
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หน้า 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป 1 
   
ส่วนที่ 2 สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 5 
 1)   ลักษณะการประกอบการ 6 
 2)   การวิจัยและพัฒนา 32 
 3)   การส ารวจความพึงพอใจ 38 
 4)   โครงการในอนาคต 51 
 5)   การจัดการ 53 
 6)   การควบคุมภายใน 73 
 7)   ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 75 
   
ส่วนที่ 3 การรับรองความถูกต้องของรายงาน 92 
   
เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของหน่วยงาน 93 
   
ภาคผนวก  รายงานงบการเงิน 104 
 รายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ภาคผนวก   1-28 

สารบัญ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

๑ 
 

 

 

 

สว่นที่ ๑ ขอ้มลูสรปุ                                
 

 

 
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร. ด าเนินงานมาสูํปีที่ ๑4 นับแตํวัน
จัดตั้งและแปลงสภาพเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ 
(SDU) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
สํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนา
ข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ รวมถึงสํงเสริมความ
รํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงาน
ภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือเสริมสร๎างการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี ตลอดจนให๎บริการวิจัย บริการทาง
วิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษา เพ่ือเสริมสร๎างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังคงมุํง
สํงเสริมให๎หนํวยงานภาครัฐ และเอกชนมีการพัฒนา
ภายใต๎หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี  ๑๐ หลัก ได๎แกํ  หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
หลักประสิทธิภาพ/คุ๎มคํา (Efficiency/Value for money) 
หลักความเสมอภาค (Equity) หลักมุํงเน๎นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) หลักการตรวจสอบได๎/ความ
รับผิดชอบ (Accountability) หลักเปิดเผย/โปรํงใส 
(Transparency) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
หลักการมีสํวนรํวม (Participation) และหลักนิติธรรม 
(Rule of Law)  ผํานการให๎บริการทางวิชาการ ด๎านฝึกอบรม 
วิจัยและให๎ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ผํานมา 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ทั้งนี้  การให๎บริการและการบริหารจัดการ

องค์กรของสถาบันฯ ได๎น าหลักการบริหารกิจการ
บ๎ าน เมื อ งที่ ดี  ( หลั กธ รรมาภิ บาล )  มาปฏิบั ติ           
ซึ่งกํอให๎เกิดกลไก และกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการ
อยํางเป็นระบบ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน คลํองตัว 
ทันตํอสถานการณ์ โปรํงใส และตรวจสอบได๎ โดยมุํง
สร๎างสรรค์ประโยชน์สํวนรวม สํงผลให๎การด าเนินงาน
ของสถาบันฯ ได๎รับการยอมรับจากผู๎ใช๎บริการด๎าน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในฐานะที่ปรึกษาไทย 
ระดับ 1 ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังอยําง
ถูกต๎อง ท าให๎สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
องค์กรได๎อยํางครบถ๎วน ส าหรับการให๎บริการงานด๎าน
วิชาการให๎กับส านักงาน ก.พ.ร.  สถาบันฯ ได๎มีการเชื่อมโยง
เปูาหมายของสถาบันฯ กับเปูาหมายของส านักงาน ก.พ.ร.      
ตามประเด็นยุทธศาสตร์   ในทุกมิติ  ได๎แกํ  มิติ       
ด๎านการพัฒนาองค์กร มิติด๎านกระบวนการภายใน      
มิติด๎านคุณภาพ และมิติด๎านประสิทธิผลเพ่ือให๎
สอดคล๎องกับทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน 
ก.พ.ร. ซึ่งจะน าไปสูํผลลัพธ์ที่สามารถแสดงทิศทาง 
และการเชื่อมโยงเปูาหมายตําง  ๆ ของสถาบันในแตํ
ละด๎านได๎อยํางเป็นรูปธรรม รวมทั้งถํายทอดกลยุทธ์
ไปสูํบุคลากรของสถาบันให๎มีความเข๎าใจและน าไป
ปฏิบัติรํวมกันให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ได๎อยํางแท๎จริง 
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การด าเนินงานในปี ๒๕๖1 ที่ผํานมา สถาบันฯ 
ได๎ให๎บริการฝึกอบรม วิจัยบริการทางวิชาการและให๎
ค าปรึกษาแกํหนํวยงานตําง ๆ หลากหลายหนํวยงาน 
โดยเฉพาะโครงการที่ สถาบันฯ ได๎ ให๎บริการแกํ
ส านั กงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.)  ซึ่งเป็นหนํวยงานหลัก ในฐานะ
เป็นสํ วนราชการเจ๎ าสั งกัด  มี จ านวนทั้ งสิ้ น 19  
โครงการ เชํ น โครงการพัฒนานั กบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) รุํนที่ 10 - 12  โครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มี
ขีดสมรรถนะสูง โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ขององค์การมหาชน โครงการประเมินผลสํวนราชการ
และจังหวัด โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการ
ให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ              
การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
โครงการปรับปรุงงานบริการของหนํวยงานของรัฐตามคูํมือ
ส าหรับประชาชน โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการเพ่ือการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี โครงการควบคุมยกระดับคุณภาพและ
เผยแพรํข๎อมูลส าหรับประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยง
งานบริการผํานระบบสารสนเทศ โครงการยกระดับ
การพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) โครงการ
ยกระดับการให๎บริการภาครัฐ โครงการตรวจประเมิน
เพ่ือพิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ
แบบมสีํวนรํวม ประจ าปี พ.ศ. 2561 เป็นต๎น 

นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังให๎บริการแกํหนํวยงาน
อ่ืน ๆ อีกหลายหนํวยงาน มากกวํา ๑๐ โครงการ เชํน 
โครงการฝึกอบรมสัมมนาการก ากับดูแลการด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public  Sector 
Management Quality Award : PMQA)  ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การ ส าหรับ
กองทัพเรือ  

 
 
 
 

 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมคุ๎มครองสิทธิและ
เสรีภาพเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2560 
กรมค๎ุมครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โครงการ
จ๎างส ารวจข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูลและสังเคราะห์ข๎อมูล
เพ่ือประเมินคุณธรรมและ ความโปรํงใสในการด าเนินงาน
ของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency  

Assessment  :   ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม  
การทุจริตแหํงชาติ  โครงการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของโครงการและการตอบสนองตํอ
เปูาหมายกลยุทธ์ (การเตรียมความพร๎อมการตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  องค์การ
บริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน (องค์การมหาชน) โครงการจัดจ๎างที่ปรึกษาจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โครงการ
เสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITA ของส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ 
(ป.ป.ช.)  และโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข๎อ  "Smart 
ONDE Meeting" ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ เป็นต๎น 

นอกจากนี้ ยังมีหนํวยงานตําง ๆ อีกมากมาย   
ที่ได๎เข๎ารํวมโครงการฝึกอบรม (Public Course) ของ
สถาบันฯ ซึ่งสถาบันฯ ได๎พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาให๎
สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
เพ่ือสํงเสริมให๎ผู๎บริหาร พนักงาน ตลอดจนเจ๎าหน๎าที่
ทุกระดับได๎เรียนรู๎และน าไปพัฒนาตนเอง ตลอดจน
พัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลได๎อยํางเป็น
รูปธรรม และเทําทันตํอสถานการณ์ของ โลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ได๎แกํ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ส าหรับนักบริหารระดับสูง        
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ซึ่ ง เป็นหลักสูตรที่มุํ ง เน๎นและสํง เสริมให๎
ผู๎บริหารของหนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชนทั่วไป ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ    
การบริหารประเทศเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
และการก ากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของ
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อพัฒนาการท างาน
และพัฒนาตนเองตํอไป โดยได๎ด าเนินการมาถึง รุํนที่ 5 
และจะเปิดรับสมัครรุํนที่ 6 ในปี ๒๕๖2 ทั้งนี้ ยังมี
หลักสูตรอ่ืน   ๆ อีก ซึ่งสถาบันฯ ได๎ท าการออกแบบ
และพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหมํ ให๎มีความเหมาะสม 
สอดคล๎องกับสภาวการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน 
ได๎แกํ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี เ พ่ือการพัฒนาอยํางยั่ งยืน ส าหรับ      
นักบริหารระดับสูง รุํนที่ 6  โครงการศึกษาอบรม
หลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคม
อยํางยั่งยืน รุํนที่ 2 โครงการศึกษาอบรม “หลักสูตร
ก๎าวสูํองค์การ 4.0  อยํางยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐในยุค Disruptive Technology” 
และโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูํองค์การ 4.0 
อยํางยั่งยืน ด๎วยการบริหารจัดการ Big Data และ
นวัตกรรม"   

จากการประเมินความพึงพอใจของหนํวยงาน    
ต๎นสังกัด ตํอการด าเนินงานของสถาบันฯ   พบวํา 
หนํวยงานต๎นสังกัด มีความพึงพอใจในระดับมาก    
โดยสามารถจ าแนกเป็น ๒ กลุํม คือ (๑) กลุํมผู๎บริหาร
ส านักงาน ก .พ .ร . มีผลประเมินความพึงพอใจ        
ในการด าเนินงานตามนโยบายและการปฏิบัติงาน  
ด๎านคุณภาพการบริการ  ด๎านกระบวนการและ
ขั้นตอนการให๎บริการ และด๎านเจ๎ าหน๎าที่หรือ
บุคลากรที่ให๎บริการ อยูํในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 
3.70, 3.60, 3.45, 3.30 ตามล าดับ  

 

 

 

 

 

ส าหรับการประเมินความพึงพอใจของกลุํม
ข๎าราชการส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) 
พบวํา มีผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมาก
ทุ ก ด๎ า น  ไ ด๎ แ กํ  ด๎ า น คุ ณ ภ า พ ก า ร ใ ห๎ บ ริ ก า ร            
ด๎านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงาน 
ด๎านกระบวนการและขั้นตอนการให๎บริการ และด๎าน
กระบวนการและข้ันตอนการให๎บริการมีคะแนนเฉลี่ย 
3.80, 3.70, 3.70 และ ๓.63 ตามล าดับ 

นอกจากนั้น เมื่อประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ    
โดยการพิจารณาจากการด าเนินงานโครงการของ
สถาบันฯ สามารถตอบสนองตํอวั ตถุประสงค์       
การจัดตั้ ง  พบวํา  การด าเนินงานโครงการของ   
สถาบันฯ ทุกโครงการสามารถตอบสนองโดยตรงตํอ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ งสถาบันฯ  ได๎ เป็นอยํ าง           
มีนัยส าคัญ โดยจะเห็นได๎วํามีโครงการที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์การจัดตั้งข๎อ ๑ คือ การสํงเสริมให๎          
มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี จ านวน 34 
โครงการ คิด เป็น  100% โครงการที่ ส ามารถ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 2 คือ สํงเสริม
และด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการ
และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร๎างการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี จ านวน 18 โครงการ คิดเป็น 52.94% 
โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การ
จัดตั้ ง  ข๎อ 3 คือ สํง เสริมความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
จ านวน 8 โครงการ คิดเป็น 23.53% และโครงการ
ที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ ๔ 
คือ ให๎บริการวิจัย บริการทางวิชาการหรือเป็น        
ที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
มีจ านวน 26 โครงการ คิดเป็น 76.47% 

ส าหรับจุดเดํนการให๎บริการที่ประทับใจ คือ 
เ จ๎ า ห น๎ า ที่ มี ค ว า ม เ ต็ ม ใ จ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น               
มีการให๎บริการที่ดี  การประสานงาน การบริการ    
ก า รแก๎ ไ ขปัญหา เฉพาะหน๎ า  คว าม เอ า ใจ ใ สํ            
ใ น ก า ร ท า ง าน  ร ว ม ถึ ง อ า น ว ยค ว าม ส ะด ว ก                
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ในการให๎บริการวิชาการ และงานด๎านตําง  ๆ ได๎อยําง           
มีประสิทธิภาพ   

อยํางไรก็ดี จากผลการส ารวจดังกลําวพบวํา 
เพ่ือให๎สถาบันฯ มีความสามารถในการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เห็นควรปรับปรุงการด าเนินงานของสถาบันฯ 
ใน ๒ ประเด็นส าคัญ คือ 

๑) พัฒนาบุ คลากรให๎ มี องค์ ความรู๎  และ
สมรรถนะในการปฏิบัติหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให๎ตอบสนอง
ความต๎องการของผู๎รับบริการที่หลากหลายยิ่งขึ้น 

๒) ปรับปรุงระบบการบริหารงานของสถาบันฯ 
ให๎มีความทันสมัย และคลํองตัวยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุง
กฎ ระเบียบของสถาบันฯ เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่สามารถ
ด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน และมีประสิทธิภาพ 
สามารถให๎บริการได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

ผลการด า เนิน โครงการดั งกลํ าวข๎ า งต๎ น
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2561  สถาบันฯ           
มีภาพรวมในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 ที่สามารถสรุปผลข๎อมูลรายได๎และ
คําใช๎จํายได๎ ดังนี้ 

๑. สถาบันฯ มีรายได๎จากผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รวมทั้งสิ้น จ านวน 
217,297,485.58 บาท (เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล๎ว ซึ่งมี
รายได๎ 168,482,409.74 บาท คิดเป็นร๎อยละ 

28.97) โดยแหลํงที่มาของรายได๎ ประกอบด๎วย
รายได๎จากการให๎บริการวิชาการ   ซึ่ ง เกิดจาก       
การด า เนินงานโครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) โครงการฝึกอบรม และ
โครงการวิ จั ยและที่ ป รึ กษา  ซึ่ ง เป็ น โครงการ            
ที่ด าเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา รวมถึงโครงการ  
ที่ได๎ลงนามข๎อตกลงการใช๎บริการและการให๎บริการ
หรือสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 รวมตลอด
ถึงดอกเบี้ยและรายได๎อ่ืน ๆ ด๎วย 

๒. สถาบันฯ มีคําใช๎จํายในการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 จ านวน 181,309,536.30 บาท 
(เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล๎วซึ่งมีคําใช๎จํายในการด าเนินงาน 
159,166,507.12 บาท คิดเป็นร๎อยละ 13.91) 

๓. คําใช๎จํายสถาบันฯ ในข๎อ 2. ได๎รวมคําใช๎จําย
ประเภทคําใช๎จํายโครงการตามมติคณะกรรมการ
อ านวยการฯ   ซึ่ ง เป็นคําใช๎จํ ายที่จํ ายจากบัญชี      
ทุนสะสม (รายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสะสม) ของสถาบันฯ 
โดยคําใช๎จํายดังกลําวเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรม
ที่เป็นคุณประโยชน์ของการด าเนินงานสถาบันฯ จ านวน
เงิน 6,634,012.00 บาท  (เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล๎ว ซึ่งมี  
จ านวนเงิน 83,294.00 บาท) 

ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีรายได๎สูงกวําคําใช๎จําย
สุทธิประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕61 ทั้ งสิ้ น 
35,987,949.28 บ า ท  ( ค า น ว ณ จ า ก ร า ย รั บ             
ในข๎อ 1 และหักด๎วยคําใช๎จํายในข๎อ 2) ข๎างต๎น 
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สว่นที่ 2 ข้อมูลสถาบันฯ 
 

 

 

 

 

 
ชื่อหน่วยงาน   สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

 Institute for Good Governance Promotion  

สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๒๐ หมูํ ๓ ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐           
พรรษาฯ ถนนแจ๎งวัฒนะ แขวงทุํงสองห๎อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ 

โทรศัพท์ ๐-๒๑๔๓-๗๙๐๘   

โทรสาร ๐-๒๑๔๓-๗๙๐๙ 

เว็บไซต์ http://www.igpthai.org 

facebook http://www.facebook.com/igpthai.org     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

6 
 

(1) ลักษณะการประกอบการ 

 

๑.๑ ความเป็นมา 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหนํวยงานกลาง          
ซึ่งมีบทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ ได๎จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion)  ขึ้นตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีการแปลงสภาพหนํวยงานในส านักงาน ก.พ.ร.             
มาเป็นสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ ซึ่งสถาบันฯ 
มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นที่มิใชํสํวนราชการตามนัยมาตรา 16 แหํงกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผํนดิน 
พ.ศ. 2545 โดยเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ในการก ากับดูแลของ
ส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีหน๎าที่ในการให๎บริการทางวิชาการแกํส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก และสํวนราชการอ่ืน 
หนํวยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี            
โดยอาศัยการสร๎างเครือขํายความรํวมมือของภาคการศึกษา หนํวยงานของรัฐและหนํวยงานเอกชนทั้งในและ
ตํางประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหมํ 
 

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

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

เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ด ี
๓. เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชน 

เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ด ี
๔. ให๎บริการวิจัย  บริการทางวิชาการ  หรือเป็นที่ปรึกษา  เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

 

วิสัยทัศน์ 

“เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษท่ีมีความเป็นเลิศ  
ด้านการบริหารจัดการที่ดี ท าหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน”  

 

พันธกิจ 

พันธกิจหลักของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎แกํ 
๑. เป็นผู๎น าในเรื่ององค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
๒. ท าการวิจัยด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
๓. พัฒนาความพร๎อมของบุคลากร เครื่ องมือ ระบบ และการปฏิบัติที่ ดี  ( Best Practice)               

ด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
๔. ถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
๕. เป็นแหลํงอ๎างอิงเฉพาะด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
๖. สร๎างเครือขํายด๎านการพัฒนาระบบราชการ 
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๑.๒ โครงสร้างรายได้ 
 

แหลํงที่มาของรายได๎ในการด าเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ มาจากการให๎บริการ
ทางวิชาการ ทั้งด๎านงานวิจัยและพัฒนา การให๎ค าปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  แกํส านักงาน ก.พ.ร และ
สํวนราชการอ่ืน หนํวยงานภาครัฐและเอกชน โดยส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัดจะก าหนด
เปูาหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎งให๎สถาบันทราบลํวงหน๎าเป็นประจ า         
ทุกปีงบประมาณ  

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒561 ของสถาบันฯ มีผลประกอบการด๎านการเงิน ดังนี้ 

รายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ  
 

ประเภทบริการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ร้อยละ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕6๑ 

ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง   
% 

โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหม ํ(นปร.) 

40,108,387.00 23.81 ๕๒,๒๑๙,๕๒๖.๐๐ ๒๔.๐๓ เพิ่มข้ึน 
30.20 

โครงการฝึกอบรม* 23,849,500.00 14.16 ๓๖,๒๙๐,๒๔๐.๐๐ ๑๖.๗๐ เพิ่มข้ึน 
52.16 

โครงการวิจัย และที่
ปรึกษา 

103,177,509.75 61.24 ๑๒๗,๐๓๓,๔๒๗.๗๕ ๕๘.๔๖ เพิ่มข้ึน 
23.12 

รายได๎อื่น** 1,347,012.99 0.80 ๑,๗๕๔,๒๙๑.๘๓ ๐.๘๑ เพิ่มข้ึน 
30.24 

รวม 168,482,409.74 100.00 ๒๑๗,๒๙๗,๔๘๕.๕๘ ๑๐๐.๐๐ เพิ่มข้ึน 
28.97 

ตารางที่ ๑ แสดงรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕61 
 

จากตารางที่ ๑ แสดงให๎เห็นถึงรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ เปรียบเทียบระหวําง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 พบวําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 สถาบันฯ มีรายได๎
217.30  ล๎านบาท หรือเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 คิดเป็นร๎อยละ 28.97  โดยมีรายได๎เพ่ิมขึ้น
จากโครงการฝึกอบรม คิดเป็นร๎อยละ 52.16 รายได๎อ่ืน คิดเป็นร๎อยละ 30.24 โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) คิดเป็นร๎อยละ 30.20 และโครงการวิจัย และท่ีปรึกษา คิดเป็นร๎อยละ 23.12 
 
 
 

                                                 
* รายได๎โครงการของสถาบันฯ  จัดท าเอง รวมอยูํในรายได๎ประเภทโครงการฝึกอบรม จ านวนเงิน 20,804,000.00 บาท 
** รายได๎อื่นมีท่ีมาจากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน และรายได๎อื่นๆ 
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ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิงานของสถาบันฯ 
 

หมวด ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕60 

ร้อยละ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕61 

ร้อยละ เพ่ิมขึ้น/ลดลง  
% 

ต๎นทุนการให๎บริการ 145,007,815.23 91.10 158,681,971.47 87.52 เพิ่มข้ึน 9.43 

คําใช๎จํายบุคลากร 9,844,889.57 6.19 11,572,981.42 6.38 เพิ่มข้ึน 17.55 

คําใช๎สอย 3,636,333.87 2.28 3,664,156.53 2.02 เพิ่มข้ึน 0.77 

คําวัสด ุ 149,817.03 0.09 195,537.03 0.11 เพิ่มข้ึน 30.52 

คําสาธารณูปโภค 84,686.04 0.05 73,253.75 0.04 ลดลง 13.50 

คําเสื่อมราคาและคาํตัด
จ าหนําย 

359,671.38 0.23 484,629.95 0.27 เพิ่มข้ึน 34.74 

คําใช๎จํายโครงการตาม
มติคณะกรรมการ
อ านวยการ 

83,294.00 0.05 6,634,012.00 3.66 เพิ่มข้ึน 
7864.57 

คําใช๎จํายจากการบริจาค 0.00 0.00 2,994.15 0.00 N/A 

รวม 159,166,507.12 100.00 181,309,536.30 100.00 เพิ่มข้ึน 13.91 

ตารางที่ ๒ แสดงคําใช๎จํายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕61 
 

จากตารางที่ ๒ แสดงถึงคําใช๎จํายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕61 พบวํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ต๎นทุนการให๎บริการยังคงมีสัดสํวนสูงสุด คือ               
มีสัดสํวนร๎อยละ 87.52 รองลงมาได๎แกํ คําใช๎จํายบุคลากร โครงการตามมติคณะกรรมการอ านวยการฯ                
คําใช๎สอย คําเสื่อมราคาและคําตัดจ าหนําย คําวัสดุ คําสาธารณูปโภค และคําใช๎จํายจากการบริจาค ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผํานมาพบวํา สถาบันฯ มีอัตราสํวนร๎อยละของคําใช๎จํายโครงการ
ตามมติคณะกรรมการอ านวยการเพ่ิมขึ้นสูงที่สุด รองลงมาได๎แกํ คําเสื่อมราคาและคําตัดจ าหนําย คําวัสดุ 
คําใช๎จํายบุคลากร ต๎นทุนการให๎บริการ และคําใช๎สอย ตามล าดับ ส าหรับคําใช๎จํายที่ลดลงจากปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕60 ได๎แกํ คําสาธารณูปโภค   

ทั้งนี้ คําใช๎จํายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ข๎างต๎น ในหมวดคําใช๎จํายโครงการตามมติ
คณะกรรมการอ านวยการฯ เป็นคําใช๎จํายที่จํายจากบัญชีทุนสะสม (รายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสะสม) ของสถาบันฯ      
ซึ่งเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ของการด าเนินงานสถาบันฯ   

เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61                         
มีรายได๎เพ ิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ร๎อยละ 28.97 และเมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนคําใช๎จําย            
ในการด าเนินงานของปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒561 มีคําใช๎จํายเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60             
ร๎อยละ 13.91 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

9 
 

   หนํวย : บาท 
ประเภทบริการ ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 ปี พ.ศ. ๒๕61 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

๑. โครงการพัฒนานัก
บริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุ่นใหม ่

๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐ ๒๘.๒๑ ๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐ ๒๓.๑๕ ๔๖,๓๖๐,๓๒๐.๐๐ ๓๑.๙๐ ๔๐,๑๐๘,๓๘๗.๐๐ ๒๓.๘๑ ๕๒,๒๑๙,๕๒๖.๐๐ ๒๔.๐๓ 

๒. โครงการฝึกอบรม ๑๓,๙๘๙,๖๐๐.๐๐ ๙.๔๐ ๑๒,๔๕๑,๙๐๐.๐๐ ๗.๐๒ ๑๐,๓๑๒,๘๐๐.๐๐ ๗.๑๐ ๒๓,๘๔๙,๕๐๐.๐๐ ๑๔.๑๖ ๓๖,๒๙๐,๒๔๐.๐๐ ๑๖.๗๐ 

๓. โครงการวิจัยและที่
ปรึกษา 

๙๑,๕๒๕,๖๖๘ ๖๒.๐๗ ๑๒๒,๒๗๓,๕๔๖.๖๗ ๖๘.๙๓ ๘๗,๓๘๔,๖๒๑.๐๐ ๖๐.๑๔ ๑๐๓,๑๗๗,๕๐๙.๗๕ ๖๑.๒๔ ๑๒๗,๐๓๓,๔๒๗.๗๕ ๕๘.๔๖ 

๔. รายได้อ่ืนๆ ๔๗๘,๖๒๐.๘๖ ๐.๓๒ ๑,๕๙๕,๗๖๗.๙๒ ๐.๙๐ ๑,๒๕๕,๖๑๙.๗๘ ๐.๘๖ ๑,๓๔๗,๐๑๒.๙๙ ๐.๘๐ ๑,๗๕๔,๒๙๑.๘๓ ๐.๘๑ 

รวม ๑๔๗,๙๙๖,๔๔๓.๘๖ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๗,๓๗๖,๗๙๔.๕๙ ๑๐๐ ๑๔๕,๓๑๓,๓๖๐.๗๘ ๑๐๐ ๑๖๘,๔๘๒,๔๐๙.๗๔ ๑๐๐.๐๐ ๒๑๗,๒๙๗,๔๘๕.๕๘ ๑๐๐.๐๐ 

 

ตารางที่ ๓ แสดงสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทบริการ 
 
 
 

 
 

 
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ 
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สัดสํวนรายได๎สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  แสดงสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทบริการ 
 

นอกจากนี้ สัดสํวนรายได๎ของสถาบันฯ แตํละบริการ ระหวํางเดือนตุลาคม ๒๕57 ถึงเดือน
กันยายน ๒๕61 สามารถสรุปสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานดังปรากฏในตารางที่ 4 และ แผนภาพที่ 1      
โดยคําใช๎จํายในการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางเดือนตุลาคม 2557 ถึง เดือนตุลาคม 2561 สามารถสรุป
ได๎ดังปรากฏในตารางที่ 5 

เมื่อเปรียบเทียบรายได๎ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 นั้น 
รายได๎รวมของสถาบันฯ เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 คิดเป็นร๎อยละ 28.97 โดยมีรายได๎ที่เพ่ิมจากปีที่
ผํานมาทุกประเภท ได๎แกํ รายได๎จากรายได๎โครงการฝึกอบรม โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 
(นปร.) รายได๎อ่ืน และโครงการวิจัยและที่ปรึกษา ซึ่งมีรายได๎เพ่ิมขึ้น ร๎อยละ 52.16 30.24 30.20 และ 
23.12 ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด ดังปรากฏในตารางที่ 1 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแหลํงที่มาของรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ สามารถจ าแนกได๎ 
เป็น ๒ กลุํมตามประเภทผู๎รับบริการ ได๎แกํ รายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานต๎นสังกัด คือ ส านักงาน ก.พ.ร. 
และรายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ ๔ และแผนภาพที่ 2 

 

ร๎อยละ 

ประเภทบริการ 
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หนํวย : บาท 

แหล่งที่มาของรายได้ 
ปี ๒๕๕6 ปี ๒๕๕7 ปี ๒๕๕8 ปี ๒๕๕9 ปี ๒๕60 

รายได้ ร้อยละ รายได้ รายได้ ร้อยละ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

หน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน ก.พ.ร) 

โครงการ นปร. ๔๒,๐๐๒,๕๕๕.๐๐  ๔๑,๐๕๕,๕๘๐.๐๐  ๔๖,๓๖๐,๓๒๐.๐๐  ๔๐,๑๐๘,๓๘๗.๐๐  ๕๒,๒๑๙,๕๒๖.๐๐  

โครงการฝึกอบรม ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐  ๓,๐๒๔,๐๕๐.๐๐  ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐  ๓,๒๑๒,๐๐๐.๐๐  ๖,๓๐๖,๒๔๐.๐๐  

โครงการวิจัย 
และที่ปรึกษา 

๔๓,๕๓๘,๘๖๘.๐๐  ๗๐,๗๓๔,๖๔๖.๖๗  ๓๖,๙๒๗,๑๙๑.๐๐  ๘๐,๖๕๔,๒๓๙.๗๕  ๑๑๘,๙๖๗,๔๒๗.๗๕  

รวม ๘๗,๙๓๑,๔๒๓ 59.61 ๑๑๔,๘๑๔,๒๗๖.๖๗ ๖๕.๓๒ ๘๕,๔๘๗,๕๑๑.๐๐ ๕๙.๓๔ ๑๒๓,๙๗๔,๖๒๖.๗๕ ๗๔.๑๘ ๑๗๗,๔๙๓,๑๙๓.๗๕ ๘๒.๓๕ 

หน่วยงานอ่ืน ๆ 

โครงการฝึกอบรม ๑๑,๕๙๙,๖๐๐.๐๐  ๙,๔๒๗,๘๕๐.๐๐  ๘,๑๑๒,๘๐๐.๐๐  ๒๐,๖๓๗,๕๐๐.๐๐  ๒๙,๙๘๔,๐๐๐.๐๐  

โครงการวิจัย 
และที่ปรึกษา 

๔๗,๙๘๖,๘๐๐.๐๐  ๕๑,๕๓๘,๙๐๐.๐๐  ๕๐,๔๕๗,๔๓๐.๐๐  ๒๒,๕๒๓,๒๗๐.๐๐  ๘,๐๖๖,๐๐๐.๐๐  

รวม ๕๙,๕๘๖,๔๐๐.๐๐ 40.39 ๖๐,๙๖๖,๗๕๐.๐๐ ๓๔.๖๘ ๕๘,๕๗๐,๒๓๐.๐๐ ๔๐.๖๖ ๔๓,๑๖๐,๗๗๐.๐๐ ๒๕.๘๒ ๓๘,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗.๖๕ 

รวมทั้งสิ้น ๑๔๗,๕๑๗,๘๒๓.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๗๕,๗๘๑,๐๒๖.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๕๗,๗๔๑.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๖๗,๑๓๕,๓๙๖.๗๕ ๑๐๐.๐๐ ๒๑๕,๕๔๓,๑๙๓.๗๕ ๑๐๐.๐๐ 

