
 

 

การให้บริการด้านการฝึกอบรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตาม
สัญญา 

๑ โครงการหลักสตูรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่น
ที่ 4 

ต.ค. 59-ก.ย. 60 Public Course 6,360,000 

2 โครงการหลักสตูรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ
และสังคมอย่างยั่งยืน 

พ.ย. 59-มิ.ย. 60 Public Course 8,740,000 

3 โครงการหลักสตูรผู้ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั ส าหรับนักบริหารระดับกลาง รุ่นท่ี 1 

 ส.ค. 59-พ.ย. 60 Public Course 1,953,000 

4 โครงการหลักสตูรการพัฒนานักบริหารนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส าหรับนักบริหารระดับสูง 
รุ่นที่ 1 

ส.ค. 59-ต.ค. 60 Public Course 700,000 
 

รวมงบประมาณด้านการฝึกอบรม 17,753,000 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ตามระเบียบสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการบริหารการเงิน            
การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๓๓ ก าหนดว่า “ให้สถาบันจัดส่งงบดุล งบการเงิน และบัญชี           
ท าการส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพ่ือท าการสอบบัญชีตาม
กฎหมาย” โดยรายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสถาบันฯ ได้ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองบัญชี จาก นาวาอากาศเอก ดร.ธัชชัย จิตต์แสวง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี ๘๙๔๑ เนื่องจาก  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สถาบันฯ ยังไม่สามารถสรรหาผู้ตรวจสอบภายในได้ทัน ภายในเดือนมีนาคม 2560 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 จึงได้มีมติ
เห็นชอบให้สถาบันฯ จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกมาตรวจสอบบัญชี ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือเป็น
การตรวจสอบ ถ่วงดุล ให้เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงาน ทั้งนี้ งบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ของสถาบัน อยู่ระหว่างรอการสอบบัญชีตามกฎหมายจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
 
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 อัตราค่าบริการในการใช้บริการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มี
การจัดเก็บ ๒ อัตรา คือ 
 ก. อัตราส าหรับหน่วยงานทั่วไป 

   คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ มีมติให้ก าหนดเกณฑ์การ
จัดเก็บค่าบริการวิชาการและเงินบ ารุงการจ่ายค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัยส าหรับ
หน่วยงานภายนอก ต่อมาสถาบันฯ ได้ออกประกาศสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บค่าบริการวิชาการและเงินบ ารุงสถาบัน การจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรม พ.ศ. 2553 เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับสภาพการด้านการตลาดใน
ปัจจุบัน ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2553 ดังนี้ 

๑. การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ และเงินบ ารุงสถาบันฯ 

๑.๑ โครงการศึกษาวิจัย และที่ปรึกษา 
 

งบประมาณ ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน) 
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๙ – ๑๕ % 
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ๘ – ๑๒ % 
มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๗ - ๑๐ % 

แล้วแต่ความเหมาะสมในแตล่ะโครงการ 
 

๑.๒ โครงการฝึกอบรม 

 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ค่าบริการวิชาการ ๑๐ - ๑๕% ของงบประมาณโครงการ โครงการ
ลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ 1.1 ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อ านวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติและ
เสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพ่ือทราบ 
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๒.  การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัย/อบรม 

๒.๑  การจ่ายเงินค่าตอบแทนนักวิจัย หรือท่ีปรึกษาโครงการ/วิทยากร ให้จ่ายได้ดังต่อไปนี้ 
        ๒.๑.๑ นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 
 

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

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

           ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
           ค่าจ้าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 

  
 

      ๒.๑.๒ วิทยากร  อบรม/สัมมนา 
อัตราค่าตอบแทน 

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

 
 
๒.๒  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา 
       ๒.๒.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 

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

         

๒.๒.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศให้ถือ

ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เรื่องอัตราการ
เบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีอาจจะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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๒.๒.๓ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ 
ค่าเลี้ยงรับรอง เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

ค่าจัดท ารายงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
วัสดุใช้ในงานวิจัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 

อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศให้ชัดเจนว่า
เมื่อเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

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

ค่าบ ารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 
ห้องประชุมเล็ก  
ห้องประชุมขนาดกลาง 
ห้องประชุมขนาดใหญ่ 

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

  
ในกรณีที่ก าหนดว่าให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินอัตราที่ก าหนด ให้ผู้อ านวยการสถาบันฯ โดยความ

เห็นชอบคณะกรรมการอ านวยการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู้ก าหนด  
การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ให้ผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นผู้อนุมัติตาม 

ค าเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

 ข. อัตราส าหรับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
     คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ มีมติให้ก าหนดเกณฑ์การ

จัดเก็บค่าบริการวิชาการและการจ่ายค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรมส าหรับ
ส านักงาน ก.พ.ร. ไว้ดังนี้ 

 

๑. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 
๑.๑  การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ 

ในการรับงานวิจัยและที่ปรึกษา สถาบัน จะจัดเก็บเงินค่าบริการวิชาการ ดังนี้ 
 งบประมาณ ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน) 

ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๑๐ – ๑๕% 
มากกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ๘ – ๑๒% 
มากกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ๖ – ๑๐% 

แล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละโครงการ 
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 ๙๓ 
 

 

๑.๒  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง 
           -  นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 

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

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

         -  ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย   ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
         -  ค่าจ้าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 

 

๑.๓  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการวิจัยและที่ปรึกษา 
        ๑.๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ 

 
 

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

  ๑.๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
 การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะในการเดินทางไปต่างประเทศ ให้

ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันส่งเสริมกิจการบ้านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร. เรื่อง อัตรา
การเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และท่ีอาจจะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 

