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        ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป                                
 

 

ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานกวํา 15 ปี (ตั้งแตํปี พ.ศ. 2548)ในฐานะ
หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. มุํงมั่นในวิถี
แหํงการด าเนินงานภายใต๎หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี            
10 หลัก ได๎แกํ  

 
หลักการตอบสนอง (Responsiveness)  
หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
หลักประสิทธิภาพ/คุ๎มคํา (Efficiency/Value for 
money) 
หลักความเสมอภาค (Equity)  
หลักมุํงเน๎นฉันทามติ (Consensus Oriented)  
หลักการตรวจสอบได๎/ความรับผิดชอบ (Accountability) 
หลักเปิดเผย/โปรํงใส (Transparency)  
หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization)  
หลักการมีสํวนรํวม (Participation)  
หลักนิติธรรม (Rule of Law)   

ผํานการให๎บริการทางวิชาการ ด๎านฝึกอบรม วิจัยและให๎ค าปรึกษาตลอดระยะเวลา
ที่ผํานมา จากการด าเนินงานภายใต๎หลักธรรมาภิบาลท าให๎ สถาบันฯ สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรให๎ก๎าวหน๎า และกํอให๎เกิดกลไก และกฎเกณฑ์ในการบริหาร
จัดการอยํางเป็นระบบ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การท างานที่คลํองตัว ทันตํอ
สถานการณ์ การด าเนินงานอยํางโปรํงใส และตรวจสอบได๎มุํงสร๎างสรรค์ประโยชน์
สํวนรวม มุ่งเน้นการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพ่ือการสํงเสริมให๎มี
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรม
และพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ รวมถึงสํงเสริมความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชน เพ่ือเสริมสร๎างการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี และมุํงมั่นในการให๎บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่
ปรึกษาสนับสนุนให๎เกิดความมั่นคงด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของ
ประเทศชาติ ควบคูํกับการพัฒนาบุคลากรของรัฐ และประชาชนให๎เกิดความ

IGP 
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ตระหนักในการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี สํงผลให๎การด าเนินงานของสถาบันฯ 
ได๎รับการยอมรับจากผู๎ใช๎บริการด๎านประสิทธิภาพและประสิทธิผลในฐานะที่
ปรึกษาไทยและได๎ด าเนินการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังอยํางถูกต๎อง ท าให๎
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งองค์กรได๎อยํางครบถ๎วน ส าหรับการ
ให๎บริการงานด๎านวิชาการให๎กับส านักงาน ก.พ.ร. สถาบันฯได๎มีการเชื่อมโยง
เปูาหมายของสถาบันฯ กับเปูาหมายของส านักงาน ก.พ.ร. ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
ในทุกมิติ ได๎แกํ มิติด๎านการพัฒนาองค์กร มิติด๎านกระบวนการภายในมิติด๎าน
คุณภาพ และมิติด๎านประสิทธิผลเพ่ือให๎สอดคล๎องกับทิศทางการด าเนินงานของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งจะน าไปสูํผลลัพธ์ที่สามารถแสดงทิศทาง และการเชื่อมโยง
เปูาหมายตําง ๆ ของสถาบันในแตํละด๎านได๎อยํางเป็นรูปธรรม รวมทั้งถํายทอดกล
ยุทธ์ไปสูํบุคลากรของสถาบันให๎มีความเข๎าใจและน าไปปฏิบั ติรํวมกันให๎เกิด
ผลสัมฤทธิ์ได๎อยํางแท๎จริง  
 

 
 
 
 
 
การด าเนินงานในปี 2562 ที่ผํานมา สถาบันฯ ได๎ให๎บริการฝึกอบรม                 

วิจัยบริการทางวิชาการและให๎ค าปรึกษาแกํหนํวยงานตําง ๆ หลากหลายหนํวยงาน 
โดยเฉพาะโครงการที่สถาบันฯ ได้ให้บริการแก่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ในฐานะเป็นส่วน
ราชการเจ้าสังกัด มีจ านวนทั้งสิ้น 13 โครงการ เชํน โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) รุํนที่ 11 - 13 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขององค์การมหาชน โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการของสํวนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
ยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
สํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0  
โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการ
พัฒนาแนวทางการให๎บริการของภาครัฐ เพ่ือประสิทธิภาพและความโปรํงใส
โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาระบบการบริหารราชการในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
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ประเทศด๎านการบริหารราชการแผํนดินโครงการสํงเสริม
การมสีํวนรํวมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) เป็นต๎น 

นอกจากนั้นสถาบันฯ ยังให๎บริการแกํหนํวยงาน
อ่ืน ๆ อีกหลายหนํวยงาน มากกวํา 10 โครงการ เชํน 
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบ    
ปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) โครงการพัฒนาผู๎น า
การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษัทภิบาล
ส าหรับผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอมบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) โครงการ
พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของ อพท. เพ่ือยกระดับ
หนํวยงานสูํการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบแนว
ทางการประเมิน PMQA 4.0 องค์การบริหารการพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
"หลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การ ส าหรับ
กองทัพเรือ" โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร๎อมสูํ
การเป็นนักยุทธศาสตร์ 4.0 หลักสูตรที่ 1 "การบริหาร
โครงการเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ในยุค 4.0" กรมสํงเสริม
อุตสาหกรรมโครงการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับ  
บริการจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร"การเขียน
หนังสือราชการอยํางมีประสิทธิภาพ" ส านักงานสํงเสริม
การจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)  
โครงการการวิจัยเพ่ือการพัฒนานโยบายด๎านการบริหาร
องค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต๎น 

เพ่ือเป็นการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดีให๎ข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เอกชน และบุคคล
ทั่วไป เพ่ือให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และเป็นเครือขาํย
ธรรมาภิบาลของประเทศ สถาบันฯ ได๎พัฒนาหลักสูตร
การฝึกอบรม (Public Course) “โครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนา
อยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง” ซึ่งเป็นหลักสูตร
ที่มุํงเน๎นและสํงเสริมให๎ผู๎บริหารของหนํวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจ
เกี่ยวกับการบริหารประเทศเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนและการก ากับดูแลองค์การตามหลักธรรมาภิ
บาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพ่ือพัฒนาการ
ท างานและพัฒนาตนเองตํอไป โดยได๎ด าเนินการมาถึง 
รุํนที่ 6 และจะเปิดรับสมัครรุํนที่ 7 ในปี 2563                  

ทั้งนี้ ยังมีหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก ซึ่งสถาบันฯ ได๎ท า
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหมํ ให๎มีความ
เหมาะสม สอดคล๎องกับสภาวการณ์ของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน ได๎แกํ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพลิก 
บทบาทภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0 ด๎วยนวัตกรรมดิจิทัล 
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรก๎าวสูํระบบ
ราชการ 4.0 อยํางยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพการบริหาร 
จัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) 
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                         จากการประเมินความพึงพอใจ
ของหนํวยงาต๎นสังกัดตํอการด าเนินงานของสถาบันฯ 
พบวําหนํวยงานต๎นสังกัด มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด และระดับมากโดยสามารถจ าแนกเป็น 2 กลุํม คือ  

(1) กลุํมผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร. มีผลประเมิน
ความพึงพอใจ ในการด าเนินการตามนโยบายและการ
ปฏิบัติงาน ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ ด๎าน
คุณภาพ การบริการ และความพึงพอใจภาพรวมที่ได๎รับ
บริการจากสถาบันฯ อยูํในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ย 
3.91, 3.86 และ 3.78 ตามล าดับ 

(2) กลุํมข๎าราชการส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รบัผิด 
ชอบโครงการ) พบวํา มีผลการประเมินความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุด และระดับมาก ได๎แกํ ด๎านคุณภาพการ
บริการด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการด๎านการ
อ านวยความสะดวก ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.48, 4.26, 4.22 และ 4.10 ตามล าดับ 

นอกจากนั้น เมื่อประเมินความสามารถในการ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ โดย
การพิจารณาจากการด าเนินงานโครงการของสถาบันฯ 
สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง  พบวํา  
การด าเนินงานโครงการของสถาบันฯ ทุกโครงการ
สามารถตอบสนองโดยตรงตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถาบันฯ ได๎เป็นอยํางมีนัยส าคัญ โดยจะเห็นได๎วํามี
โครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั้งข๎อ 1 คือ 
การสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
จ านวน 29 โครงการ คิดเป็น 100% โครงการที่สามารถ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 2 คือ สํงเสริม
และด าเนิน การให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการ
และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร๎างการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี จ านวน 14 โครงการ คิดเป็น 48.27% 
โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง 
ข๎อ 3 คือ สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐ
กับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือเสริมสร๎าง

การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี จ านวน 7 โครงการคิดเป็น 
24.13%และโครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุ 
ประสงค์การจัดตั้งข๎อ 4 คือ ให๎บริการวิจัย บริการทาง
วิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร๎างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี มีจ านวนควรพัฒนาองค์ความรู๎เพ่ือ
น ามาปรับปรุงระบบการท างาน ให๎สามารถวางแผนงาน
เพ่ือให๎เกิดความคลํองตัวสามารถรองรับกับเหตุการณ์
ตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นได๎อยํางรวดเร็ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1) ควรมีการปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบในการ            
บริหารจัดการโครงการให๎มีความยืดหยุํนคลํองตัว               
มากยิ่งขึ้น เพ่ือให๎สามารถด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎อง
ครบถ๎วน และมีประสิทธิภาพ สามารถให๎บริการได๎ตาม
เปูาหมายที่ก าหนด 

ผลการด าเนินโครงการดังกลําวข๎างต๎นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีภาพรวมในการ
ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 ที่สามารถ
สรุปผลข๎อมูลรายได๎และคําใช๎จํายได๎ ดังนี้ 

1. สถาบันฯ มีรายได๎จากผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 
193,863,130.39 บาท (ลดลงจากปีที่แล๎ว ซึ่งมีรายได๎ 
225,547,485.58 บาท คิดเป็นร๎อยละ 14.05) โดย
แหลํงที่มาของรายได๎ ประกอบด๎วยรายได๎จากการให๎    
บริการวิชาการ  ซึ่งเกิดจากการด าเนินงานโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) 
โครงการฝึกอบรม และโครงการวิจัยและที่ปรึกษาซึ่ง
เป็นโครงการที่ด าเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมารวมถึง  
โครงการที่ได๎ลงนามข๎อตกลงการใช๎บริการและการให๎ 
บริการหรือสัญญาในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมตลอด
ถึงดอกเบี้ยและรายได๎อ่ืน ๆ ด๎วย 
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2. สถาบันฯ มีคําใช๎จํายจากการด าเนินงานประจ า       
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 186,512,124.97 บาท 
(ลดลงจากปีที่แล๎วซึ่งมีคําใช๎จํายจากการด าเนินงาน 
187,136,982.51 บาท คิดเป็นร๎อยละ 0.33) 

3. คําใช๎จํายสถาบันฯ ใน ข๎อ 2. ได๎รวมคําใช๎จําย
ประเภทคําใช๎จํายโครงการตามมติคณะกรรมการ
อ านวยการฯ  ซึ่งเป็นคําใช๎จํายที่จํายจากบัญชีทุนสะสม 
(รายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสะสม) ของสถาบันฯ โดย
คําใช๎จํายดังกลําวเป็นคําใช๎จํายในการจัดกิจกรรมที่ 

เป็นคุณประโยชน์ของการด าเนินงานสถาบันฯ และ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ จ านวนเงิน
3,774,043.97 บาท (ลดลงจากปีที่แล๎วซึ่งมีจ านวน           
เงิน 7,630,825.00 บาท) 

ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งสิ้น 7,351,005.42 บาท 
(ค านวณจากรายรับในข๎อ 1 และหักด๎วยคําใช๎จํายใน 
ข๎อ 2) ข๎างต๎น 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลสถาบันฯ 

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

 

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 4 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษาฯ 
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

ที่อยู่ของสถาบันฯ 

http://www.igpthai.org 
 

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

  เบอร์ติดต่อสถาบันฯ 
0-2143-7908              0-2143-7909 

 

ติดตามสถาบันฯได้ที…่   
Qr code IGP 
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ลักษณะการประกอบการ 
 
 
 

11.1 ความเป็นมา 
 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ในฐานะเป็นหนํวยงานกลาง ซึ่งมี
บทบาทในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาระบบราชการ ได๎จัดตั้ง สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. (Institute for Good Governance Promotion) ขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 
มกราคม พ.ศ. 2547 โดยมีการแปลงสภาพหนํวยงานในส านักงาน ก.พ.ร.มาเป็นสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2548 ซึ่งสถาบันฯ มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอ่ืนที่
มิใชํสํวนราชการตามนัยมาตรา 16 แหํงกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2545 โดยเป็นหนํวย
บริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU) ในการก ากับดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีหน๎าที่ใน
การให๎บริการทางวิชาการแกํส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก และสํวนราชการอ่ืน หนํวยงานของรัฐและเอกชนเพ่ือ
สํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยอาศัยการสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือของภาคการศึกษา หนํวยงานของรัฐและหนํวยงานเอกชนทั้งในและตํางประเทศเพ่ือน ามาพัฒนาเป็นองค์
ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและการบริหารจัดการสมัยใหมํ 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง 

วัตถุประสงค์หลักของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  ได๎แกํ 
1. เพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
2. เพ่ือสํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ 

เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
3. เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชน 

เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
4. ให๎บริการวิจัย  บริการทางวิชาการ  หรือเป็นที่ปรึกษา เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

 

วิสัยทัศน์ 
“เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษที่มีความเป็นเลิศ  

ด้านการบริหารจัดการที่ดี ท าหน้าที่ส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในประเทศและภูมิภาคอาเซียน”  

พันธกิจ 
พันธกิจหลักของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎แกํ 
1. เป็นผู๎น าในเรื่ององค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
2. ท าการวิจัยด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
3. พัฒนาความพร๎อมของบุคลากร เครื่องมือ ระบบ และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด๎านการ

พัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
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4. ถํายทอดองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
5. เป็นแหลํงอ๎างอิงเฉพาะด๎านการพัฒนาระบบราชการและการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
6. สร๎างเครือขํายด๎านการพัฒนาระบบราชการ 
 

1.2 โครงสร้างรายได้ 
 

แหลํงที่มาของรายได๎ในการด าเนินการและบริหารจัดการกิจการของสถาบันฯ มาจากการให๎บริการ
ทางวิชาการ ทั้งด๎านงานวิจัยและพัฒนา การให๎ค าปรึกษา และการจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  แกํส านักงาน ก.พ.ร              
และสํวนราชการอ่ืน หนํวยงานภาครัฐและเอกชน โดยส านักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนํวยงานต๎นสังกัดจะก าหนด
เปูาหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎ งให๎สถาบันทราบลํวงหน๎าเป็นประจ า         
ทุกปีงบประมาณ  

ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันฯ มีผลประกอบการด๎านการเงิน ดังนี้ 
รายได้จากการด าเนินงานของสถาบันฯ  

ประเภทบริการ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ เพิ่มขึ้น/ลดลง   
% 

โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลง
รุํนใหมํ (นปร.) 

52,219,526.00   23.15 46,595,692.00 24.04 ลดลง 
10.77 

โครงการฝึกอบรม* 36,290,240.00 16.09 30,175,550.00 15.57 ลดลง 
16.85 

โครงการวิจัย และที่
ปรึกษา 

135,283,427.75 59.98 115,616,841.50 59.64 ลดลง 
14.54 

รายได๎อื่น** 1,754,291.83 0.78 1,475,046.89 0.76 ลดลง 
15.92 

รวม 225,547,485.58 100.00 193,863,130.39 100.00 ลดลง 
14.05 

ตารางท่ี 1  แสดงรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
 

จากตารางที่ 1 แสดงให๎เห็นถึงรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ เปรียบเทียบระหวําง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พบวําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีรายได๎
193.86  ล๎านบาท หรือลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร๎อยละ 14.05 โดยมีรายได๎ลดลงจาก

                                                 
* รายได๎โครงการของสถาบันฯ  จัดท าเอง รวมอยูํในรายได๎ประเภทโครงการฝึกอบรม จ านวนเงิน 20,804,000.00 บาท 
** รายได๎อื่นมีท่ีมาจากดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน และรายได๎อื่นๆ 
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โครงการฝึกอบรม คิดเป็นร๎อยละ 16.85 รายได๎อ่ืน คิดเป็นร๎อยละ 15.92 โครงการวิจัย และที่ปรึกษาคิดเป็น
ร๎อยละ 14.54 และโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) คิดเป็นร๎อยละ 10.77 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของสถาบันฯ 
 

หมวด 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ร้อยละ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ 
เพิ่มข้ึน/ลดลง  