 
ตารางที่ ๔ สัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา 

 
 
 
หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ 
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แผนภาพที่ 2 แสดงสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 
แหลํงที่มาของรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ได๎มาจาก

การให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อยละ 82.35 และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอ่ืน  ๆ      
คิดเป็นร๎อยละ 17.65 โดยพบวํา สัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา 
ทุกประเภทโครงการ ได๎แกํ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) จากโครงการฝึกอบรม 
และโครงการวิจัยและที่ปรึกษา ในขณะที่รายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอ่ืน ๆ ในประเภทโครงการ
ฝึกอบรมมีสัดสํวนที่เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผําน แตโํครงการวิจัยและที่ปรึกษามีสัดสํวนรายได๎ที่ลดลง 
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หนํวย : บาท 
ประเภทค่าใชจ้่าย 

ในการด าเนินงาน 
ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 

1. ต้นทุนการให้บริการ 132,595,277.61 89.48 146,400,997.11 92.84 129,158,591.43 89.45 145,007,815.23 91.10 158,681,971.47 87.52 

2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 6,396,646.14 4.32 7,036,673.89 4.46 8,503,055.18 5.89 9,844,889.57 6.19 11,572,981.42 6.38 

3. ค่าใช้สอย 1,970,569.00 1.33 2,265,651.10 1.44 3,280,409.94 2.27 3,636,333.87 2.28 3,664,156.53 2.02 

4. ค่าวัสดุ 139,760.95 0.09 170,184.61 0.11 98,335.34 0.07 149,817.03 0.09 195,537.03 0.11 

5. ค่าสาธารณูปโภค 128,364.72 0.09 148,712.78 0.09 115,092.53 0.08 84,686.04 0.05 73,253.75 0.04 

6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 377,692.08 0.25 376,511.90 0.24 397,047.66 0.27 359,671.38 0.23 484,629.95 0.27 

7. ค่าใช้จ่ายโครงการตามมติ
คณะกรรมการอ านวยการ 

6,574,725.11 4.44 1,284,612.35 0.81 2,702,773.36 1.87 83,294.00 0.05 6,634,012.00 3.66 

8. ค่าใช้จ่ายจากการบริจาค 0.00 0.00 0.00 0.0 131,877.35 0.09 0.00 0.00 2,994.15 0.00 

รวม 148,183,035.61 100.00 157,683,343.74 100.00 144,387,182.79 100.00 159,166,507.12 100.00 181,309,536.30 100.00 

 
ตารางที่ 5 แสดงประเภทคําใช๎จํายในการด าเนินงานของสถาบันฯ 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ 
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๑.๓ เป้าหมายการด าเนินงาน
 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร.  มีเปูาหมายการด าเนินงานที่มุํงหวัง 
ใน ๓ - ๕ ปีข๎างหน๎า ที่จะปรับตัวไปสูํการเป็น 
Excellent Center เพ่ือสํงเสริมให๎ประเทศไทยมี
หนํวยงานที่มีลักษณะเป็น Good Governance 
Excellent Center ที่จะสํงเสริมให๎การพัฒนาระบบ
ราชการไทยมีการน าหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี และหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหารจัดการ
องค์กร ซึ่งเป็นหลักการที่ส าคัญของทุกองค์กร  ที่จะท า
ให๎การบริหารจัดการองค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการ
บริหารจัดการที่ดี มีระบบ มีความโปรํงใส  มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานมีความคลํองตัว ทันตํอสถานการณ์ 
ท า ให๎ การด า เนิ นงานในภาพรวมขององค์ กรมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สถาบันฯ จึงได๎วางเปูาหมาย
การด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) สถาบันฯ   มีคุณสมบัติที่จะเป็น Good 
Governance Excellent Center ของประเทศไทยได ๎
และต๎องพัฒนาการหารายได๎ให๎ครอบคลุมคําใช๎จํายใน
การบริหารจัดการเพ่ือเป็น Center of Excellence 
ด๎าน  Good Governance ของประเทศไทย และเป็น SDU 
ต๎นแบบในการให๎บริการด๎าน Good Governance ที่จะ
ชํวยสํงเสริมและด าเนินการให๎เกิดความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานภาครัฐ กับหนํวยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพ่ือพัฒนาเรื่อง Good Governance           
ในแตํละภาคสํวนให๎ดีขึ้น  

๒) สถาบันฯ ได๎วางเปูาหมายที่จะต๎องมี     
การพัฒนานวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ และรูปแบบ
การบริการให๎เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพ่ือให๎
ประเทศไทยมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร๎าง และบุคลากร      
ให๎พร๎ อมรองรั บการเป็นศูนย์ความเป็ นเลิ ศ ใน        
ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศไทย  

 
 

๓) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนา
ระบบราชการ และการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
เพ่ือน าเสนอตํอส านักงาน ก .พ.ร. และหนํวยงาน
ภาครัฐ อ่ืน  ๆ เพ่ือจัดตั้ งเป็นโครงการในอนาคต   
พัฒนาบุคลากรด๎านวิชาการให๎ เป็นผู๎ เชี่ ยวชาญ         
สหสาขาวิชา จัดท าฐานข๎อมูล และการปฏิบัติที่ดี   
(Best Practice)  ด๎ านการพัฒนาร ะบบราชกา ร      
สร๎างเครือขํายกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร 
พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
เ พ่ื อถํ ายทอดให๎ กั บหนํ วยงานวิ จั ย พัฒนาจาก        
กลุํมนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต๎น 

๔) การพัฒนาด๎านประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ 
เ พ่ือสํ ง เสริมให๎ เป็นที่ รู๎ จั กในทุกภาคสํ วน เ พ่ือ
สนับสนุนการเป็นผู๎รับผิดชอบหลักด๎านการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศ โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูล E - library และเว็บไซต์ Best Practices 
เผยแพรํผลงานด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
ของสถาบันฯ ให๎เป็นที่รู๎จัก สร๎างภาพลักษณ์องค์กร
สถาบันฯ ให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายและหนํวยงาน
ภายนอกได๎รับรู๎วําเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศไทย 
และเพ่ิมชํองทางการประชาสัมพันธ์หนํวยงาน 

๕) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของ
สถาบันฯ ให๎เกิดการบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ตํอการให๎บริการเพ่ือรักษาผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํและ
ดึงดูดกลุํมนักวิจัยที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให๎น า
งานโครงการมาผํานสถาบันฯ เพ่ิมมากขึ้น ด๎วยการ
ปรับปรุงระเบียบและข๎อปฏิบัติในการท างาน พัฒนา
โครงสร๎างองค์กร คําตอบแทน และเตรียมพร๎อม
บุคลากรให๎มีความคลํองตัวในการท างานเพ่ือรองรับ
ศูนย์ ค ว าม เป็ น เ ลิ ศ  พัฒนาความคลํ อ งตั ว ใน          
การท างานให๎มากขึ้น แก๎ปัญหาระเบียบด๎านการเงิน
และการพัสดุ จัดหาแหลํงเงินทุนใน การวิจัยพัฒนา
องค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี     
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด๎านการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีใหม ํๆ ในอนาคตตํอไป 
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๑.4 ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ กับเป้าหมายของส านักงาน ก.พ.ร.  

 
การปฏิรูประบบราชการขนานใหญํ ในปี     

พ.ศ. ๒๕๔๕ เริ่มต๎นจากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร๎างสํวน
ราชการ ท าให๎มีการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายวําด๎วย
ระเบียบบริหารราชการแผํนดินและกฎหมายวําด๎วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีผลบังคับใช๎มา
ตั้ งแตํวันที่  ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต๎นมา 
โดยเฉพาะการน าหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
หรือธรรมาภิบาล (Good Governance) และการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหมํ (New Public Management) 
เข๎ามาประยุกต์ใช๎ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์
ปรากฏใน  มาตรา ๓/๑ ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผํนดิน  (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕    
โดยมีหลักการส าคัญคือการบริหารราชการแผํนดินต๎อง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์
ตํอภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการ
ตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  โดยเฉพาะ
อยํางยิ่งให๎ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงาน   
การมีสํวนรํวมของประชาชน การเปิดเผยข๎อมูล     
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให๎เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ดังกลําว จึงได๎มีการประกาศใช๎พระราช
กฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให๎สํวนราชการและ
ข๎าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการ
แผํนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๔๐/๑              
ในการปฏิบัติราชการของสํวนราชการภายในกรม       
ถ๎าการปฏิบัติราชการใดของสํวนราชการนั้นมีลักษณะ
เป็นงานการให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่อง
อยูํด๎วยและหากแยกการบริหารออกเป็นหนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษจะบรรลุเปูาหมายตามมาตรา ๓/๑ ยิ่งขึ้น 
สํวนราชการดังกลําว โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็น
หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใชํเป็นสํวนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจแตํอยูํในก ากับของสํวนราชการดังกลําวก็ได๎ 
ทั้ งนี้  ให๎ เป็ นไปตามระเบี ยบส านั กนายกรั ฐมนตรี             
ให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ  มีหน๎าที่ปฏิบัติงาน
ให๎กับสํวนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจอ่ืน
ของสํวนราชการดังกลําวตามที่ได๎รับมอบหมาย และ
อาจให๎บริการแกํสํวนราชการอ่ืน หนํวยงานของรัฐหรือ
เอกชน แตํต๎องไมํกระทบกระเทือนตํอภารกิจอันเป็น
วัตถุประสงค์แหํงการจัดตั้ง  

การจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ แตํเดิม
อาศัยอ านาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๑๑ (๘)               
แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยการวางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
วําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ          
พ.ศ. ๒๕๔๘ ตํอมาเพ่ือให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ
เป็นหนํวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ ๗)   
พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงได๎บัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งหนํวย
บริการรูปแบบพิเศษไว๎ในมาตรา ๔๐/๑ โดยให๎สํวนราชการ
ภายในกรมที่มีลักษณะเป็นงานให๎บริการหรือมีการให๎บริการ
เกี่ยวเนื่องอยูํด๎วย และหากแยกงานบริหารออกเป็น
หนํวยบริการรูปแบบพิเศษแล๎ว  จะชํวยให๎บรรลุ
เปูาหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดียิ่งขึ้น สํวนราชการดังกลําวโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการ
ในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ 
ซึ่งมิใชํเป็นสํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตํอยูํในก ากับ
ของสํวนราชการก็ได๎ 

ประกาศ ก.พ.ร. เรื่องการแปลงสภาพของ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมื องที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ   
เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ ตามมติคณะรัฐมนตรี   
ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ได๎ม ี
การพิจารณามีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทาง
จัดโครงสร๎างองค์กรรูปแบบที่ไมํใชํสํวนราชการ : 
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หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ โดยการด าเนินงานของ
สถาบันสํ งเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. มีภารกิจเกี่ยวกับการให๎บริการ
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก ซึ่งจะเป็นประโยชน์     
แกํการให๎บริการสาธารณะได๎อยํางกว๎ างขวาง 
กํอ ให๎ เกิดความคลํองตัว  คุ๎ มคํ า  และสามารถ         
ลดคําใช๎จํายภาครัฐลงได๎ ตลอดจนสํงเสริมให๎มี     
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ พัฒนาความ
รํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

ในการขับเคลื่อนและผลักดันให๎ระบบราชการ
บรรลุ ตามเจตนารมณ์ของมาตรา  ๓/๑  แหํ ง
พระราชบัญญัติดังกลําว ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาระบบราชการให๎ด าเนินไปอยํางตํอเนื่อง
และบังเกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได๎จาก
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย        
พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๑ อันประกอบด๎วย ยุทธศาสตร์  
๗ ประการ  ได๎แก ํ

๑) การสร๎ างความเป็นเลิศในการให๎บริการ
ประชาชน 

๒) การพัฒนาองค์การให๎มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 

๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของ
ภาครัฐให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ 

๕) การสํงเสริมระบบการบริหารกิจการบ๎านเมือง
แบบรํวมกัน ระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน 

๖) การยกระดับความโปรํงใสและสร๎างความ
เชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผํนดิน 

๗) การสร๎างความพร๎อมของระบบราชการไทย
เพ่ือเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 

ทั้งนี้ เพ่ือให๎สามารถบรรลุเปูาประสงค์หลักของ
การพัฒนาระบบราชการไทย ๓ ประการ กลําวคือ     
(๑) สร๎างความเชื่อถือไว๎วางใจ (Trustworthy) (๒) พัฒนา
สุขภาวะ (Healthy) (๓) มุํงสูํความยั่งยืน (Sustainable) 

 

 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและบทบาทของสถาบันฯ 
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก าหนด

หลักเกณฑ์การบริหารราชการให๎มีเปูาหมายหลัก ๗ ประการ ได๎แกํ (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (๒) เกิด
ผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของรัฐ (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจของรัฐ (๔) ไมํมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสํวนราชการให๎ทันตํอสถานการณ์ (๖) ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก ตอบสนองความต๎องการ และ (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยํางสม่ าเสมอ 

ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
มีความจ าเป็นที่จะต๎องมีหนํวยงานที่ท าหน๎าที่สนับสนุนทางวิชาการ เพื่อให๎สํวนราชการตําง ๆ มีการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ทั้ ง ในด๎านองค์ความรู๎ ใน
การบริหารงานภาครัฐ  การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษในการเป็นผู๎น าการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การให๎ค าปรึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบ มาตรการ และ
เครื่องมือการบริหารตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนาเครือขํายการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ในการเสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่งสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี        
ส านักงาน ก.พ.ร. มีบทบาทในการสนับสนุนตํอภารกิจของส านักงาน ก.พ.ร. ดังกลําวมาโดยตลอดระยะเวลา    
๑๐ ปีที่ผํานมา 
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 แผนยุทธศาสตร์สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

เพ่ือให๎การด าเนินงานของสถาบันฯ เป็นไปโดยมีทิศทางที่ชัดเจน โปรํงใส สามารถติดตาม
ตรวจสอบวัดผลได๎ และมีความสอดคล๎องกับทิศทางการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร. สถาบันฯ ได๎ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ มีรายละเอียดดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนานวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ และรูปแบบการบริการให๎เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ

ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพ่ือให๎ประเทศไทย       
มีการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

                 กลยุทธ์ ๑) พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร๎าง และบุคลากร ให๎พร๎อมรองรับการเป็น          
ศูนย์ความเป็นเลิศ ในด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศไทย 

 ๒) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการ และการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี เพ่ือน าเสนอตํอส านักงาน ก .พ .ร. และหนํวยงานภาครัฐอ่ืน  ๆ       
เพ่ือจัดตั้งเป็นโครงการในอนาคต 

 ๓) พัฒนาบุคลากรด๎านวิชาการให๎เป็นผู๎เชี่ยวชาญสหสาขาวิชา 
 ๔) จัดท าฐานข๎อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด๎านการพัฒนาระบบราชการ 
 ๕) สร๎างเครือขํายกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร 
 ๖) พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อถํายทอดให๎กับหนํวยงาน

วิจัยพัฒนาจากกลุํมนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต๎น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ เพ่ือให๎เป็นที่รู๎จักจากทุกภาคสํวน               
เพ่ือสนับสนุนการเป็นผู๎รับผิดชอบหลักด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศ 

                 กลยุทธ์ ๑) พัฒนาระบบฐานข๎อมูล E-library และเว็บไซต์ Best Practices 
 ๒) เผยแพรํผลงานด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของสถาบันฯ ให๎เป็นที่รู๎จัก             

๓) สร๎างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายและหนํวยงานภายนอกได๎   
รับรู๎วําเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศไทย 

 ๔) เพ่ิมชํองทางการประชาสัมพันธ์หนํวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ให๎เกิดการบูรณาการเพ่ือเพ่ิม  
 ประสิทธิภาพตํอการให๎บริการเพ่ือรักษาผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํและดึงดูดกลุํมนักวิจัย          
 ที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให๎น างานโครงการมาผํานสถาบันฯ เพ่ิมมากข้ึน 

                  กลยุทธ์ ๑) ปรับปรุงระเบียบและข๎อปฏิบัติในการท างาน พัฒนาโครงสร๎างองค์กร คําตอบแทน    
และเตรียมพร๎อมบุคลากรให๎มีความคลํองตัวในการท างานเพ่ือรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ 

 ๒) แยกบทบาทคณะกรรมการอ านวยการฯและการบริหารภายในให๎ชัดเจน  
เพ่ือเพ่ิมความคลํองตัวในการท างานให๎มากข้ึน 

 ๓) แก๎ปัญหาระเบียบด๎านการเงินและการพัสดุ 
๔) จัดหาแหลํงเงินทุนในการวิจยัพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบรหิารกิจการบา๎นเมืองที่ดี    

ต๎นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ใหมํ ๆ        
ในอนาคต และการบริหารจัดการ 
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สถาบันฯ ได๎ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับทิศทางการด าเนินงานของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายใต๎ความเชื่อมโยงกับทุกมิติทั้ง ๔ มิติ เพ่ือน าไปสูํผลลัพธ์ที่ต๎องการที่จะแสดงทิศทางและ
การเชื่อมโยงเปูาหมายตําง ๆ ของสถาบันฯ ในแตํละด๎านได๎อยํางเป็นรูปธรรม และถํายทอดกลยุทธ์ไปสูํบุคลากร
ของสถาบันให๎มีความเข๎าใจได๎อยํางชัดเจน ที่จะท าให๎ทั้งผู๎บริหารและบุคลากรสามารถน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  
ให๎เกดิผลได๎อยํางแท๎จริง (แผนภาพที่ 3) ดังนี้ 

๑) มิติด๎านการพัฒนาองค์กร ประกอบด๎วยการพัฒนาระบบบริหาร โดยการจัดหาเครือขําย
พันธมิตรที่ปรึกษาและพัฒนาระบบประเมินสมรรถนะและพัฒนาสมรรถนะของคณะที่ปรึกษาและผู๎ปฏิบัติงาน
ประจ า การพัฒนากระบวนการ โดยการพัฒนาระบบบัญชีการเงิน ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ติดตามผลการด าเนินงาน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาศูนย์การจัดการความรู๎สนับสนุน
การสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี การพัฒนาความเป็นอิสระ โดยการระดมทุนจัดตั้งองค์กรที่สนับสนุน
สํงเสริมการพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ตลอดจนพัฒนาการปรับปรุงโครงสร๎างองค์กรและบุคลากร
เพ่ือรองรับศูนย์ความเป็นเลิศ 

๒) มิติด๎านกระบวนการภายใน ประกอบด๎วยการพัฒนาระบบราชการ โดยสนับสนุน
ส านักงาน ก.พ.ร. ในการให๎บริการทางวิชาการ การทดลองนวัตกรรมทางการบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การให๎ค าปรึกษาการพัฒนาองค์การ โดยรํวมมือกับสํวนราชการ หนํวยงานภาครัฐและเอกชนในการวิจัย
และพัฒนาให๎ค าปรึกษาและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎าน Good Governance 
โดยการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎แบบมาตรการและเครื่องมือการบริหารที่เป็นนวัตกรรมในการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี การสร๎างประชาคมเครือขํายด๎าน Good Governance โดยการพัฒนาเครือขํายความรํวมมือใน
การสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองให๎เป็นสถาบันทางสังคม การพัฒนารูปแบบการบริหารหนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษ โดยพัฒนาและเผยแพรํความรู๎และตัวอยํางประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารงาน     
หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ 

๓) มิติด๎านคุณภาพ ประกอบด๎วยการให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. โดยริเริ่มนวัตกรรม
ทางการบริหารและสํงเสริมเผยแพรํการพัฒนาระบบราชการตามนโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์            
อยํางมีประสิทธิผล สํวนราชการที่รับบริการ ได๎รับค าปรึกษาและบริการทางวิชาการที่น าไปสูํการพัฒนาการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี มีนวัตกรรมในการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี              
ได๎ เผยแพรํและน าไปสูํ การยกระดับการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ๎าน เมืองที่ ดี                     
ของสํวนราชการ มีเวทีส าหรับประชาคมผู๎ปฏิบัติและเครือขํายการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
หนํวยให๎บริการรูปแบบพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสํวนราชการตําง  ๆ มีการเผยแพรํผลงาน              
ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ   

4)  มิติด๎านประสิทธิผลชํวยท าให๎การพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในสํวนราชการ
ด าเนินการได๎ส าเร็จลุลํวงตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว๎ ตลอดจนท าให๎ระบบบริหารราชการแผํนดินของประเทศ
ไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและสร๎างประโยชน์สุขให๎เกิดกับประชาชน 
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แผนภาพที่ ๓ ความเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์สถาบันฯ กับยุทธศาสตร์ส านักงาน ก.พ.ร. 
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ตารางที่ 6 แสดงโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ที่ด าเนินการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของส านักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน ก.พ.ร. แผนงานโครงการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้าง
ความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน 

1) โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎หนํวยงานของรัฐพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชน
ให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานของรัฐ ตลอดจน
สร๎างขวัญก าลังใจและเชิดชูเกียรติหนํวยงานของรัฐที่พัฒนาระบบการให๎บริการได๎อยํางโดดเดํน และสนับสนุนให๎ได๎รับ
รางวัลในระดับสากล 

2) โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐพัฒนาระบบการให๎บริการเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ และเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 

3) โครงการปรับปรุงงานบริการหนํวยงานของรัฐตามคูํมือส าหรับประชาชนมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจ
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนตํอการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ พัฒนาเครื่องมือในการยกระดับ
การให๎บริการของหนํวยงานของรัฐให๎มีประสิทธิภาพมุํงไปสูํการบริการในรูปแบบดิจิตอลและบุคลากรมีจิตบริการ ตลอดจน
สํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

4) โครงการยกระดับการเผยแพรํข๎อมูลคูํมือส าหรับประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงานบริการผํานระบบสารสนเทศ 
ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎หนํวยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ศึกษาแนวทางยกระดับการให๎บริการข๎อมูลภาครัฐ
แกํประชาชนในรูปแบบเฉพาะ เจาะจง (Personalized) โดยมีการให๎บริการข๎อมูลประชาชนที่จัดเก็บโดยหนํวยงานภาครัฐ 
เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดการเปิดเผยข๎อมูลภาครัฐ ซึ่งเป็นการสร๎างความโปรํงใส การมีสํวนรํวมของประชาชน รวมถึงเกิดความ
สะดวกในการติดตํอราชการ เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับข๎อมูลคูํมือส าหรับประชาชนที่มีการเชื่อมโยงงานบริการ ตั้งแตํต๎นจนจบ
ผํานทางเว็บไซต์ (www.info.go.th) โดยมีส านักงาน ก.พ.ร. ควบคุมคุณภาพคูํมือส าหรับประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ                 
ที่เผยแพรํแกํประชาชน เพ่ือให๎มีข๎อมูลที่ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย และเกิดความสะดวกในการติดตํอราชการ 

5) โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz 
Box) มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลการพัฒนาระบบต๎นแบบการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน ก.พ.ร. แผนงานโครงการ 
(Central Biz Box) ส าหรับงานบริการหรือใบอนุญาตที่มีความพร๎อม ครอบคลุมการให๎ข๎อมูลผู๎รับบริการอยํางถูกต๎องครบถ๎วน 
การออกแบบค าขอแบบบูรณาการ (Single Form) หน๎าจอการแสดงผล รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู๎ใช๎งาน รูปแบบการเชื่อมโยง
ระบบฐานข๎อมูล และระบบการให๎บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ให๎สามารถให๎บริการประชาชนและ
ผู๎ประกอบการได๎ เพ่ือออกแบบกระบวนงานและระบบการให๎บริการด๎านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารตําง ๆ   
แกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ (Central Biz Box) ให๎สามารถให๎บริการแกํประชาชนและผู๎ประกอบการครอบคลุมทั้งใน
สํวนกลางและสํวนภูมิภาค ทั้งธุรกิจที่ได๎รับการพัฒนาเป็นระบบต๎นแบบแล๎ว และธุรกิจที่ได๎รับการคัดเลือกใหมํ เพ่ือติดตาม
ประเมินผลการน าระบบต๎นแบบการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)              
ไปทดลองให๎บริการทั้งแบบออนไลน์ และการติดตํอด๎วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าขออนุญาต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา
องค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ 

 

1) โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการยกระดับและพัฒนาองค์การสูํระบบราชการ 
4.0 เพ่ือสร๎างเครือขํายที่ปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสํวนราชการสูํระบบราชการ 4.0 รวมถึงเตรียมความพร๎อม
ส าหรับการตรวจประเมินสํวนราชการ ตลอดจนตรวจประเมินสํวนราชการส าหรับรับรองสถานะ การเป็นระบบราชการ 4.0 

2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขีดสมรรถนะสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการยกระดับและพัฒนาสูํองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง เพ่ือสํงเสริมและ
สนับสนุนสํวนราชการในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือด าเนินการ
ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับ
เครือขํายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

3) โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู๎บริหารในพ้ืนที่และผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร๎าง      
ความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด๎านการพัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
และพัฒนางานบริการในระดับพ้ืนที่ให๎มีศักยภาพรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด        
และปรับกระบวนการทางความคิด (Mindset) ของผู๎ปฏิบัติงานให๎มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ได๎          
อยํางมีประสิทธิภาพ 
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 4) โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกทางธุรกิจมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างวัฒนธรรม
การท างานรํวมกันระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนางานบริการ เพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐตระหนักถึง
ความจ าเป็นของการสร๎างนวัตกรรมเพ่ือน ามาพัฒนางานบริการที่รับผิดชอบและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset) การท างาน
ของข๎าราชการในการพัฒนางานบริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึง พัฒนาเครื่องมือ และระบบสารสนเทศ        
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การวาง
ระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ 

 

1) โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํวนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาการ
บริหารงานขององค์การมหาชนให๎เป็นไปเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559 
และประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 

3) โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพ่ือการจัดการภาครัฐที่ดี ระยะที่ 2          
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมให๎สํวนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะชํวยให๎สํวนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดีแล๎ว 
ยังชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให๎มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน สอดคล๎องกับ
รูปแบบการบริหารจัดการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป และให๎คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการได๎ประเมินผลการ
ด าเนินงานในรอบการด าเนินงานที่ผํานมา ซึ่งการประมวลผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ จะเป็นข๎อมูลส าคัญในการ
พิจารณาปรับปรุงแก๎ไขแนวทางการท างาน การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลในภาคราชการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็น
การสํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตําง  ๆ ให๎สามารถ
ด าเนินงานตามบทบาทและอ านาจหน๎าที่ได๎อยํางดียิ่ง รวมถึงสามารถจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการคณะตําง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถน ามาใช๎เป็นเครื่องมือเพ่ือประกอบการตัดสินใจ            
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เชิ งนโยบายให๎กับคณะรัฐมนตรี ได๎อยํ างถูกต๎อง เหมาะสม และรวดเร็ ว ตลอดจน เผยแพรํข๎อมูล ขํ าวสาร และ                              
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให๎กับประชาชนและผู๎ที่สนใจ   

๔) โครงการปรับบทบาทภารกิจหนํวยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทางและรูปแบบของการปฏิรูปเพ่ือ
สนับสนุนและรองรับการขับเคลื่อนตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนการปฏิรูปให๎เกิดผลในทางปฏิบัติอยํางแท๎จริง 
ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิรูปอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง ตลอดจนมีข๎อเสนอเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดโครงสร๎าง
หนํวยงานของรัฐในประเทศไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริม
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน 
 

1) โครงการตรวจประเมินเพ่ือพิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวม ประจ าปี         
พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ๎นและสร๎างแรงจูงใจในการยกระดับบทบาทภาคประชาชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการ
บริหารราชการตามนโยบายรัฐบาล และทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย รวมถึงสํงเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของ
การเปิดระบบราชการและการท างานแบบหุ๎นสํวนความรํวมมือตามแนวทางประชารัฐไปสูํการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
ตลอดจนสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ สร๎างกระบวนทัศน์ของข๎าราชการ เกี่ยวกับการเปิดระบบราชการและการบริหารราชการ
แบบมีสํวนรํวมที่เน๎นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  
การยกระดับความโปร่งใสและสร้าง
ความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

1) โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยํางฉับพลัน (Disruptive change) ตํอระบบราชการ                  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยํางฉับพลัน (disruptive change) ตํอระบบราชการ และเตรียม
ความพร๎อมในการปรับปรุงบทบาทภารกิจ โครงสร๎างหนํวยงานภาครัฐรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2) โครงการศึกษาหนํวยงานราชการรูปแบบใหมํ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบและระบบการ
บริหารของหนํวยงานราชการรูปแบบใหมํในด๎านการก าหนดยุทธศาสตร์ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงาน
บุคคล ด๎านการจัดซื้อจัดจ๎าง และด๎านการประเมินผล ที่คลํองตัวและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในปัจจุบัน 
และวางแนวทางในการจัดรูปแบบหนํวยงานราชการ ให๎มีความทันสมัย เป็นสากล ตลอดจนเป็นกลไกการบริหารประเทศให๎
สามารถแขํงขันในระดับโลกได๎ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๗ การสร้าง
ความพร้อมของระบบราชการไทย
เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

- 
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๑.5 ข้อตกลงการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด  

ส านักงาน ก.พ.ร ได๎ก าหนดเปูาหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎ง
ให๎สถาบันฯ ทราบลํวงหน๎าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ซึ่งในชํวงเวลาที่ผํานมาตั้งแตํเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 
ถึงเดือนกันยายน ๒๕61 ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันฯ ได๎ลงนามในข๎อตกลงการใช๎บริการ  และการให๎บริการ 
จ านวน 19 โครงการ ดังนี้ 

 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ ยนแปลงรุํนใหมํ  เรียกชื่ อยํอวํ า โครงการ นปร.                             

มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Public Service Executive Development Program หรือ PSED โดยผู๎ที่ผํานโครงการ  
จะเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีความรู๎ ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง เนื่องจากผํานการพัฒนาอยําง
เป็นระบบทั้งการถํายทอดความรู๎จากวิทยากรที่มากด๎วยประสบการณ์ รวมถึงการปฏิบัติราชการในหนํวยงานตําง ๆ 
โดยการสอนงานของผู๎บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาให๎ นปร. เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง         
ในหนํวยงานภาครัฐที่มีความสามารถ เป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน 
(Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) ได๎อยํางสมดุลมีความสามารถเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง            
ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นชํองทางใหมํในการดึงดูดบุคคล 
ที่มีความรู๎ ความสามารถสูงเข๎าสูํระบบราชการ เพ่ือพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่เกํงและดี            
และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครัน รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและขับเคลื่อน         
การเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐตํอไป 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เป็นโครงการส าคัญที่สถาบันฯ ได๎รับ
มอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎ด าเนินการมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น
โครงการที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๗ 
และเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบในหลักการที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอให๎มีการด าเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพ่ือสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะสูง 
เข๎ารับราชการและพัฒนาให๎เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐ มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิด    
ที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนา/วางแผน (Developer) และนักปฏิบัติ (Operator) ได๎อยํางสมดุล             
มีความสามารถเป็นผู๎น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการและการบริหารจัดการองค์การ  

เมื่อด าเนินการไปได๎ ๒ รุํนแล๎วได๎ท าการประเมินผลและเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา                
โดยคณะรัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๑  มีมติอนุมัติในหลักการให๎ส านักงาน ก.พ.ร.              
เป็นผู๎รับผิดชอบด าเนินการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํตํอไปให๎เกิดความตํอเนื่อง                
และบังเกิดผลตํอการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการปีละ ๑ รุํน รุํนละประมาณ ๖๐ คน เริ่มตั้งแตํปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต๎นไป และให๎เริ่มด าเนินการทันทีเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ โดยให๎ส านักงาน ก.พ.ร.  
ท าความตกลงกับส านักงบประมาณในเรื่องงบประมาณด าเนินการโครงการฯ  

ในโครงการนี้จัดให๎มีเวทีในการรวบรวม ถํายทอดองค์ความรู๎ และประสบการณ์เกี่ยวกับ 
การบริหารภาครัฐระหวํางผู๎บริหาร วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพ่ือให๎          
มีการบริหารองค์ความรู๎และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎  ทั้งความรู๎ที่สั่งสมไว๎ในตัว (Tacit Knowledge) และความรู๎ 
ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพ่ือเสริมสร๎างขีดสมรรถนะในการบริหารภาครัฐของไทย 

กลุํมเปูาหมายของผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนา          
เพ่ือเป็นข๎าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่สามารถเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลง            
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ในหนํวยงานภาครัฐ จึงได๎แบํงและก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ เป็น ๓ กลุํม ได๎แกํ                 
กลุํมบุคคลผู๎เพ่ิงส าเร็จการศึกษา กลุํมบุคคลภายนอกจากภาคเอกชน หนํวยงาน หรือองค์การระหวํางประเทศ 
และกลุํมข๎าราชการ หรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐประเภทตําง ๆ ซึ่งต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาตั้งแตํระดับปริญญาโท    
ขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตํางประเทศที่ได๎รับการรับรอง อายุไมํเกิน ๓๐ ปี 
บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร ส าหรับผู๎ที่จบปริญญาโท และหากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต๎องมีอายุ               
ไมํเกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร   

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ จะได๎รับการบรรจุเป็นข๎าราชการ สังกัดส านักงาน ก.พ.ร. และพัฒนา                  
เป็นระยะเวลา ๒๒ เดือน โดยจะได๎รับการพัฒนาความรู๎ ความสามารถ และศักยภาพ จากการเรียนรู๎ภาควิชาการ  
สลับกับการฝึกปฏิบัติราชการภายใต๎การดูแลของครูฝึกสอนงานที่เป็นหัวหน๎าหนํวยงานภาครัฐทั้งในสํวนกลาง                    
สํวนภูมิภาค และตํางประเทศ ซึ่งได๎แกํ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู๎วําราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต และฝึกปฏิบัติ
ราชการกับผู๎บริหารของหนํวยงานภาคเอกชน ซึ่งโครงการนี้จะเน๎นการฝึกปฏิบัติราชการมากกวําการเรียนรู๎           
ทางวิชาการ จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให๎ได๎รับประสบการณ์ตรง ตั้งแตํระดับพ้ืนที่ จนกระทั่งระดับนานาชาติ และ
ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ระหวํางผู๎เข๎ารํวมโครงการด๎วยกัน และกับวิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้
เมื่อผํานโครงการแล๎วจะได๎รับการจัดสรรไปปฏิบัติราชการในหนํวยงานที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ตํอไป   

เมื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการหรือนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่ส าเร็จการศึกษาจากโครงการ        
จะมีไปปฏิบัติงานในหนํวยงานตําง ๆ แล๎ว การติดตามและประเมินผลโดยจะมีการติดตาม ๑ ครั้ง คือ เมื่อนักบริหาร   
การเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่ผํานการพัฒนาตามหลักสูตรเข๎าปฏิบัติงานในสํวนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์     
๑๒ เดือนแล๎ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของข๎าราชการในโครงการฯ 
ตลอดจนติดตามการสนับสนุนของผู๎บริหารสํวนราชการในการเปิดโอกาสให๎ข๎าราชการได๎แสดงความสามารถ                
ในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังแผนภาพที่ 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๔ การด าเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 
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ปัจจุบันสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ด าเนินโครงการพัฒนา
นักบริหารการเปลี่ ยนแปลงรุํน ใหมํ  มาทั้ งสิ้ น  ๑๒ รุํน  มี  นปร.  ผํานโครงการแล๎วปฏิบัติ ราชการ  
ในหนํวยงานที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน ๑๐ รุํน รวม ๓๔๑ คน และอยูํระหวํางเข๎ารํวมโครงการ    
อีก ๒ รุํน จ านวน ๘๗ คน 

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สถาบันฯ ได๎ลงนามในข๎อตกลงการใช๎บริการและการให๎บริการ
ในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 

๑) – ๓) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ ๑๑ รุ่นที่ ๑๒ และรุ่นที่ ๑๓     
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นชํองทางใหมํในการดึงดูดบุคคลผู๎มีความรู๎ ความสามารถเข๎าสูํระบบราชการ                  
เพ่ือพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่เกํงและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ                        
ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด๎านเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน                
(Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อยํางสมดุล รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐตํอไป และเพ่ือให๎มีเวทีในการรวบรวมและถํายทอด
องค์ความรู๎และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในระหวํางผู๎บริหาร วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ และนักบริหาร
การเปลี่ ยนแปลงรุํน ใหมํ  เ พ่ือให๎มีการบริหารองค์ความรู๎ และการแลกเปลี่ ยนเรียนรู๎  ทั้ งความรู๎  
ที่สั่งสมไว๎กับตัว (Tacit Knowledge) และความรู๎ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพ่ือเสริมสร๎าง 
ขีดสมรรถนะในการบริหารรัฐของไทย 

นอกจากนั้น สถาบันฯ ได๎ลงนามในข๎อตกลงการใช๎บริการและการให๎บริการในโครงการ อ่ืน ๆ อีก 
จ านวน ๑6 โครงการ ดังนี้ 

4) โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื่อการจัดการ
ภาครัฐที่ดี ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมให๎สํวนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานในปัจจุบัน ซึ่งนอกจากจะชํวยให๎
สํวนราชการและจังหวัดเกิดการบริหารจัดการที่ดีแล๎ว ยังชํวยเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือในการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการให๎มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน สอดคล๎องกับรูปแบบการบริหารจัดการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไป 
และให๎คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการได๎ประเมินผลการด าเนินงานในรอบการด าเนินงานที่ผําน
มา ซึ่งการประมวลผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการฯ จะเป็นข๎อมูลส าคัญในการพิจารณาปรับปรุงแก๎ไข     
แนวทางการท างาน การตรวจสอบติดตามและประเมินผลในภาคราชการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการสํงเสริม
และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตําง  ๆ ให๎สามารถ
ด าเนินงานตามบทบาทและอ านาจหน๎าที่ได๎อยํางดียิ่ง รวมถึงสามารถจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะตําง  ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยสามารถน ามาใช๎          
เป็นเครื่องมือ เพ่ือประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายให๎กับคณะรัฐมนตรีได๎อยํางถูกต๎อง เหมาะสม และรวดเร็ว 
ตลอดจนเผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร และผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล           
ภาคราชการให๎กับประชาชนและผู๎ที่สนใจ 

 5) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ  มีวัตถุประสงค์               
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจเพื่อสํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐพัฒนาระบบ         
การให๎บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศไทย 
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6) โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกทางธุรกิจ  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร๎างวัฒนธรรมการท างานรํวมกันระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการพัฒนางานบริการ         
เพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐตระหนักถึงความจ าเป็นของการสร๎างนวัตกรรมเพ่ือน ามาพัฒนางานบริการที่รับผิดชอบและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset) การท างานของข๎าราชการในการพัฒนางานบริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
รวมถึงพัฒนาเครื่องมือ และระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 

7) โครงการปรับปรุงงานบริการหน่วยงานของรัฐตามคู่มือส าหรับประชาชน มีวัตถุประสงค์          
เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนตํอการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ 
พัฒนาเครื่องมือในการยกระดับการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐให๎มีประสิทธิภาพมุํงไปสูํการบริการในรูปแบบ
ดิจิทัลและบุคลากรมีจิตบริการ ตลอดจนสํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนได๎ตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

8) โครงการยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชนในรูปแบบเชื่อมโยงงาน
บริการผ่านระบบสารสนเทศ ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎หนํวยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน   
ได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ศึกษา
แนวทางยกระดับการให๎บริการข๎อมูลภาครัฐแกํประชาชนในรูปแบบเฉพาะเจาะจง (Personalized)  โดยมีการให๎บริการ
ข๎อมูลประชาชนที่จัดเก็บโดยหนํวยงานภาครัฐ เพ่ือสํงเสริมให๎เกิดการเปิดเผยข๎อมูลภาครัฐ ซึ่งเป็นการสร๎างความโปรํงใส 
การมีสํวนรํวมของประชาชน รวมถึงเกิดความสะดวกในการติดตํอราชการ เพ่ือให๎ประชาชนได๎รับข๎อมูลคูํมือส าหรับ
ประชาชนที่มีการเชื่อมโยงงานบริการตั้งแตํต๎นจนจบผํานทางเว็บไซต์ (www.info.go.th) โดยมีส านักงาน ก.พ.ร. ควบคุม
คุณภาพคูํมือส าหรับประชาชนของหนํวยงานภาครัฐที่เผยแพรํแกํประชาชน เพ่ือให๎มีข๎อมูลที่ครบถ๎วน ถูกต๎อง ทันสมัย 
และเกิดความสะดวกในการติดตํอราชการ 

9) โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ                    
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลการพัฒนาระบบต๎นแบบการให๎บริการ
ภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ส าหรับงานบริการหรือใบอนุญาตที่มี  
ความพร๎อม ครอบคลุมการให๎ข๎อมูลผู๎รับบริการอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน การออกแบบค าขอแบบบูรณาการ (Single 
Form) หน๎าจอการแสดงผล รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู๎ใช๎งาน รูปแบบการเชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูล และระบบ                 
การให๎บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ให๎สามารถให๎บริการประชาชนและผู๎ประกอบการได๎          
เพ่ือออกแบบกระบวนงานและระบบการให๎บริการด๎านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารตําง ๆ  
แกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ (Central Biz Box) ให๎สามารถให๎บริการแกํประชาชนและผู๎ประกอบการครอบคลุม
ทั้งในสํวนกลางและสํวนภูมิภาค ทั้งธุรกิจที่ได๎รับการพัฒนาเป็นระบบต๎นแบบแล๎ว และธุรกิจที่ได๎รับการคัดเลือกใหมํ  
เพ่ือติดตามประเมินผลการน าระบบต๎นแบบการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(Central Biz Box) ไปทดลองให๎บริการทั้งแบบออนไลน์ และการติดตํอด๎วยตนเอง ณ ศูนย์รับค าขออนุญาต 

10) โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎หนํวยงานของรัฐพัฒนา
ระบบการให๎บริการประชาชนให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ เพ่ือติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบการให๎บริการ
ประชาชนของหนํวยงานของรัฐ ตลอดจนสร๎างขวัญก าลังใจและเชิดชูเกียรติหนํวยงานของรัฐที่พัฒนาระบบ
การให๎บริการได๎อยํางโดดเดํน และสนับสนุนให๎ได๎รับรางวัลในระดับสากล 

11) โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการ
ยกระดับและพัฒนาองค์การสูํระบบราชการ 4.0 เพ่ือสร๎างเครือขํายที่ปรึกษาการพัฒนาระบบบริหารจัดการของ
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สํวนราชการ สูํระบบราชการ 4.0 รวมถึงเตรียมความพร๎อมส าหรับการตรวจประเมินสํวนราชการ ตลอดจน
ตรวจประเมินสํวนราชการส าหรับรับรองสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 

12) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎สํวนราชการยกระดับและพัฒนาสูํองค์การที่มี     
ขีดสมรรถนะสูง เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนสํวนราชการในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหาร     
จัดการภาครัฐ ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือด าเนินการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับเครือขํายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

13) โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด                    
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ           
ในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

14) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน  มีวัตถุประสงค์                
เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาการบริหารงานขององค์การมหาชนให๎เป็นไปเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน  

15) โครงการปรับบทบาทภารกิจหน่วยงานภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทาง     
และรูปแบบของการปฏิรูปเพ่ือสนับสนุนและรองรับการขับเคลื่อนตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อน         
การปฏิรูปให๎เกิดผลในทางปฏิบัติอยํางแท๎จริง ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิรูปอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง 
ตลอดจนมีข๎อเสนอเพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดโครงสร๎างหนํวยงานของรัฐในประเทศไทย 

16) โครงการตรวจประเมินเพื่อพิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการ    
แบบมีส่วนร่วม ประจ าปี พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ๎นและสร๎างแรงจูงใจในการยกระดับบทบาท              
ภาคประชาชนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารราชการตามนโยบายรัฐบาล และทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย 
รวมถึงสํงเสริมและสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของการเปิดระบบราชการและการท างานแบบหุ๎นสํวนความรํวมมือ
ตามแนวทางประชารัฐไปสูํการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ตลอดจนสร๎างความรู๎ความเข๎าใจ สร๎างกระบวนทัศน์     
ของข๎าราชการ เกี่ยวกับการเปิดระบบราชการและการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวมที่เน๎นประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

17) โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive change)       
ต่อระบบราชการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยํางฉับพลัน (Disruptive change) 
ตํอระบบราชการ และเตรียมความพร๎อมในการปรับปรุงบทบาทภารกิจ โครงสร๎างหนํวยงานภาครัฐรองรับ      
การเปลี่ยนแปลง 

18)  โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและย่ังยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ด้านการ
พัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาขีดสมรรถนะของผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและพัฒนางานบริการในระดับพ้ืนที่ให๎มี
ศักยภาพรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด และปรับกระบวนการทาง
ความคิด (Mindset) ของผู๎ปฏิบัติงานให๎มีศักยภาพในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

19) โครงการศึกษาหน่วยงานราชการรูปแบบใหม่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทาง       
การจัดรูปแบบและระบบการบริหารของหนํวยงานราชการรูปแบบใหมํในด๎านการก าหนดยุทธศาสตร์                 
ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการจัดซื้อจัดจ๎าง และด๎านการประเมินผล ที่คลํองตัว
และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกในปัจจุบัน และวางแนวทางในการจัดรูปแบบหนํวยงานราชการ 
ให๎มีความทันสมัย เป็นสากล ตลอดจนเป็นกลไกการบริหารประเทศให๎สามารถแขํงขันในระดับโลกได๎ 
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๑.6 สัญญาการจ้างด าเนินงานระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานอื่น  ๆ 

 
สถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใชํสํวนราชการตามนัยมาตรา 16 แหํงกฎหมาย

ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2545 โดยเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: 
SDU) ในการก ากับดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. มีหน๎าที่ในการให๎บริการทางวิชาการแกํส านักงาน ก.พ.ร.  เป็นหลัก          
และหากมีก าลังการผลิตสวนเกินจึงจะให๎บริการหนวยงานอ่ืนและประชาชนได๎ โดยการใหบริการแกประชาชน
ต๎องไมเปนการแขงขันกับเอกชน ทั้งนี้ เพ่ือสํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ด ีซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 สถาบันฯ ได๎ให๎บริการทางวิชาการกับหนํวยงานอ่ืน โดยได๎ด าเนิน
โครงการ จ านวน ๑1 โครงการ ดังนี้ 

 1) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม”            
เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือรํวมมือทางวิชาการ            
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ได๎รับความรู๎พ้ืนฐานในหลักบรรษัทภิบาลในการด าเนินธุรกิจ
เพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมีมาตรฐานการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ ดี และเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการสามารถ            
น าองค์ความรู๎พ้ืนฐานในหลักบรรษัทภิบาลไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจในการสร๎างขีดความสามารถทางการ
แขํงขันเพ่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและเพ่ือเป็นการรับรองวําผู๎ประกอบการที่ได๎ผํานการอบรมนั้นสามารถยื่นเอกสาร
ประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต๎องการใช๎บริการค้ าประกันโครงการผู๎ประกอบการรายใหมํ                  
ของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ได๎  

2) โครงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภา มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ       
ด๎วยความโปรํงใส เป็นธรรม เที่ยงตรง นําเชื่อถืออยํางเป็นมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ และสามารถ
ด าเนินการตามกรอบการประเมินผล การปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได๎อยํางเหมาะสม 
เพ่ือให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภา มีการส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการในภาพรวมขององค์กรเพ่ือการพัฒนา            
และปรับปรุงระบบการให๎บริการ ให๎สามารถตอบสนองความต๎องการและสร๎า งความพึงพอใจสูงสุด               
แกํผู๎รับบริการ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือให๎สํวนราชการสังกัดรัฐสภาน าผลการประเมิน รวมทั้งข๎อเสนอแนะ             
ของที่ปรึกษา มาใช๎ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และน าผลการประเมิน
ดังกลําวมาจัดสรรรางวัล/สิ่งจูงใจ ให๎แกํสํวนราชการสังกัดรัฐสภาได๎อยํางเหมาะสมและเป็นธรรม เพ่ือให๎              
สํวนราชการสังกัดรัฐสภาสามารถใช๎แนวทางการด าเนินการตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการ             
เป็นสํวนหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของสํวนราชการสังกัดรัฐสภาและยุทธศาสตร์ การบริหารทรัพยากร
บุคคลของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ ตํอองค์กรอยํางเป็น
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

3) โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับศักยภาพในการเชื่อมโยงแผนทั้งระบบ เสริมสร๎าง     
ขีดความสามารถในการแขํงขัน ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและกลุํมจังหวัด 
ให๎เกิดผลอยํางเป็นรูปธรรม เพ่ือปรับปรุงเครื่องมือในการวางแผนและตัดสินใจเชิงนโยบายของจังหวัดและ       
กลุํมจังหวัดให๎ทันสมัย สอดคล๎องกับตัวชี้วัดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับปัจจุบันพร๎อมจั ดท า       
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหวํางจังหวัด กลุํมจังหวัด ภาค และในภาพรวมของประเทศด๎วยมาตรฐาน
เดียวกัน เพ่ือให๎มีแนวทางและหลักการส าหรับการทบทวนแผนแบบตํอเนื่อง (Rolling Plan) ที่มีคุณภาพ 
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สามารถแก๎ไขปัญหาและพัฒนาในระดับพ้ืนที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพการพัฒนาเฉพาะของกลุํม
จังหวัด เพ่ือพัฒนาและเสริมสร๎างขีดความสามารถ (Capacity Building) ของบุคลากรของจังหวัด/กลุํมจังหวัด
ในการคิดเชิงกลยุทธ์ การเชื่อมโยงแผน การจัดท าแผนงาน/โครงการ และการติดตามประเมินผล 

4)  โครงการฝึกอบรม สัมมนา การก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการ
ภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) ซึ่งสถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการดังกลําวให๎กับ
ส านักงานก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการ ทั้งระบบงาน                
ระบบสารสนเทศ ระบบการบริหารงานบุคคล และระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน ให๎มีคุณภาพมาตรฐาน 
กํอให๎เกิดผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยํางยั่งยืนตํอไปในอนาคต 

5) โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ ส าหรับกองทัพเรือ                               
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร๎างความตระหนักถึงสถานการณ์ ความท๎าทาย และประเด็นการพัฒนาที่ส าคัญของ
กองทัพเรือในอนาคต เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบ การพัฒนานวัตกรรม และการบริหาร              
การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์การ และพัฒนาภาวะผู๎น าและเครือขํายผู๎น าการเปลี่ยนแปลงใน
การริเริ่มสร๎างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนากองทัพเรือ 

6) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเพิ่มสมรรถนะ                             
การปฏิบัติงานประจ าปี 2560 กิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพส าหรับผู๎บริหารของกรมคุ๎มครองสิทธิและ
เสรีภาพ ได๎รับการวําจ๎างจากกรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ผู๎บริหารทุกระดับที่เข๎ารับ  
การอบรมมีความรู๎ความเข๎าใจแนวคิดและแนวทางด าเนินงานระบบราชการ 4.0 ตลอดจนสามารถน าความรู๎           
ที่ ได๎รับไปเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติ งานและพัฒนาหนํวยงานโดยบูรณาการรํวมกับหนํวยงานอ่ืน  ๆ                   
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

7)  โครงการจ้างส ารวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและ               
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการดังกลําวให๎กับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแหํงชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐที่เข๎ารับการประเมินได๎ผลการประเมินและแนวทาง 
ในการพัฒนาและยกระดับหนํวยงานด๎านคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานได๎อยําง เหมาะสม        
โดยสถาบันฯ รับผิดชอบประเมินหนํวยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด๎วย องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ ศาล (เฉพาะหนํวย
ธุรการ) หนํวยงานในสังกัดรัฐสภา ส านักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ องค์การมหาชน และ
กรุงเทพมหานคร 

8) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ งานของโครงการและการตอบสนอง                               
ต่อเป้าหมายกลยุทธ์ (การเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA)            
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ซึ่งสถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการให๎กับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ              
เพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค์การมหาชน)  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎มีการติดตามและประเมินผล          
การด าเนินงานจากแนวทางการปรับปรุงตามขั้นตอนและแนวทางการด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐระดับพ้ืนฐาน (Fundamental Level) รวมทั้งเกิดการพัฒนาองค์กรอยํางตํอเนื่องและ                     
มีประสิทธิภาพตามแนวทางตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) พ.ศ.2558  กระทั่งสามารถเสนอขอรับรางวัลรายหมวด และสามารถพัฒนา
กระบวนการท างานหรือวิธีการท างานให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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9)  โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรให๎เกิดการพัฒนาอยํางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ในการด าเนินการที่มีความชัดเจนให๎เป็นไปตามหน๎าที่และความรับผิดชอบขององค์กร และมีการขับเคลื่อน         
การท างานของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 

10)  โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITA ของส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาทางวิชาการ รวบรวมองค์ความรู๎    
และพัฒนาหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ Coach ITA ให๎เป็นไปตามหลักการทางวิชาการ รวมไปถึงการจัดการ
ฝึกอบรมให๎แกํบุคลากรกลุํมเปูาหมายเพ่ือสร๎าง Coach ITA ที่ผํานมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะได๎เป็นกลไกที่มี
ความส าคัญอยํางมากในการให๎ความรู๎ความเข๎าใจและให๎ค าปรึกษาในการปรับปรุงหนํวยงานในด๎านคุณธรรม  
และความโปรํงใสของหนํวยงานที่เข๎ารับการประเมินได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกันตํอไป 

11) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Smart ONDE Meeting" ส านักงานคณะกรรมการ
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และคณะกรรมการเฉพาะด๎านได๎ทราบถึงแนวทางและวิธีการด าเนินงานในสํวนที่
เกี่ยวข๎อง เพ่ือจัดท าแนวทางและวิธีการเสนอเรื่องตํอคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติและ
คณะกรรมการเฉพาะด๎าน เพ่ือรํวมกันก าหนดแนวทางในการท างานที่เชื่อมโยงและสอดประสานระหวํางกันเพ่ือ
การขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
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(2) การวิจัยและพัฒนา 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  

 

การวิจัยและพัฒนา 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎มีการพัฒนาหลักสูตรอบรม 
Public Course ที่มุํงเน๎นหลักสูตรที่สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ และหลักสูตรที่มีความสอดคล๎องกับนโยบายการ
ขับเคลื่อนประเทศชาติในปัจจุบัน  ซึ่งประเทศไทยภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจาก
ต่างประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการเมือง การปกครอง ตลอดจนมิติการจัดการความรู้สารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพ่ือก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็ง น ามาสู่การคิดค้นพัฒนาหลักสูตรที่สถาบันฯ      
ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได๎ริเริ่มและจัดให๎มี  หลักสูตรการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง ขึ้น เพ่ือมุํงเน๎นและสํงเสริม
ให๎ผู๎บริหารของหนํวยงานภาครัฐ อาทิ สํวนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น และอ่ืน ๆ ตลอดจนผู๎บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการบริหารประเทศเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และการก ากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี อันจะน าไปสูํการพัฒนางานและพัฒนาตน ให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องเหมาะสม 
และได๎มอบหมายให๎สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนํวยบริการ
รูปแบบพิเศษ ภายใต๎สังกัดของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู๎ด าเนินการจัดอบรม
หลักสูตรดังกลําวนี้  

เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎มอบหมายให๎สถาบันฯ ได๎ด าเนินการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการ
พัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูงที่ได๎รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. 1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุํงเน๎นและ
สํงเสริมให๎ผู๎บริหารของหนํวยงาน ได๎แกํ สํวนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน  สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น และอ่ืน ๆ ตลอดจนผู๎บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
การบริหารประเทศเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และการก ากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี อันจะน าไปสูํการพัฒนางานและพัฒนาตนให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องเหมาะสมตํอไป รูปแบบของ
การอบรม มี 3 สํวน ได๎แกํ การเรียนรู๎ในห๎องเรียนการจัดท าเอกสารวิชาการสํวนบุคคล และการศึกษาดูงานนอก
สถานที่  โดยการเรียนรู๎ในห๎องเรียน ประกอบด๎วย 7 หมวด ได๎แกํ  

หมวดที่ 1 ภาพรวมของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
หมวดที่ 2 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
หมวดที่ 3 แนวโน๎มและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 
หมวดที่ 4 นโยบายสาธารณะ 
หมวดที่ 5 การบริหารภายใต๎โลกแหํงการเปลี่ยนแปลง 
หมวดที่ 6 ภาวะผู๎น า 
หมวดที่ 7 สรุปรวมยอด  
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สถาบันฯ ได๎ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเ พ่ือการพัฒนา        
อยํางยั่ งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง  โดยมีระยะเวลาจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรจะเริ่มตั้ งแตํ               
เดือนกุมภาพันธ์  – กันยายน ของปีงบประมาณนั้น  ๆ และได๎ด าเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร              
โดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง ปัจจุบันสถาบันฯ ด าเนินการจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรดังกลําวมาแล๎วจ านวน 5 รุํน  ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการหลักสูตรฯ ดังนี้ 

1) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง      
รุ่นที่ ๑ ระหวํางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2556 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรม  
ตลอดหลักสูตร จ านวน 80,000 บาทตํอคน ทั้งนี้  มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี          
เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 1 จ านวน ทั้งสิ้น 74 คน  

๒) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 2 ระหวํางวันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2558 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 100,000 บาทตํอคน และก าหนดให๎มีการศึกษาดูงานในประเทศและศึกษาดู
งานตํางประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งก าหนดให๎มีคําใช๎จํายส าหรับการศึกษาดูงานตํางประเทศ จ านวน 120,000 บาท 
ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุํนที่ 2 จ านวน ทั้งสิ้น 81 คน 

3) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 3 ระหวํางวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2559 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จําย                
ในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 100,000 บาทตํอและก าหนดให๎มีการศึกษาดูงานในประเทศและศึกษา
ดูงานตํางประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งก าหนดให๎มีคําใช๎จํายส าหรับการศึกษาดูงานตํางประเทศ จ านวน 120,000 บาท 
ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุํนที่ 3 จ านวน ทั้งสิ้น 70 คน 

 4) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 4 ระหวํางวันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2560 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จําย                 
ในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 120,000 บาทตํอคนและก าหนดให๎มีการศึกษาดูงานในประเทศและ
ศึกษาดูงานตํางประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งก าหนดให๎มีคําใช๎จํายส าหรับการศึกษาดูงานตํางประเทศ จ านวน 100,000 
บาท ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุํนที่ 4 จ านวน ทั้งสิ้น 53 คน 

จากผลการด าเนินงานจัดการอบรมที่ผํานมา หลักสูตรฯ ได๎รับการตอบรับเป็นอยํางดี ซึ่งคณะกรรมการ
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง ได๎มีการทบทวน
เพื ่อปร ับปรุงหลักส ูตรฯ ให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมและทันสมัยเพื ่อรองร ับกับสภาวะปัจจ ุบ ั น              
ที่เปลี ่ยนแปลงไป เพื่อให๎การด าเนินโครงการมีความเหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู ํอยําง          
มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงได๎ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี
เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 5   ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 ระหวํางวันที่          
10 มีนาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖1  จ านวน 44 คน โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตรและการศึกษาดูงานตํางประเทศ จ านวน 190 ,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการ
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สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  ได๎มีมติเห็นชอบให๎ด าเนินการจัดหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูงมาแล๎ว รุํนที่ 6 ตํอไป ซึ่งการ
ด าเนินการหลักสูตรฯ ที่ผํานมามีผู๎ ให๎ความสนใจเป็นจ านวนมากทั้ง 5 รุํน ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556            
จนถึงปัจจุบัน กํอนการด าเนินการในทุกรุํน จะมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ และมุํงหวัง     
วําจะสามารถสนับสนุนให๎เกิดการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพ่ือพัฒนาอยํางยั่งยืนให๎กับนักบริการระดับสูงใน
รุํนตํอ ๆ ไป  