          ๑.๓.๓  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ 
ค่าเลี้ยงรับรอง เบิกจ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ค่าจัดท ารายงาน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
วัสดุใช้ในงานวิจัย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าโครงการ 
อุปกรณ์ใช้ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการวิจัยให้ระบุไว้ในประกาศการเงินให้

ชัดเจนว่าเมื่อเสร็จโครงการแล้วใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป 
ค่าใช้รถสถาบัน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท 

อัตรานี้รวมค่าน้ ามัน ค่าทางด่วน และค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว้น
กรณีไปต่างจังหวัดจะไม่รวมค่าน้ ามันและค่าทางด่วน 

ค่าบ ารุงการใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา 
 ห้องประชุมเล็ก  
 ห้องประชุมขนาดกลาง 
 ห้องประชุมขนาดใหญ่ 

 
 ๑๕ – ๒๐ ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน ๑,๕๐๐ บาท 
 ๔๐ ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน ๒,๐๐๐ บาท 
 ๘๐ ที่นั่ง อัตราค่าบ ารุงต่อวัน ๔,๐๐๐ บาท 
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 ๙๔ 
 

 

๒. โครงการฝึกอบรม 
  ๒.๑  การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ  

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

๑ ค่าบริการวิชาการ ๑๐% ของมูลค่าโครงการ 

๒.๒  การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนและค่าจ้าง 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร 
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

๑ ค่าตอบแทนที่ปรึกษา/ 
ผู้อ านวยการหลักสูตร 

๕๐๐/ช.ม. ๕๐๐/ช.ม. ๕๐๐/ช.ม. 

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

๒.๓  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินการฝึกอบรม 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

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

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

๙ ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
เล็ก) ๑๕ – ๒๐ ที่นั่ง 

๑,๕๐๐/วัน ๑,๕๐๐/วัน ๑,๕๐๐/วัน 

๑๐ ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
ขนาดกลาง) ๔๐ ที่นั่ง 

๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน 

๑๑ ค่าสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช้ห้องประชุม
ขนาดกลาง)  ๘๐ ที่นั่ง 

๔,๐๐๐/วัน ๔,๐๐๐/วัน ๔,๐๐๐/วัน 

๑๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ต่อวัน) 
(กรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด) 

๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ 

๑๓ ค่าอาหาร-อาหารว่าง (อาหารกลางวันและ
อาหารว่าง ๒ ครั้ง) 

๓๘๐-๔๘๐/วัน ๕๐๐-๖๘๐/วัน ๗๐๐-๗๕๐/วัน 
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 ๙๕ 
 

 

ที ่ รายการ 
ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

๑๔ ค่าอาหาร (กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด) 
รวมอาหารเย็น 

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

๑๕ ค่าท่ีพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
(กรณีจัดฝึกอบรมต่างจังหวัด) 

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

๑๖ ค่าเช่ารถบัสรับ-ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
(๔๐ – ๔๕ ที่นั่ง) 

๑๐,๐๐๐/วัน ๑๐,๐๐๐/วัน ๑๕,๐๐๐/วัน 

๓. โครงการลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้อ านวยการสถาบันฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอ านวยการของสถาบันฯ เพ่ือทราบ 
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 ๙๖ 
 

 

ส่วนที่ ๓ 
การรับรองความถูกต้องของรายงาน 

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายงานประจ าปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังใน
ฐานะคณะกรรมการอ านวยการหรือผู้ด ารงต าแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้ อ่ืนส าคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระส าคัญ  
นอกจากนี้  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า 

(๑) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจ าปี ได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของหน่วยงานแล้ว 

(๒) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่า
หน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของหน่วยงานอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 

(๓) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้หน่วยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มี
การปฏิบัติตามระบบดังกล่าว  

ในการนี้   เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรอง       
ความถูกต้องแล้ว  ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางวิภาภรณ์  มานะต่อ หัวหน้าส่วนงานการบัญชีเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อก ากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางวิภาภรณ์  มานะต่อ ก ากับไว้  ข้าพเจ้า
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 
 

ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. เลขาธิการ ก.พ.ร. (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์) ประธานกรรมการ …………………………… 
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ …………………………… 
๓. นายมนัส  แจ่มเวหา กรรมการ …………………………… 
๔. นายนครเขตต์  สุทธปรีดา กรรมการ …………………………… 
๕. ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

(นางกิตติยา  คัมภีร์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
กรรมการและเลขานุการ 

…………………………… 

ผู้รับมอบอ านาจ 
นางวิภาภรณ์  มานะต่อ 

 
หัวหน้าส่วนงานบัญช ี

 
…………………………… 
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  ๙๗ 
 

เอกสารแนบ 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของหน่วยงาน 

1. ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมตามตาราง ดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริ

สัมพันธ์ 
57 -  ปริญญาเอก  

สาขาการวิเคราะห์
นโยบาย การบริหารรัฐกิจ 
และการเมืองเปรียบเทียบ 
 

 ต าแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน): 
1) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๒) ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 
๓) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๔) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๕) รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า 
๖) อาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการ: 
1)  กรรมการ ก.ตร. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2)  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
3)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    

 (ก.พ.อ.) 
4)  กรรมการธรรมาภิบาล บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 
5)  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
6)  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  

จันทรางศุ 
62 ปริญญาโททางกฎหมาย 

(LL.M.)  New York 
University 
เนติบัณฑิต  ส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติ
บัณฑิตยสภา 
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

 กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ 
1) กรรมการกฤษฏีกา 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตศึกษา

จุฬาลงกรณ์ 
4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5) กรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

3. นายมนัส แจ่มเวหา 61 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

 ต าแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน): 
๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
๒) รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพย์สิน 
๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
๔) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง 
๕) รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
๖) ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง 

กรมบัญชีกลาง 
๗) โฆษกกรมบัญชีกลาง  (อดีต) 

 