% 
ต๎นทุนการให๎บริการ 161,644,353.37 86.38 164,933,506.31 88.43 เพิ่มข้ึน 2.03 
คําใช๎จํายบุคลากร 13,441,232.73 7.18 13,125,126.06 7.04 ลดลง 2.35 
คําใช๎สอย 3,664,156.53 1.96 3,876,997.80 2.08 เพิ่มข้ึน 5.81 

คําวัสด ุ 195,537.03 0.10 181,688.29 0.10 ลดลง 7.08 
คําสาธารณูปโภค 73,253.75 0.04 89,395.91 0.05 เพิ่มข้ึน 22.04 

คําเสื่อมราคาและคาํตัดจ าหนําย 484,629.95 0.26 525,125.55 0.28 เพิ่มข้ึน 8.36 
คําใช๎จํายโครงการตามมติ
คณะกรรมการอ านวยการ 

7,630,825.00 4.08 3,774,043.97 2.02 ลดลง 50.54 

คําใช๎จํายอื่น 2,994.15 0.00 6,241.08 0.00 เพิ่มข้ึน 108.44 

รวม 187,136,982.51 100.00 186,512,124.97 100.00 ลดลง 0.33 

ตารางท่ี 2 แสดงคําใช๎จํายจากการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2562 
 

จากตารางที่ 2  แสดงถึงคําใช๎จํายจากการด าเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
– 2562 พบวํา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต๎นทุนการให๎บริการยังคงมีสัดสํวนสูงสุด คือ มีสัดสํวนร๎อยละ 88.43 
รองลงมา ไดแ๎กํ คําใช๎จํายบุคลากร คําใช๎สอยโครงการตามมติคณะกรรมการอ านวยการฯคําเสื่อมราคาและคําตัดจ า
หนําคําวัสดุ คําสาธารณูปโภค และคําใช๎จํายจากการบริจาค ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่า สถาบันฯ มีอัตราส่วนร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของค่าใช้จ่าย
จากการด าเนินงานประเภท ค่าใช้จ่ายอ่ืน ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าใช้สอย และต้นทุน
การให้บริการ ส าหรับค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานที่มีอัตราส่วนร้อยละที่ลดลง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายโครงการตามมติ
คณะกรรมการอ านวยการ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายบุคลากร 

ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของสถาบันฯ ข้างต้น ในหมวดค่าใช้จ่ายโครงการตามมติ
คณะกรรมการอ านวยการฯ เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายจากบัญชีทุนสะสม (รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม) ของสถาบันฯ      
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ของการด าเนินงานสถาบันฯ 

เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                         
มีรายได๎ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร๎อยละ 14.05 และเมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนคําใช๎จํายจาก                  
การด าเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีคําใช๎จํายลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร๎อยละ 0.33 
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   หนํวย : บาท 
ประเภทบริการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี พ.ศ. 2562 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

1. โครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่น
ใหม่ 

41,055.580.00 23.15 46,360,320.00 31.90 40,108,387.00 23.81 42,219,526.00 23.15 46,595,692.00 24.04 

2. โครงการฝึกอบรม 12,451,900.00 7.02 10,312,800.00 7.10 23,849,500.00 14.16 36,290,240.00 16.09 30,175,550.00 15.57 

3. โครงการวิจัยและที่
ปรึกษา 

122,273,546.67 68.93 87,384,621.00 60.14 103,177,509.75 61.24 135,283,427.75 59.98 115,616,841.50 59.64 

4. รายได้อื่นๆ 1,595,767.92 0.90 1,255,619.78 0.86 1,347,012.99 0.80 1,754,291.83 0.78 1,475,046.89 0.76 

รวม 177,376,794.59 100.00 145,313,360.78 100.00 168,482,409.74 100.00 225,547,485.58 100.00 193,863,130.39 100.00 

 

ตารางท่ี 3 แสดงสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทบริการ 
 
 

หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ 
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สัดสํวนรายได๎สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2562 
 

 
 

    แผนภาพที่ 1  แสดงสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทบริการ 
 

นอกจากนี้ สัดสํวนรายได๎ของสถาบันฯ แตํละบริการ ระหวํางเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 
2562 สามารถสรุปสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานดังปรากฏในตารางที่ 4 และ แผนภาพที่ 1 โดยคําใช๎จํายจาก
การด าเนินงานของสถาบันฯ ระหวํางเดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนตุลาคม 2562 สามารถสรุปได๎ดังปรากฏใน
ตารางที่ 5 

เมื่อเปรียบเทียบรายได๎ระหวํางปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                 
นั้นรายได๎รวมของสถาบันฯ ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คิดเป็นร๎อยละ 14.05 โดยมีรายได๎ที่ลดลงจากปี
ที่ผํานมาทุกประเภท ได๎แกํ รายได๎จากโครงการฝึกอบรม รายได๎อ่ืน โครงการวิจัยและที่ปรึกษา และโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) ซึ่งมีรายได๎ลดลง ร๎อยละ 16.85 15.92 14.54 และ 10.77 
ตามล าดับ โดยมีรายละเอียด ดังปรากฏในตารางที่ 1 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากแหลํงที่มาของรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ สามารถจ าแนกได๎ 
เป็น 2 กลุํมตามประเภทผู๎รับบริการ ได๎แกํ รายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานต๎นสังกัด คือ ส านักงาน ก.พ.ร. 
และรายได๎จากการให๎บริการหนํวยงานอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในตารางที่ 4 และแผนภาพที่ 2 

ร้อยละ 

ประเภทบริการ 
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หนํวย : บาท 

แหล่งที่มาของ
รายได้ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ รายได้ ร้อยละ 

หน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงาน ก.พ.ร) 

โครงการ นปร. 41,055,580.00  46,360,320.00  40,108,387.00  52,219,526.00  46,595,692.00  

โครงการ
ฝึกอบรม 

3,024,050.00  2,200,000.00  3,212,000.00  6,306,240.00 
 

0.00 
 

โครงการวิจัย 
และที่ปรึกษา 

 

70,734,646.67 
  

36,927,191.00 
  

80,654,239.75 
  

118,967,427.75 
  

70,345,600.50 
 

รวม 114,814,276.67 65.32 85,487,511.00 59.34 123,974,626.75 74.18 177,493,193.75 79.31 116,941,292.50 60.78 

หน่วยงานอื่น ๆ 
โครงการ
ฝึกอบรม 

9,427,850.00  8,112,800.00  20,637,500.00  29,984,000.00 
 

30,175,550.00  

โครงการวิจัย 
และที่ปรึกษา 

 

51,538,900.00 
  

50,457,430.00 
  

22,523,270.00 
  

16,316,000.00 
  

45,271,241.00 
 

รวม 60,966,750.00 34.68 58,570,230.00 40.66 43,160,770.00 25.82 46,300,000.00 20.69 75,446,791.00 39.22 

รวมทั้งสิ้น 175,781,026.67 100.00 144,057,741.00 100.00 167,135,396.75 100.00 223,793,193.75 100.00 192,388,083.50 100.00 

 
ตารางท่ี 4 สัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา 

หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ 
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แผนภาพที่ 2 แสดงสัดสํวนรายได๎จากการด าเนินงานแบํงตามประเภทแหลํงที่มา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

แหลํงที่มาของรายได๎จากการด าเนินงานของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได๎มาจากการ
ให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อยละ 60.78 และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอ่ืน  ๆคิดเป็น            
ร๎อยละ 39.22 โดยพบวํา สัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. ลดลงจากปีที่ผํานมาทุกประเภท
โครงการ ได๎แกํ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) จากโครงการฝึกอบรม และ
โครงการวิจัยและที่ปรึกษา ในขณะที่รายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอื่น  ๆ ในประเภทโครงการ
ฝึกอบรมมีสัดสํวนที่เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา 

 
 
 
 
 
 
 

หนํวยงานต๎นสังกัด  
(ส านักงาน ก.พ.ร.)  
116,941,292.50 บาท 

หนํวยงานอ่ืนๆ  
75,446,791.00 บาท 
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หน่วย : บาท 
ประเภทค่าใช้จ่าย 

ในการด าเนินงาน 
ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ ค่าใช้จ่าย ร้อยละ 

1. ต้นทุนการให้บริการ 146,400,997.11 92.84 129,158,591.43 89.45 145,007,815.23 89.96 161,644,353.37 86.38 164,933,506.31 88.43 

2. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 7,036,673.89 4.46 8,503,055.18 5.89 11,872,672.74 7.37 13,441,232.73 7.18 13,125,126.06 7.04 