๒. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได๎ริเริ่มและจัดให๎มีโครงการหลักสูตร
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน เพ่ือสอดคล้องกับนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ ที่มุ่งเน้น              
การปรับเปลี่ยนทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ ไปสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย“นวัตกรรม” หรือ Value–
Based Economy และเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ        
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) การจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอยํางยั่งยืน จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมมุมมองแนวโน้มสถานการณ์ วิเคราะห์
ความท้าทายและความจ าเป็นในการพัฒนานวัตกรรม เสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ และ     
การคิดเชิงบูรณาการสู่การปฏิบัติ การศึกษากรณีตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชา
สังคมท้ังในและต่างประเทศ การฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรม การวางโครงการบูรณาการสู่การปฏิบัติ การเรียนรู้
และจัดการความรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่ งยืน การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงเชิงนวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่า          
ต่อนโยบายและการจัดการองค์การและการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระหว่างนักพัฒนานวัตกรรม
โดยการเรียนรู๎ในห๎องเรียน ประกอบด๎วย 6 กลุํมกิจกรรม ได๎แกํ  

กลุํมกิจกรรมที่ 1 ท าความเข๎าใจในเรื่องของ “นวัตกรรม” (Innovation 101) 
กลุํมกิจกรรมที่ ๒ ความจ าเป็นในการพัฒนานวัตกรรม   
กลุํมกิจกรรมที่ ๓ ทักษะการคิดและพัฒนานวัตกรรม   
กลุํมกิจกรรมที่ ๔ กรณีตัวอยํางและการศึกษาดูงานการพัฒนานวัตกรรม 
กลุํมกิจกรรมที่ ๕ ฝึกปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมและการบูรณาการสูํการปฏิบัติ 
กลุํมกิจกรรมที่ ๖ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎และสานเครือขํายนวัตกรรม 
 

1)  หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 1  ได๎พัฒนาให๎เกิด 
นวัตกรขึ้นใหมํในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น ๔๖ คน โดยหลักสูตรดังกลําวได๎มีระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ๓ เดือน        
ตั้งแตํวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผลจากการด าเนินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอยํางยั่งยืน ท าให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมเกิดการเรียนรู๎ ได๎รับการพัฒนาเพ่ือให๎เป็น 
นวัตกรที่สามารถสร๎างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมให๎กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
และเกิดผล ทางปฏิบัติได๎ จ านวน ๔๖ นวัตกรรม นอกจากนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎มีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
ของนวัตกรทั้ง ๔๖ นวัตกรรม โดยพิจารณาจากผลงานที่เป็นความคิดใหมํ หรือการปรับปรุงงานซึ่งท าให๎เกิด     
ความแตกตํางหรือสร๎างคุณคําตํอภารกิจงานในองค์กรอยํางมีนัยส าคัญและสามารถน าสูํการปฏิบัติได๎อยําง          
เป็นรูปธรรม ซึ่งปรากฏวํามีผลงานที่เป็นนวัตกรรมดีเดํนและดี จ านวน ๓ รางวัล ดังนี้ 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

35 
  

ผลงานที่เป็นนวัตกรรมดีเด่น ๑ เรื่อง  

  ผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตะเวนเพื่อป้องกันการบุกรุกป่าในอุทยานแห่งชาติด้วย
อากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดย นายอริยะ เชื้อชม นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
ผลงานที่เป็นนวัตกรรมดี ๒ เรื่อง   

 นาฬิกาอัจฉริยะเตือนน้้าตาลต่้าในผู้ป่วยเบาหวาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์สถิต                
นิรมิตมหาปัญญา  กรมการแพทย์ 

 เทคโนโลยีร้าข้าวสาลีหมักยีสต์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสภณ บุญล้ า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  

แนวทางของการจัดท าผลงานดังกลําวนี้ ได๎รับผลการตอบรับที่ดีมากจากผู๎บริหารที่เข๎ารับ       
การอบรม อีกท้ังยังได๎รับความสนใจจากทํานรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) และให๎ส านักงาน ก.พ.ร.          
ท าบันทึกสรุปนวัตกรรมของทั้ง ๔๖ นวัตกร เสนอไปยังทํานนายกรัฐมนตรีและทํานได๎มีบัญชาเสนอเรื่องดังกลําว
ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เพ่ือน านวัตกรรมของ ๔๖ นวัตกร ไปด าเนินการตํอไป ทั้งนี้ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎มีมติเห็นชอบให๎
ด าเนินการจัดหลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอยํางยั่งยืน รุํนที่ 2 และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ และได๎มีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให๎เกิดประสิทธิภาพตํอไป 

 

2) หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2  ได๎พัฒนาให๎เกิด 
นวัตกรขึ้นใหมํในประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 25 คน โดยหลักสูตรดังกลําวได๎มีระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น ๓ เดือน             
ตั้งแตํวันที่ 20 เมษายน ๒๕๖1 – 21 กรกฎาคม ๒๕๖1  ผลจากการด าเนินโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอยํางยั่งยืน ท าให๎ผู๎เข๎ารับการอบรมเกิดการเรียนรู๎ ได๎รับการพัฒนา
เพ่ือให๎เป็นนวัตกรที่สามารถสร๎างสรรค์ผลงานที่เป็นนวัตกรรมให๎กับองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลทางปฏิบัติได๎ จ านวน 25 นวัตกรรม นอกจากนั้น ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎มีการคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมของนวัตกรทั้ง 25 นวัตกรรม โดยพิจารณาจากผลงานที่เป็นความคิดใหมํ หรือการปรับปรุงงาน
ซึ่งท าให๎เกิดความแตกตํางหรือสร๎างคุณคําตํอภารกิจงานในองค์กรอยํางมีนัยส าคัญและสามารถน าสูํการปฏิบัติได๎
อยํางเป็นรูปธรรม ซึ่งปรากฏวํามีผลงานที่เป็นนวัตกรรมดีเดํนและดี จ านวน ๓ รางวัล ดังนี้ 
 

ผลงานที่เป็นนวัตกรรมดีเด่น ๑ เรื่อง  

  ผลงาน HYPERVALUE ANTICANCER TEST 2018 เครื่องตรวจเพิ่มมูลค่าสารต้านมะเร็ง โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   

ผลงานที่เป็นนวัตกรรมดี ๒ เรื่อง   

  ผลงาน THAI SMART AIRCRAFT STRUCTUR  โดย ดร.จริยาวดี  ศิริจันทรา  กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

  ผลงาน One Piece For One Point  โดย นายกัมปนาท  อดิเทพวรพันธุ์ ส านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 
   
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

36 
  

๓) โครงการศึกษาอบรม “หลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในยุค Disruptive Technology”  (Public Course)  โดยเมื่อกลางปี พ.ศ. 2559 นายกรัฐมนตรี 
และหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) ได๎มอบนโยบายที่จะน าพาประเทศไทยก๎าวสูํโมเดล “ประเทศไทย 
4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเปูาหมายการขับเคลื่อน ‘ประเทศไทย 4.0’ คือ การก๎าวไปสูํการเป็น ‘ประเทศที่มี
รายได๎สูง’ ด๎วยนวัตกรรมที่มีการน าเทคโนโลยีเข๎ามาประยุกต์ใช๎ ซึ่งหากประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได๎จริง    
จะท าให๎ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ๎นจากกับดักประเทศที่มีรายได๎ปานกลาง และสามารถลดการพ่ึงพาตํางชาติ 
เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าตําง ๆ  เป็นการสร๎างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให๎เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ได๎อยํางแท๎จริง จากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่กลําวมาข๎างต๎น ระบบราชการไทย ก็จ าเป็นต๎องมีการ
ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปเพื่อรองรับนโยบายนี้เชํนกัน ซึ่งที่ผํานมาสามารถเปรียบเทียบความเชื่อมโยงของไทยแลนด์ 
1.0 - 4.0 กับระบบราชการ 1.0 - 4.0 ได๎ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
                

 
 
 
 

 
แผนภาพที่ ๕ ตารางเปรียบเทียบความเชื่อมโยงของไทยแลนด์ 1.0 - 4.0 กับระบบราชการ 1.0 - 4.0 

 

ส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนํวยงานหลักท่ีรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาระบบราชการ ได๎พัฒนากรอบ
แนวคิด รูปแบบวิธีการท างาน ลักษณะส าคัญ รวมทั้งปัจจัยแหํงความส าเร็จที่จะน าไปสูํระบบราชการ 4.0 พร๎อม 
ทั้งได๎เสนอแนะให๎สํวนราชการตําง ๆ ทราบ และได๎พัฒนาเครื่องมือทางการบริหาร เชํน คูํมือประเมินสถานะของ
หนํวยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 พร๎อมกับเชิญชวน
ให๎ทุกสํวนราชการประเมินสถานะหนํวยงานเพื่อการปรับปรุงองค์การอยํางเป็นระบบ เพ่ือสํงเสริมให๎สํวนราชการ
และบุคลากรมีความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับกรอบแนวคิด รูปแบบวิธีการท างาน ลักษณะส าคัญของระบบราชการ 4.0 
พร๎อมทั้งสามารถน าเทคนิคตําง ๆ ไปใช๎ในการปรับปรุงองค์การได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สนองนโยบายรัฐบาลได๎
อยํางเป็นรูปธรรม สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหนํวยงานในก ากับของ
ส านักงาน ก.พ.ร. จึงได๎จัดท าโครงการศึกษาอบรม หลักสูตร “หลักสูตรก๎าวสูํองค์การ 4.0 อยํางยั่งยืนตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Disruptive Technology” ขึ้น เพ่ือชํวยสํวนราชการในการพัฒนาองค์
ความรู๎อยํางถูกต๎องและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเชิงลึกเกี่ยวกับ
แนวคิดระบบราชการ 4.0 อันเป็นการสนองนโยบายรัฐบาล และเพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับเทคนิค
การปรับปรุงองค์การด๎วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให๎หนํวยงานสามารถพัฒนาหนํวยงาน
ของตนเองได๎อยํางเป็นระบบและเป็นรูปธรรมสามารถขับเคลื่อนไปสูํระบบราชการ 4.0 ได๎โดยเร็ว รวมทั้งเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ประสบการณ์ และสร๎างความสัมพันธ์ระหวํางกันจนเกิดเป็นเครือขํายความรํวมมือในพัฒนา
ประเทศตํอไป โดยได๎จัดการฝึกอบรม จ านวน 2 รุํน แตํละรุํนอบรมรุํนละ 3 วัน รวม 19 ชั่วโมง  โดยผู๎เข๎ารับการอบรม
จะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 9,5๐๐ บาทตํอคน รุํนที่ 1  อบรมระหวํางวันที่ 6 มีนาคม – 
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8 มีนาคม 2561 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 91 คน รุํนที่ 2 อบรมระหวํางวันที่ 13 มีนาคม – 15 มีนาคม 2561  
มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 118 คน ตํอมาสถาบันฯ ได๎ขออนุมัติด าเนินโครงการดังกลําวอีกครั้ง และได๎ปรับชื่อ
โครงการเป็นโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูํองค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อยํางยั่งยืนด๎วย    
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ"  และได๎จัดการฝึกอบรม จ านวน 1 รุํน มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 
128 คน ดังนั้น หลักสูตรดังกลําวจึงถือได๎วํามีการฝึกอบรมจ านวนทั้งสิ้น 3 รุํน  

4)  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ         
Big Data และนวัตกรรม" (Public Course) ความส าคัญของ Big Data คือการใช๎ประโยชน์จากข๎อมูลขนาดใหญํ 
ทั้งข๎อมูลในองค์กรรํวมกับข๎อมูลที่หาได๎จากภายนอกองค์กร ทั้งข๎อมูลที่จัดอยํางเป็นระบบและข๎อมูลที่          
กระจัดกระจายไมํเป็นระเบียบ ซึ่งในปัจจุบันหลายองค์กรทั้งรัฐและเอกชน อนุญาตให๎องค์กรอ่ืน ๆ รวมถึงสาธารณะ
เข๎าถึงข๎อมูลเพื่อน าไปใช๎ประโยชน์ได๎ แตํผู๎บริหารจะเลือกใช๎ Big Data ที่กระจัดกระจายอยํางมหาศาล มาใช๎
ประกอบการวิเคราะห์ ให๎เกิดประโยชน์ตํอการตัดสินใจ ดังนั้น Big Data ท าให๎องค์กรมีข๎อมูลที่เป็นข๎อเท็จจริง    
โดยผํานการวิเคราะห์อยํางเป็นระบบเพ่ือใช๎ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ตํอสํวนงานราชการตําง ๆ      
เป็นอยํางยิ่ง ดังนั้น สถาบันฯ จึงได๎จัดให๎มีฝึกอบรมดังกลําวภายใต๎วัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างความเข๎าใจและยกระดับ
ความรู๎ด๎านการประยุกต์ใช๎ Big data ในบริบทของภาครัฐ ภายใต๎ทิศทางการพัฒนาราชการ 4.0 และเสริมสร๎าง
ความเข๎าใจกระบวนงานที่เกี่ยวข๎อง เงื่อนไข และการปรับรูปแบบการท างานขององค์กรที่เป็นไปได๎ในการผนวก
ผลจาก Big data ในการท างานอยํางมีประสิทธิภาพและเชื่อมตํอถึงกัน เป็นการสร๎างทักษะการคิดเชิงระบบ 
และมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการน า Big data ไปใช๎ในการปรับปรุง พัฒนาองค์การ เพ่ือน าไปสูํนวัตกรรม        
ในภาครัฐ โดยได๎จัดการฝึกอบรม จ านวน 2 รุํน แตํละรุํนอบรมรุํนละ 3 วัน รวม 20 ชั่วโมง โดยผู๎เข๎ารับ       
การอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 9,5๐๐ บาทตํอคน รุํนที่ 1  อบรมระหวํางวันที่  
17 – 19 กรกฎาคม 2561 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 86 คน รุํนที่ 2 อบรมระหวํางวันที่ 24 – 26 
กรกฎาคม 2561 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 116 คน   

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ด าเนินการจัดหลักสูตร
ศึกษาอบรม เพื่อสํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที ่ของรัฐ            
เพื่อเสริมสร๎างการบริหารกิจการบ๎านเมืองที ่ดี  โดยมีการให๎บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็น                
ที่ปรึกษา และชํวยสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชน    
เพื่อน าไปสูํการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีตํอไป ทั้งนี ้ ปัจจุบันสถาบันฯ ยังได๎เตรียมความพร๎อม
ส าหรับการปรับตัวเข๎าสูํการเป็น Excellent Center ของส านักงาน ก.พ.ร. ภายใต๎แนวความคิด “ประเทศไทย
จ าเป็นต๎องมี GG Excellent Center” เพราะสาเหตุหนึ่งที่ประเทศไทยมีปัญหาในชํวงที่ผํานมาเกิดจากขาดการ
บริหารจัดการในด๎าน Good Governance สถาบันฯ เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ หรือที่เรียกวํา “SDU”      
ที่มีคุณสมบัติที่จะเป็น GG Excellent Center ของประเทศไทยได๎ และจะต๎องพัฒนาการหารายได๎ให๎เพียงพอ
ตํอคําใช๎จํายในการบริหารจัดการเพ่ือเป็น Center of Excellence ด๎าน Good Governance ของประเทศไทย
และเป็น SDU ต๎นแบบในการให๎บริการด๎าน Good Governance ชํวยให๎หนํวยงานราชการสามารถพัฒนา    
เรื่อง Good Governance ได๎ดีขึ้น ดังนั้น สถาบันฯ จึงได๎มีการพัฒนาการเรียนรู๎  โดยมีศูนย์ความเป็นเลิศ
ทางการเรียนรู๎ เกิดขึ้นเพ่ือเป็นศูนย์รวมทางวิชาการ ในการศึกษาค๎นคว๎า สร๎างนวัตกรรม/องค์ความรู๎ เกี่ยวกับ      
Good Governance  โดยจะมีผู๎เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ถํายทอดองค์ความรู๎ ออกสูํภาคราชการ   
เพ่ือน าไปปรับใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอระบบราชการตํอไป  
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 (3) การส ารวจความพึงพอใจ 
 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ        
มีหน๎าที่ในการให๎บริการทางวิชาการ สนับสนุนงานด๎าน
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และสํงเสริมการ
พัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี โดยการให๎ค าปรึกษา และการให๎บริการ
เกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนาแกํหนํวยงานภาครัฐ 
และหนํวยงานอ่ืน ๆ ในด๎านการบริหารและการจัดการ 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการท างานของหนํวยงานให๎
สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล และสามารถ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการด าเนินงานของ
องค์กรให๎สอดรับกับแนวทางการบริหารราชการแผํนดิน 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  

หน ํวยบร ิการร ูปแบบพ ิเศษม ีเป ูาหมาย
ให๎บริการหนํวยงานเจ๎าสังกัดเป็นหลัก และหากมี
ก าลังการผลิตสํวนเกิน จึงจะให๎บริการหนํวยงานอ่ืน
และประชาชนได๎  ปัจจุบันสถาบันฯ ได๎ให๎บริการ
หนํวยงานเจ๎าสังกัด คือ ส านักงาน ก.พ.ร. และ      

มีก าลังผลิตสํวนเกินที่ได๎ให๎บริการกับสํวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหนํวยงานอื่น เชํน 
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 
(นปร. ) โครงการส านักงาน ก.พ.ร. โครงการของ
หนํวยงานอ่ืน และโครงการที่สถาบันด าเนินการเอง 
เป ็นต ๎น ดังนั้น การให๎บริการถือเป็นสิ่งส าคัญใน     
การด าเนินงานของสถาบันฯ และเพื่อให๎มีการพัฒนา
อยํางตํอเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด สถาบันฯ ได๎
ม ีการส ารวจความพึงพอใจของผู ๎ร ับบร ิการต ํอ     
การให๎บริการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎รับ
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให๎บริการให๎ดีขึ้น 
และให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการให๎บริการของ
สถาบันฯ ตํอไป 

การส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอ  
การให๎บริการของสถาบันฯ ประจ าปี งบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕61 พบวํา จ านวนผู๎ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ 
มีทั้งสิ้น 241 คน แบํงเป็น 6 กลุํมเปูาหมาย ดังนี้ 

 
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ จ านวน 

แบบส ารวจ 
(คน) 

จ านวน 
การตอบแบบส ารวจ 

(คน) 
๑. ผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร. 15 10 
๒. ข๎าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) 30 19 
๓. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 11 และ รุํน 12) 87 68 
๔. ผู๎รับบริการ  (ผู๎วําจ๎าง) 24 20 
๕. ผู๎รํวมด าเนินงาน 

-  ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ 
-  วิทยากรของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนํใหมํ 

40 

 

34 

6. ผู๎เข๎ารับการอบรม 104 90 
รวม 300 241 

ตารางที่ 7 สรุปจ านวนกลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบประเมิน 
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จากตารางข๎างต๎น สถาบันฯ ได๎มีการส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอการให๎บริการ        
ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61        
ได๎แบํงกลุํมเปูาหมายเพ่ือท าการส ารวจความพึงพอใจ ออกเป็น 6 กลุํม จ านวนทิ้งสิ้น 300 คน  โดยสถาบันฯ    
ได๎สํงแบบส ารวจความพึงพอใจให๎กับกลุํมเปูาหมาย และได๎รับการตอบแบบส ารวจกลับมา จ านวน 241 คน 
สถาบันฯ ได๎ส ารวจความพึงพอใจจากกลุํมเปูาหมาย 2 กลุํมแรก เป็นการส ารวจความพึงพอใจของส านักงาน ก.พ.ร. 
ซึ่งเป็นหนํวยงานเจ๎าสังกัดของสถาบันฯ เริ่มจากการส ารวจความพึงพอใจของผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร. จ านวน 
15 คน ได๎รับการตอบแบบส ารวจ จ านวน 10 คน และได๎ส ารวจความพึงพอใจของข๎าราชการส านักงาน ก.พ.ร.     
ที่เป็นผู๎รับผิดชอบโครงการส านักงาน ก.พ.ร. กับสถาบันฯ จ านวน 30 คน ได๎รับการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ 
จ านวน 19 คน  และกลุํมเปูาหมายที่เหลือ 4 กลุํม เป็นผู๎รับบริการอ่ืน ๆ โดยแบํงเป็นความพึงพอใจของ       
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) รุํนที่ 11 และรุํนที่ 12 ซึ่งปัจจุบันอยูํระหวํางการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ
ราชการ จ านวน 87 คน ได๎รับการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 68 คน และผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) จ านวน   
24 คน ได๎รับการตอบแบบส ารวจ จ านวน 20 คน และผู๎รํวมด าเนินงานเป็นที่ปรึกษาโครงการ หรือนักวิจัยโครงการของ
สถาบันฯ จ านวน 40 คน  ได๎รับการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 34 คน กลุํมสุดท๎ายเป็นผู๎เข๎ารับการอบรม
หลักสูตรที่สถาบันด าเนินการเอง จ านวน 104 คน ได๎รับการตอบแบบส ารวจ จ านวน 90 คน จากการตอบแบบ
ส ารวจความพึงพอใจข๎างต๎นสามารถสรุปผลการส ารวจได๎ ดังนี้ 

๑. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และจ้าแนกตามรายกลุ่มผู้รับบริการ แสดงในตารางต่อไปนี้ 

กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ย  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร. 3.47 69.33 

2. ข๎าราชการส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) 3.72 74.47 

3. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 11 และ รุํน 12) 3.94 78.86 

4. ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) 4.22 84.38 
5. ผู๎รํวมด าเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ) 3.98 79.56 
6. ผู๎เข๎ารับการอบรม 4.71 94.11 

ค่าเฉลี่ย 4.01 80.12 
 

ตารางที่ 8 สรุปผลคะแนนเฉลี่ย และผลร๎อยละตามคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ 
 

 

ผู๎รับบริการทุกกลุํมเปูาหมายมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคําคะแนน 4 .01 หรือร๎อยละ           
80.12 ของเกณฑ์การประเมิน  ได๎แกํ ผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.47  คิดเป็นร๎อยละ 
69.33 ข๎าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.72 คิดเป็นร๎อยละ 
74.47 นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 11 และ รุํน 12) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.94 คิดเป็นร๎อยละ 
78.86 ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.22 คิดเป็นร๎อยละ 84.38  ผู๎รํวมด าเนินงาน            
มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.98  คิดเป็นร๎อยละ 79.56 และผู๎เข๎ารับการอบรม ที่มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.71            
คิดเป็นร๎อยละ 94.11 โดยจ าแนกตามกลุํมเปูาหมายได๎ ดังนี้ 

ทั้งนี้  ผลสรุปการส ารวจความพึงพอใจในแตํละด๎านของแตลํะกลุํมเปูาหมายมีดังนี้ 
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๑.๑ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานต้นสังกัด 
 

กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ : 
หน่วยงานต้นสังกัด 

คะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
ด้าน            

การด าเนินการ
ตามนโยบายและ

การปฏิบัตงิาน 

ด้าน 
เจ้าหน้าท่ีหรือ

บุคลากรที่
ให้บริการ 

ด้าน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ด้าน
คุณภาพการ

บริการ 

1. ผู้บริหารส านักงาน ก.พ.ร. 3.45 3.30 3.70 3.60 

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

3.70 3.70 3.80 3.63 

ค่าเฉลี่ย 3.58 3.50 3.76 3.61 
 

ตารางที่ 9 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของหนํวยงานต๎นสังกัดในแตํละด๎าน  

การประเมินความพึงพอใจของหนํวยงานต๎นสังกัด ตํอการด าเนินงานของสถาบันฯ ใน ๔ ด๎าน ได๎แกํ 
ด๎านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติ ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ ด๎านกระบวนการขั้นตอน
การให๎บริการ และด๎านคุณภาพการบริการ   ซึ่ งผลการประเมินสรุปได๎วําผู๎บริหารส านักงาน ก .พ .ร .                 
มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ทั้ง ๔ ด๎าน ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 3.70 
ด๎านคุณภาพการบริการมีคําคะแนนเป็นล าดับรอง มีคําคะแนนเฉลี่ย 3.60 และล าดับตํอมา ได๎แกํ ด๎านการ
ด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงาน มีคําคะแนนเฉลี่ย ๓.45 และด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ 
มีคําคะแนนเฉลี่ย 3.30  

ส าหรับกลุํมข๎าราชการส านักงาน ก.พ.ร (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีผลการประเมินความพึงพอใจ       
ทั้งอยูํ ในระดับมาก ทั้ง ๔ ด๎าน ได๎แกํ ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการมีคําคะแนนเฉลี่ย ๓ .80              

ด๎านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงาน และด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ มีคําคะแนน
เฉลี่ยเทํากัน ๓.70 และด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย ๓.63   

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุํมหนํวยงานต๎นสังกัด พบวํา มีผลการประเมิน              
ความพึงพอใจ อยูํในระดับมาก ทั้ง ๔ ด๎าน เรียงล าดับ ดังนี้ ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ มีคําคะแนน
เฉลี่ย ๓.76  ด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย ๓.61 ด๎านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงาน 
มีคําคะแนนเฉลี่ย ๓.58 และด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย ๓.50  
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๑.๒ ความพึงพอใจต่อการให้บริการของผู้รับบริการ 4  กลุ่ม 
กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ : 

ผู้รับบริการ 4 กลุ่ม 
คะแนนเฉลี่ยรายด้าน 

ด้าน            
การด าเนินการ
ตามนโยบายและ

การปฏิบัติงาน 

ด้าน 
เจ้าหน้าท่ีหรือ

บุคลากรที่
ให้บริการ 

ด้าน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ด้าน
คุณภาพการ

บริการ 

๑. ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) 4.20 4.00 4.30 4.20 

๒. ผู๎รํวมด าเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัย   
 โครงการของสถาบันฯ) 

4.00 4.00 4.04 3.85 

๓. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ  
 (รุํน 11 และรุํน 12) 

4.10 3.90 3.86 3.90 

4. ผู๎เข๎ารับการอบรม 4.70 4.68 4.73 4.79 

ค่าเฉลี่ย 4.25 4.15 4.23 4.19 
 

ตารางที่ 10 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 4 กลุํมเปูาหมายในแตํละด๎าน 
การประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 4 กลุํม ตํอการด าเนินงานของสถาบันฯ ใน ๔ ด๎านดังกลําว 

ปรากฏผลการประเมินสรุปได๎วํา กลุํมผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการมากที่สุด            
มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.3๐ และมีความพึงพอใจระดับมากถึง 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการด าเนินการตามนโยบายและ
การปฏิบัติงาน และด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากัน ๔.20 และด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่
ให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.00 

ส าหรับกลุํมผู๎รํวมด าเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ)  มีความพึงพอใจระดับมาก    
ทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.04 ด๎านการด าเนินการตาม
นโยบายและการปฏิบัติงาน และด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากัน 4.00 และ
ด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 3.85 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 11 และรุํน 12)  มีความพึงพอใจระดับมาก ทั้ง 4 ด๎านได๎แกํ 
ด๎านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงาน มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.10 ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่
ให๎บริการ และด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากัน 3.90 ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ  
มีคําคะแนนเฉลี่ย 3.86  

ทั้งนี้ ผู๎เข๎ารับการอบรม มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยูํในระดับมากที่สุด ทั้ง ๔ ด๎าน เรียงล าดับ 
ดังนี้ ด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.79 ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 
4.73 ด๎านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงาน มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.70 และด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือ
บุคลากรที่ให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.68 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยความพึงพอใจของ 4 กลุํมดังกลําว พบวํา ได๎รับการประเมินความพึงพอใจ 
ด๎านคุณภาพการบริการอยูํในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.73 และมีความพึงพอใจระดับมากถึง 
3 ด๎าน เรียงล าดับ ดังนี้  ด๎านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงาน มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.18           
ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย ๓.9๐ และด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ                
มีคําคะแนนเฉลี่ย ๓.85  
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จากการประมวลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด พบวํา  
 ด้านจุดเด่นของการให้บริการที่ประทับใจ 

- เจ๎าหน๎าที่มีความเต็มใจในการให๎บริการที่ดีและมีจิตบริการ  (service mind)  
และมีความเอาใจใสํ ทุํมเทให๎กับการท างาน 

- เจ๎าหน๎าที่มีการประสานงานและการให๎ความรํวมมือระหวํางปฏิบัติหน๎าที่ได๎เป็นอยํางดี  
- เจ๎าหน๎าที่สามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ดี 
 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการ 
- ควรปรับปรุงกฎระเบียบในการบริหารจัดการเพ่ือให๎เกิดความยืดหยุํนในการด าเนินโครงการ 
- ควรพัฒนาเจ๎าหน๎าที่บริหารงานโครงการให๎สามารถจัดท าผลผลิตโครงการได๎อยําง                  

มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
- ควรมีการวางแผนการด าเนินงานและจัดการระบบงานให๎มีความคลํองตัว และรองรับกับ

เหตุการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นได๎อยํางรวดเร็ว 
- ควรพัฒนาความรู๎ ความสามารถในงานด๎านวิชาการให๎สามารถท างานเชิงรุกแบบมืออาชีพได๎ 

 
จากการประมวลข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้รับบริการ 4 กลุ่ม พบวํา  
 ด้านจุดเด่นของการให้บริการที่ประทับใจ 

- เจ๎าหน๎าที่มีอัธยาศัยที่ดี  มีการสื่อสารข๎อมูลที่รวดเร็ว  มีการประสานงานและให๎บริการได๎
อยํางมีคุณภาพ 

- เจ๎าหน๎าที่มคีวามสามารถ และเข๎าใจงานได๎เป็นอยํางดี มีความเป็นมืออาชีพสูง 
- เจ๎าหน๎าที่มีความตั้งใจในการตอบค าถาม ข๎อสงสัย และชํวยแก๎ไขปัญหา หรือปรึกษา เรื่องตําง  ๆได๎ดี 
- เจ๎าหน๎าที่มีความรอบรู๎ และให๎ความส าคัญกับโครงการ โดยมีการน าอาจารย์และผู๎เกี่ยวข๎อง  

กับการบริหารประเทศ ซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรู๎ ความสามารถสูง สามารถถํายทอดได๎
อยํางดีเยี่ยม 

 

 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการ 
- ควรจัดท ากรณีศึกษาจากผู๎มีประสบการณ์จริงเพ่ือน ามาเผยแพรํและใช๎ประโยชน์ตํอไป 
- ควรปรับปรุงเวลาและมอบหมายงานในแตํละชํวงให๎เหมาะสม รวมถึงควรมีความชัดเจนใน

การมอบหมายงานตําง ๆ ให๎ นปร.เพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
- ควรเพิ่มวิทยากรจากหลากหลายสถาบันฯ มากขึ้น เพื่อจะได๎ความรู๎และแนวคิด           

จากหลายมุมมอง 
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2. การประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ 
 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส้านักงาน ก.พ.ร.      