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ 
๑) กรรมการ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
๒) กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(กระทรวงการคลัง) 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๓) กรรมการการประปานครหลวง (กระทรวงมหาดไทย) 
๔) กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

(กระทรวงการคลัง) 
๕) กรรมการการไฟฟ้านครหลวง 
๖) กรรมการท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
๗) กรรมการบริษัทอีฟอร์แอลเอม จ ากัด (มหาชน) 
๘) กรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

(กระทรวงการคลัง) 
๙) ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล (กระทรวงการคลัง) 

๑๐) กรรมการบริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร) 

๑๑) กรรมการบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็ม.เอฟ.ซี. จ ากัด 
(กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารออมสินถือหุ้นใหญ่) 

๑๒) กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (รัฐวิสาหกิจในก ากับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๓) กรรมการบริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด (กระทรวงกลาโหม) 
๑๔) กรรมการการไฟฟ้านครหลวง (กระทรวงมหาดไทย)  ปัจจุบัน 
๑๕) ประธานกรรมการธนาคารเพ่ือการส่งออกและการน าเข้าแห่ง

ประเทศไทย (กระทรวงการคลัง) 
13) กรรมการบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตเลียม จ ากัด 

(มหาชน) (กระทรวงการคลัง) 
14) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
15) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
16) กรรมการ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
17) กรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
18) กรรมการ กองทุนเพ่ือการศึกษา (กรอ.) 
19) กรรมการ บริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
20) ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
21) ประธานกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
22) ประธานกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ 
23) ประธานกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่ง 

 

4. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา 57 M.B.A., Master of Public 
Administration 
University of Manila, 
Philippines 

 ต าแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน): 
1) รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
๒) ผู้อ านวยการส านักงานเลขาธิการ 

๓) ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. 
 

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ 
๑) อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและ

กรอบการปฏิรูป 
๒) อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิม

ประสิทภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ภายใต้คณะอนุกรรมการ

ส านักงาน ก.พ.ร. 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

๓) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 3:คณะกรรมการ
ขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านระบบราชการกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรมและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

๔) อนุกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน 

๕) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ 

๖) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างส่วนราชการด้านสังคม 

๗) รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
มหาชนและองค์กรรูปแบบอ่ืนในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร
ที่มิใช่ส่วนราชการ 

๘) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๙)  อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
วิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย 

๑๐) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการ
วางระเบียบปฏิบัติงานของส านักงาน ก.พ.ร. 

๑๑) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

๑๒) อนุกรรมการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอน
ภารกิจส่วนราชการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

๑๓) อนุกรรมการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ เกี่ยวกับการถ่ายโอน
ภารกิจของส่วนราชการด้านสังคม 

๑๔) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (คตป.) 

๑๕) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการก าหนด
แนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

๑๖) กรรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาค าขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส่วนราชการ
และจังหวัด 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๑๗) กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการ

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
๑๘) กรรมการ คณะกรรมการก าหนดเปา้หมายและก าลังคนภาครัฐ 
๑๙)  กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างหน่วยงานและ

ระบบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ (ส านักงาน ก.พ.) 
๒๐)  กรรมการ คณะกรรมการอุดมศึกษา 
๒๑)  อนุกรรมการ ใน อ.ก.ร. ระบบงานและอัตราก าลัง 
๒๒)  อนุกรรมการ ใน อ.ก.ร. เฉพาะกิจปรับปรุงโครงสร้าง

ราชการสังกัดรัฐสภา 
๒๓) อนุกรรมการ ใน อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับระบบราชการ 
๒๔) อนุกรรมการ ใน อ.ก.อ.ศ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา 
๒๕) คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสม

ของค่าตอบแทนผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐใน
ภาพรวมทั้งหมด 

๒๖) คณะกรรมการสรรหากรรมการภาคเอกชนและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 

๒๗) กรรมการและเลขานุการด าเนินการสรรหาผู้อ านวยการ
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     85 
 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน่วยบริการ
รูปแบบ พิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) 

๒๘) อ.ก.พ. และเลขานุการใน อ.ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. 
๒๙) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติ

หน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
๓๐) อนุกรรมการ อ.ก.พ. ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
๓๑) กรรมการในคณะกรรมการก าหนดต าแหน่งระดับสูง ของทุก

กระทรวง (20 กระทรวง) 
๓๒) กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ 

ของทุกกระทรวง (20 กระทรวง) 
๓๓) คณะกรรมการปรับปรุงระบบงานของสถาบันส่งเสริมการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหน่วยบริการรูปแบบ พิเศษ 
(Service Delivery Unit : SDU) 

๓๔) คณะกรรมการบริหารสมาคมข้าราชการพลเรือน 

5. นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์ ๖๒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒๕๑๘-๒๕๑๙ ครุศาสตร์
มหาบัณฑิต  
สายวิชา สถิติการศึกษา 
Hofstra University       

 
 
 

๑๖ พ.ย. 
๕๕ 

ถึง 30 
มิ.ย. 60 

ต าแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน) : 
 1)  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
2)  ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร. 
3) รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
 

สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
ปี ๒๕๒๖ Master of 
Business 
Administration (M.B.A) 

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ 
๑)  อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒)  อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ 
๓) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาและการส่งเสริมการบริหารราชการแบบ

มีส่วนร่วม 
๔)  อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ 
๕)  อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น 
๖)  อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน

และลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๗)  อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม ่

๘)  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  (ค.ต.ป.) 
๙)  อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ 
๑๐)  คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม

จังหวัดแบบบูรณาการ ( ก.น.จ.) 
๑๑)  อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๑๒)  อ.ก.ร.  สรรหา พัฒนา ส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการรัฐสภา 
๑๓)  คณะอนุกรรมการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน 
๑๔)  คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนานักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
๑๕)  คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ

ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่มใหม่ 
๑๖)  คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วม

โครงการนักพัฒนาบริหารเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
๑๗)  คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และ

จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด้านการ
การบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน 

๑๘)  คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และ
จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด้าน
บริหารจัดการภาครัฐส่วนภูมิภาค 

๑๙)  คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และ
จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด้านการ
บริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ 

๒๐)  คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และ
จัดสรรนักบริหารการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติราชการด้าน
การบริหรจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
6. นางกิตติยา  คัมภีร์ 61 - Master of Public 

Administration , 
University of 
Canberra, Australia 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

อบรมหลักสูตร  
- The Columbia Senior 
Executive ณ 
Columbia University, 
New York, USA 

- Executive 
Development 
Program (EDP) ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(โครงการฝึกอบรมระยะ
สั้น ณ ต่างประเทศ 
Kellogg School of 
Management, 

1 มิ.ย. 
60 
 ถึง 

ปัจจุบัน 

ต าแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน): 
1) ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี          

ส านักงาน ก.พ.ร. 
2) ที่ปรึกษาส านักงาน ก.พ.ร.  

(ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งเสริมธรรมาภิบาล) 
3)  รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
3)  ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ทรงคุณวุฒิ) 
4)  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
5)  โฆษกส านักงาน ก.พ.ร. 
6) ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของส านักงาน ก.พ.ร. 
 
กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ 
๑) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการ 
๒) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบการเงินและงบประมาณ 
๓) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

ด้านสังคม 
๔) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ

ด้านเศรษฐกิจ 
๕)  อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ

ด้านสังคม   
 

สถาบันส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. 
 
ส านักงาน ก.พ.ร. 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
Northwestern 
University,  Illinois, 
Chicago, USA) 

- Certified 
Management 
Consultant Assessor 
จาก Institute of 
Management 
Consultancy, UK   

๖) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการด้าน
เศรษฐกิจ 

๗) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
๘) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 
๙) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบุคคลและค่าตอบแทน 
๑๐) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ 
๑๑)  อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารงานของกลุ่มภารกิจ 
๑๒) คณะอนุกรรมการตรวจสอบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ

การเกษตร (องค์การมหาชน) 
๑๓) คณะอนุกรรมการอ านวยการประสานการขับเคลื่อนและติดตาม

ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. 

๑๔) คณะอนุกรรมการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบ กองบัญชาการ
ศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑๕) คณะอนุกรรมการออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบข้าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน เพ่ือแต่งตั้งเลื่อนชั้น เป็นข้าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๒ กองบัญชาการศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑๖) คณะอนุกรรมการข้าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) 
๑๗) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๑๘) คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณา

การ เรื่อง การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ ส านักงาน ป.ป.ช. 

๑๙) คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันด ารง
ราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

๒๐) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านักงานอัยการสูงสุด 
๒๑) อ่ืนๆ 

- เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ “Public 
Sector Development Initiatives: Thailand Experiences” 
ให้กับคณะศึกษาดูงานจากประเทศต่างๆ เช่น อินโดนีเซีย ภูฎาน  
ศรีลังกา บังคลาเทศ พม่า เป็นต้น 
 

การเข้าร่วมประชุมด้านวิชาการระดับประเทศ 
๑) เป็นผู้แทนประเทศไทยในการเป็น Panelist ในการประชุม ประชุม 

The ๒nd  ASIAN Public Governance Forum on Public 
Innovation: Enhancing Capacities for Change and 
Innovative in Government, ๙ -๑๐ September ๒๐๑๕ ณ 
ประเทศเวียดนาม   

๒) เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม International 
Conference on “A New Dimension of Reform in Asia: 
Commonality, Diversity & Policy Implications” ๒๗ June 
๒๐๑๔, Yangon, MYANMAR 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๓) เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมชี้แจงในการประชุม The ๗th 

Multi-Country Study Mission on Public Governance 
Seoul, ๓๐ October – ๑ November ๒๐๑๒ ณ กรุงโซล 
ประเทศเกาหลี 

 
หมายเหตุ (๑)  ให้ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ช่ือคณะและสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เช่น การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)) 
   (๒) ให้ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 

  (3) นางสุพรรณี ไพรัชเวทย์  กรรมการและเลขานุการ  ได้ครบวาระด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบนัฯ  เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560  และคณะกรรมการอ านวยการฯ มีค าสั่งแต่งตั้งนางกิตติยา คัมภีร์ 
เป็นผู้อ านวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 1มิถุนายน 2560
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ภาคผนวก 
รายงานงบการเงิน 
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 ภาคผนวก  ๑ 
 

หมายเหตุ
2560 2559 2558

       สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 124,761,388.99       79,564,014.80      82,082,516.21      

ลูกหน้ี 5 21,010,958.19         7,881,665.72        22,490,376.13      

รายไดค้า้งรับ 7,218,360.00           5,088,603.00        16,355,745.67      

วสัดุคงเหลือ 6 366,362.82              419,620.65           501,731.50           

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 4,469,857.89           1,714,100.00        1,927,297.85        

       รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 157,826,927.89       94,668,004.17      123,357,667.36    

       สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ 7 1,156,798.48           1,030,008.46        1,022,285.83        

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสุทธิ 2.00                         2.00                      11,840.99             

       รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,156,800.48           1,030,010.46        1,034,126.82        

158,983,728.37       95,698,014.63      124,391,794.18    

หนี้สิน
       หนี้สินหมุนเวียน

เจา้หน้ี 14,510,824.28         4,739,187.53        11,460,106.77      

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 47,608,189.28         14,210,277.73      25,354,607.70      

รายไดรั้บล่วงหน้า 20,223,521.25         10,396,324.68      20,703,781.01      

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,359,290.92           386,224.67           1,833,476.67        

รวมหนี้สินหมุนเวียน 83,701,825.73         29,732,014.61      59,351,972.15      

รวมหนี้สิน 83,701,825.73 29,732,014.61      59,351,972.15      

สินทรัพย์สุทธิ 75,281,902.64 65,966,000.02 65,039,822.03

 - ร่าง -

รวมสินทรัพย์

ณ วันที ่ 30  กนัยายน  2560, 2559 และ 2558
งบแสดงฐานะการเงิน

            สถาบันส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี ส านักงาน ก.พ.ร.