3. ค่าใช้สอย 2,265,651.10 1.44 3,280,409.94 2.27 3,636,333.87 2.26 3,664,156.53 1.96 3,876,997.80 2.08 

4. ค่าวัสดุ 170,184.61 0.11 98,335.34 0.07 149,817.03 0.09 195,537.03 0.10 181,688.29 0.10 

5. ค่าสาธารณูปโภค 148,712.78 0.09 115,092.53 0.08 84,686.04 0.05 73,253.75 0.04 89,395.91 0.05 

6. ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหนา่ย 376,511.90 0.24 397,047.66 0.27 359,671.38 0.22 484,629.95 0.26 525,125.55 0.28 

7. ค่าใช้จ่ายโครงการตามมติ
คณะกรรมการอ านวยการ 

1,284,612.35 0.81 2,702,773.36 1.87 83,294.00 0.05 7,630,825.00 4.08 3,774,043.97 2.02 

8. ค่าใช้จ่ายอื่น 0.00 0.0 131,877.35 0.09 0.00 0.00 2,994.15 0.00 6,241.08 0.00 
รวม 157,683,343.74 100.00 144,387,182.79 100.00 161,194,290.29 100.00 187,136,982.51 100.00 186,512,124.97 100.00 

 
ตารางท่ี 5 แสดงประเภทคําใช๎จํายจากการด าเนินงานของสถาบันฯ 

 
 
 

หมายเหตุ : ปี หมายถึง ปีงบประมาณ 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

15 

  
  

 

1.3 เป้าหมายการด าเนินงาน  
 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร. มีเปูาหมายการด าเนินงานที่มุํงหวัง
ใน 3 - 5 ปีข๎างหน๎า ที่จะปรับตัวไปสูํการเป็น Excellent 
Center เพ่ือสํงเสริมให๎ประเทศไทยมีหนํวยงานที่มี
ลักษณะเป็น Good Governance Excellent Center  
ที่จะสํงเสริมให๎การพัฒนาระบบราชการไทยมีการน า
หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และหลักธรรมาภิ
บาลมาใช๎ในการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งเป็นหลักการ
ที่ส าคัญของทุกองค์กรที่จะท าให๎การบริหารจัดการ
องค์กรมีกลไกและกฎเกณฑ์ในการบริหารจัดการที่ดี มี
ระบบมีความโปรํงใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานมี
ความคลํองตัวสถาบันฯ จึงได๎วางเปูาหมายการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

1) สถาบันฯ มีคุณสมบัติที่ จะเป็น Good 
Governance Excellent Center ของประเทศไทยได๎ 
และต๎องพัฒนาการหารายได๎ให๎ครอบคลุมคําใช๎จํายใน
การบริหารจัดการ เพ่ือเป็น Center of Excellence 
ด๎าน Good Governance ของประเทศไทย และ              
เป็ น  SDU ต๎นแบบในการให๎บริ การด๎ าน Good 
Governance ที่จะชํวยสํงเสริมและด าเนินการให๎เกิด
ความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐ กับหนํวยงาน
ภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือพัฒนาเรื่อง Good 
Governance ในแตํละภาคสํวนให๎ดีขึ้น  

2) สถาบันฯ ได๎วางเปูาหมายที่จะต๎องมีการ
พัฒนานวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ และรูปแบบการ
บริการให๎เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพื่อให๎ประเทศ
ไทยมีการพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนงาน โครงสร๎าง และบุคลากรให๎พร๎อมรองรับ
การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในด๎านการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองทีด่ีชั้นน าของประเทศไทย 
 
 
 

 
3) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาระบบ
ราชการ และการบริ หารกิ จการบ๎ านเมื องที่ ดี                   
เพ่ือน าเสนอตํอส านักงาน ก.พ.ร. และหนํวยงาน 
ภาครัฐอื่น ๆ เพ่ือจัดตั้งเป็นโครงการในอนาคตพัฒนา
บุคลากรด๎านวิชาการให๎เป็นผู๎เชี่ยวชาญสหสาขาวิชา
จัดท าฐานข๎อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
ด๎านการพัฒนาระบบราชการสร๎างเครือขํายกับที่
ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร พัฒนาองค์ความรู๎ด๎าน
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพ่ือถํายทอดให๎กับ
หนํวยงานวิจัยพัฒนาจากกลุํมนักวิจัยที่เป็น Expert 
Team ภายนอกในเบื้องต๎น 

4) การพัฒนาด๎านประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ 
เพ่ือสํงเสริมให๎เป็นที่รู๎จักในทุกภาคสํวน เพ่ือสนับสนุน
การเป็นผู๎ รับผิดชอบหลักด๎านการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีของประเทศ โดยการพัฒนาระบบ
ฐานข๎อมูล E - library และเว็บไซต์ Best Practices 
เผยแพรํผลงานด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของ
สถาบันฯ ให๎เป็นที่รู๎จัก สร๎างภาพลักษณ์องค์กรสถาบัน
ฯ ให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายและหนํวยงานภายนอกได๎
รับรู๎วําเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศไทย และเพ่ิมชํอง
ทางการประชาสัมพันธ์หนํวยงาน 

5) ปรับปรุ งระบบการบริหารจัดการของ            
สถาบันฯ ให๎เกิดการบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ตํอการให๎บริการเพ่ือรักษาผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํและ
ดึงดูดกลุํมนักวิจัยที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ และ
ด าเนินการปรับปรุงระเบียบและข๎อปฏิบัติในการ
ท างาน พัฒนาโครงสร๎างองค์กร คําตอบแทน และ
เตรียมพร๎อมบุคลากรให๎มีความคลํองตัวในการท างาน
เพ่ือรองรับศูนย์ความเป็นเลิศพัฒนาความคลํองตัวใน
การท างานให๎มากขึ้น แก๎ปัญหาระเบียบด๎านการเงิน 
การวิจัยพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด๎าน
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีใหมํ ๆ ในอนาคตตํอไป 
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1.4 ความเชื่อมโยงเป้าหมายของสถาบันฯ  
 

 

การปฏิ รู ประบบราชการขนาดใหญํ ในปี                 
พ.ศ. 2545 เริ่มต๎นจากการปรับเปลี่ยนกระบวน การ
บริหารงานภาครัฐและการปรับปรุงโครงสร๎างสํวน
ราชการ ท าให๎มีการปรับปรุงแก๎ไขกฎหมายวําด๎วย
ระเบียบบริหารราชการแผํนดินและกฎหมายวําด๎วย
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งมีผลบังคับใช๎มา
ตั้งแตํวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นต๎นมา โดยเฉพาะ
การน าหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีหรือธรร
มาภิบาล (Good Governance) และการบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหมํ (New PublicManagement) เข๎ามา
ประยุกต์ใช๎ในระบบราชการไทย ดังเจตนารมณ์ปรากฏ
ใน มาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผํนดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีหลักการ
ส าคัญคือ การบริหารราชการแผํนดินต๎องเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจ
ของรัฐมีประสิทธิภาพมีการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอยํางยิ่งให๎
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู๎ปฏิบัติงานการมีสํวน
รํวมของประชาชน การเปิดเผยข๎อมูลการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให๎เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ ดั งกลํ า ว  จึ ง ได๎ มี ก า รประกาศใช๎                 
พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพ่ือให๎สํวนราชการ
และข๎าราชการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 50/1 ในการปฏิบัติ
ราชการของสํวนราชการภายในกรมถ๎าการปฏิบัติ
ราชการใดของสํวนราชการนั้นมีลักษณะเป็นงานการ
ให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วยและ
หากแยกการบริหารออกเป็นหนํวยบริการรูปแบบ
พิเศษจะบรรลุเปูาหมายตามมาตรา 3/1 ยิ่งขึ้น สํวน
ราชการดังกลําว โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็น

หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ซึ่งมิใชํเป็นสํวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจแตํอยูํ ในก ากับของสํวนราชการ
ดังกลําวก็ ได๎  ทั้ งนี้  ให๎ เป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษมีหน๎าที่
ปฏิบัติงานให๎กับสํวนราชการตามภารกิจที่จัดตั้งหนํวย
บริการรูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจ
อ่ืนของสํวนราชการดังกลําวตามที่ได๎รับมอบหมายและ
อาจให๎บริการแกํสํวนราชการอ่ืน หนํวยงานของรัฐหรือ
เอกชนแตํต๎องไมํกระทบกระเทือนตํอภารกิจอันเป็น
วัตถุประสงค์แหํงการจัดตั้ง  

การจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษแตํเดิมอาศัย
อ านาจนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 11 (8) แหํงพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2534 โดย
การวางระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหาร 
งานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2548 ตํอมา
เพ่ือ ให๎หนํวยบริการรูปแบบพิเศษเป็นหนํวยงานที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหาร
ราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 จึงได๎บัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดตั้งหนํวยบริการรูปแบบพิเศษไว๎ในมาตรา 
40/1 โดยให๎สํวนราชการภายในกรมที่มีลักษณะเป็นงาน
ให๎บริการหรือมีการให๎บริการเกี่ยวเนื่องอยูํด๎วย และหาก
แยกงานบริหารออกเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษแล๎ว 
จะชํวยให๎บรรลุเปูาหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดียิ่งขึ้น สํวนราชการดังกลําว
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติ
ราชการในเรื่องนั้น ไปจัดตั้งเป็นหนํวยบริการรูปแบบ
พิเศษ ซึ่งมิใชํเป็นสํวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจแตํอยูํใน
ก ากับของสํวนราชการก็ได๎ 

ประกาศ ก.พ.ร. เรื่องการแปลงสภาพของ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ           
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2547 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547 ได๎มีการพิจารณา
มีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางจัดโครงสร๎าง
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องค์กรรูปแบบที่ไมํใชํสํวนราชการ : หนํวยบริการรูปแบบ
พิเศษ โดยการด าเนินงานของสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีภารกิจเกี่ยวกับ
การให๎บริการส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหลัก ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์แกํการให๎บริการสาธารณะได๎อยํางกว๎างขวาง 
กํอให๎เกิดความคลํองตัว คุ๎มคํา และสามารถลดคําใช๎จําย
ภาครัฐลงได๎ ตลอดจนสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐพัฒนาความ รํวมมือระหวํางหนํวยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือเสริมสร๎างการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ด ี

ในการขับเคลื่อนและผลักดันให๎ระบบราชการ
บรรลุตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แหํงพระราช 
บัญญัติดังกลําว ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาระบบ
ราชการให๎ด าเนินไปอยํางตํอเนื่องและบังเกิดผลอยําง
เป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได๎จากแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556 – 2562 อัน
ประกอบด๎วย ยุทธศาสตร์ 7 ประการ  ได๎แก ํ

 

1. การสร๎างความเป็นเลิศในการให๎บริการประชาชน 
2. การพัฒนาองค์การให๎มีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ 
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของ

ภาครัฐให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 
4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณา

การ 
5. การสํงเสริมระบบการบริหารกิจการบ๎านเมือง

แบบรํวมกัน ระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน 

6. การยกระดับความโปรํงใสและสร๎างความเชื่อมั่น
ศรัทธาในการบริหารราชการแผํนดิน 

7. การสร๎างความพร๎อมของระบบราชการไทย เพ่ือ
เข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้ เพ่ือให๎สามารถบรรลุเปูาประสงค์หลักของ

การพัฒนาระบบราชการไทย 3 ประการ กลําวคือ 
 (1) สร๎างความเชื่อถือไว๎วางใจ (Trustworthy)                   
 (2) พัฒนา สุขภาวะ (Healthy) (3) มุํงสูํความ

ยั่งยืน (Sustainable) 
 

 หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและบทบาทของสถาบันฯ 
 พระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดหลักเกณฑ์

การบริหารราชการให๎มีเปูาหมายหลัก 7 ประการ ได๎แกํ (1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (2) เกิดผลสัมฤทธิ์                    
ตํอภารกิจของรัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ๎มคําในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไมํมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็น (5) มีการปรับปรุงภารกิจของสํวนราชการให๎ทันตํอสถานการณ์ (6) ประชาชนได๎รับความสะดวก ตอบสนอง
ความต๎องการ และ (7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยํางสม่ าเสมอ 

 

 ในการผลักดันนโยบายการพัฒนาระบบราชการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
มีความจ าเป็นที่จะต๎องมีหนํวยงานที่ท าหน๎าที่สนับสนุนทางวิชาการ เพ่ือให๎สํวนราชการตําง ๆ มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและบุคลากรที่สอดคล๎องกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ทั้งในด๎านองค์ความรู๎ในการบริหารงาน
ภาครัฐ การบริหารงานบุคคล การพัฒนานักบริหารที่มีขีดสมรรถนะพิเศษในการเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลง                              
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ การให๎ค าปรึกษา วิจัยและพัฒนารูปแบบ มาตรการ และเครื่องมือการบริหาร
ตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี รวมถึงการพัฒนาเครือขํายการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในการเสริมสร๎างการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี ซึ่งสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. มีบทบาทในการสนับสนุน 
ตํอภารกิจของส านักงาน ก.พ.ร. ดังกลําวมาโดยตลอดระยะเวลา 10 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. 2558– 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนานวัตกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพ และรูปแบบการบริการให๎เป็นศูนย์ความเป็นเลิศ

ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศและอาเซียน เพ่ือให๎ประเทศไทย       
มีการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

                 กลยุทธ์ 1 ) พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนงาน โครงสร๎าง และบุคลากร ให๎พร๎อมรองรับการเป็น]
ศูนยค์วามเป็นเลิศ ในด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศไทย 

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

 3) พัฒนาบุคลากรด๎านวิชาการให๎เป็นผู๎เชี่ยวชาญสหสาขาวิชา 
 4) จัดท าฐานข๎อมูล และการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด๎านการพัฒนาระบบราชการ 
 5) สร๎างเครือขํายกับที่ปรึกษาและนักวิจัยพันธมิตร 
 6) พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพ่ือถํายทอดให๎กับหนํวยงาน

วิจัยพัฒนาจากกลุํมนักวิจัยที่เป็น Expert Team ภายนอกในเบื้องต๎น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ เพ่ือให๎เป็นที่รู๎จักจากทุกภาคสํวน               

เพ่ือสนับสนุนการเป็นผู๎รับผิดชอบหลักด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของประเทศ 
                 กลยุทธ์ 1) พัฒนาระบบฐานข๎อมูล E-library และเว็บไซต์ Best Practices 

 2) เผยแพรํผลงานด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีของสถาบันฯ ให๎เป็นที่รู๎จัก             
3) สร๎างภาพลักษณ์องค์กรสถาบันฯ ให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายและหนํวยงานภายนอกได๎
รับรู๎วําเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีชั้นน าของประเทศ
ไทย 

 4) เพ่ิมชํองทางการประชาสัมพันธ์หนํวยงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ ให๎เกิดการบูรณาการเพ่ือเพ่ิม  

 ประสิทธิภาพตํอการให๎บริการเพ่ือรักษาผู๎ปฏิบัติงานที่มีอยูํและดึงดูดกลุํมนักวิจัย          
 ที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ให๎น างานโครงการมาผํานสถาบันฯ เพ่ิมมากข้ึน 

                  กลยุทธ์ 1) ปรับปรุงระเบียบและข๎อปฏิบัติในการท างาน พัฒนาโครงสร๎างองค์กร คําตอบแทน    
และเตรียมพร๎อมบุคลากรให๎มีความคลํองตัวในการท างานเพ่ือรองรับศูนย์ความ
เป็นเลิศ 

 2) แยกบทบาทคณะกรรมการอ านวยการฯและการบริหารภายในให๎ชัดเจน  
เพ่ือเพ่ิมความคลํองตัวในการท างานให๎มากข้ึน 

 3) แก๎ปัญหาระเบียบด๎านการเงินและการพัสดุ 
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4) จัดหาแหลํงเงินทุนในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี    
ต๎นแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด๎านการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี     
ใหมํๆ ในอนาคต และการบริหารจัดการ 

สถาบันฯ ได๎ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว๎ เพ่ือให๎สอดคล๎องกับทิศทางการด าเนินงานของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ภายใต๎ความเชื่อมโยงกับทุกมิติทั้ง 4 มิติ เพ่ือน าไปสูํผลลัพธ์ที่ต๎องการที่จะแสดงทิศทางและ
การเชื่อมโยงเปูาหมายตําง ๆ ของสถาบันฯ ในแตํละด๎านได๎อยํางเป็นรูปธรรม และถํายทอดกลยุทธ์ไปสูํบุคลากร
ของสถาบันให๎มีความเข๎าใจได๎อยํางชัดเจน ที่จะท าให๎ทั้งผู๎บริหารและบุคลากรสามารถน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  
ให๎เกดิผลได๎อยํางแท๎จริง (แผนภาพที่ 3) ดังนี้ 