ตามกฎหมาย มีดังนี้ 
1. เพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
2. เพ่ือสํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือ

เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
3. เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือ

เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
4. เพ่ือให๎บริการวิจัย บริการทางวชิาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครฐัที่ดี 

จากการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานโครงการตําง ๆ ของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. ๒๕๖1 พบวํา การด าเนินงานโครงการตําง ๆ ที่สถาบันฯ ได๎ให๎บริการทางวิชาการ เป็นที่ปรึกษาและ
ฝึกอบรมพัฒนาข๎าราชการ แกํส านักงาน ก.พ.ร. รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหนํวยงานอ่ืน นับได๎วํา         
ทุกโครงการสามารถตอบสนองโดยตรงตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถาบันฯ ได๎อยํางมีนัยส าคัญ ดังนี้ 

 โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 1 : เพ่ือสํงเสริมให๎มี     
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจ านวน 34 โครงการ คิดเป็น 100% 

 โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 2 : เพ่ือสํงเสริมและ
ด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจ านวน 18 โครงการ คิดเป็น 52.94% 

 โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 3 : เพ่ือสํงเสริมความ
รํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจ านวน 8 โครงการ คิดเป็น 23.53%  

 โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ ๔ : เพ่ือให๎บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

     มีจ านวน 26 โครงการ 76.47%  
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายชื่อโครงการ   วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพ่ือส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 

หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการส านักงาน ก.พ.ร. 
๑) – ๓) โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 10         
รุํนที่ ๑1 และรุํนที่ ๑2 

 /  /    / 

4) โครงการพัฒนาสารสนเทศการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
เพ่ือการจัดการภาครัฐที่ดี 
ระยะที่ 2 ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 /  /    / 

5) โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบ
การให๎บริการของหนํวยงานของรัฐเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ 

 /      / 

6) โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการ
ภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 

 /      / 
7) โครงการปรับปรุงงานบริการ
หนํวยงานของรัฐตามคูํมือส าหรับ
ประชาชน 

 /    /  / 

8) โครงการยกระดับการเผยแพรํ
ข๎อมูลคูํมือส าหรับประชาชนในรูปแบบ
เชื่อมโยงงานบริการผํานระบบ
สารสนเทศ ระยะที่ 2 

 /    /  / 

9) โครงการยกระดับการพัฒนาการ
ให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central 
Biz Box) 

 /  /    / 

10) โครงการยกระดับการให๎บริการ
ภาครัฐ 

 /      / 
11) โครงการยกระดับประสิทธิภาพ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการ

 /    /  / 
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รายชื่อโครงการ   วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพ่ือส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 

หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

12) โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขีด
สมรรถนะสูง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

 /    /  / 

13) โครงการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด 

 /  /    / 
14) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขององค์การมหาชน 

 /    /  / 
15) โครงการปรับบทบาทภารกิจ
หนํวยงานภาครัฐ 

 /      / 
16) โครงการตรวจประเมินเพ่ือ
พิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการ
บริหารราชการแบบมีสํวนรํวม 
ประจ าปี พ.ศ. 2561 

 /    /  / 

17) โครงการศึกษาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอยํางฉับพลัน (Disruptive 
change) ตํอระบบราชการ 

 /  /    / 

18)  โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร
ส าหรับผู๎บริหารในพื้นท่ีและผู๎ที่
เกี่ยวข๎องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่
ด๎านการพัฒนางานบริการของจังหวัด
ที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดและกลุํมจังหวัด 

 /  /    / 

19) โครงการศึกษาหนํวยงานราชการ
รูปแบบใหมํ 

 /      / 
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รายชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพ่ือส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 

หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการอ่ืน 

1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
บรรษัทภิบาลส าหรับผู๎ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยํอม  

 / / 
   / 

2) โครงการฝึกอบรม สัมมนา       
การก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนา
คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) 

 / / 
   / 

3) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
ส าหรับกองทัพเรือ 

 /  /    / 

4) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม
คุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพเพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะการปฏิบัติงานประจ าปี 2560 

 / / 
   / 

5) โครงการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของโครงการและการตอบสนอง
ตํอเปูาหมายกลยุทธ์ (การเตรียมความ
พร๎อมการตรวจประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 / / 
 

   / 

6) โครงการจ๎างส ารวจข๎อมูล วิเคราะห์
ข๎อมูลและสังเคราะห์ข๎อมูลเพ่ือประเมิน
คุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ (Integrity 
& Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 /    / 

 
 / 
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รายชื่อโครงการ   วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพ่ือส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 

หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

7) โครงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 /      / 

8) โครงการพัฒนาศักยภาพในการ
เชื่อมโยงระดับภูมิภาคและจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ระดับกลุํมจังหวัด 

 /  /    / 

9) โครงการจัดจ๎างที่ปรึกษาจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี            
กรมอุตุนิยมวิทยา 

 /    /  / 

10) โครงการเสริมสร๎างและพัฒนา
ศักยภาพ Coach ITA ของส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) 

 /  / 
 

   / 

11) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
หัวข๎อ "Smart ONDE Meeting" 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

 /  /    / 
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รายชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพ่ือส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ของรฐัเพ่ือเสริมสร้าง
การบริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 

หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการที่สถาบันด าเนินการเอง 
๑. โครงการหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ส าหรับนักบริหารระดับสูง  
รุํนที่ 5 

 /  /     

2. โครงการหลักสูตร 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
องค์การและสังคมอยํางยั่งยืน 
รุํนที่ 2 

 /  /     

๓. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
"ก๎าวสูํองค์การ 4.0 ในยุค 
Disruptive Technology 
อยํางยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ"          
รุํน 1 ถึง รุํน 3 

 /  /     

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
"ก๎าวสูํองค์การ 4.0 อยําง
ยั่งยืน ด๎วยการบริหารจัดการ 
Big Data และนวัตกรรม"   
รุํน 1 รุํน 2 

 /  /     

รวมจ านวนโครงการ 36 18 8 26 

คิดเป็น % 100% 52.94% 23.53% 76.47% 
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จากการประเมินความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้งดังกลําว แสดงให๎เห็นวํา
สถาบันฯ เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ที่มีความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งได๎   
อยํางมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง โดยได๎ด าเนินการโครงการที่ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์   
การจัดตั้งได๎ทั้ง ๔ ข๎อ โดยเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ข๎อ ๑ : เพ่ือสํงเสริมให๎มีการ
พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีมากที่สุด คิดเป็น 100% (34 โครงการ) รองลงมาเป็นความสามารถ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง  ข๎อ ๔ : เพ่ือให๎บริการวิจัย บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษา           
เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี คิดเป็น 76.47% (26 โครงการ) อันดับถัดไปเป็นความสามารถ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 2 : เพ่ือสํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการ
และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี คิดเป็น 52.94% (18 โครงการ) และอันดับ
สุดท๎ายเป็นความสามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 3 : เพ่ือสํงเสริมความรํวมมื อระหวําง
หนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีคิดเป็น 
23.53% (8 โครงการ) ดังแสดงในแผนภาพข๎างลํางนี้  

 
 
 
 

แผนภาพที่ ๖  การประเมินความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุในการจัดตั้งสถาบันฯ 
 

 

100% 

52.94% 

23.53% 

76.47% 

การประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพื่อให้บริการวิจัย บริการ
ทางวิชาการ หรือเป็นท่ี

ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 
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จากแผนภาพแสดงการประเมินความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
สถาบันฯ 4 ข๎อข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํา สถาบันฯ ได๎มุํงพัฒนาให๎เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีเพ่ือกํอให๎  
เกิดผลกระทบตํอการพัฒนาระบบราชการในวงกว๎าง เป็นการด าเนินการผํานทางการให๎บริการวิจัย  บริการ
วิชาการ เป็นที่ปรึกษาด๎านตําง ๆ การฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ รวมถึงการสร๎าง   
ความรํวมมือกับภาคสํวนตําง ๆ ซึ่งผลของการด าเนินการดังกลําวของสถาบัน ฯ เป็นการยกระดับการให๎บริการ
ของหนํวยงานของรัฐ รวมถึงการน านวัตกรรมมาพัฒนางานบริการซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกแกํประชาชน 
และเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันในการประกอบธุรกิจ มีผลให๎อันดับความยากงํายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 
(Ease of Doing Business) ดีขึ้น  

ในการด าเนินการโครงการของสถาบันฯ ยังได๎ค านึงถึงความส าคัญในการน าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช๎ในการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ จึงได๎มีการพัฒนาระบบบริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ      
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) อีกด๎วย นอกจากนั้น สถาบันฯ ได๎เพ่ิมประสิทธิภาพงานภาครัฐ                 
โดยการสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชน และประชาชนเพ่ือเสริมสร๎าง 
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยการรับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุํมเปูาหมายที่มา
จากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพ่ือน ามาปรับปรุงงานบริการภาครัฐ (Government Innovation Lab) 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของสํวนราชการ การปรับบทบาทภารกิจหนํวยงานของรัฐ และการศึกษา
หนํวยงานราชการรูปแบบใหมํเพ่ือให๎สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) อีกด๎วย  

นอกจากนั้น สถาบันฯ ได๎ให๎ความส าคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐควบคูํไปกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการดังกลําวแล๎วข๎างต๎น จึงได๎ด าเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ตั้งแตํระดับบรรจุจนถึงระดับบริหาร โดยได๎ด าเนินการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) 
เพ่ือบรรจุและพัฒนาให๎เป็นข๎าราชการที่เกํง และดีเข๎าสูํระบบราชการ มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุก ระดับ
รวมถึงนักบริหารระดับสูงของหนํวยงานภาครัฐทั้งในสํวนกลาง สํวนภูมิภาค สํวนท๎องถิ่น และภาคเอกชน             
ให๎มีศักยภาพ สมรรถนะ และองค์ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการอยํางมีธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความส าคัญ          
ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การ ซึ่งเป็นการสํงเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
ตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี พัฒนาหนํวยงานภาครัฐให๎เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความพร๎อม
ในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่พลิกผัน (Disruptive Change)             
เพ่ือเข๎าสูํระบบราชการ 4.0 และขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อันจะท าให๎เกิดประโยชน์สุขแกํประเทศชาติ
และประชาชนโดยรวมอยํางแท๎จริง 
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(4) โครงการในอนาคต 

 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีลักษณะเป็นหนํวยงาน
ให๎บริการภายในของระบบราชการ โดยมีลักษณะกึ่งอิสระ แตํไมํมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีเปูาหมายให๎บริการ
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก ในการด าเนินงานของสถาบันฯ สามารถเรียกเก็บคําบริการจากส านักงาน ก.พ.ร. 
หรือลูกค๎าผู๎รับบริการอ่ืน ๆ ได๎ แตํไมํมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไร และไมํน าสํงรายได๎เข๎ารัฐโดยตรง          
แตจํ าเป็นต๎องเลี้ยงตัวเองได๎ และสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งเพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี สํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร๎าง   
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินงานของสถาบันบรรลุ            
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถาบันฯ จึงได๎มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการในอนาคต ที่มีลักษณะ
สอดคล๎องและตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ในการสนับสนุนการสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี โดยสถาบันฯ มีแผนการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 และคาดวําจะมีรายได๎ 
รวมทั้งสิ้น 142,211,300.- บาท ดังนี้ 

 

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของส านักงาน ก.พ.ร. 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 11 – 13 ส านักงาน ก.พ.ร 47,158,100 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน ส านักงาน ก.พ.ร 3,400,000 

โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด ส านักงาน ก.พ.ร 9,635,900 

โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงาน ก.พ.ร 13,860,000 

โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการหนํวยงานของรัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ส านักงาน ก.พ.ร 5,625,000 

โครงการพัฒนานวตักรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความสะดวกทางธุรกิจ ส านักงาน ก.พ.ร 6,476,000 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0 ส านักงาน ก.พ.ร 1,863,900 

โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร 3,741,200 

โครงการพัฒนาแนวทางการให๎บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปรํงใส ส านักงาน ก.พ.ร 9,871,200 
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โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามค าขอจากหน่วยงานอื่น 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษัทภิบาลส าหรับผู๎ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดยํอม 

บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดยํอม (บสย.) 

500,000 

โครงการหลักสูตรผู๎ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและ

สังคมแหํงชาต ิ

5,000,000 

โครงการฝึกอบรม สัมมนา การก ากับดูแลการด าเนินการพฒันาคุณภาพ การบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) 

สนง.ก ากับกิจการ
พลังงาน 

3,000,000 

โครงการจ๎างส ารวจข๎อมูล วิเคราะห์ข๎อมูล และสังเคราะห์ข๎อมูลเพื่อประเมิน
คุณธรรม และความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ  (Integrity & 
Transparency Assessment : ITA) 

ส านักงาน ป.ป.ช. 1,900,000 

โครงการประเมินผลการปฏบิัติราชการของสํวนราชการสังกัดรัฐสภา ส านักงานเลขาธิการ
สภาผู๎แทนราษฎร 

2,000,000 

โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการและการตอบสนอง 
ตํอเปูาหมายกลยุทธ์ (การเตรียมความพร๎อมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ PMQA) 

องค์การบริหารการ
พัฒนาพื้นทีพ่ิเศษเพื่อ
การทํองเที่ยวที่ยั่งยืน 

(องค์การมหาชน) 

1,000,000 

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร นวตักรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ ส าหรับกองทัพเรือ กองทัพเรือ 1,000,000 

โครงการพัฒนาหลักเกณฑ์และระบบการประเมินสหกรณ์สีขาวด๎วยธรรมาภิบาล กรมสํงเสริมสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

4,000,000 

 

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสถาบันฯ 

โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยนื 
ส าหรับนักบริหารระดบัสูง รุนํที ่6 

สถาบนัฯ 
 

4,800,000  

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสงัคมอยํางยั่งยนื รุํนที่ 3 สถาบนัฯ 4,750,000  
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูํองค์การ 4.0 อยํางยั่งยืน ด๎วยการบริหาร
จัดการ Big Data และนวัตกรรม" ประมาณ 3 รุํน 

สถาบนัฯ 2,565,000  

โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรการสํงเสริมธรรมาภิบาลระดับทอ๎งถ่ิน  
ประมาณ 1 รุํน 

สถาบนัฯ 2,400,000  

โครงการศึกษาอบรม หลักสูตรการพัฒนาผู๎บริหารองค์การมหาชนประมาณ 1 รุํน สถาบนัฯ 1,500,000  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ยกระดับองค์การสูํระบบราชการ 4.0" ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 (ประมาณการ 7 หลักสูตรยํอย อยํางน๎อยหลักสูตรละ 1 รุํน) 

สถาบนัฯ 6,165,000  
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(5) การจัดการ 
 

5.๑ โครงสร้างการจัดการ 
 

สถาบันฯ ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ภายใต๎ โครงสร๎างประกอบด๎วย                 
คณะกรรมการ จ านวน ๕ ชุด ดังนี้ 

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

สถาบันฯ มีการจัดโครงสร๎างการบริหาร ตามมติเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ  
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  
แบํงออกเป็น 4 ฝุาย 1 ศูนย์ และ 1 งาน ได๎แกํ ฝุายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ      
(ฝุาย นปร.) ฝุายโครงการส านักงาน ก.พ.ร. ฝุายโครงการอ่ืน ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู๎   และ            
งานตรวจสอบภายใน  

1) ฝุายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (ฝุาย นปร.)   
2) ฝุายโครงการส านกงาน ก.พ.ร.   
3) ฝุายโครงการอ่ืน 
4) ฝุายส านักงาน ประกอบด๎วย 
 สํวนงานบุคคล  
 สํวนงานการเงิน  
 สํวนงานการบัญชี  
 สํวนงานสารสนเทศ  
 สํวนงานพัสดุ 
 งานบริหารทั่วไป 

5) ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู๎ 
6) งานตรวจสอบภายใน 

 
 

มีรูปแบบโครงสร๎าง และอัตราก าลังเป็นไปตามแผนภาพที่ 7 
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แผนภาพที่ 7 โครงสร๎างการบริหารและอัตราก าลังของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร.  
หมายเหตุ ปัจจุบันใช้โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 และปรับต าแหน่งให้เป็นผู้ตรวจสอบภายใน ณ วันที่ 27 กันยายน 2561 
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คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  มีการบริหารงานโดยยึดหลักการ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสถาบันฯ  
อยูํในความควบคุมดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีคณะกรรมการท าหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ และรายงาน 
ผลการด าเนินงานตํอส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด๎วยคณะกรรมการ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
๒. คณะกรรมการตรวจสอบ  
๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
๔.  คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 
๕.  คณะกรรมการพิจารณาค าร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ 
 
1. คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
องค์ประกอบ 
๑.1 คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ตาม

ประกาศส านักงาน ก.พ.ร. มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1) เลขาธิการ ก.พ.ร.     ประธานกรรมการ 
 ศ.พิเศษ ดร. ทศพร  ศิริสัมพันธ์       
2) ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ   กรรมการ 
3) นายมนัส  แจํมเวหา     กรรมการ 
4) นายนครเขตต์  สุทธปรีดา    กรรมการ 
5) ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  กรรมการและเลขานุการ 

  (นางกิตติยา  คัมภีร์) 
 

1.2 ตํอมา นายปกรณ์ นิลประพันธ์  ได๎รับการแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จึงด ารงต าแหนํงประธานกรรมการ คณะกรรมการ
อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ตามประกาศส านักงาน ก.พ.ร.   
โดยมีผลตั้งแตํวันที่ 29 มิถุนายน 2561  

1) เลขาธิการ ก.พ.ร.     ประธานกรรมการ 
 นายปกรณ์  นิลประพันธ์       
2) ศาตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ   กรรมการ 
3) นายมนัส  แจํมเวหา     กรรมการ 
4) นายนครเขตต์  สุทธปรีดา    กรรมการ 
5) ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  กรรมการและเลขานุการ 

  (นางกิตติยา  คัมภีร์) 
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อ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีอ านาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ให๎ด าเนินกิจการให๎เป็นไป

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งรวมถึง 
๑) ก าหนดนโยบายและเปูาหมายการด าเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบ          

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

หรือข๎อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ 
๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ

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

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

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

ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนด 
๙) แตํงตั้งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 

๑๐) แตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ตําง ๆ ตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

   

บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีอ านาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ผํานทางผู๎อ านวยการ       
ให๎ด าเนินกิจการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ กลําวคือ เพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี สํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร๎าง    
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพื่อเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําว สถาบันฯ มีอ านาจ
หน๎าที่ดังตํอไปนี้ 

๑) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์  และกลยุทธ์ เพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปตามนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 

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

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

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้ 

คร้ังที่ วันที่ จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

7/60 25 ต.ค. 60 5 - 100 

8/60 27 ธ.ค. 60 5 - 100 

๑/61 29 ม.ค. 61 5 - 100 

๒/61 2 พ.ค. 61 5 - 100 

๓/61 8 ส.ค. 61 4 1 80 

๔/61 27 ก.ย. 61 5 - 100 
 
 

ตารางที่ 11 แสดงจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1)  นายพชร   อนันตศิลป์     ประธานกรรมการ 
2)  ร๎อยต ารวจตรี พงศกร  มีพันธุ์    กรรมการ 
3)  นายต๎นพงศ์  ตั้งเติมทอง     กรรมการ 
4)  นางณริศรา  จันทรภูม ิ     กรรมการ 
5)  ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ตามท่ีผู๎อ านวยการ   เลขานุการ 
       สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
       ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ 

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

การเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการ และ         
การตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพ่ือให๎ความเห็น ให๎ข๎อสังเกต และข๎อเสนอแนะแกํสถาบันฯ ในกรณีที่
มีสิ่งอันสมควรได๎รับการแก๎ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา 

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

๔) สํงเสริม ผลักดันความเป็นอิสระและศักยภาพส าหรับผู๎ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางเที่ยงตรง เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 

๕) ให๎ความเห็นและข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี  
พร๎อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนตําง ๆ 
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๖) เสนอรายงานผลการตรวจสอบและสรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจสอบให๎คณะกรรมการ
อ านวยการสถาบันฯ ทราบทุก ๖ เดือน 

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

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

1/2561 9 ก.พ. 61 5 - 100 

2/2561 5 เม.ย. 61 5 - 100 

3/2561 13 ก.ค. 61 5 - 100 

4/2561 6 ส.ค. 61 4 1 80 

5/2561 24 ส.ค. 61 5 - 100 

6/2561 24 ก.ย. 61 4 1 80 
 

ตารางที่ 12 แสดงจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

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) ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ตามท่ีผู๎อ านวยการ   เลขานุการ 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ 

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

๒) ให๎ข๎อมูลและข๎อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแกํสถาบันฯ               
เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถ าบันฯ และของ
ผู๎อ านวยการสถาบันฯ 

๓) เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลและสรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจสอบให๎
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ทราบปีละ ๒ ครั้ง 

๔) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มอบหมาย 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้ 
ครั้งท่ี วันที่ จ านวนกรรมการที ่

เข้าร่วมการประชมุ 
จ านวนกรรมการที ่

ไม่เข้าร่วมการประชมุ 
ร้อยละของกรรมการที ่
เข้าร่วมการประชมุ 

4/60 6 พ.ย. 60 ๕ - ๑๐๐ 

5/60 30 พ.ย. 60 ๕ - ๑๐๐ 

1/61 15 มี.ค. 61 ๕ - ๑๐๐ 

2/61 30 พ.ค. 61 4 1 80 
 

ตารางท่ี 13 แสดงจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

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

  คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล    ประธานกรรมการ 
2. ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร   รองประธานกรรมการ 
     กิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.   
3. นายวรัชญ์  เพชรรํวง     กรรมการ 
4. นางดารุณีย์  เผําสุวรรณ     กรรมการ 
5. นางศศิธร  สีมาวงศ์     กรรมการ 
6. นายวัชรพงษ์  จาวรุํงวณิชสกุล    กรรมการ 
7. นางสาวศิรินันท์  โต๏ะนาค     กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวพนรัตน์  สุวรรณสายะ    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
9. นางสาวปานบุลินณ์  ทิพนาค    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ 

๑) จัดท ารํางระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ หรือข๎อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด เพ่ือน าเสนอตํอคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. พิจารณาให๎ความเห็นชอบ 

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

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

๔) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย  
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้ 

ครั้งท่ี วันที่ จ านวนกรรมการที ่
เข้าร่วมการประชมุ 

จ านวนกรรมการที ่
ไม่เข้าร่วมการประชมุ 

ร้อยละของกรรมการที ่
เข้าร่วมการประชมุ 

1/60 20 ส.ค. 60 9 - ๑๐๐ 

2/61 21 ก.ย. 61 8 1 88.89 
 
 

ตารางที่ ๑4 แสดงจ านวนการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 

5. คณะกรรมการพิจารณาค ารอ้งทุกข์และการอุทธรณ์ 
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการพิจารณาค าร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
๑) นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล    ประธานกรรมการ 
๒) นางศศิธร  สีมาวงศ์      กรรมการ 
๓) นายวัชรพงษ์  จาวรุํงวณิชสกุล    กรรมการ 
๔) นางสาวศิรินันท์  โต๏ะนาค     เลขานุการ 
 

อ านาจหน้าที่ 
๑) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร๎องทุกข์ตามข๎อ ๒๔ วรรคสอง และการอุทธรณ์ตามข๎อ ๒๕ แหํงระเบียบ

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

๒) เรียกบุคคลที่เกี่ยวข๎องมาชี้แจงตํอคณะกรรมการพิจารณาค าร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ 
๓) แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการใด ๆ อันอยูํในอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค าร๎อง

ทุกข์และการอุทธรณ์ 
๔) ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 
 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค าร้องทุกข์และการอุทธรณ์ - ไมํมีการประชุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
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รายนาม ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร.  

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

ก. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์   เลขาธิการ  ก.พ.ร. 

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

ข. นายปกรณ์  นิลประพันธ์    เลขาธิการ  ก.พ.ร.  
วุฒิการศึกษา       นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 Master of Laws  The University of Sydney, Australia 
 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. ในช่วงเวลานี้ ได้แก่ 
๑)   นายปกรณ์  นิลประพันธ์                         เลขาธิการ ก.พ.ร. 
๒) ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ    อดีตที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
๓) นายมนัส  แจํมเวหา     อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง     
๔) นายนครเขตต์  สุทธปรีดา     รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
๕) ผู๎อ านวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (1 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน) 

นางกิตติยา  คัมภีร์  ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้) 
 
 

5.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

ในการสรรหากรรมการอ านวยการสถาบันฯ เพ่ือทดแทนกรรมการที่วํางลงหรือแตํงตั้งเพ่ิม อาศัย
อ านาจตามความข๎อ ๙ ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ซ่ึงก าหนดให๎คณะกรรมการผู๎ดูแลสถาบันประกอบด๎วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนไมํเกิน ๕ คน  
ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. มีอ านาจแตํงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ 

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ก าหนด
คุณสมบัติเพ่ือคัดเลือกเข๎าด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
โดยผู๎สมัครต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของ
หนํวยงานรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ และระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.       
วําด๎วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕5๓ ดังนี้ 
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๑.  คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู๎สมัครต๎องเป็นผู๎สามารถท างานให๎แกํสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

ได๎เต็มเวลา และต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้ 
     ๑.๑ มีสัญชาติไทย 

     ๑.๒ มีอายุไมํเกินหกสิบห๎าปีบริบูรณ์ 

     ๑.๓ เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู๎ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน  

     ๑.๔ ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย คนไร๎ความสามารถ หรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ 

     ๑.๕ ไมํเคยได๎รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุกเว๎นแตํเป็นโทษส าหรับความผิดที่ได๎กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

     ๑.๖ ไมํเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น กรรมการหรือผู๎ด ารง
ต าแหนํงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่พรรคการเมือง 

     ๑.๗ ไมํเป็นเจ๎าหน๎าที่หรือลูกจ๎างของสถาบันหรือที่ปรึกษา หรือผู๎เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ๎างกับสถาบัน 

 ๑.๘ ไมํเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียในกิจการที่กระท ากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแขํงขันกับกิจการ
ของสถาบัน ทั้งนี้ ไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม 

 
๒.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

๒.๑ เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาไมํต่ ากวําระดับปริญญาโท 
๒.๒ มีความรู๎ ความเข๎าใจและประสบการณ์ในงานด๎านการพัฒนาองค์การ ระบบงาน การพัฒนา

คุณภาพการบริหารงานและการติดตามประเมินผล การบริหารงานวิจัยและพัฒนา และการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู๎และสนับสนุนการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ตามนโยบายของ
ส านักงาน ก.พ.ร.  

๒.๓ มีความรู๎ ประสบการณ์ และประวัติการเป็นผู๎บริหารและการจัดระบบงานที่ประสบผลส าเร็จ
และเป็นที่ยอมรับ สามารถด าเนินงานจากแนวนโยบายไปสูํการปฏิบัติ ดังนี้ 
  -  ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารภาคราชการ ต๎องด ารงต าแหนํงหรือเคยด ารงต าแหนํงผู๎บริหารของ
หนํวยงานราชการระดับไมํต่ ากวํารองอธิบดขึ้นไป 
  -  ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารภาคเอกชน ต๎องด ารงต าแหนํงหรือเคยด ารงต าแหนํงไมํต่ ากวํา       
รองหัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา ๒ ปีโดยเป็นบริษัทท่ีมีสินทรัพย์รวมไมํต่ ากวํา ๒๐๐ ล๎านบาท 
  -  ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานของรัฐอยํางอ่ืน  ต๎องด ารงต าแหนํงหรือเคย
ด ารงต าแหนํงไมํต่ ากวํารองหัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา ๒ ปี 
  -  ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารสถาบันการศึกษาต๎องด ารงต าแหนํงหรือเคยด ารงต าแหนํงไมํต่ ากวํา    
รองคณบดีหรือเทียบเทํา เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปี 

(หมายเหตุ  ๑. หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ 

๒. ในกรณีที่มีประสบการณ์การท างานหลายแห่งอาจน าระยะเวลา ดังกล่าวมารวมกันได้) 

๒.๔  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู๎น าในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
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๒.๕ เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการด๎านการบริหารองค์การและการพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และมีความรู๎ความสามารถในการติดตํอกับองค์กรตําง  ๆ 
ทั้งในประเทศและตํางประเทศเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน 

๒.๖ เป็นที่ยอมรับนับถือในด๎านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม  
 
 

๓. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
     ๓.๑ รับผิดชอบการบริหารกิจการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข๎อบังคับ ข๎อก าหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ 
และเป็นผู๎บังคับบัญชาผู๎ปฏิบัติงานทุกต าแหนํง เว๎นแตํผู๎ด ารงต าแหนํงผู๎ตรวจสอบภายใน 
     ๓.๒  เสนอเปูาหมาย แผนงาน และโครงการตํอคณะกรรมการฯ และด าเนินงานให๎บรรลุผล 
     ๓.๓  เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด๎านตําง  ๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งรายงาน
การเงินและบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีตํอไปตํอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา   
     ๓.๔  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของสถาบันให๎มีประสิทธิภาพ 
และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตํอคณะกรรมการ 
 

๔. เงื่อนไขการจ้าง 
     ๔.๑ ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร มีวาระอยูํใน
ต าแหนํงคราวละ ๔ ปี และอาจได๎รับแตํงตั้งอีกได๎ ทั้งนี้ ต๎องมีอายุไมํเกิน ๖๕ ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การท าสัญญาจ๎าง
อาจท าปีตํอปี 
     ๔.๒ หากผู๎สมัครได๎รับการพิจารณาคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีแล๎ว จะต๎องได๎รับการประเมินผลทดลองงานภายในระยะเวลา ๖ เดือน 
 

คําจ๎างและผลประโยชน์ตอบแทนของผู๎อ านวยการสถาบันฯ ขึ้นอยูํกับคุณสมบัติและประสบการณ์
ของผู๎สมัคร ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี  
ส านักงาน ก.พ.ร. 