หน่วย : บาท

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงนิถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ภาคผนวก  ๒ 
 

หมายเหตุ
2560 2559 2558

สินทรัพย์สุทธิ
       ทุน -                           -                        -                        

รายไดสู้ง (ต ่า) กวา่คา่ใชจ่้ายสะสมยกมา 65,966,000.02         65,039,822.03 45,346,371.18

(1,221,624.23) (1,378,522.06) (9,282,141.75)

รายไดสู้ง (ต ่า) กวา่คา่ใชจ่้ายสุทธิ 10,537,526.85 2,304,700.05 28,975,592.60

       รายได้สูง (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 75,281,902.64         65,966,000.02 65,039,822.03      

จดัสรรแลว้ 8 24,000,000.00         -                        -                        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 51,281,902.64         65,966,000.02 -                        

       ก าไร/ขาดทุนที่ยงัไม่เกดิขึน้ของเงนิลงทุน -                           -                        -                        

รวมสินทรัพย์สุทธิ 75,281,902.64 65,966,000.02 65,039,822.03

0.00

68,981,902.64

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ณ วันที ่ 30  กนัยายน  2560, 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท

หกั การปรับปรุงรายการและผลสะสมจากการ

แกไ้ขขอ้ผิดพลาด

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

            สถาบันส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี ส านักงาน ก.พ.ร.
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 ภาคผนวก  ๓ 
 

หมายเหตุ
2560 2559 2558

รายได้จากการด าเนินงาน

รายได้จากแหล่งอ่ืน

รายไดจ้ากการให้บริการ 167,135,396.75 144,057,741.00 175,781,026.67

รายไดด้อกเบ้ีย 971,712.24              1,086,933.89 734,369.63

รายไดอ่ื้น 375,300.75              195,985.89         606,378.29          

รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน 168,482,409.74 145,340,660.78 177,121,774.59

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 168,482,409.74 145,340,660.78 177,121,774.59

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 9

คา่ใชจ่้ายบคุลากร 9,851,089.57           8,503,055.18      7,036,673.89       

คา่ใชจ่้ายดา้นการฝึกอบรม 143,977,300.00 127,837,076.37 137,105,801.75

คา่ใชจ่้ายในการเดินทาง 7,490.00                  6,870.00             6,034.00              

คา่ใชส้อยและคา่วสัดุ 1,367,815.14 1,433,627.45 848,208.56

คา่สาธารณูปโภค 84,686.04 115,092.53 145,906.17

คา่ใชส้อยอ่ืน 2,213,536.76           1,912,285.83      1,328,391.77       

คา่เส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 217,664.19              242,812.42         268,017.18          

คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                           11,838.99           23,236.34            

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 157,719,581.70       140,062,658.77  146,762,269.66   

รายได้สูง (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 10,762,828.04 5,278,002.01 30,359,504.93

รายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกดิจากการด าเนินงาน

10 (225,301.19) (2,841,424.61) (1,383,912.33)

                             -   (131,877.35) -                       
รวมรายได้/(ค่าใช้จ่าย)ที่ไม่เกดิจากการด าเนินงาน (225,301.19) (2,973,301.96) (1,383,912.33)

รายได้สูง (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 10,537,526.85 2,304,700.05 28,975,592.60

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ

              สถาบันส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี ส านักงาน ก.พ.ร.

คา่ใชจ่้ายในการจดักิจกรรมโดยใชเ้งินรายได้

สูงกวา่คา่ใชจ่้ายสะสมตามมติคณะกรรมการ

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงนิถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที ่ 30  กนัยายน  2560, 2559 และ 2558

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

คา่ใชจ่้ายท่ีไม่เกิดจากการด าเนินงาน (บริจาคสินทรัพย)์
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 ภาคผนวก  ๔ 
 

2560 2559 2558
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

รายไดสู้ง/(ต ่า)กว่าค่าใชจ่้ายจากกิจกรรมตามปกติ 10,537,526.85    2,304,700.05       28,975,592.60      

ปรับกระทบยอดเป็นกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 359,671.38         397,047.66          390,553.50           

บริจาคสินทรัพยใ์หห้น่วยงานภาครัฐ -                      131,877.35          -                        

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ค่าเส่ือมราคา) -                      -                       (346,014.34)          

รายรับสูงกว่ารายจ่ายจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 10,897,198.23    2,833,625.06       29,020,131.76      

ในสินทรัพยด์ าเนินงาน หน้ีสินด าเนินงาน และส่วนของทุน

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ี (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (13,129,292.47)   14,608,710.41     (7,386,492.07)       

รายไดค้า้งรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,129,757.00)     11,267,142.67     8,803,590.99        

วสัดุคงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 53,257.83           (49,749.50)           34,463.56             

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,755,757.89)     213,197.85          (539,267.29)          

หน้ีสินด าเนินงานและส่วนของทุนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 9,771,636.75      (6,720,919.24)      2,184,970.75        

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 33,397,911.55    (11,144,329.97)    9,442,350.28        

รายไดรั้บล่วงหนา้ เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 9,827,196.57      (10,307,456.33)    (3,492,422.33)       

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 973,066.25         (1,447,252.00)      (217,056.00)          

การปรับปรุงรายการปีก่อน (ค่าใชจ่้ายปีก่อนบนัทึกเกิน) 6,200.00             -                       -                        

การปรับปรุงรายการปีก่อน(หน้ีสินหรือภาระผูกพนัท่ีอาจจะเกิดข้ึน) (1,445,878.02)     -                       (9,489,731.62)       

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ค่าใชจ่้ายปีก่อนบนัทึกเกิน) 427,259.41         -                       -                        

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (รายไดปี้ก่อนบนัทึก ขาด (เกิน) ) -                      -                       255,020.00           

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ค่าใชจ่้ายปีก่อนไดรั้บคืน) -                      -                       31,026.61             

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ค่าใชจ่้ายปีก่อนบนัทึกขาด) (209,205.62)        (1,378,522.06)      (92,498.35)            

รวม 34,786,637.36    (4,959,178.17)      (466,045.47)          

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 45,683,835.59    (2,125,553.11)      28,554,086.29      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

อาคารและอุปกรณ์สุทธิ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (486,461.40)        (392,948.30)         (560,652.22)          

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด (ลดครุภณัฑต์  ่ากว่าเกณฑ์) -                      -                       388,672.12           

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน (486,461.40)        (392,948.30)         (171,980.10)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 45,197,374.19    (2,518,501.41)      28,382,106.19      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นงวด 79,564,014.80    82,082,516.21     53,700,410.02      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายงวด 124,761,388.99  79,564,014.80     82,082,516.21      

               สถาบันส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี ส านักงาน ก.พ.ร.
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที ่ 30  กนัยายน  2560, 2559 และ 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงนิถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้

หน่วย : บาท
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   ภาคผนวก ๕ 

 

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง/(ต า่)กว่า

ค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอ่ืน

ของสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2557 -                          45,346,371.18         -                          45,346,371.18         

การปรับปรุงรายการปีก่อน(หน้ีสินหรือภาระผกูพนัท่ีอาจจะเกิดข้ึน) -                          (9,489,731.62) -                          (9,489,731.62)

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดปีก่อน -                          207,589.87              -                          207,589.87              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2557 -                          36,064,229.43         -                          36,064,229.43         

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับปี 2558

การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ทนุเพ่ิม/ลด -                          -                          -                          -                          

รายไดสู้ง/(ต ่า) กวา่คา่ใชจ่้ายส าหรับงวด -                          28,975,592.60         -                          28,975,592.60         

ก าไร/ขาดทนุจากการปรับมูลคา่เงินลงทนุ -                          -                          -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558 -                          65,039,822.03         -                          65,039,822.03         

              สถาบันส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี ส านักงาน ก.พ.ร.

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที ่ 30  กนัยายน  2560, 2559 และ 2558

หน่วย : บาท



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

   ภาคผนวก ๖ 

 

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง/(ต า่)กว่า

ค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอ่ืน

ของสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558 -                          65,039,822.03         -                          65,039,822.03         

การปรับปรุงรายการปีก่อน(หน้ีสินหรือภาระผกูพนัท่ีอาจจะเกิดข้ึน)

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดปีก่อน -                          (1,378,522.06) -                          (1,378,522.06)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2558 -                          63,661,299.97         -                          63,661,299.97         

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับปี 2559

การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ทนุเพ่ิม/ลด -                          -                          -                          -                          

รายไดสู้ง/(ต ่า) กวา่คา่ใชจ่้ายส าหรับงวด -                          2,304,700.05           -                          2,304,700.05           

ก าไร/ขาดทนุจากการปรับมูลคา่เงินลงทนุ -                          -                          -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2559 -                          65,966,000.02         -                          65,966,000.02         

              สถาบันส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี ส านักงาน ก.พ.ร.

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที ่ 30  กนัยายน  2560, 2559 และ 2558

หน่วย : บาท



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

   ภาคผนวก ๗ 

 

หมายเหตุ ทุน
รายได้สูง/(ต า่)กว่า

ค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอ่ืน

ของสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์

สุทธิ/ส่วนทุน

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2559 -                          65,966,000.02         -                          65,966,000.02         

การปรับปรุงรายการปีก่อน (1,439,678.02)

ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดปีก่อน 218,053.79 (1,378,522.06)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2559 -                          64,744,375.79         -                          64,744,375.79         

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส าหรับปี 2560

การเปล่ียนแปลงท่ีท าให้ทนุเพ่ิม/ลด -                          -                          -                          -                          

รายไดสู้ง/(ต ่า) กวา่คา่ใชจ่้ายส าหรับงวด -                          10,537,526.85         -                          10,537,526.85         

ก าไร/ขาดทนุจากการปรับมูลคา่เงินลงทนุ -                          -                          -                          -                          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2560 -                          75,281,902.64         -                          75,281,902.64         

#REF!

              สถาบันส่งเสริมการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี ส านักงาน ก.พ.ร.