 
 

 ๕.  วิธีการสรรหา 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.              

เป็นผู๎พิจารณาเลือกสรรผู๎ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และประเมินความรู๎ ความสามารถของผู๎ที่เห็นควรได๎รับ       
การแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
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5.3 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร  

๑. คําตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ได๎แกํ 
คําเบี้ยประชุม รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 186,000 บาท 

๒. คําตอบแทนผู๎บริหาร ได๎แกํ  
2.1 ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นไปตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการบริหารงานหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ข๎อ 11 ก าหนดให๎ 
“ในหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ให๎มีผู๎อ านวยการคนหนึ่งซึ่งผู๎มีอ านาจควบคุมแตํงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู๎
ความสามารถเหมาะสมภารกิจของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ในการแตํงตั้งผู๎อ านวยการให๎มีผู๎อ านาจควบคุมด าเนินการสรรหาจากข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 
หรือบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู๎มีอ านาจควบคุมก าหนด” 

ตามบันทึกข๎อตกลงการปฏิบัติงานในต าแหนํงผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี (หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ระบุคําจ๎าง
และคําตอบแทนตามภาคผนวก ข   

2.2 หัวหน๎าฝุาย 3 ฝุาย เป็นไปตามระเบียบผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ข๎อ 11 ผู๎ปฏิบัติจะได๎รับเงินเดือน
ในข๎อบังคับท่ีผู๎อ านวยการก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ทั้งนี้ คําตอบแทนของผู๎บริหาร ได๎แกํ ผู๎อ านวยการ และหัวหน๎าฝุาย 3 ฝุาย ประกอบด๎วย เงินเดือน          
รถประจ าต าแหนํง สวัสดิการ รวม 8,136,593.14 บาท  

-  คําตอบแทนผู๎อ านวยการสถาบันฯ (๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕61) จ านวน            
960,๐๐๐ บาท คําตอบแทนรถยนต์ประจ าต าแหนํง พร๎อมพนักงานขับรถยนต์ ๕๒๒,๐๐๐ บาท 

-  คําตอบแทนหัวหน๎าฝุาย 3 ฝุาย รวม 2,406,332.97 บาท คําเดินทาง 36,000.00 บาท 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 112,873.05 คําประกันสังคม 27,000.00 บาท คําตรวจสุขภาพประจ าปี        
6,๐๐๐ บาท คําประกันสุขภาพ  38,946 บาท  

เงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 อยูํระหวํางการพิจารณา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 
พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕61 และในการประชุมครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎อ านวยการสถาบันฯ หัวหน๎าฝุาย        
เป็นเงินจ านวน 700,730.67 บาท 
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5.4 การก ากับดูแลกิจการ 

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

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

ด้านยุทธศาสตร์ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ และผู๎บริหารรํวมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
พันธกิจของสถาบันฯ และมีการก าหนดแผนการด าเนินงานเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
นโยบายของรัฐบาลและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย 

ด้านการบริหาร  มีการประชุมคณะกรรมการอ านวยการทุก ๑ - ๒ เดือน  ในการประชุมแตํละครั้งมี
การพิจารณาวาระตําง ๆ ได๎แกํ การรายงานความก๎าวหน๎าผลการด าเนินงานตามแผนงาน การรายงานสถานะ
ทางการเงินของสถาบันฯ การน าเสนอโครงการที่จะให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานตําง  ๆ  เป็นต๎น  
นอกจากนี้  สถาบันฯ ยังจัดให๎มีการประชุมระหวํางผู๎บริหารและหัวหน๎าฝุายเพ่ือติดตามผลการด าเนินงานอยําง
ตํอเนื่อง  ทั้งนี้  เพ่ือให๎การด าเนินงานของสถาบันฯ มีความโปรํงใส เกิดประสิทธิภาพ ตั้งอยูํบนหลักการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองตํอการพัฒนาระบบราชการได๎สูงสุด 

ด้านการบริการ  สถาบันฯ ให๎ความส าคัญอยํางยิ่งตํอการให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานตําง ๆ     
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ อีกทั้งการด าเนินงานของสถาบันฯ อาศัยการสร๎างเครือขํายทางวิชาการ
รํวมกันระหวํางผู๎ทรงคุณวุฒิและหนํวยงานตําง  ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการตําง ๆ เพื่อยกระดับการให๎บริการทางวิชาการในรูปแบบตําง ๆ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 
ได๎พิจารณาและให๎การสนับสนุนหลายเรื่องเพ่ือให๎สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการ เชํน การสนับสนุน
การพัฒนาและจัดท าโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับ        
นักบริหารระดับสูง เพ่ือเป็นการสํงเสริมให๎สถาบันฯ มีหลักสูตรเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันฯ และเข๎าถึง
กลุํมเปูาหมายซึ่งเป็นผู๎บริหารระดับสูง เป็นที่รู๎จักและเกิดความเชื่อมั่นตํอการให๎บริการของสถาบันฯ 

ด้านบุคลากร  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ และผู๎บริหารให๎ความส าคัญกับทรัพยากรบุคคล
เนื่องจากเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให๎สถาบันไปสูํความส าเร็จได๎ตามเปูาหมาย นอกจากนั้นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเน๎นหลักคุณธรรม สมรรถนะ ความถูกต๎อง รอบคอบ โปรํงใส มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรโดยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเป็นผู๎ปฏิบัติงานประจ า ผู๎ได๎รับการแตํงตั้งจ าเป็นต๎องผําน
ขั้นตอนการทดลองปฏิบัติหน๎าที่ในต าแหนํงนั้น ๆ เป็นระยะเวลาไมํต่ ากวํา ๖ เดือน และการพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปีด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ตํอสัญญาจ๎าง และพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของผู๎ปฏิบัติงาน  
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ด้านพัสดุ  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ได๎ก าหนดแนวทางในการด าเนินการจัดหาให๎เป็นไปอยําง
โปรํงใส ตรวจสอบได๎  โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให๎จัดตั้งคณะกรรมการจัดหาพัสดุรับผิดชอบด าเนินการ
จัดหาโดยเปิดเผย  โปรํงใส  และเปิดโอกาสให๎มีการแขํงขันอยํางเป็นธรรม และให๎อ านาจผู๎อ านวยการสถาบันฯ 
อนุมัติการจัดหาพัสดุ ในวงเงินไมํเกินสิบล๎านบาทตํอครั้ง หากเกินเป็นอ านาจของคณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันฯ ในการอนุมัติ   นอกจากนี้ มีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท าหน๎าที่ตรวจสอบปริมาณ  
คุณภาพ และระยะเวลาการสํงมอบสินค๎าที่จัดซื้อให๎ถูกต๎อง 

ในการควบคุมพัสดุ  เจ๎าหน๎าที่พัสดุเป็นผู๎รับผิดชอบควบคุมพัสดุให๎อยูํในความถูกต๎องเรียบร๎อยและ      
มีเพียงพอกับความต๎องการอยูํเสมอ  อีกทั้งมีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุให๎ท าหน๎าที่ตรวจนับวัสดุ
คงคลังเป็นประจ าทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 

กฎระเบียบ 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ( Institute for Good  
Governance Promotion: IGP) มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอ่ืนที่มิใชํสํวนราชการ ตามนัยของมาตรา ๑๖  
แหํงกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. ๒๕๔๕ สถาบันฯ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ มีลักษณะเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารงาน             
ให๎ผู๎มีอ านาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันขึ้นใช๎บังคับไว๎เป็นการเฉพาะ          
โดยไมํต๎องปฏิบัติตามระเบียบ ข๎อบังคับ หรือค าสั่งของทางราชการที่ใช๎บังคับเป็นการทั่วไป  

 ระเบียบหลัก ๔  เรื่องท่ีคล่องตัวกว่าระเบียบราชการ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ข๎อ ๑๔ ก าหนดไว๎วํา เพื่อให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารงาน ให๎ผู๎มีอ านาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษขึ้นบังคับไว๎เป็นการเฉพาะ โดยไมํต๎องปฏิบัติตามระเบียบ ข๎อบังคับ 
หรือค าสั่งของทางราชการที่ใช๎บังคับเป็นการทั่วไป เพ่ือไมํกํอให๎เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงได๎ก าหนดให๎มี
ระเบียบหลัก ๔ ระเบียบ ดังนี้ 

๑) ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ได๎แกํ ระเบียบสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓     
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ประกอบด๎วย ๒ หมวด ดังนี้ 

หมวด ๑  วัตถุประสงค์และอ านาจหน๎าที่ ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
ส านักงาน ก.พ.ร. 

หมวด ๒  การบริหารและการด าเนินการ โดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการด าเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ได๎ก าหนดให๎คณะกรรมการมีอ านาจหน๎าที่ ในการก าหนด
นโยบายและเปูาหมายการด าเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของสถาบันฯ 
การอนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบัน ควบคุมดูแลการด าเนินงานและ
การบริหารงานทั่วไปของสถาบันฯ ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ หรือข๎อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ    
ซึ่งกํอให๎เกิดความคลํองตัวด๎านการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไปมากกวําระเบียบราชการ  
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๒) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการงานการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน  ได๎แกํ 
ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  วําด๎วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่
แก๎ไขเพ่ิมเติม ประกอบด๎วย ๓ หมวด ดังนี้ 

หมวด ๑ การจัดหาพัสดุ 
หมวด ๒ การตรวจรับพัสดุ 
หมวด ๓ การควบคุมพัสดุ 

ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎การด าเนินงานเกี่ยวกับด๎านพัสดุเป็นไปโดย  

(๑) ตอบสนองและกํอให๎เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจของภาครัฐ 
(๒) มีการด าเนินงานโดยเปิดเผย โปรํงใส และสามารถตรวจสอบได๎ 
(๓) เปิดโอกาสให๎มีการแขํงขันกันอยํางเป็นธรรม 
(๔) สามารถบํงบอกหรือระบุเจ๎าหน๎าที่ผู๎รับผิดชอบแตํละข้ันตอนได๎ 
(๕) การด าเนินการในแตํละขั้นตอนมีหลักฐานและเหตุผลในการพิจารณา 
(๖) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในภารกิจของรัฐ 
(๗) ลดขั้นตอนและความซ้ าซ๎อนในการปฏิบัติงาน 

โดยจะต๎องมีผู๎ รับผิดชอบในแตํละขั้นตอนของการจัดหาพัสดุ ที่จะต๎องค านึงถึงคุณภาพ 
ประสิทธิภาพการใช๎งาน การดูแลรักษา ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของผู๎เสนอราคาหรือผู๎เสนองาน 
วัตถุประสงค์ในการใช๎งาน ประโยชน์ที่ทางราชการจะพึงได๎รับในระยะยาว การติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
ราคาที่เหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของสถาบันเป็นส าคัญ  

๓) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่ผู้ปฏิบัติงาน  
ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ประกอบด๎วย ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวด ๑ โครงสร๎างและต าแหนํง 
หมวด ๒ การสรรหา การบรรจุ และการแตํงตั้ง 
หมวด ๓ วินัยและการรักษาวินัย 
หมวด ๔ การร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ 
หมวด ๕ การออกจากงาน  
หมวด ๖ วัน เวลาท างาน วันหยุดงาน และการลา 
หมวด ๗ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแกํผู๎ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี ้ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ได๎มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แกํผู๎ปฏิบัติงาน ได๎แกํ สิทธิ    
การรักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การเลื่อนเงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี การลาพักผํอนประจ าปี ซึ่งจะ
ไมํต่ ากวําเกณฑ์ท่ีกฎหมายคุ๎มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมก าหนด  

๔) ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงาน ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ประกอบด๎วย ๖ หมวด ดังนี้ 
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หมวด ๑ เงินรายได๎และเงินทุนสะสม 
หมวด ๒ การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
หมวด ๓ การจํายเงิน 
หมวด ๔ การงบประมาณ 
หมวด ๕ การบัญชี 
หมวด ๖ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  วําด๎วยการบริหาร
การเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให๎มีคณะกรรมการตรวจสอบ 
ท าหน๎าที่ติดตามและประเมินผลงานของสถาบันและผู๎อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
ก าหนด และจะต๎องรายงานให๎คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน รวมถึงผู๎ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการ 
แตํงตั้งท าหน๎าที่ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการเงิน บัญชี และการพัสดุของสถาบัน และรายงานคณะกรรมการ           
ผํานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ สถาบันจะต๎องจัดสํงงบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการสํงให๎ส านักงานตรวจ
เงินแผํนดินภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพ่ือท าการสอบบัญชีตามกฎหมาย 
 

การเผยแพร่ผลงาน 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  มีการเผยแพรํข๎อมูลของสถาบันฯ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแกํบุคคลภายนอกให๎สามารถติดตํอกับหนํวยงานได๎งําย โดยผํานระบบเครือขําย
สารสนเทศที่เว็บไซต์ www.igpthai.org ประกอบด๎วยข๎อมูล ดังนี้ 

๑)   ข๎อมูลเกี่ยวกับสถาบัน 
๒)   บริการของสถาบัน 
๓)   กิจกรรมทั้งหมด 
๔)   ภาพกิจกรรมทั้งหมด 
๕)   โครงการฝึกอบรมตําง ๆ 
๖)   ขําว IGP 
๗)   ค๎นหาภายในเว็บ 
๘)   ติดตํอสถาบันฯ 
๙)   เว็บบอร์ด 
๑๐)   ดาวน์โหลด 
๑๑)   เว็บเมล์ 
๑๒)   เมนูสมาชิก 
๑๓)   สถิติของเว็บไซต์  
๑๔)   ปฏิทินกิจกรรม 
๑๕)   เว็บที่เก่ียวข๎อง 
๑๖)   ฐานข๎อมูลหนํวยงานภาครัฐ 
๑๗)   ขําวสาร/ประชาสัมพันธ์ 
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5.5 บุคลากรสถาบันฯ 

สถาบันฯ แบํงการด าเนินงานออกเป็น 3 งาน ได๎แกํ  งานบริหารโครงการ งานบริหารส านักงาน     
งานพัฒนาการเรียนรู๎  และการตรวจสอบภายใน  โดยมีผู๎บริหาร ๑ คน ผู๎ปฏิบัติงานประจ า จ านวน 17 คน 
และลูกจ๎างเหมา จ านวน 13 คน รวม 29 คน 

ผู๎ปฏิบัติงานประจ าของสถาบันฯ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 10 คน วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน 6 คน สํวนใหญํจบการศึกษาด๎านการบริหาร สาขาบัญชี รัฐศาสตร์ ซึ่งบุคลากร สํวนใหญํ   
มีความรู๎ ความสามารถ มีความตั้งใจในการท างาน มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและ
ประสานงานกับหนํวยงานอ่ืนได๎ทุกระดับ รวมถึงมีความสามารถในงานบริหารโครงการและงานบริการ         
ทางวิชาการ ซึ่งสามารถจ าแนกตามฝุายงาน ได๎ดังนี้ 

ที ่ ฝ่าย ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้า 
ส่วนงาน 

เจ้าหน้าท่ี อื่นๆ รวม 

 ผู๎บริหาร ๑ - -   ๑ 
1 ฝุาย นปร.  ๑  2 6* 8 
2 ฝุายโครงการส านักงาน ก.พ.ร.  ๑  5** 8* 14 
3 ฝุายโครงการอื่น  ๑  1 1* 3 
4 ฝุายส านักงาน และ  

สํวนงานท่ีสถาบันด าเนินการเอง 
 1*** 5 1 7* 13 

5 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู๎  - -  - - 
6 ตรวจสอบภายใน  - - 1 - 1 

ตารางที่ 15 แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จ าแนกตามระดับต าแหนํง 

หมายเหตุ    :  * ลูกจ๎างเหมาโครงการ ลูกจ๎างเหมาส านักงาน (ปฏิบัติงานที่สถาบันฯ) 
 ** ผู๎ปฏิบัติงานเข๎า – ออกระหวํางปีงบประมาณ 

                *** ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ที่ได๎รับมอบหมาย (รักษาการ) 

อัตราการลาออกของผู๎ปฏิบัติงานประจ าของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 มีจ านวน  2 คน 
และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจ านวน 4 คน เมื่อเทียบกับปีงบประมาณมีจ านวนผู๎ลาออกเพ่ิมขึ้นกวําปีที่ผํานมา 
เนื่องจากมีผู๎ปฏิบัติงานบางสํวนได๎สอบเข๎ารับราชการ 

ผลตอบแทนของผู๎ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ประกอบด๎วย เงินเดือน จ านวนรวม 
6,915,312.15 บาท เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 308,368.98 บาท คําตรวจสุขภาพ 28,๐๐๐ บาท เงินประกัน
สุขภาพ จ านวนรวม 191,355.11 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวนรวม 155,993.๐๐ บาท คําเดินทาง 
จ านวนรวม 206,919.01 บาท และคําใช๎จํายบุคลากรอ่ืน (เครื่องแตํงกาย) จ านวนรวม 54,000.00 บาท  
 

เงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 อยูํระหวํางการพิจารณา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 
พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕61 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕61 และในการประชุมครั้งที่ 
4/2561 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎อ านวยการสถาบันฯ หัวหน๎าฝุาย
และผู๎ปฏิบัติงาน เป็นเงินจ านวน  2,075,149.84 บาท 
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การพัฒนาบุคลากรของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.   ได๎ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖1 เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาองค์กรอยํางยั่งยืน               
โดยค านึงถึงบุคลากร เป็นหลักกํอนก าหนดหลักสูตรและโครงการตําง  ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่  4/2559 เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2559                         
ได๎มีการจัดโครงสร๎างการบริหารงานปัจจุบันและอัตราก าลังผู๎ปฏบิัติงานประจ า ณ ปัจจุบัน จ านวน 18 ต าแหนํง  ดังนี้    

1) ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (ฝ่าย นปร.)   
อัตราก าลัง 3 ต าแหนํง ประกอบด๎วย  

 หัวหน๎าฝุาย      อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง 
 เจ๎าหน๎าที่      อัตราก าลัง 2 ต าแหนํง 

2) ฝ่ายโครงการส านกงาน ก.พ.ร. อัตราก าลัง 6 ต าแหนํง ประกอบด๎วย 
 หัวหน๎าฝุาย      อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง 
 เจ๎าหน๎าที่      อัตราก าลัง 5 ต าแหนํง 

3) ฝ่ายโครงการอ่ืน อัตราก าลัง 2 ต าแหนํง ประกอบด๎วย 
 หัวหน๎าฝุาย      อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง  
 เจ๎าหน๎าที่      อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง  

4) ฝ่ายส านักงาน แบํงออกเป็น อัตราก าลัง 7 ต าแหนํง 
 หัวหน๎าฝุาย      อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง (รักษาการ) 
 สํวนงานบุคคล      อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง 
  หัวหน๎าสํวนงานบุคคล    
 สํวนงานการเงิน     อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง 
  หัวหน๎าสํวนงานการเงิน  
 สํวนงานการบัญชี    อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง 
  หัวหน๎าสํวนงานบัญชี 
 สํวนงานพัสดุ     อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง 
   หัวหน๎างานสํวนงานพัสดุ 
 สํวนงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์    อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง 

                               หวัหน๎าสํวนงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์    
 งานบริหารทั่วไป     อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง   
 เลขานุการผู๎บริหาร  
  ท าหน๎าที่หัวหน๎าสํวนงานที่สถาบันด าเนินการเอง 

5)  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้  
(ยังไม่มีอัตราก าลัง) 

6)  งานตรวจสอบภายใน  
 ผู๎ตรวจสอบภายใน    อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง 
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จากอัตราก าลังดังกลําวข๎างต๎น เป็นข๎อมูลที่ส าคัญที่น าไปสูํการก าหนดแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรที่สอดคล๎องกับการด าเนินงานของสถาบันฯ และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันฯ              
ให๎สัมฤทธิ์ผลด๎วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาด้านความรู้  มุํงเน๎นการพัฒนาความรู๎ในสายงานของ
ตนเอง อาทิเชํน ความรู๎พ้ืนฐานด๎านกฎ ระเบียบ ภารกิจของสถาบันฯ และการพัฒนาความรู๎ทางวิชาการที่
สามารถน ามาปรับใช๎ได๎จริง การประชุมสัมมนาหลักสูตรตําง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัดท าให๎ได๎รับความรู๎ใหมํ  ๆ 
เป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติงาน เพ่ือกระตุ๎นและสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาตนเอง เชํน การอบรมเชิงบรรยาย 
การอบรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงาน เป็นต๎น  

2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาด้านทักษะ มุํ ง เน๎นการพัฒนาด๎านหน๎าที่            
การปฏิบัติงานของแตํละต าแหนํงงาน และพัฒนาความรู๎ด๎านเทคนิคตําง ๆ เพ่ือให๎เกิด แนวความคิดใหมํ          
เกิดความสร๎างสรรค์ กํอให๎เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงงานให๎ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จากทรัพยากร       
ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ เชํน การอบรมเชิงปฏิบัติ เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจในเทคนิคการน าไปใช๎           
ทั้งยังชํวยให๎เกิดความช านาญในงานมากยิ่งข้ึน 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาด้านคุณลักษณะ มุํงเน๎นให๎มีการพัฒนาด๎านจิตใจ 
น าไปสูํการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม และการพัฒนาการท างานรํวมกับ   ผู๎ อ่ืน (ทีมงาน) เพ่ือให๎เกิด         
การท างานแบบมีสํวนรํวม และสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ
ได๎บรรลุตามเปูาหมายที่ตั้ งไว๎  และสามารถชํวยให๎ผู๎บังคับบัญชาเข๎าถึงผู๎ ใต๎บังคับบัญชาดียิ่ งขึ้น ดังนั้น                
หลายองค์กรจึงมีการพัฒนาทางด๎านจิตใจ เพ่ือให๎เข๎าถึงจิตใจของบุคลากรในองค์กร ซึ่งควรพัฒนาทักษะในเรื่องตําง ๆ  

ดังนั้น การสํงเสริมให๎บุคลากรได๎มีบทบาทในการพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาบุคลากรตาม
เปูาหมายที่สถาบันฯ ได๎ก าหนดไว๎ โดยเน๎นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให๎เกิดการเรียนรู๎ที่สมดุล         
ทั้งการพัฒนาความรู๎ ทักษะ และคุณลักษณะ ในการปฏิบัติงานรูปแบบตําง  ๆ  เชํน การถํายทอด  การแนะน า          
การฝึกอบรมเชิงบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติ   การประชุมและสัมมนา การศึกษาดูงาน โดยการสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎ให๎กับบุคลากร ดังนี้ 

(๑) คู่มือเบื้องต้น  แนะน าระเบียบสถาบันฯ ข๎อควรปฏิบัติ ความเป็นมาของสถาบันฯ ยุทธศาสตร์
ในเบื้องต๎น เป็นคูํมือ พร๎อมระเบียบสถาบันสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
ทั้งหมดท่ีใช๎ในปัจจุบัน เพ่ือเป็นเครื่องมือแรกในการพัฒนาเรียนรู๎  

(๒) ผู้บังคับบัญชา (หัวหน้าฝ่าย) มีหน๎าที่ในการพัฒนาผู๎ใต๎บังคับบัญชาด๎วยวิธีการถํายทอดใน
รูปแบบตําง ๆ เพ่ือชํวยพัฒนาขีดความสามารถ ความรอบรู๎ในงานที่เกี่ยวข๎อง เชํน ระบบการสอนงานโดย      
การแนะน ารายบุคคล (Coaching) ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring)  การแนะน าการฝึกสอนงานจากประสบการณ์จริง     
(On the job training) การก ากับดูแลวิธีการท างานในหน๎าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งกระตุ๎นให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชา
มีการพัฒนา และเรียนรู๎ด๎วยตนเองอยํางตํอเนื่อง เป็นต๎น 

(3) ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลากรสามารถเรียนรู๎ได๎จากบุคคลในสายงาน/
ฝุาย/สถาบันเดียวกัน เพ่ือให๎สามารถน าความรู๎จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่      
แอบแฝงอยูํในตัวบุคคลมาใช๎ให๎เป็นประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน   มิได๎จ ากัดเฉพาะ         
การจัดอบรมเทํานั้น เป็นการแบํงปันความรู๎ (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดการความรู๎ 
(Knowledge Management)   
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(4) แผนพัฒนาบุคลากร  สถาบันฯ ได๎ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรงบประมาณ    
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรอยํางเหมาะสม  เชํน การจัดอบรมในองค์กร (In - house Training) หรือ       
การสํงไปอบรมหนํวยงานภายนอกที่จัดอบรมในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ (Public Training)  และก าหนดให๎มี       
การติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตําง  ๆ ให๎เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณนั้น ๆ เพ่ือรับทราบข๎อบกพรํองและน ามาปรับปรุงในการจัดการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมในโอกาสตํอไป  

ซึ่งการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหวํางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕60 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖1)  
ได๎เริ่มจากการส ารวจระดับความรู๎ ความเข๎าใจ ของผู๎ปฏิบัติงานและหัวหน๎าฝุายเพ่ือน ามา เปรียบเทียบหา
ข๎อเท็จจริงในการพัฒนา ๓ ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความรู๎ ด๎านทักษะ ด๎านคุณลักษณะของผู๎ปฏิบัติงาน เมื่อน ามา
เปรี ยบเทียบความรู๎  ความ เข๎ า ใจของผู๎ ปฏิบั ติ ง านแล๎ ว  ผลปรากฏวํ าล าดั บแรกของทั้ ง  ๓  ด๎ าน                                        
ที่บุคลากรมีความรู๎น๎อยที่สุดและจ าเป็นต๎องได๎รับการพัฒนา ดังนี้ 

 

๑. การพัฒนาด้านความรู้  
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- หลักสูตรการศึกษาแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ๎างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- หลักสูตรการศึกษาแนวทางและวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง   
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 

2. การพัฒนาด้านทักษะ  
เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาการน าเสนอ 

- หลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการน าเสนอข๎อมูลด๎วยภาพ  (Infographics Design) 
- หลักสูตรการพัฒนาเทคนิคการน าเสนอด๎วยการพัฒนางานเทคโนโลยี QR Code 

 

3. การพัฒนาด้านคุณลักษณะ  
เกี่ยวกับการท างานรํวมกันเป็นทีม (คิดวิเคราะห์ แผนงานของตนเอง) 

- โครงการสัมมานาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง แนวทางการพัฒนาเพ่ือสร๎าง
ความก๎าวหน๎าในองค์กร 

 

การพัฒนาที่ได๎รับการอนุมัติจากคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ให๎สถาบันฯ พัฒนาบุคลากรในหลักสูตรเสริมสร๎างความคิดและนวัตกรรม     
อยํางสร๎างสรรค์ (Creative & Innovative Thinking) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมมุมมองแนวโน๎มสถานการณ์    
และสามารถวิเคราะห์ความจ าเป็น ในการพัฒนาระบบงานในรูปแบบนวัตกรรมใหมํ และเสริมทักษะการคิดเชิง
นวัตกรรมอยํางสร๎างสรรค์ และการคิดเชิงบูรณาการสูํการปฏิบัติ รวมทั้งได๎ศึกษากรณีตัวอยํางการพัฒนาองค์กร
ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมทั้งในและตํางประเทศ ท าให๎บุคลากรได๎ฝึกทักษะการสร๎างนวัตกรรม 
การวางโครงการบูรณาการสูํการปฏิบัติการเรียนรู๎และจัดการความรู๎สูํการพัฒนา และสร๎างผู๎น าการเปลี่ยนแปลง
เชิงสร๎างสรรค์ เพ่ือน ามาปรับใช๎กับงานให๎เกิดความทันสมัยและเหมาะสมกับองค์กร และเพ่ือสร๎างคุณคําตํอ
นโยบายและการจัดการองค์การเพื่อเข๎าสูํประเทศไทย 4.0 
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(6) การควบคุมภายใน 

 

 
   

 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ตระหนักถึงความส าคัญและ
สํง เสริมให๎ เกิดระบบการก ากับดูแลกิจการที่ ดี 
(Governance) ประกอบด๎วย การควบคุมภายใน 
(Internal Control) ก า รบ ริ ห า รคว าม เ สี่ ย ง (Risk 
Management) และการถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance) โดยได๎จัดท าและสํงหนังสือรับรอง
การจัดวางระบบการควบคุมภายในให๎กับคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผํนดิน เมื่อวันที่  ๑ กันยายน ๒๕๕๘       
ซึ่งสถาบันฯ ได๎น ามาใช๎เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
จวบจนปัจจุบัน โดยมุํงหวังให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด๎านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
การด า เนินงาน และการใช๎ทรัพยากร รวมถึ ง       
การรักษาทรัพย์ สิน  การปูองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง
หรือการทุจริต ด๎านความเชื่อถือได๎ของรายงาน
ทางการเงิน และด๎านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข๎อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย 
ตลอดจนการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝุายบริหาร  

นอกจากนั้น สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ยังได๎ก าหนดนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ และข๎อบังคับตําง  ๆเพ่ือให๎การปฏิบัติงาน
ในแตํละด๎านเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
ของสถาบันฯ โดยเฉพาะด๎านการจัดการ สถาบันฯ           
มีการจัดโครงสร๎างและระบบการด าเนินงานที่เหมาะสม  
กับภารกิจ รวมถึงอ านาจหน๎าที่ของหนํวยงาน โดยมี
การมอบหมายงานและแบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบ    
มีระบบบัญชีพัสดุและทรัพย์สินแยกตํางหากจาก
หนํวยงานเจ๎าสังกัด รวมถึงใช๎ระบบบัญชีเกณฑ์คงค๎าง 
(Accrual Basis) ตามหลักสากล และปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ภายใต๎ระเบียบ 
ข๎อบังคับของทางราชการและตามสถาบันฯ ก าหนด 
รวมทั้งมีการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด๎วย
งบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทาง
การเงินทุกสิ้นรอบระยะเวลาด าเนินการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริม

การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.   
จะมีการก ากับดูแลผํานทางรายงานผลตําง ๆ   

ทั้งนี้  สถาบันฯ ได๎จัดวางระบบการควบคุม
ภายในภายใต๎หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง วําด๎วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหนํวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หมวด 4        
การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 39 
ก าหนดให๎หนํวยงานของรัฐจัดให๎มีการตรวจสอบ
ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให๎ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด โดยก าหนดให๎
องค์กรมีการควบคุมภายในภายใต๎องค์ประกอบ ดังนี้  

(1)   สภาพแวดล๎อมการควบคุม (Control 
Environment) 

(2)   การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
(3) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
(4) สารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication) 
(5) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring 

Activities) 
การประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบัน

สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  
สถาบันฯ ได๎แตํงตั้งคณะท างานจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ตามค าสั่ง สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร. ที่ ๑๔/๒๕๕๘ โดยมี        
ผู๎ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ท าหน๎าที่เป็น ที่ปรึกษา
คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน มีอ านาจ
หน๎าที่ ติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายใน        
จากทุกฝุายงาน และการน าระบบควบคุมภายในที่
ก าหนดไปปฏิบัติให๎เกิดประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในข๎างต๎น  

ทั้ ง นี้  ผลการประเมิ นการควบคุ มภายใน           
ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
พบวํา เป็นไปตามระเบียบและวิธีการควบคุมภายในที่



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

74 
  

ก าหนดไว๎ ซึ่งมีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์
ตามต๎องการ โดยสถาบันฯ ได๎ด าเนินการปรับปรุง
ระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศตําง ๆ  ของสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
และได๎มีการก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจําย 
เพ่ือท าให๎การใช๎จํายเงินของสถาบันฯ มีการปฏิบัติให๎
ถูกต๎อง และสอดคล๎องกับหลักเกณฑ์ตามที่ระเบียบ
สถาบันฯ ก าหนดแตํอยํางไรก็ดี การควบคุมภายใน

ของสถาบันฯ ยังคงมีจุดอํอนที่มีนัยส าคัญ ซึ่งมีโอกาส
ปรับปรุง และพัฒนาได๎ คือ การปรับปรุงระเบียบ 
ข๎อบังคับ และประกาศตําง ๆ ของสถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร .         
ที่เกี่ยวข๎องกับการเงิน โดยเรํงรัดให๎ปรับปรุงให๎แล๎ว
เสร็จโดยเร็ว เ พ่ือให๎การด าเนินงานของสถาบันฯ      
เกิดความเหมาะสม คลํองตัว และสอดคล๎องกับการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ ตํอไป 
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(7) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

 
 
 
ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
งบการเงิน  
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 - 28) 
 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี  
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎รับการตรวจสอบ                     

งบการเงินของสถาบันฯ จากส านักงานการตรวจเงินแผํนดิน ตามหนังสือที่ ตผ 0042/1535 ลงวันที่             
18 พฤษภาคม 2561  เรื่อง แจ๎งการเปิดตรวจสอบงบการเงิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วย
การตรวจเงินแผํนดิน พ.ศ. 2561 โดยมีรายงานของผู๎สอบบัญชี สรุปดังนี้  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
“ส านักงานการตรวจเงินแผํนดินเห็นวํา งบการเงินแสดงฐานะการเงินของสถาบัน

สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 
และผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต๎องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน”  

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
“ส านักงานการตรวจเงินแผํนดินได๎ตรวจสอบงบการเงินของสถาบันสํงเสริมการ

บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. (สถาบัน) ซึ่งประกอบด๎วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สํวนของทุน และงบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ส านักงานการตรวจเงินแผํนดินเห็นวํา งบการเงินข๎างต๎นนี้แสดงฐานะการเงินของ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วันที่ 30 กันยายน 2560 
และผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต๎องตามที่ควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”  

(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 - 5) 
 

ทั้งนี้  สถาบันฯ ยังไมํมีรายงานการสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เนื่องจาก            
อยูํระหวํางรอการสอบบัญชีตามกฎหมายจากส านักงานการตรวจเงินแผํนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวําด๎วยการตรวจเงินแผํนดิน พ.ศ. 2561 และตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางสรุปงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 

 หน่วย : บาท 
 ๒๕61 ๒๕60 ๒๕59* 
สินทรัพย ์
    สินทรัพย์หมุนเวียน 
        เงินสดและรายการเทียบเทาํเงินสด 
        เงินลงทุนระยะสั้น 
        ลูกหนีเ้งินยืมทดรอง 
        รายได๎ค๎างรับ 
        วัสดุคงเหลือ 
        สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        อาคาร และอุปกรณ ์
        สินทรัพย์ไมํมตีัวตน 
        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
รวมสินทรัพย ์
หน้ีสิน 
    หน้ีสินหมุนเวียน 
        เจ๎าหนี้การค๎า 
        คําใช๎จํายค๎างจําย 
        รายไดร๎ับลํวงหน๎า 
        เงินรับฝากระยะสั้น 
        หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
        รวมหน้ีสินหมุนเวียน 
รวมหน้ีสิน 
สินทรัพย์สุทธิ  
 
สินทรัพย์สุทธ ิ
    ทุน 
    รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
 

 
 

61,022,550.70 
65,500,000.00 

2,897,215.00 
17,841,732.50 

365,621.24 
4,673,709.97 

152,300,829.41 
 

๑,708,835.47 
6,397.39 

๑,715,232.86 
154,016,062.27 

 
 

23,390,901.43 
12,233,297.91 

5,545,799.50 
1,325,163.00 

251,048.51 
42,746,210.35 
42,746,210.35 

111,269,851.92 
 
 
- 

111,269,851.92 
111,269,851.92 

 
 

58,971,282.18 
65,500,000.00 
16,356,064.00 

7,218,360.00 
366,362.82 

9,414,858.89 
157,826,927.89 

 
๑,156,798.48 

2.00 
1,156,800.48 

158,983,728.37 
 
 

14,628,941.74 
47,479,078.94 
20,223,521.25 

1,227,695.39 
142,588.41 

83,701,825.73 
83,701,825.73 
75,281,902.64 

 
 
- 

75,281,902.64 
75,281,902.64 

 
 

46,955,995.49 
32,321,204.79 

4,234,265.00 
5,088,603.00 

419,620.65 
5,648,315.24 

94,668,004.17 
 

๑,030,008.46 
2.00 

๑,๐๓0,010.46 
95,698,014.63 

 
 

4,739,187.53 
14,103,501.66 
10,396,324.68 

- 
493,000.74 

29,732,014.61 
29,732,014.61 
65,966,000.02 

 
 
- 

๖๕,966,000.02 
65,966,000.02 

 
* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได๎จดัท างบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
 

ตารางที่ ๑6 งบแสดงฐานะการเงิน 
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน 
 หน่วย : บาท 
 ๒๕61 ๒๕60 ๒๕59* 
รายได้จากการด าเนินงาน 
        รายได๎จากการให๎บริการ 
        รายได๎ดอกเบี้ย 
        รายได๎อื่น 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 
 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
    ต๎นทุนการให๎บริการ 
    คําใช๎จํายบุคลากร 
    คําใช๎สอย 
    คําวัสดุ 
    คําสาธารณูปโภค 
    คําเสื่อมราคาและคาํตัดจ าหนําย 
    คําใช๎จํายโครงการตามมติคณะกรรมการอ านวยการ 
    คําใช๎จํายจากการบริจาค 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ

 
215,543,193.75 

1,462,842.49 
291,449.34 

217,297,485.58 
 
 

158,681,971.47 
11,572,981.42 

3,664,156.53 
195,537.03 

73,253.75 
484,629.95 

6,634,012.00 
2,994.15 

181,309,536.30 
 

35,987,949.28 

 
167,135,396.75 

971,712.24 
375,300.75 

168,482,409.74 
 
 

145,007,815.23 
9,844,889.57 
3,636,338.87 

149,817.03 
84,686.04 

359,671.38 
83,294.00 

- 
159,166,507.12 

 
9,315,509.62 

 
144,057,741.00 

1,086,933.89 
168,685.89 

145,313,360.78 
 
 

129,158,591.43 
8,503,055.18 
3,280,409.94 

98,335.34 
115,092.53 
397,047.66 

2,702,773.36 
131,887.35 

144,387,182.79 
 

926,177.99 

 
* ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได๎จดัท างบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

 

ตารางที่ ๑7 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 อัตราสํวนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราสํวนสภาพคลํอง 
สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน :  
- ปี 2561 ค านวณดังนี้ 152,300,829.41 / 42,738,610.35 = 3.60 
- 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 
 

สถาบันฯ มีอัตราสํวนเงินทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 , พ.ศ. ๒๕60 และ          
พ.ศ. ๒๕๕9 เทํากับ 3.60 , 1.89 และ 3.18 ตามล าดับ แสดงให๎เห็นวําในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61  
สถาบันฯ มีสภาพคลํองเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒559 จากอัตราสํวน
ดังกลําวแสดงให๎เห็นวํา สินทรัพย์หมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยูํสามารถช าระหนี้สินหมุนเวียนของสถาบันฯ       
ที่มีอยูํได๎ทั้งจ านวน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนสํวนใหญํอยูํในเงินลงทุน
ระยะสั้น รองลงมาเป็น เงินสดและรายการเทียบเทําเงินสด รายได๎ค๎างรับ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ลูกหนี้เงินยืม
ทดรอง และวัสดุคงเหลือ  
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 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 
รายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิ / สินทรัพย์รวม x ๑๐๐ : 
- ปี 2561 ค านวณดังนี้ 35,987,949.28 / 154,016,137.07 x 100 = 23.37% 
- ปี 2560 ค านวณดังนี้ 9,315,509.62 / 158,983,728.37 x 100 = 5.86% 
- ปี ๒๕๕9 ค านวณดังนี้  926,177.99 / 95,698,014.63 x ๑๐๐ = 0.97% 
 

  สถาบันฯ มีผลตอบแทนตํอสินทรัพย์รวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 , พ.ศ. ๒๕60 และ 
พ.ศ. ๒๕๕9 เทํากับ 23.37 % , 5.86%  และ 0.97% ตามล าดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
เป็นอัตราสํวนที่แสดงให๎เห็นถึงสินทรัพย์รวมของสถาบันฯ ที่มีอยูํสามารถสร๎างผลตอบแทนของสินทรัพย์ในระดับใด 
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 สถาบันฯ มีมีผลตอบแทนตํอสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 เป็นจ านวนมาก ซ่ึงสาเหตุที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61 เพ่ิมข้ึนจาก พ.ศ. ๒๕60 เนื่องจากสถาบันฯ มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 คํอนข๎างสูง คิดเป็นอัตราร๎อยละ 286.39 โดยสาเหตุที่สถาบันฯ มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิ
เพ่ิมข้ึน มีดังนี ้

1. สถาบันฯ มีรายได๎จากการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 สูงกวําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕60 คิดเป็นอัตราร๎อยละ 28.96 

2. สถาบันฯ มีคําใช๎จํ ายจากการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 สูงกวํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพียงอัตราร๎อยละ 13.91 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันฯ ได๎มี
การด าเนินงานโครงการฝึกอบรมที่เป็นหลักสูตรที่สถาบันฯ ด าเนินการเองเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ซึ่งในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันฯ ด าเนินการเองนั้น มีอัตราสํวนคําใช๎จํายจาก         
การด าเนินงานโครงการเทียบกับรายได๎จากการด าเนินงานโครงการน๎อยกวําการด าเนินงานโครงการที่สถาบันฯ 
ได๎รับการวําจ๎างจากหนํวยงานอ่ืน จึงสํงผลให๎รายได๎สูงกวําคําใช๎ จํายจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2561 สูงกวําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คํอนข๎างสูง คิดเป็นอัตราร๎อยละ 286.31 
 
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 

สถาบันฯ มีการแก๎ไขหลักเกณฑ์การรับรู๎รายได๎และคําใช๎จําย ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ตามที่สถาบันฯ ได๎รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ตอบข๎อหารือหลักการรับรู๎รายได๎และคําใช๎จําย                  
ที่ กค ๐๔๒๓.๒/๓๑๐๗๒ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่          
๕/๒๕๕๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ และมีมติให๎ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ซึ่งรายงานของผู๎สอบบัญชี ได๎ให๎ข๎อสังเกตไว๎ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข๎อที่ ๓.๑๐ เพ่ือให๎เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคลํองตัว และให๎ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีสะท๎อนต๎นทุนที่ครบถ๎วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น มติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่     
๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ได๎เห็นชอบให๎มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู๎รายได๎และคําใช๎จํายบางประเภท             
ในงบการเงิน ตั้งแตํงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต๎นไป   

 

 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

79 
  

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 152.30 ล๎านบาท ลดลงจากปีที่
ผํานมา 5.53 ล๎านบาท หรือลดลงคิดเป็นร๎อยละ 3.50 มีสาเหตุสํวนใหญํจากสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้   
เงินยืมทดรอง มีอัตราสํวนลดลงร๎อยละ 82.29 ทั้งนี้ ในสํวนของสินทรัพย์ไมํหมุนเวียนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
รวม 1.72 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีกํอน ๐.56 ล๎านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 48.27 โดยสรุปแล๎ว 
สถาบันฯ มีสินทรัพย์รวม 154.02 ล๎านบาท ลดลงจากปีที่ผํานมา 4.97 ล๎านบาท หรือลดลงคิดเป็นร๎อยละ 
3.12 

หนี้สินและส่วนของทุน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 สถาบันฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 42.74 ล๎านบาท โดยเป็นหนี้สิน                 
ในประเภทหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมียอดลดลงจากปีที่ผํานมา 40.96 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 48.93        
และมีล าดับการลดลง คือ รายการคําใช๎จํายค๎างจําย และรายการรายได๎รับลํวงหน๎า ทั้งนี้ เ มื่อสินทรัพย์หักด๎วย
รายการหนี้สินสถาบันฯ ท าให๎สถาบันฯ มีรายการสินทรัพย์สุทธิ/สํวนทุน ทั้งสิ้น 111.27 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจาก
ปีที่ผํานมา 35.99 ล๎านบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 47.81 ดังที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน          
ตามภาคผนวก 6 - 7 
 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มีรายได๎จากการให๎บริการทั้งจากโครงการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมาและโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 โดยเป็นสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อยละ 82.35 
และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่น ๆ คิดเป็นร๎อยละ 17.65 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันฯ 
มีรายได๎รวม 217,297,485.58 บาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีรายได๎จ านวน 
168,482,409.74 บาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 28.97 โดยสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการส านักงาน 
ก.พ.ร. เพ่ิมขึ้นร๎อยละ 43.17 ในขณะที่สัดสํวนรายได๎ที่มาจากการให๎บริการหนํวยงานอ่ืนลดลงร๎อยละ 26.31   

รายได๎จากการให๎บริการทั้งโครงการที่ด าเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา และโครงการที่ได๎ลงนามข๎อตกลง
การให๎บริการและการใช๎บริการหรือสัญญาและมีรายได๎จากการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61             
รวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 215,543,193.75 บาท โดยมีรายละเอียดรายได๎แตํละโครงการแบํงตามประเภท ดังนี้ 
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 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 

 ๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํรุํนที่ 10 ส านักงาน ก.พ.ร.  7,826,330.00  
 ๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํรุํนที่ 11 ส านักงาน ก.พ.ร.  34,792,793.00  
 ๓ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํรุํนที่ 12 ส านักงาน ก.พ.ร.  9,600,403.00  

 รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 52,219,526.00 
 

 โครงการฝึกอบรม 
ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการพัฒนาขีดสมรรถนะและรบัรองมาตรฐานวิชาชีพท่ี

ปรึกษาทางการบริหารในภาคราชการ งปม. 2560 
ส านักงาน ก.พ.ร.  2,176,240.00 

2 
 
 
 

 

โครงการจดัฝึกอบรมหลักสตูรส าหรับผู๎บริหารในพื้นที่และผู๎ที่
เกี่ยวข๎องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็ง
และยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนท่ีด๎านการ
พัฒนางานบริการของจังหวัดที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด 

ส านักงาน ก.พ.ร. 4,130,000.00 

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครเพื่อการทํองเที่ยว "เจ๎าบ๎านที่ดี" ททท. 7,750,000.00 
4 โครงการหลักสตูรผู๎ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดจิิทัล 

ส าหรับนักบริหารระดับกลาง รุํนท่ี 1 
สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

1,953,000.00 

5 โครงการหลักสตูรการพัฒนานักบริหารนโยบายเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทลั ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนท่ี 1 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

700,000.00 

6 โครงการหลักสตูรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนา
อยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดบัสูง รุํนท่ี 5 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

8,290,000.00  
 

7 โครงการหลักสตูรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคม
อยํางยั่งยืน รุํนที่ 2 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

4,750,000.00 

8 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูอํงค์การ 4.0 อยํางยั่งยืนตาม
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ" รุํนท่ี 1 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

864,500.00 

9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูอํงค์การ 4.0 อยํางยั่งยืนตาม
เกณฑ์คณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ" รุํนท่ี 2 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

1,121,000.00 

10 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพ
เพื่อเพ่ิมสมรรถนะการปฏบิัติงานประจ าปี 2560 

กรมคุ๎มครองสิทธิ 290,000.00 

11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูอํงค์การ 4.0 ในยุค 
Disruptive Technology อยํางยั่งยืนตามเกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ" รุํนท่ี 2 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

1,216,000.00 

12 โครงการฝึกอบรม หลักสตูร นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ 
ส าหรับกองทัพเรือ 

กองทัพเรือ 900,000.00 

13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูอํงค์การ 4.0 อยํางยั่งยืน ด๎วย
การบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม" รุํน 1 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

826,500.00  
 

14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูอํงค์การ 4.0 อยํางยั่งยืน ด๎วย
การบริหารจัดการ Big Data และนวัตกรรม" รุํน 2 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

1,083,000.00 

15 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข๎อ "Smart ONDE Meeting" 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

240,000.00 

 รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 15 โครงการ 36,290,240.00  
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 โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 
ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
๑ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติงาน

ขององค์การมหาชน   
ส านักงาน ก.พ.ร.  2,029,500.00  

2 โครงการประเมินผลสํวนราชการและจังหวัด ส านักงาน ก.พ.ร.  4,530,000.00  
3 โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการของหนํวยงาน

ของรัฐ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ 

ส านักงาน ก.พ.ร.  4,620,390.00  

4 โครงการปรับปรุงงานบริการหนํวยงานของรัฐตามคูํมือส าหรับ
ประชาชน 

ส านักงาน ก.พ.ร. 1,867,360.00 

5 โครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้ง และรูปแบบการด าเนินงาน
ของศูนย์รับค าอนุญาต 

ส านักงาน ก.พ.ร.  1,393,900.00  

6 โครงการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลความเป็นเลิศด๎านการ
บริหารราชการแบบมสีํวนรํวม ประจ าปี พ.ศ. 2560 

ส านักงาน ก.พ.ร.  1,579,800.00  

7 โครงการควบคมุ ยกระดับคณุภาพ และเผยแพรํข๎อมลูคูํมือ
ส าหรับประชาชนในรูปแบบเช่ือมโยงงานบริการผํานระบบ
สารสนเทศ  

ส านักงาน ก.พ.ร.  2,833,600.00  

8 โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนติิบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) 

ส านักงาน ก.พ.ร.  4,495,860.00  

9 โครงการศึกษาระบบราชการเพื่อเตรียมการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย 

ส านักงาน ก.พ.ร.  1,974,500.00  

10 โครงการศึกษาแนวทางการยกระดับระบบราชการไทย 4.0 
(Government 4.0) 

ส านักงาน ก.พ.ร.  1,800,000.00  

11 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสรา๎งความเข๎มแข็งและยั่งยืน
ให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศผํานจังหวัดและกลุํมจังหวัด 
กิจกรรมที่ 2 การจัดฝึกอบรมหลกัสูตรส าหรับผู๎บริหารในพื้นที่
และผู๎ทีเ่กี่ยวข๎องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร๎างความ
เข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นท่ี 

ส านักงาน ก.พ.ร.  33,049,026.25  

12 โครงการติดตามความก๎าวหนา๎การด าเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับ
เศรษฐกิจภายในประเทศผํานจังหวัดและกลุํมจังหวัด 

ส านักงาน ก.พ.ร.  2,018,938.00  

13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการขององค์การ
มหาชน  

ส านักงาน ก.พ.ร.  3,399,750.00  

14 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการของหนํวยงานภาครัฐใหม๎ี
ขีดสมรรถนะสูง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงาน ก.พ.ร.  4,096,500.00  

15 โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร.  4,567,530.00  
16 โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและประเมินผลภาค

ราชการเพื่อการจดัการภาครัฐที่ดรีะยะที่ 2 
ส านักงาน ก.พ.ร.  1,956,000.00  

17 โครงการปรับปรุงงานบริการหนํวยงานของรัฐตามคูํมือส าหรับ
ประชาชน 

ส านักงาน ก.พ.ร.  8,012,180.00  

18 โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการของหนํวยงาน
ของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกใน 
การประกอบธุรกิจ 

ส านักงาน ก.พ.ร. 5,668,900.00 
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ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
19 โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ส านักงาน ก.พ.ร.  3,054,300.00  

20 โครงการตรวจประเมินเพื่อพิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ สาขา
การบริหารราชการแบบมสีํวนรํวม ประจ าปี พ.ศ. 2561  

ส านักงาน ก.พ.ร.  2,850,000.00  

21 โครงการปรับบทบาทภารกิจหนํวยงานภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร.  419,650.00  
22  โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงอยํางฉับพลัน 

(Disruptive change) ตํอระบบราชการ 
ส านักงาน ก.พ.ร.  807,400.00  

23 โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการของสํวน
ราชการและจังหวัด 

ส านักงาน ก.พ.ร.  7,399,625.00  

24 โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความ
สะดวกทางธุรกิจ 

ส านักงาน ก.พ.ร.  1,842,588.00  

25 โครงการศึกษาหนํวยงานราชการรปูแบบใหมํ ส านักงาน ก.พ.ร.  87,283.00  
26 โครงการยกระดับการเผยแพรํข๎อมูลคูํมือส าหรบัประชาชนใน

รูปแบบเชื่อมโยงงาบริการผาํนระบบสารสนเทศ ระยะที่ 2 
ส านักงาน ก.พ.ร.  4,133,662.50  

27 โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนติิบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) 

ส านักงาน ก.พ.ร.  8,479,185.00  

28 โครงการศึกษาวิจยัประเมินผลการปฏิบัตติามพระราชบญัญัติ
ปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 

ส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 

(ปปง) 

558,000.00 

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

ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส ์

 192,000.00  

30 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของสํวนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู๎แทนราษฎร 

 1,680,000.00  

31 โครงการส ารวจข๎อมลู วิเคราะห์ขอ๎มูล และสังเคราะห์ข๎อมลู 
เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ  

ส านักงาน ป.ป.ช.  932,000.00  

32 โครงการพัฒนา อพท. สูํความเป็นเลิศตามเกณฑ์คณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ (PMQA)  

องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทํองเที่ยวท่ียั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

 1,150,000.00  

33 โครงการส ารวจความผูกพันตํอองค์กรของบุคลากรส านักงาน 
กกพ. 

สนง.ก ากับกิจการพลังงาน  675,000.00  

34 โครงการส ารวจข๎อมลู วิเคราะห์ขอ๎มูลและสังเคราะห์ข๎อมูลเพื่อ
ประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: 
ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ส านักงาน ป.ป.ช.  1,552,000.00  

35 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการ
และการตอบสนองตํอเปาูหมายกลยุทธ์ (การเตรียมความพร๎อม
การตรวจประเมินตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
PMQA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการ

ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

 829,500.00  
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ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
36 โครงการฝึกอบรม สัมมนา การก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนา

คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) 

สนง.ก ากับกิจการพลังงาน 497,500.00 

 รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 36 โครงการ 127,033,427.75 

 
โดยโครงการที่สถาบันฯ ได๎ลงนามข๎อตกลงการให๎บริการและการใช๎บริการหรือสัญญาและเริ่ม

ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 มีจ านวนทั้งสิ้น 36 โครงการ แบํงเป็นการให๎บริการวิชาการและจัด
อบรมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ให๎ส านักงาน ก.พ.ร. และโครงการอ่ืนของส านักงาน 
ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อย 77.97 และให๎บริการทางวิชาการกับหนํวยงานภายอ่ืน รวมทั้ง Public Course คิดเป็น         
ร๎อยละ 22.03 

 
การให๎บริการทางวิชาการกับส านกังาน ก.พ.ร. 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตาม

สัญญา 
- ฝ่าย นปร. 44,096,303 
๑ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํ 

รุํนที่ 10 
1 ต.ค.60-31 พ.ค.61 ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
2,129,120 

 
๒ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํ 

รุํนที่ 11 
1 ต.ค. 60-28 ก.ย.61 ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
32,366,780 

 

๓ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํ 
รุํนที่ 12 

1 ต.ค. 60-28 ก.ย. 61 
 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

9,600,403 

- ฝ่ายโครงการอื่นๆ ของส านักงาน ก.พ.ร. 73,356,603 
1 โครงการพัฒนาสารสนเทศการตรวจสอบและ

ประเมินผลภาคราชการเพื่อการจดัการภาครัฐที่ดี 
ระยะที่ 2ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

28 พ.ย. 60-14 ก.ย. 61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

 

1,956,000 
 

2 โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการของ
หนํวยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ านวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

27 ธ.ค.60-14 ก.ย. 61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

5,668,900 
 

3  โครงการควบคมุ ยกระดับคณุภาพ และเผยแพรํ
ข๎อมูลคูํมือส าหรับประชาชนในรูปแบบเช่ือมโยงงาน 

9 มี.ค. 61 - 14 ก.ย. 61 
อนุมัติขยายเวลา 

เป็นสิ้นสดุ  
วันท่ี 30 พ.ย. 61 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

6,141,960 

4  โครงการพัฒนาแนวทางการให๎บริการของภาครัฐ 
เพื่อประสิทธิภาพและความโปรํงใส 

   

 4.1 โครงการปรับปรุงงานบริการหนํวยงานของรัฐ
ตามคูํมือส าหรบัประชาชน 

21 ธ.ค. 61-31 ส.ค. 61 
อนุมัติขยายเวลาเป็นสิ้นสดุ 

วันท่ี 30 พ.ย. 61 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

8,012,180 
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ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตาม
สัญญา 

 4.2 โครงการยกระดับการเผยแพรํข๎อมูลคูมํือส าหรับ
ประชาชนในรูปแบบเช่ือมโยงงานบริการผํานระบบ
สารสนเทศ ระยะที่ 2 

10 เม.ย. 61 - 17 ก.ย. 61 
อนุมัติขยายเวลา 

เป็นสิ้นสดุ  
วันท่ี 30 พ.ย. 61 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

 
6,278,250 

 

5 โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํ
นิติบุคคลแบบเบ็ดเสรจ็ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central 
Biz Box) 

17 เม.ย. 61-14 ก.ย. 61 
อนุมัติขยายเวลา 

สํงมอบงานเป็นสิ้นสุด  
วันท่ี 28 ธ.ค. 61 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

14,131,975 

6 โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ 31 ต.ค. 60-14 ก.ย. 61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

4,567,530 

7 โครงการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐตามหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

27 ธ.ค. 60-14 ก.ย. 61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

3,054,300 
 

8 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการของหนํวยงาน
ภาครัฐให๎มีขดีสมรรถนะสูง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

31 ธ.ค. 60-14 ก.ย. 61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

4,096,500 
 

9 โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการของ
สํวนราชการและจังหวัด 

27 ก.พ. 61-ก.ย. 61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

7,399,625 

10 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการของ
องค์การมหาชน 

10 ต.ค. 60-14 ก.ย. 61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

3,399,750 

11 โครงการปรับบทบาทภารกิจหนํวยงานภาครัฐ 23 ก.พ. 61-14 ก.ย. 61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

774,950 

12 โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย 

 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

 

13 โครงการตรวจประเมินเพื่อพิจารณามอบรางวัลเลิศรัฐ 
สาขาการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวม ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 

27 ธ.ค. 60-15 ก.ย. 61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

2,850,000 

14 โครงการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอยําง
ฉับพลัน (Disruptive change) ตอํระบบราชการ 

26 ก.พ. 61-31 ส.ค. 61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

807,400 
 

15 โครงการจดัฝึกอบรมหลักสตูรส าหรับผู๎บริหารในพื้นที่
และผู๎ทีเ่กี่ยวข๎องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
สร๎างความเข๎มแข็งและยั่งยืนให๎กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพื้นท่ีด๎านการพัฒนางาน
บริการของจังหวัดที่สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดและกลุํมจังหวัด 

8 ก.พ. 61-26 มี.ค. 61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

4,130,000 
 

16 โครงการศึกษาหนํวยงานราชการรปูแบบใหมํ 30 มี.ค. 61-17 ก.ย.61 ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

87,283 

รวมงบประมาณโครงการการให๎บริการทางวิชาการกับส านักงาน ก.พ.ร. 117,452,906 
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การให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

 
ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตามสัญญา 

- ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม   
๑ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษทัภิบาลส าหรับ

ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม 
ต.ค. 60 - ก.ย. 61 บรรษัทประกัน

สินเช่ือ
อุตสาหกรรม
ขนาดยํอม 

(บสย.) 

874,400 
 

๒ โครงการฝึกอบรม สัมมนา การก ากับดูแลการ
ด าเนินการพัฒนาคณุภาพ การบรหิารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award : 
PMQA) 

10 ก.ค. 61-5 เม.ย.62 สนง.ก ากับ
กิจการพลังงาน 

1,990,000 
 

๓ โครงการฝึกอบรม หลักสตูร นวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาองค์การ ส าหรับกองทัพเรือ 

9 วัน กองทัพเรือ 900,000 

๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมคุ๎มครองสิทธิ
และเสรภีาพเพื่อเพ่ิมสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ประจ าปี 2560 

14 วัน 
2 มี.ค. 61-16 มี.ค. 61 

กรมคุ๎มครอง
สิทธิและ
เสรภีาพ 

290,000 

5 โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
โครงการและการตอบสนองตํอเปาูหมายกลยุทธ์ 
(การเตรยีมความพร๎อมการตรวจประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

240 วัน 
29 มี.ค. 61 - 23 พ.ย. 

61 

องค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพื่อการ
ทํองเที่ยวอยําง

ยั่งยืน  

1,185,000 

6 โครงการจ๎างส ารวจข๎อมลู วิเคราะห์ข๎อมูลและ
สังเคราะห์ข๎อมูลเพื่อประเมินคณุธรรมและความ
โปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

270 วัน 
2 ก.พ.61-30 ต.ค.61 

ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

1,940,000 

7 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของสํวน
ราชการสังกัดรัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

365 วัน 
23 เม.ย.61 - 22 เม.ย.62 

ส านักงาน
เลขาธิการสภา
ผู๎แทนราษฎร 

1,968,111 

8 โครงการพัฒนาศักยภาพในการเช่ือมโยงระดับ
ภูมิภาคและจัดท าแผนยุทธศาสตรเ์พื่อสนับสนุน 
การพัฒนาระดับกลุมํจังหวัด 

30 พ.ค. 61-26 ธ.ค.61 ส านักงาน
ปลัดกระทรวง

มหาดไทย 

27,500,000 

9 โครงการจดัจ๎างท่ีปรึกษาจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 
ระยะ 20 ป ีกรมอุตุนิยมวิทยา 

27 ก.ย. 61-23 ก.พ. 62 กรม
อุตุนิยมวิทยา 

3,771,500 

10 โครงการเสรมิสร๎างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITA 
ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) 

26 ก.ย. 61-24 ธ.ค. 61 ส านักงาน 
ป.ป.ช. 

995,000 
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ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตามสัญญา 

11 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข๎อ "Smart 
ONDE Meeting" ส านักงานคณะกรรมการดิจิทลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

12 ก.ย. 61-13 ต.ค. 61 
 

สนง.
คณะกรรมการ

ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ

สังคม 

400,000 

รวมงบประมาณโครงการของหนํวยงานอ่ืน 41,814,011 

 
 

การให้บริการด้านการฝึกอบรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตาม
สัญญา 

๑ โครงการหลักสตูรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร 
ระดับสูง รุํนท่ี 5 

ต.ค. 60 - ก.ย. 61 Public Course 8,290,000 

2 โครงการหลักสตูรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ
และสังคมอยํางยั่งยืน รุํนท่ี 2 

ธ.ค. 60-ก.ค. 61 Public Course 4,750,000 

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูอํงค์การ 4.0 อยําง
ยั่งยืนตามเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ" 
รุํนที่ 1 

3 วัน 
6 มี.ค.-8 มี.ค. 61 

Public Course 864,500 

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูอํงค์การ 4.0 อยําง
ยั่งยืนตามเกณฑ์คณุภาพการบรหิารจัดการภาครัฐ" 
รุํนที่ 2 

3 วัน 
13 มี.ค. - 15 มี.ค. 61 

Public Course 1,121,000 

5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูอํงค์การ 4.0 ในยุค 
Disruptive Technology อยํางยั่งยืนตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ" รุํนท่ี 2 

3 วัน 
19-21 มิ.ย. 61 

Public Course 1,216,000 

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูอํงค์การ 4.0 อยําง
ยั่งยืน ด๎วยการบริหารจดัการ Big Data และ
นวัตกรรม" รุํน 1 

3 วัน 
17-19 ก.ค. 61 

Public Course 826,500 

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูอํงค์การ 4.0 อยําง
ยั่งยืน ด๎วยการบริหารจดัการ Big Data และ
นวัตกรรม" รุํน 2 

3 วัน 
24-26 ก.ค. 61 

Public Course 1,083,000 

รวมงบประมาณด๎านการฝึกอบรม 18,151,000 

 
 

 

 

 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

87 
  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
รายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสถาบันฯ อยูํระหวํางรอการสอบบัญชี         

ตามกฎหมายจากส านักงานการตรวจเงินแผํนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการตรวจเงิน
แผํนดิน พ.ศ. 2561 และตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วย         
การบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. ๒๕๕๓ และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  
 

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

   คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๔๘ มีมติให๎ก าหนดเกณฑ์การจัดเก็บ
คําบริการวิชาการและเงินบ ารุงการจํายคําตอบแทน และคําใช๎จํายในการด าเนินงานวิจัยส าหรับหนํวยงาน
ภายนอก ตํอมาสถาบันฯ ได๎ออกประกาศสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.           
เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บคําบริการวิชาการและเงินบ ารุงสถาบัน การจํายเงินคําตอบแทนและคําใช๎จํายใน        
การบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรม พ.ศ. 2553 เพ่ือให๎มีความเหมาะสมกับสภาพการด๎านการตลาดใน
ปัจจุบัน ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2553 ดังนี้ 

 

๑. การจัดเก็บคําบริการวิชาการ และเงินบ ารุงสถาบันฯ 
๑.๑ โครงการศึกษาวิจัย และที่ปรึกษา 

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

แล๎วแตํความเหมาะสมในแตลํะโครงการ 
 

๑.๒ โครงการฝึกอบรม 
 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา คําบริการวิชาการ ๑๐ - ๑๕% ของงบประมาณโครงการ โครงการ

ลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว๎ในข๎อ 1.1 ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อ านวยการฯ เป็นผู๎พิจารณาอนุมัติ
และเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพ่ือทราบ 
๒.  การเบิกจํายเงิน คําตอบแทน และคําใช๎จํายในการด าเนินงานวิจัย/อบรม 

๒.๑  การจํายเงินคําตอบแทนนักวิจัย หรือท่ีปรึกษาโครงการ/วิทยากร ให๎จํายได๎ดังตํอไปนี้ 
        ๒.๑.๑ นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 
 

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

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

           คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัยให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
           คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
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๒.๑.๒ วิทยากร  อบรม/สัมมนา 
อัตราค่าตอบแทน 

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

 
๒.๒  คําใช๎จํายในการด าเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา 
       ๒.๒.๑ คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ 

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

         

๒.๒.๒ คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ 
การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคําพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศให๎ถือ

ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันสํงเสริมกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เรื่องอัตรา         
การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘  
และท่ีอาจจะมีแก๎ไขเพ่ิมเติม 

๒.๒.๓ คําใช๎จํายอื่น ๆ ได๎แกํ 
คําเลี้ยงรับรอง เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 

คําจัดท ารายงาน ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
วัสดุใช๎ในงานวิจัย ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 

อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในโครงการวิจัยให๎ระบุไว๎ในประกาศให๎ชัดเจนวํา
เมื่อเสร็จโครงการแล๎วใครต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบ 

คําใช๎รถสถาบันฯ ใน กทม. และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท 
อัตรานี้รวมคําน้ ามัน คําทางดํวน และคําเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว๎น 
กรณีไปตํางจังหวัดจะไมํรวมคําน้ ามัน 

คําบ ารุงการใช๎ห๎องประชุม/หอ๎งสัมมนา 
ห๎องประชุมเล็ก  
ห๎องประชุมขนาดกลาง 
ห๎องประชุมขนาดใหญํ 

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

ในกรณีที่ก าหนดวําให๎เบิกจํายได๎ไมํเกินอัตราที่ก าหนด ให๎ผู๎อ านวยการสถาบันฯ โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการอ านวยการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นผู๎ก าหนด  

การเบิกจํายคําใช๎จํายอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประกาศนี้ให๎ผู๎อ านวยการสถาบันฯ เป็นผู๎อนุมัติตาม 
ค าเสนอแนะของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
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 ข. อัตราส าหรับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
     คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๙ มีมติให๎ก าหนดเกณฑ์         

การจัดเก็บคําบริการวิชาการและการจํายคําตอบแทนและคําใช๎จํายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรม
ส าหรับส านักงาน ก.พ.ร. ไว๎ดังนี้ 

 

๑. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 

๑.๑  การจัดเก็บคําบริการวิชาการ 
ในการรับงานวิจัยและที่ปรึกษา สถาบัน จะจัดเก็บเงินคําบริการวิชาการ ดังนี้ 
 

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

แล๎วแตํความเหมาะสมในแตํละโครงการ 
 

๑.๒  การเบิกจํายเงินคําตอบแทนและคําจ๎าง 
           -  นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 

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

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

         -  คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัย   ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
         -  คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)  ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 

๑.๓  การเบิกจํายคําใช๎จํายในการด าเนินการวิจัยและที่ปรึกษา 
        ๑.๓.๑ คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ 

 
 

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

 

  ๑.๓.๒ คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ 
 การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคําพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศ         

ให๎ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันสํงเสริมกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร.                     
เรื่อง อัตราการเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และท่ีอาจจะมีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
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        ๑.๓.๓  คําใช๎จํายอื่น ๆ ได๎แกํ 
คําเลี้ยงรับรอง เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
คําจัดท ารายงาน ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
วัสดุใช๎ในงานวิจัย ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในโครงการวิจัยให๎ระบุไว๎ในประกาศการเงินให๎

ชัดเจนวําเมื่อเสร็จโครงการแล๎วใครต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตํอไป 
คําใช๎รถสถาบัน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันละ ๒,๐๐๐ บาท 

อัตรานี้รวมคําน้ ามัน คําทางดํวน และคําเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว๎น
กรณีไปตํางจังหวัดจะไมํรวมคําน้ ามันและคําทางดํวน 

คําบ ารุงการใช๎ห๎องประชุม/ห๎องสัมมนา 
 ห๎องประชุมเล็ก  
 ห๎องประชุมขนาดกลาง 
 ห๎องประชุมขนาดใหญํ 

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

๒. โครงการฝึกอบรม 
  ๒.๑  การจัดเก็บคําบริการวิชาการ  

ที ่ รายการ ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับสูง 

๑ คําบริการวิชาการ ๑๐% ของมูลคําโครงการ 

๒.๒  การเบิกจํายเงินคําตอบแทนและคําจ๎าง 
ที ่ รายการ ผู้บริหาร 

ระดับต้น 
ผู้บริหาร 

ระดับกลาง 
ผู้บริหารระดับสูง 

๑ คําตอบแทนที่ปรึกษา/ 
ผู๎อ านวยการหลักสูตร 

๕๐๐/ช.ม. ๕๐๐/ช.ม. ๕๐๐/ช.ม. 

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

๒.๓  การเบิกจํายคําใช๎จํายในการด าเนินการฝึกอบรม 
ที ่ รายการ ผู๎บริหาร 

ระดับต๎น 
ผู๎บริหาร

ระดับกลาง 
ผู๎บริหาร
ระดับสูง 

๑ คําจัดท าเอกสาร ๑๒๐/คน/วัน ๑๕๐/คน/วัน ๑๕๐/คน/วัน 
๒ คําแฟูมเอกสาร ๑๒๐/แฟูม ๑๒๐/แฟูม ๑๒๐/แฟูม 
๓ คํากระเป๋าเอกสาร ๒๕๐/ใบ ๓๐๐/ใบ ๓๕๐/ใบ 
๔ คําเดินทางวิทยากร ๕๐๐/คน/วัน ๕๐๐/คน/วัน ๕๐๐/คน/วัน 
๕ คําวัสดุการศึกษา ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน ๓,๐๐๐/วัน 
๖ คําเชํารถ ใช๎ระหวํางการฝึกอบรม/สัมมนา ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน 
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ที ่ รายการ ผู๎บริหาร 
ระดับต๎น 

ผู๎บริหาร
ระดับกลาง 

ผู๎บริหาร
ระดับสูง 

๗ คําลํวงเวลาเจ๎าหน๎าที่ ๗๐/วัน ๗๐/วัน ๗๐/วัน 
๘ คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ 

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

๙ คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
เล็ก) ๑๕ – ๒๐ ที่นั่ง 

๑,๕๐๐/วัน ๑,๕๐๐/วัน ๑,๕๐๐/วัน 

๑๐ คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
ขนาดกลาง) ๔๐ ที่นั่ง 

๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน ๒,๐๐๐/วัน 

๑๑ คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
ขนาดกลาง)  ๘๐ ที่นั่ง 

๔,๐๐๐/วัน ๔,๐๐๐/วัน ๔,๐๐๐/วัน 

๑๒ คําใช๎จํายอื่น ๆ (ตํอวัน) 
(กรุงเทพฯ/ตํางจังหวัด) 

๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐/๔,๐๐๐ 

๑๓ คําอาหาร-อาหารวําง (อาหารกลางวันและ
อาหารวําง ๒ ครั้ง) 

๓๘๐-๔๘๐/วัน ๕๐๐-๖๘๐/วัน ๗๐๐-๗๕๐/วัน 

๑๔ คําอาหาร (กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด) 
รวมอาหารเย็น 

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

๑๕ คําท่ีพักผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  
(กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด) 

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

๑๖ คําเชํารถบัสรับ-สํงผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม 
(๔๐ – ๔๕ ที่นั่ง) 

๑๐,๐๐๐/วัน ๑๐,๐๐๐/วัน ๑๕,๐๐๐/วัน 

 
๓. โครงการลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว๎ในข๎อ ๑ และข๎อ ๒ ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อ านวยกาสถาบันฯ 
เป็นผู๎พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอ านวยการของสถาบันฯ เพ่ือทราบ 
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สว่นที่ 3 
การรับรองความถูกต้องของรายงาน 

 

ข๎าพเจ๎าได๎สอบทานข๎อมูลในแบบแสดงรายงานประจ าปีฉบับนี้แล๎ว และด๎วยความระมัดระวังในฐานะ
คณะกรรมการอ านวยการหรือผู๎ด ารงต าแหนํงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี  ข๎าพเจ๎าขอรับรองวําข๎อมูลดังกลําว
ถูกต๎องครบถ๎วน ไมํเป็นเท็จ ไมํท าให๎ผู๎อ่ืนส าคัญผิดหรือไมํขาดข๎อมูลที่ควรต๎องแจ๎งในสาระส าคัญ   นอกจากนี้  
ข๎าพเจ๎าขอรับรองวํา 

(๑) งบการเงินและข๎อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจ าปี ได๎แสดงข๎อมูลอยําง
ถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของหนํวยงานแล๎ว 

(๒) ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบตํอการจัดให๎หนํวยงานมีระบบการเปิดเผยข๎อมูลที่ดี เพ่ือให๎แนํใจวํา
หนํวยงานได๎เปิดเผยข๎อมูลในสํวนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของหนํวยงานอยํางถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให๎มีการปฏิบัติตามระบบดังกลําว 

(๓) ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบตํอการจัดให๎หนํวยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให๎มีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลําว  

ในการนี้  เพ่ือเป็นหลักฐานวําเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข๎าพเจ๎าได๎รับรอง         
ความถูกต๎องแล๎ว ข๎าพเจ๎าได๎มอบหมายให๎ นางวิภาภรณ์  มานะตํอ หัวหน๎าสํวนงานการบัญชีเป็นผู๎ลงลายมือชื่อ
ก ากับเอกสารนี้ไว๎ทุกหน๎าด๎วย หากเอกสารใดไมํมีลายมือชื่อของ นางวิภาภรณ์  มานะตํอ ก ากับไว๎ ข๎าพเจ๎าจะถือ
วําไมํใชํข๎อมูลที่ข๎าพเจ๎าได๎รับรองความถูกต๎องของข๎อมูลแล๎วดังกลําวข๎างต๎น 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. เลขาธิการ ก.พ.ร. (นายปกรณ์  นิลประพันธ์) ประธานกรรมการ …………………………… 
๒. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ …………………………… 
๓. นายมนัส  แจํมเวหา กรรมการ …………………………… 
๔. นายนครเขตต์  สุทธปรีดา กรรมการ …………………………… 
๕. ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

(นางกิตติยา  คัมภีร์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
กรรมการและเลขานุการ 

…………………………… 

ผู๎รับมอบอ านาจ 
นางวิภาภรณ์  มานะตํอ 

 
หัวหน๎าสํวนงานบัญช ี

 
…………………………… 
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เอกสารแนบ 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู๎บริหารและผู๎มีอ านาจควบคุมของหนํวยงาน 

1. ให๎แสดงรายละเอียดของผู๎บริหารหรือผู๎มีอ านาจควบคุมตามตาราง ดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

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

ศิริสัมพันธ์ 
58 -  ปริญญาเอก  

สาขาการวิเคราะห์
นโยบาย การบริหารรัฐกิจ 
และการเมืองเปรียบเทียบ 
 

 ต าแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน): 
1) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหํงชาติ 
2) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
3) ที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี 
4) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
5) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
6) รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล๎า สถาบันพระปกเกล๎า 
7) อาจารย์ประจ า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการ: 
1)  กรรมการ ก.ตร. ผู๎ทรงคุณวุฒิ 
2)  สมาชิกสภานิติบัญญัติแหํงชาติ 
3)  กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา    

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

ส านักงาน ก.พ.ร. 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

94 
  

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
2. นายปกรณ์  นิลประพันธ์ 50 นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
Master of Laws 
The University of 
Sydney, Australia 

 ต าแหนํง (อดีตถึงปัจจุบัน): 
1)  เลขาธิการ ก.พ.ร. 
2)  รองผู๎อ านวยการส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
3)  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
4)  ปฏิบัติหน๎าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
5)  กรรมการรํางกฎหมายประจ า 
 
กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ 
๑) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
๒) กรรมการการกีฬาแหํงประเทศไทย (กระทรวงการทํองเที่ยว
และกีฬา) 
๓) กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (ธนาคารแหํงประเทศไทย) 
๔) กรรมการกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(ธนาคารแหํงประเทศไทย) 
๕) กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
๖) อนุกรรมการด๎านกฎหมาย (ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) 
 

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) 
3. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  

จันทรางศุ 
63 ปริญญาโททางกฎหมาย 

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

 กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ 
1) กรรมการกฤษฏีกา 
2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู๎ทรงคุณวุฒิของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) กรรมการสภาสถาบันผู๎ทรงคุณวุฒิของสถาบันบัณฑิตศึกษา

จุฬาลงกรณ์ 
4) กรรมการพัฒนาระบบราชการ 
5) อนุกรรมการข๎าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) 
6) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ ด๎านกฎหมายในคณะกรรมการพิจารณา

วินิจฉัยอุทธรณ์และร๎องทุกข์ (ก.อ.ร.) 
7) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ 

ส านักงานลูกเสือแหํงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
8) กรรมการข๎าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู๎ทรงคุณวุฒิ 

(ก.พ.อ.) 

 

4. นายมนัส แจํมเวหา 63 นิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช 

 ต าแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน): 
๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
๒) รองปลัดกระทรวงการคลัง  

 

กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่าง ๆ 
๑) กรรมการบริษัท ทําอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
๒) กรรมการบริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม๎นท์ จ ากัด (มหาชน) 
๓) กรรมการธนาคารแหํงประเทศไทย 
๔) กรรมการการไฟฟูานครหลวง 
๕) กรรมการกฤษฎีกา 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๖) กรรมการบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตเลียม จ ากัด

(มหาชน) (กระทรวงการคลัง) 
๗) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
๘) ประธานกรรมการวําด๎วยการพัสดุด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
๙) ประธานกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนํวยงานและรัฐวิสาหกิจ 
๑๐) ประธานกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพํง 

5. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา 60 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

ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ภายใต้
คณะอนุกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 
2564) 

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) 
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
วิเคราะห์และติดตามประเมินผลโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
๑๐) อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับ  

การวางระเบียบปฏิบัติงานของส 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 

๑๗) กรรมการ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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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) 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
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
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 
 

6. นางกิตติยา  คัมภีร์ 62 Master of Public 
Administration , 
University of 
Canberra, Australia 
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต
(เศรษฐศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

1 มิ.ย. 
60 
 ถึง 

ปัจจุบัน 

ต าแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน): 
1) ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี          

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

(ด๎านความรํวมมือระหวํางประเทศในการสํงเสริมธรรมาภิบาล) 
3)  รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
4)  ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ทรงคุณวุฒิ) 

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

- Executive 
Development 
Program (EDP) ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
(โครงการฝึกอบรมระยะ
สั้น ณ ตํางประเทศ 
Kellogg School of 
Management, 
Northwestern 
University,  Illinois, 
Chicago, USA) 

- Certified 
Management 
Consultant Assessor 
จาก Institute of 
Management 

5)  ผู๎บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
6)  โฆษกส านักงาน ก.พ.ร. 
7) ผู๎ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (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. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการ

ด๎านสังคม 
๔) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการ

ด๎านเศรษฐกิจ 
๕)  อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการ

ด๎านสังคม   
๖) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการถํายโอนภารกิจของสํวนราชการด๎าน

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

เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 
๙) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบบุคคลและคําตอบแทน 
๑๐) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสํงเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 

วัฒนธรรม และคํานิยมของระบบราชการ 
๑๑) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารงานของกลุํมภารกิจ 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
Consultancy, UK   ๑๒) คณะอนุกรรมการตรวจสอบสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและ

การเกษตร (องค์การมหาชน) 
๑๓) คณะอนุกรรมการอ านวยการประสานการขับเคลื่อนและติดตาม

ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์วําด๎วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. 

๑๔) คณะอนุกรรมการออกข๎อสอบและเฉลยข๎อสอบ กองบัญชาการ
ศึกษา ส านักงานต ารวจแหํงชาติ 

๑๕) คณะอนุกรรมการออกข๎อสอบและเฉลยข๎อสอบข๎าราชการ
ต ารวจชั้นประทวน เพ่ือแตํงตั้งเลื่อนชั้น เป็นข๎าราชการ
ต ารวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๕๒ กองบัญชาการศึกษา 
ส านักงานต ารวจแหํงชาติ 

๑๖) คณะอนุกรรมการข๎าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) 
๑๗) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
๑๘) คณะกรรมการพิจารณาการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณา

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

๑๙) คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบันด ารง
ราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 

๒๐) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านักงานอัยการสูงสุด 
๒๑) อ่ืนๆ 

- เป็นผู๎บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ “Public 
Sector Development Initiatives : Thailand Experiences” 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(๑) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ ๕ ปีย้อนหลัง 
ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/

บริษัทเอกชน/อ่ืน (๒) 
ให๎กับคณะศึกษาดูงานจากประเทศตําง ๆ เชํน อินโดนีเซีย ภูฎาน  
ศรีลังกา บังคลาเทศ พมํา เป็นต๎น 

การเข้าร่วมประชุมด้านวิชาการระดับประเทศ 
๑) เป็นผู๎แทนประเทศไทยในการเป็น Panelist ในการประชุม ประชุม 

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

๒) เป็นผู๎แทนประเทศไทยเข๎ารํวมประชุม International 
Conference on “A New Dimension of Reform in Asia: 
Commonality, Diversity & Policy Implications” ๒๗ June 
๒๐๑๔, Yangon, MYANMAR 

๓) เป็นผู๎แทนประเทศไทยเข๎ารํวมชี้แจงในการประชุม The ๗th 
Multi-Country Study Mission on Public Governance 
Seoul, ๓๐ October – ๑ November ๒๐๑๒ ณ กรุงโซล 
ประเทศเกาหลี 

 
หมายเหตุ (๑)  ให๎ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ช่ือคณะและสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เชํน การอบรมจาก

สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  (๒) ให๎ระบุประสบการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ 

 (3) นายปกรณ์ นิลประพันธ ์ ไดร๎ับการแตํงตั้งใหด๎ ารงต าแหนํงเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                                            
จึงด ารงต าแหนํงประธานกรรมการ คณะกรรมการอ านวยการสถาบนัสํงเสริมการบริหารกิจการบา๎นเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ตามประกาศส านักงาน ก.พ.ร.                             
โดยมผีลตั้งแตํวันท่ี 29 มิถุนายน 2561 
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หมายเหตุ 2561 2560 2559*

หน้ีสิน
       หน้ีสินหมนุเวียน

เจา้หนีก้ารค้า 11 23,390,901.43       14,628,941.74       4,739,187.53        

ค่าใช้จา่ยค้างจา่ย 12 12,233,297.91       47,479,078.94       14,103,501.66      

รายได้รับล่วงหนา้ 13 5,545,799.50        20,223,521.25       10,396,324.68      

เงินรับฝากระยะส้ัน 14 1,325,163.00        1,227,695.39        -                      

หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 15 251,048.51           142,588.41           493,000.74           

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 42,746,210.35   83,701,825.73   29,732,014.61   

รวมหน้ีสิน 42,746,210.35 83,701,825.73   29,732,014.61   

สินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน 111,269,851.92 75,281,902.64 65,966,000.02

สินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน
       ทุน -                 -                 -                

       รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 17 111,269,851.92 75,281,902.64   65,966,000.02   

รวมสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุน 111,269,851.92 75,281,902.64 65,966,000.02

0.00

* ปี 2559 ได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

(หน่วย : บาท)

            สถาบันสง่เสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ส านักงาน ก.พ.ร.

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที ่ 30  กันยายน  2561  2560 และ 2559

2

หัวหนา้ส่วนงานบุคคล      ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ท าหนา้ที่หัวหนา้ฝ่ายส านกังาน      ส านกังาน ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(นางสาวณัฐรัตน ์ ศรีหราช)      (นางกิตติยา  คัมภีร์)
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หมายเหตุ 2561 2560 2559*

รายได้จากการด าเนินงาน

รายได้จากการให้บริการ 18 215,543,193.75 167,135,396.75 144,057,741.00

รายได้ดอกเบี้ย 1,462,842.49        971,712.24 1,086,933.89

รายได้อื่น 291,449.34          375,300.75          168,685.89          

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 217,297,485.58 168,482,409.74 145,313,360.78

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน

ต้นทุนการให้บริการ 19 158,681,971.47 145,007,815.23 129,158,591.43

ค่าใช้จา่ยบุคลากร 20 11,572,981.42      9,844,889.57        8,503,055.18        

ค่าใช้สอย 21 3,664,156.53        3,636,333.87        3,280,409.94        

ค่าวัสดุ 22 195,537.03 149,817.03 98,335.34

ค่าสาธารณูปโภค 23 73,253.75 84,686.04 115,092.53

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 24 484,629.95          359,671.38          397,047.66          

25 6,634,012.00        83,294.00            2,702,773.36        

ค่าใช้จา่ยจากการบริจาค 26 2,994.15              -                     131,877.35          

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 181,309,536.30 159,166,507.12 144,387,182.79 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 35,987,949.28 9,315,902.62 926,177.99

* ปี 2559 ได้จดัท างบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

3

(นางสาวณัฐรัตน ์ ศรีหราช) (นางกิตติยา  คัมภีร์)

หัวหนา้ส่วนงานบุคคล ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ท าหนา้ที่หัวหนา้ฝ่ายส านกังาน ส านกังาน ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

ค่าใช้จา่ยโครงการตามมติคณะกรรมการอ านวยการ

(หน่วย : บาท)

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส าหรับปี  สิน้สดุวันที ่ 30  กันยายน  2561  2560 และ 2559

งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน

              สถาบันสง่เสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ส านักงาน ก.พ.ร.

ภาคผนวก 8 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

113 
   

หมายเหตุ ทุน รายได้สูง/(ต่ า)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอ่ืน

ของสินทรัพย์สุทธ/ิ

ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์

สุทธ/ิส่วนทุน

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

การปรับปรุงรายการปีก่อน -                     0.00

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน -                     0.00

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

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุนส าหรับปี 2559

การเปล่ียนแปลงที่ท าให้ทุนเพิ่ม/ลด -                     -                     -                     -                     

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จา่ยส าหรับงวด -                     926,177.99          926,177.99          

ก าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -                     -                     -                     -                     

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

4

              สถาบันสง่เสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ส านักงาน ก.พ.ร.

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ/ิสว่นทนุ

ส าหรับปี  สิน้สดุวันที ่ 30  กันยายน  2561 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้
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หมายเหตุ ทุน รายได้สูง/(ต่ า)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอ่ืน

ของสินทรัพย์สุทธ/ิ

ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์

สุทธ/ิส่วนทุน

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

การปรับปรุงรายการปีก่อน -                     -                     -                     0.00

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน -                     -                     -                     0.00

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

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุนส าหรับปี 2560

การเปล่ียนแปลงที่ท าให้ทุนเพิ่ม/ลด -                     -                     -                     -                     

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จา่ยส าหรับงวด -                     9,315,902.62        -                     10,537,526.85      

ก าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -                     -                     -                     -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 -                75,281,902.64   -                75,281,902.64   
35,996,181.08-      

5

หัวหนา้ส่วนงานบุคคล ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

              สถาบันสง่เสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ส านักงาน ก.พ.ร.

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ/ิสว่นทนุ

ส าหรับปี  สิน้สดุวันที ่ 30  กันยายน  2561 2560 และ 2559

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(นางสาวณัฐรัตน ์ ศรีหราช) (นางกิตติยา  คัมภีร์)
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หมายเหตุ ทุน รายได้สูง/(ต่ า)

กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

องค์ประกอบอ่ืน

ของสินทรัพย์สุทธ/ิ

ส่วนทุน

รวมสินทรัพย์

สุทธ/ิส่วนทุน

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

การปรับปรุงรายการปีก่อน -                     -                     -                     -                     

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดปีก่อน -                     -                     -                     -                     

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

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธ/ิส่วนทุนส าหรับปี 2561

การเปล่ียนแปลงที่ท าให้ทุนเพิ่ม/ลด -                     -                     -                     -                     

รายได้สูง/(ต่ า) กว่าค่าใช้จา่ยส าหรับงวด -                     35,987,949.28 -                     35,987,949.28      

ก าไร/ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุน -                     -                     -                     -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 -                111,269,851.92 -                111,269,851.92 

6

หัวหนา้ส่วนงานบุคคล ผู้อ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ท าหนา้ที่หัวหนา้ฝ่ายส านกังาน ส านกังาน ก.พ.ร.

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึง่ของงบการเงินนี้

(นางสาวณัฐรัตน ์ ศรีหราช) (นางกิตติยา  คัมภีร์)

              สถาบันสง่เสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีดี่ ส านักงาน ก.พ.ร.

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรัพยส์ทุธ/ิสว่นทนุ

ส าหรับปี  สิน้สดุวันที ่ 30  กันยายน  2561 2560 และ 2559

หน่วย : บาท
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