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ส าหรับปี  ส้ินสุดวันที ่ 30  กนัยายน  2560, 2559 และ 2558

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงนิถือเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงนินี้



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ภาคผนวก 8 
 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ภาคผนวก ๙ 
 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ภาคผนวก ๑๐ 
 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ภาคผนวก ๑๑ 
 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ภาคผนวก ๑๒ 
 

หมายเหตุที ่4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด

เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ณ วนัท่ี 30  กนัยายน  ประกอบดว้ย

2560 2559 2558

เงินฝากออมทรัพย์ 58,950,313.75   26,945,995.49 65,350,960.17 

เงินฝากประจ า 65,801,075.24   52,608,019.31 16,721,556.04 

เงินฝากเดินสะพดั 10,000.00           10,000.00         10,000.00         

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 124,761,388.99 79,564,014.80 82,082,516.21 

หมายเหตุที ่5 ลูกหนี้
ลูกหน้ี  ณ  วนัท่ี 30  กนัยายน ประกอบดว้ย

2560 2559 2558

ลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ 16,356,064.00   4,234,265.00   17,098,303.90 
ลูกหน้ีเงินมดัจ าประกนัสญัญา -                        -                     236,128.00      
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงาน 4,654,894.19      3,642,326.61   5,153,954.23   
ลูกหน้ีอ่ืน -                        5,074.11           1,990.00           

รวมลูกหน้ี 21,010,958.19   7,881,665.72   22,490,376.13 

หมายเหตุที ่6 วัสดุคงเหลือ
ยอดวสัดุคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มียอดลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวนเงิน 82,110.85 บาท

ไดแ้สดงรายการไวใ้นงบกระแสเงินสด รวมอยูใ่นรายการบริจากสินทรัพยใ์หห้น่วยงานภาครัฐ จ  านวนเงิน 131,860.35 บาท และรายการ

วสัดุคงเหลือเพ่ิมข้ึน จ านวนเงิน 49,749.50 บาท
ยอดวสัดุคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มียอดลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนเงิน

53,257.83 บาท ไดแ้สดงรายการไวใ้นงบกระแสเงินสด รวมอยูใ่นรายการวสัดุคงเหลือลดลง

หน่วย : บาท

 - 5 -

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

               สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ส านกังาน ก.พ.ร.

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2560, 2559 และ 2558

หน่วย : บาท

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ภาคผนวก ๑๓ 
 

หมายเหตุที ่7 อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
หน่วย : บาท

เปล่ียนแปลงระหว่างงวด เปล่ียนแปลงระหว่างงวด

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
สินทรัพย์

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 128,400.00      162,415.30      290,815.30         -                     290,815.30      
ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,434,323.00  (394,732.50) 1,039,590.50      205,300.60 1,244,891.10   
ครุภณัฑง์านบา้นและงานครัว 64,131.30        0.00 64,131.30           -                     64,131.30         
คุรภณัฑส์ านกังาน 562,565.60      57,298.50 619,864.10         19,035.30 638,899.40      
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 1,037,339.89  (21,944.20) 1,015,395.69      262,125.50 1,277,521.19   
ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 457,002.35      (110,798.50) 346,203.85         0.00 346,203.85      
ครุภณัฑก์ารศึกษา 32,421.00        -                    32,421.00           -                     32,421.00         
ครุภณัฑกี์ฬา 264,000.00      -                    264,000.00         -                     264,000.00      

รวม 3,980,183.14  (307,761.40) 3,672,421.74      486,461.40 4,158,883.14   
ค่าเส่ือมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 128,400.00      44,996.32        173,396.32         52,138.60         225,534.92      
ครุภณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ 1,162,582.48  (329,181.87) 833,400.61         91,059.06 924,459.67      
ครุภณัฑง์านบา้นและงานครัว 60,341.94        2,550.78 62,892.72           1,232.58 64,125.30         
คุรภณัฑส์ านกังาน 404,862.47      40,190.90 445,053.37         39,935.12 484,988.49      
ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 797,483.24      (59,972.83) 737,510.41         91,430.77 828,941.18      
ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 315,137.48      (66,983.00) 248,154.48         31,104.16 279,258.64      
ครุภณัฑก์ารศึกษา 32,415.00        -                    32,415.00           -                     32,415.00         
ครุภณัฑกี์ฬา 56,674.70        52,915.67        109,590.37         52,771.09         162,361.46      

รวม 2,957,897.31  (315,484.03) 2,642,413.28      359,671.38 3,002,084.66   
อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 1,022,285.83  1,030,008.46      1,156,798.48   
ค่าเส่ือมราคาประจ าปี 367,317.16      385,208.67         359,671.38      

การแสดงรายการค่าเส่ือมราคาประจ าปีในงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ไดแ้สดงเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนเงิน 217,664.19 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนเงิน 242,812.42 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ านวนเงิน 268,017.18 และแสดงเป็นค่าใชจ่้ายท่ีไมเ่กิดจากการด าเนินงานรวมอยูใ่นรายการค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมโดยใชเ้งินรายได้
สูงกวา่ค่าใชจ่้ายสะสมตามมติคณะกรรมการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนเงิน 142,007.19 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จ านวนเงิน
 142,396.25 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ านวนเงิน 99,299.98 บาท

               สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ส านกังาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2560, 2559 และ 2558

 - 6 -

ยอดคงเหลือ 
ณวนัที่    ก ย   9

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่    ก ย  60

ยอดคงเหลือ 
ณวนัที่    ก ย   8

 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ภาคผนวก ๑๔ 
 

หมายเหตุที ่8 รายได้สูง (ต า่) กว่าค่าใช้จ่ายสะสมจัดสรรแล้ว 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบนัฯ คร้ังท่ี 1/2560 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2560 ไดเ้ห็นชอบการสนบัสนุนเงิน

เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายการปรับปรุงพ้ืนท่ีของ ส านกังาน ก.พ.ร. เพ่ือจดัท าเป็นหอ้งประชุมของส านกังาน ก.พ.ร. โดยใชเ้งินทุนสะสม และ

ในการประชุมคร้ังท่ี 5/2560 เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 ไดเ้ห็นชอบใหส้ถาบนัฯ จดัท าโครงการพฒันาส านกังาน ก.พ.ร. สู่ระบบดิทลั ใหก้บั

ส านกังาน ก.พ.ร. โดยมีแผนด าเนินงานระยะยาว 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563) โดยใชเ้งินทุนสะสม ดงันั้น สถาบนัฯ จึงไดแ้สดงรายการรายไดสู้ง

 (ต ่า) กวา่ค่าใชจ่้ายสะสมจดัสรรแลว้ ซ่ึงเป็นขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ประกอบดว้ย

2560 2559 2558

4,000,000.00      
-                     -                     

 - ส ารองการจดัท าโครงการพฒันาส านกังาน ก.พ.ร. สู่ระบบดิจิทลั 20,000,000.00   -                     -                     
24,000,000.00   -                     -                     

หมายเหตุที ่9 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ค่าใชจ่้ายจากการด าเนินงาน ประเภทค่าใชจ่้ายบุคลากรไดร้วมรายการจ่ายเงินรางวลัไวใ้นค่าใชจ่้ายบุคลากร ซ่ึงเป็นการจดัสรร
เงินรางวลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีมีการอนุมติัการจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวนเงิน 826,207.66 บาท ตามมติท่ีประชุม
คณะกรรมการอ านวยการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบใหจ้ดัสรรเงินรางวลั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในการประชุม คร้ังท่ี 2/2560
เม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

หมายเหตุที ่10 ค่าใช้จ่ายในการจัดกจิกรรมโดยใช้เงินรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมตามมติคณะกรรมการ

ค่าใชจ่้ายในการจดักิจกรรมโดยใชเ้งินรายไดสู้งกวา่ค่าใชจ่้ายสะสมตามมติคณะกรรมการ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

ประกอบดว้ย

2560 2559 2558
ค่าใชจ่้ายบุคลากร -                        196,781.36       -                     

ค่าใชจ่้ายดา้นการฝึกอบรม 83,294.00           -                     683,962.50      

ค่าใชส้อยและค่าวสัดุ -                        2,502,247.00   600,649.85      

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 142,007.19         142,396.25       99,299.98         

225,301.19         2,841,424.61   1,383,912.33   

หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2560, 2559 และ 2558

หน่วย : บาท

หน่วย : บาท

 - 7 -

               สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ส านกังาน ก.พ.ร.

 - ส ารองการสนบัสนุนเงินเพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการปรับปรุงพ้ืนท่ี
    ของส านกังาน ก.พ.ร. เพ่ือจดัท าเป็นหอ้งประชุม

รวมค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโดยใช้เงนิรายได้สูงกว่า

ค่าใช้จ่ายสะสมตามมตคิณะกรรมการ

รวม

 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

 

 ภาคผนวก ๑๕ 
 

 

หมายเหตุที ่11 หนีสิ้นหรือภาระผูกพนัทีอ่าจจะเกดิขึน้

ณ วนัท่ี 30  กนัยายน  พ.ศ. 2559  สถาบนัฯ อยูร่ะหวา่งการพิจารณารายจ่ายซ่ึงเกิดจากการด าเนินงานโครงการปี 2559 ในส่วนท่ี
น ามาขอเบิกจ่ายในปี 2560 จ านวน 1,700,000.00 บาท (รายจ่ายโครงการ ปี 2559 ท่ีเกิดจากลูกหน้ีเงินยืมนอกงบประมาณ) ซ่ึงผลการ
พิจารณายงัไมไ่ดข้อ้สรุป ณ วนัท่ีออกงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสถาบนัฯ ไดอ้นุมติัรายการดงักล่าวในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 โดยมีรายจ่ายเป็นจ านวนเงิน 1,445,878.02 บาท จึงไดแ้สดงเป็นรายการปรับปรุงรายไดสู้ง (ต ่า) กวา่ค่าใชจ่้ายสะสมยกมา 
ในงบการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมายเหตุที ่12 การขอยกเว้นการเสียภาษมูีลค่าเพิม่ของสถาบันฯ

คณะกรรมการอ านวยการสถาบนัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2558 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558  ไดมี้มติใหข้อความร่วมมือ
ใหก้รมสรรพากรด าเนินการแกไ้ขความในขอ้ 3 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกบัภาษีมลูค่าเพ่ิม (ฉบบัท่ี 171) เร่ืองก าหนดสาขา
และลกัษณะการประกอบกิจการ การใหบ้ริการวิจยั หรือการใหบ้ริการทางวิชาการ ตามมาตรา 81 (1) (ฎ) แห่งประมวลรัษฎากร โดยเพ่ิม
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษไวใ้นขอ้ 3 ของประกาศฯ และใหมี้ผลยอ้นหลงัไปถึงวนัท่ีแปลงสภาพเป็นตน้ไป เพ่ือใหส้ถาบนัฯ  สามารถ
แกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสียภาษีมลูค่าเพ่ิมได ้ทั้งน้ี  เห็นควรมอบหมายใหส้ถาบนัฯ น าความเห็นของคณะกรรมการฯ เสนอส านกังาน
ก.พ.ร. เพ่ือส านกังาน ก.พ.ร. จะไดน้ าเร่ืองดงักล่าวเสนอ ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาต่อไป ซ่ึงคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ไดพิ้จารณาและด าเนินการตามมติดงักล่าวขา้งตน้เรียบร้อยแลว้ ขณะน้ียงัอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของกรมสรรพากร โดยคาดวา่แนวโนม้
ผลการพิจารณาของกรมสรรพากรจะใหค้วามร่วมมือในการแกไ้ขประกาศอธิบดีกรมสรรพากรดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการพฒันาระบบ-
ราชการ (ก.พ.ร.) เสนอ

หมายเหตุที ่13 การอนุมตัิงบการเงิน

การแสดงขอ้มลูในงบการเงินยงัไมไ่ดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการอ านวยการสถาบนัฯ และสถาบนัฯ ไดจ้ดัท ารูปแบบ

งบการเงินดงักล่าว เพ่ือใชป้ระกอบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เท่านั้น
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               สถาบนัส่งเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ส านกังาน ก.พ.ร.
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่อ)

ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2560, 2559 และ 2558

 