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

2. 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 โดยพัฒนาและเผยแพรํความรู๎และตัวอยํางประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารงานหนํวย
บริการรูปแบบพิเศษ 

3. มิติด๎านคุณภาพ ประกอบด๎วยการให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. โดยริเริ่มนวัตกรรม
ทางการบริหารและสํงเสริมเผยแพรํการพัฒนาระบบราชการตามนโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์           
อยํางมีประสิทธิผล สํวนราชการที่รับบริการ ได๎รับค าปรึกษาและบริการทางวิชาการที่น าไปสูํการพัฒนาการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี รัฐบาล/คณะรัฐมนตรี มีนวัตกรรมในการสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมื องที่ดี              
ได๎เผยแพรํและน าไปสูํการยกระดับการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ของสํวนราชการ 
มีเวทีส าหรับประชาคมผู๎ปฏิบัติและเครือขํายการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี หนํวย
ให๎บริการรูปแบบพิเศษ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับสํวนราชการตําง ๆ มีการเผยแพรํผลงานด๎านการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี และพัฒนาองค์ความรู๎เกี่ยวกับการบริหารหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ   

4)  มิติด๎านประสิทธิผลชํวยท าให๎การพัฒนาระบบบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีในสํวนราชการ
ด าเนินการได๎ส าเร็จลุลํวงตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว๎ ตลอดจนท าให๎ระบบบริหารราชการแผํนดินของ
ประเทศไทยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีและสร๎างประโยชน์สุขให๎เกิดกับประชาชน 
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    แผนภาพท่ี 3 ความเชื่อมโยงเปูาหมายยุทธศาสตร์สถาบันฯ กับยุทธศาสตร์ส านักงาน ก.พ.ร. 
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ตารางท่ี 6 แสดงโครงการที่ได๎รับมอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ที่ด าเนินการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของส านักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน ก.พ.ร. แผนงานโครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้าง
ความเป็นเลิศในการให้บริการ
ประชาชน 

1) โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz 
Box) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลการพัฒนาระบบต๎นแบบการให๎บริการภาครัฐแบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานบริการหรือใบอนุญาตที่มีความพร๎อม ครอบคลุมการให๎ข๎อมูลผู๎รับบริการอยําง
ถูกต๎อง ครบถ๎วน การออกแบบค าขอแบบบูรณาการ (Single Form) หน๎าจอการแสดงผล รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู๎ใช๎งาน 
รูปแบบการเชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูล และระบบการให๎บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถ
ให๎บริการประชาชนและผู๎ประกอบการได๎ รวมทั้งเพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (Systematic Architecture)             
การให๎บริการด๎านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารตําง ๆ แบบเบ็ดเสร็จ เชื่อมโยงเข๎ากับแพล็ตฟอร์มกลาง 
ตําง ๆ ของภาครัฐ ซึ่งได๎แกํ ระบบการยืนยันตัวตนกลาง ระบบการรับจํายเงิน และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจน              
เพ่ือขยายผลการให๎บริการระบบต๎นแบบการให๎บริการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารตําง ๆ ที่ได๎ด าเนินการไป
แล๎วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให๎สามารถให๎บริการแกํประชาชนและผู๎ประกอบการ
ครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 

2) โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวย                 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐพัฒนา
ระบบการให๎บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันในการประกอบธุรกิจ
ของประเทศไทย 

3) โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎หนํวยงานของรัฐ
พัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบการให๎บริการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน ก.พ.ร. แผนงานโครงการ 

ประชาชนของหนํวยงานของรัฐ รวมทั้งเพ่ือสร๎างขวัญก าลังใจและเชิดชูเกียรติหนํวยงานของรัฐที่พัฒนาระบบการให๎บริการได๎
อยํางโดดเดํน และสนับสนุนให๎ได๎รับรางวัลในระดับสากล 
4) โครงการพัฒนาแนวทางการให๎บริการของภาครัฐเพ่ือประสิทธิภาพและความโปรํงใส มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงานตามคูํมือส าหรับประชาชนของหนํวยงานของรัฐ เพ่ือน าไปปรับปรุงการให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎ดุลย
พินิจ และสร๎างให๎เกิดความโปรํงใสยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือส ารวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ภาคเอกชนตํอการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ ตลอดจนสํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชน
ได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
องค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมือ
อาชีพ 

 

1) โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างวัฒนธรรมการ
ท างานรํวมกันระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนางานบริการ รวมทั้งเพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐ
ตระหนักถึงความจ าเป็นของการสร๎างนวัตกรรมเพ่ือน ามาพัฒนางานบริการที่รับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
(Mindset) การท างานของข๎าราชการในการพัฒนางานบริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ 
และระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 
2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎
หนํวยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาองค์การสูํระบบราชการ 4.0 และเตรียมความพร๎อมด๎านการตรวจรับรองสถานะการ
เป็นระบบราชการ 4.0 รวมทั้งเพ่ือตรวจประเมินหนํวยงานภาครัฐเพ่ือรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ตลอดจน
พัฒนาเครือขํายการเป็นระบบราชการ 4.0 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน ก.พ.ร. แผนงานโครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

- 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การวาง
ระบบการบริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ 
 

1) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
ขององค์การมหาชนให๎เป็นไปเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
2) โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกลไก การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของหนํวยงานของรัฐ ซึ่งได๎แกํ สํวนราชการ
และจังหวัด ให๎สามารถด าเนินงานได๎อยํางคลํองตัว มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเพ่ือพัฒนาระบบการ
ด าเนินงานของหนํวยงานของรัฐในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญของรัฐบาล การแก๎ไขปัญหาและการอ านวยความสะดวกแกํ
ประชาชนเพื่อเพ่ิมศักยภาพของหนํวยงาน ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
3) โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารราชการใน
ภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด๎านการบริหารราชการแผํนดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ได๎รูปแบบการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่เหมาะสมกับบริบท ความพร๎อมศักยภาพ และเปูาหมายการพัฒนาในแตํละ
พ้ืนที่จังหวัด รวมทั้งเพ่ือให๎ได๎แผนปฏิบัติการระบบบริหารงาน และการปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการในภูมิภาคในกระทรวง
น ารํอง และน าไปขยายผลให๎เป็นไปตามเปูาหมายในระยะตํอไป 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ส านักงาน ก.พ.ร. แผนงานโครงการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริม
ระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง
แบบร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและประชาชน 

1) โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็งและยกระดับ
ประสิทธิภาพในการด าเนินการด๎านการเปิดระบบราชการของประเทศไทยไปสูํระดับสากล รวมทั้งสํงเสริมให๎ประเทศไทยเข๎า
รํวมเป็นสมาชิก OGP ตลอดจนสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยตํอองค์การระหวํางประเทศที่มีตํอการด าเนินงานของ
รัฐบาลในด๎านการเปิดระบบราชการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับ
ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้าง
ความพร้อมของระบบราชการไทย
เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

- 
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1.5 ข้อตกลงการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานต้นสังกัด 
 

ส านักงาน ก.พ.ร ได๎ก าหนดเปูาหมายปริมาณงานบริการที่ประสงค์จะได๎รับจากสถาบันฯ และแจ๎ง
ให๎สถาบันฯ ทราบลํวงหน๎าเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ซึ่งในชํวงเวลาที่ผํานมาตั้งแตํเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561              
ถึงเดือนกันยายน 2562 ส านักงาน ก.พ.ร. และสถาบันฯ ได๎ลงนามในข๎อตกลงการใช๎บริการ   และการให๎บริการ           
จ านวน 13 โครงการ ดังนี้ 

 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่  
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ ยนแปลงรุํนใหมํ  เรียกชื่ อยํอวํ า โครงการ นปร.                             

มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Public Service Executive Development Program หรือ PSED โดยผู๎ที่ผํานโครงการจะ
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีความรู๎ ความสามารถ และมีสมรรถนะสูง เนื่องจากผํานการพัฒนาอยํางเป็น
ระบบทั้งการถํายทอดความรู๎จากวิทยากรที่มากด๎วยประสบการณ์ รวมถึงการปฏิบัติราชการในหนํวยงานตําง ๆ โดยการ
สอนงานของผู๎บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาให๎ นปร. เป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงาน
ภาครัฐที่มีความสามารถ เป็นทั้งนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) 
และนักปฏิบัติ (Operator) ได๎อยํางสมดุลมีความสามารถเป็นผู๎น าการเปลี่ยนแปลงทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการ 
และการบริหารจัดการองค์การโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นชํองทางใหมํในการดึงดูดบุคคล ที่มีความรู๎ความ สามารถสูง
เข๎าสูํระบบราชการ เพ่ือพัฒนาผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่เกํงและดีและเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํน
ใหมํที่มีสมรรถนะครบครัน รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชงิยุทธศาสตร์ในการบริหาร
ภาครัฐตํอไป 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เป็นโครงการส าคัญที่สถาบันฯ ได๎รับ
มอบหมายจากส านักงาน ก.พ.ร. ให๎ด าเนินการมาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํ ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็น
โครงการที่ด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และ
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548 มีมติเห็นชอบในหลักการที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอให๎มีการด าเนินโครงการพัฒนา            
นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถ และสมรรถนะสูง เข๎า
รับราชการและพัฒนาให๎เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐ มีความสามารถในการเป็นทั้งนักคิด
ที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนา/วางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) 
ได๎อยํางสมดุลมีความสามารถเป็นผู๎น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด๎านความคิด ด๎านวิชาการและการ
บริหารจัดการองค์การ  

เมื่อด าเนินการไปได๎ 2 รุํนแล๎วได๎ท าการประเมินผลและเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา                
โดยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติในหลักการให๎ส านักงาน ก.พ.ร.              
เป็นผู๎รับผิดชอบด าเนินการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํตํอไปให๎เกิดความตํอเนื่อง                
และบังเกิดผลตํอการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการปีละ 1 รุํน รุํนละประมาณ 60 คน เริ่มตั้งแตํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 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 
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แผนภาพที่ 4 การด าเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 

กลุํมเปูาหมายของผู๎เข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนา          
เพ่ือเป็นข๎าราชการที่มีคุณสมบัติเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่สามารถเป็นนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงในหนํวยงานภาครัฐ จึงได๎แบํงและก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ เป็น 4 กลุํม 
ได๎แกํ (1) เป็นกลุํมบุคคลผู๎เพ่ิงส าเร็จการศึกษาและไมํมีประสบการณ์ในการท างาน  (2) เป็นกลุํมข๎าราชการ  (3) 
เป็นกลุํมเจ๎าหน๎าที่ของรัฐประเภทตําง ๆ เชํน พนักงานราชการ หรือลูกจ๎างหนํวยงานของรัฐ  เป็นต๎น (4) เป็น
กลุํมบุคคลท างาน  ในบริษัทเอกชน หนํวยงาน หรือองค์การระหวํางประเทศ  ซึ่งต๎องเป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาตั้งแตํ
ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใด ๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือตํางประเทศที่ได๎รับการรับรอง 
อายุไมํเกิน 30 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร ส าหรับผู๎ที่จบปริญญาโท และหากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 
ต๎องมีอายุไมํเกิน 35 ปี บริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร   

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ จะได๎รับการบรรจุเป็นข๎าราชการ สังกัดส านักงาน ก.พ.ร. และพัฒนาเป็น
ระยะเวลา 22 เดือน โดยจะได๎รับการพัฒนาความรู๎ ความสามารถ และศักยภาพ จากการเรียนรู๎ภาควิชาการ  
สลับกับการฝึกปฏิบัติราชการภายใต๎การดูแลของครูฝึกสอนงานที่เป็นหัวหน๎าหนํวยงานภาครัฐทั้งในสํวนกลาง
สํวนภูมิภาค และตํางประเทศ ซึ่งได๎แกํ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู๎วําราชการจังหวัด และเอกอัครราชทูต และฝึก
ปฏิบัติราชการกับผู๎บริหารของหนํวยงานภาคเอกชน ซึ่งโครงการนี้จะเน๎นการฝึกปฏิบัติราชการมากกวําการ
เรียนรู๎ทางวิชาการ จึงเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให๎ได๎รับประสบการณ์ตรง ตั้งแตํระดับพ้ืนที่ จนกระทั่งระดับ
นานาชาติและยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ระหวํางผู๎เข๎ารํวมโครงการด๎วยกัน และกับ
วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เมื่อผํานโครงการแล๎วจะได๎รับการจัดสรรไปปฏิบัติราชการในหนํวยงานที่มีความส าคัญ
เชิงยุทธศาสตร์ตํอไป   

เมื่อผู๎เข๎ารํวมโครงการหรือนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่ส าเร็จการศึกษาจากโครงการ            
จะมีไปปฏิบัติงานในหนํวยงานตําง ๆ แล๎ว การติดตามและประเมินผลโดยจะมีการติดตาม 1 ครั้ง คือ                     
เมื่อนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ที่ผํานการพัฒนาตามหลักสูตรเข๎าปฏิบัติงานในสํวนราชการที่มีความส าคัญ
เชิงยุทธศาสตร์ 12 เดือนแล๎ว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ข๎าราชการในโครงการฯ ตลอดจนติดตามการสนับสนุนของผู๎บริหารสํวนราชการในการเปิดโอกาสให๎ข๎าราชการได๎
แสดงความสามารถในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังแผนภาพที่ 4  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

27 
  

 ปัจจุบันสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ด าเนินโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํมาทั้งสิ้น 13 รุํน มี นปร. ผํานโครงการแล๎วปฏิบัติราชการในหนํวยงานหนํวยงานที่มี
ความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 11 รุํน รวม 378 คน และอยูํระหวํางเข๎ารํวมโครงการอีก 2 รุํน จ านวน 77 คน 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ ได๎ลงนามในข๎อตกลงการใช๎บริการและ การให๎บริการในโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

1) – 3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11 รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นชํองทางใหมํในการดึงดูดบุคคลผู๎มีความรู๎ ความสามารถเข๎าสูํระบบราชการเพ่ือพัฒนาผู๎เข๎ารํวม
โครงการฯ ให๎เป็นข๎าราชการที่เกํงและดี และเป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด๎าน
เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) 
อยํางสมดุล รวมทั้งมีความพร๎อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐตํอไปและ
เพ่ือให๎มีเวทีในการรวบรวมและถํายทอดองค์ความรู๎และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐในระหวํางผู๎บริหาร 
วิทยากรผู๎ทรงคุณวุฒิ และนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ เพ่ือให๎มีการบริหารองค์ความรู๎และการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ 
ทั้งความรู๎ที่สั่งสมไว๎กับตัว (Tacit Knowledge) และความรู๎ที่เปิดเผย (Explicit Knowledge) เพ่ือเสริมสร๎างขีดสมรรถนะ
ในการบริหารรัฐของไทย 

นอกจากนั้น สถาบันฯ ได๎ลงนามในข๎อตกลงการใช๎บริการและการให๎บริการในโครงการอ่ืน ๆ อีก จ านวน 10 
โครงการ ดังนี้                                                                                                     

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

5) โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนกลไก การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
หนํวยงานของรัฐ ซึ่งได๎แกํ สํวนราชการและจังหวัด ให๎สามารถด าเนินงานได๎อยํางคลํองตัว มีคุณภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ตลอดจนเพ่ือพัฒนาระบบการด าเนินงานของหนํวยงานของรัฐในการขับเคลื่อนภารกิจส าคัญ
ของรัฐบาล การแก๎ไขปัญหาและการอ านวยความสะดวกแกํประชาชนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของหนํวยงานใน              
การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 

6) โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายผลการพัฒนา
ระบบต๎นแบบการให๎บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับงานบริการหรือใบอนุญาตที่มีความ
พร๎อม ครอบคลุมการให๎ข๎อมูลผู๎รับบริการอยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน การออกแบบค าขอแบบบูรณาการ (Single 
Form) หน๎าจอการแสดงผล รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู๎ใช๎งาน รูปแบบการเชื่อมโยงระบบฐานข๎อมูล และระบบ
การให๎บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎สามารถให๎บริการประชาชนและผู๎ประกอบการได๎ 
รวมทั้งเพ่ือออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (Systematic Architecture) การให๎บริการด๎านการออกหนังสือ
รับรอง ใบอนุญาต และเอกสารตําง ๆ แบบเบ็ดเสร็จ เชื่อมโยงเข๎ากับแพล็ตฟอร์มกลางตําง ๆ ของภาครัฐ           
ซึ่งได๎แกํ ระบบการยืนยันตัวตนกลาง ระบบการรับจํายเงิน และระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ตลอดจนเพ่ือขยายผล
การให๎บริการระบบต๎นแบบการให๎บริการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารตําง ๆ ที่ได๎ด า เนินการไป
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แล๎วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให๎สามารถให๎บริการแกํประชาชนและ
ผู๎ประกอบการครอบคลุมทั้ง 76 จังหวัด 

7) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมให๎
หนํวยงานของรัฐพัฒนาระบบการให๎บริการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการแขํงขันในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 

8) โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร๎างวัฒนธรรมการท างานรํวมกันระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการ
พัฒนางานบริการ รวมทั้งเพ่ือให๎หนํวยงานภาครัฐตระหนักถึงความจ าเป็นของการสร๎างนวัตกรรมเพ่ือน ามา
พัฒนางานบริการที่รับผิดชอบ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset) การท างานของข๎าราชการในการพัฒนางาน
บริการ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนเพ่ือพัฒนาเครื่องมือ และระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน           
การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ 

9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสํงเสริมและสนับสนุนให๎หนํวยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนาองค์การสูํระบบราชการ 4.0 และเตรียมความ
พร๎อมด๎านการตรวจรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 รวมทั้งเพ่ือตรวจประเมินหนํวยงานภาครัฐ              
เพ่ือรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ตลอดจนพัฒนาเครือขํายการเป็นระบบราชการ 4.0 

10) โครงการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให๎หนํวยงานของรัฐพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนให๎มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ติดตามประเมินผล
การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานของรัฐ รวมทั้งเ พ่ือสร๎างขวัญก าลังใจและเชิดชูเกียรติ
หนํวยงานของรัฐที่พัฒนาระบบการให๎บริการได๎อยํางโดดเดํน และสนับสนุนให๎ได๎รับรางวัลในระดับสากล 

11) โครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส           
มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามคูํมือส าหรับประชาชนของหนํวยงานของรัฐ เพ่ือน าไปปรับปรุง
การให๎บริการให๎มีประสิทธิภาพ ลดการใช๎ดุลยพินิจ และสร๎างให๎เกิดความโปรํงใสยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือส ารวจความ
พึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชนตํอการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ ตลอดจน
สํงเสริมให๎หนํวยงานของรัฐอ านวยความสะดวกให๎กับประชาชนได๎ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ              
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

12) โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนา
ระบบการบริหารราชการในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎ได๎รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่เหมาะสมกับบริบท 
ความพร๎อมศักยภาพ และเปูาหมายการพัฒนาในแตํละพ้ืนที่จังหวัด รวมทั้งเพ่ือให๎ได๎แผนปฏิบัติการระบบ
บริหารงาน และการปรับปรุงโครงสร๎างสํวนราชการในภูมิภาคในกระทรวงน ารํอง และน าไปขยายผลให๎เป็นไป
ตามเปูาหมายในระยะตํอไป 

      13) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) มีวัตถุประสงค์                   
เพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง และยกระดับประสิทธิภาพในการด าเนินการด๎านการเปิดระบบราชการของประเทศ
ไทยไปสูํระดับสากล รวมทั้งสํงเสริมให๎ประเทศไทยเข๎ารํวมเป็นสมาชิก OGP ตลอดจนสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทยตํอองค์การระหวํางประเทศท่ีมีตํอการด าเนินงานของรัฐบาลในด๎านการเปิดระบบราชการ 
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1.6 สัญญาการจ้างด าเนินงานระหว่างสถาบันฯ กบัหน่วยงานอื่น 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
บ๎านเมืองที่ดี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ ได๎ให๎บริการทางวิชาการกับหนํวยงานอ่ืน โดยได๎ด าเนิน
โครงการจ านวน 12 โครงการ ดังนี้ 

 1) โครงการฝึกอบรม “หลักสูตร บรรษัทภิบาลส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม” เป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เพ่ือรํวมมือ
ทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู๎ประกอบการ SMEs ให๎ได๎รับความรู๎พ้ืนฐานในหลักบรรษัทภิบาลใน
การด าเนินธุรกิจเพ่ือให๎ผู๎ประกอบการมีมาตรฐานการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเพ่ือให๎
ผู๎ประกอบการสามารถน าองค์ความรู๎พ้ืนฐานในหลักบรรษัทภิบาลไปประยุกต์ใช๎ในการประกอบธุรกิจในการสร๎าง
ขีดความสามารถทางการแขํงขัน เพ่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียนและเพ่ือเป็นการรับรองวําผู๎ประกอบการที่ได๎ผําน
การอบรมนั้นสามารถยื่นเอกสารประกอบการ ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินในกรณีที่ต๎องการใช๎บริการค้ า
ประกันโครงการผู๎ประกอบการรายใหมํของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยํอม (บสย.) ได๎  
                      2) โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนานโยบายด้านการบริหารองค์กรเพื่อความปลอดภัย           
ทางถนนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและจัดท าข๎อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาองค์กรน าด๎าน
ความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยเพ่ือน าไปสูํการขับเคลื่อนทศวรรษความปลอดภัยทางถนนขององค์การ
สหประชาชาติที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งเพ่ือศึกษาและจัดข๎อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยด๎านความปลอดภัย
ทางถนนที่เป็นองค์ความรู๎และข๎อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนเพ่ือแก๎ไขปัญหาและสร๎างวัฒนธรรม
ความปลอดภัยทางถนนอยํางยั่งยืน 

3) โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักยุทธศาสตร์ 4.0 หลักสูตร “การบูรณา
การนวัตกรรมในโครงการภาครัฐ”สถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการดังกลําวให๎กับกรมสํงเสริมอุตสาหกรรมมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให๎การปรับตัว วางแผน ก าหนดและด าเนินการยุทธศาสตร์ให๎สอดคล๎องกับเปูาหมายของ“ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่ง
ยุทธศาสตร์ที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น จะสามารถน าองค์กรให๎บรรลุพันธกิจที่ก าหนดไว๎ได๎จนถึงขั้นบรรลุวิสัยทัศน์ จึง
ท าให๎การเตรียมความพร๎อม ความเข๎าใจในเรื่องยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล๎อง กลมกลืนกับนโยบายภาครัฐ จึงเป็น
เรื่องที่ส าคัญ อยํางไรก็ตามการบริหารการบริหารยุทธศาสตร์ที่จะมีประสิทธิภาพดังนั้นปัจจัยสํวนหนึ่งคือการมี
จุดเริ่มต๎นที่ดี คือ การมีบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์และการบริหารงานที่ดี ซึ่งชํวยสํงผลให๎องค์กรบรรลุพันธกิจได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของภาครัฐ “ไทยแลนด์ 4.0” ได๎อยํางที่ตั้งไว๎ 
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4) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ” สถาบันฯได๎
ด าเนินโครงการดังกลําวให๎กับส านักงานสํงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)                        
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเขียนหนังสือราชการ ซึ่งนับวําเป็นหัวใจในการติดตํอสื่อสารใน
งานของสํวนราชการ หนํวยงานของรัฐตําง ๆ เป็นเอกสารส าคัญที่ใช๎กับหนํวยราชการใช๎ในการติดตํอสื่อสารกันซึ่ง
การเขียนหนังสือราชการจ าเป็นต๎องมีเทคนิคการเขียน การรํางและการพิมพ์ที่ถูกต๎อง และปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน ผู๎เขียนจะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในทฤษฎีและปฏิบัติจนเกิดความช านาญ จึงท าให๎การปฏิบัติงานของ
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลดี สื่อความหมายได๎ ถูกต๎อง ตรงประเด็น เกิดความเข๎าใจที่ตรงกัน 
ประหยัดเวลาในการตีความหรือตรวจสอบข๎อมูล และเป็นการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎หนํวยงาน โดยได๎จัดการ
ฝึกอบรม   จ านวน 2 วัน รวม 9 ชั่วโมง โดยผู๎เข๎ารับการอบรม จะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 
8,550 บาทตํอคน อบรมระหวํางวันที่ 7 – 8 มกราคม 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 35 คน 

5) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม) จัดอบรมหลักสูตรการเขียน
หนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นโครงการตํอเนื่อง ที่สถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการดังกลําวให๎กับ
ส านักงานสํงเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และได๎รับผลการตอบรับเป็นอยํางดี           
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เพ่ือ
เสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ดังนั้นการจัดฝึกอบรมในโครงการดังกลําว จะท าให๎ผู๎เข๎ารับการอบรม
สามารถน าความรู๎เกี่ยวกับทฤษฎี หลักการ เทคนิค วิธีการเขียนหนังสือราชการ อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน และตรง
ประเด็นประยุกต์ใช๎ในงานขององค์กร เพ่ือการสื่อสารภายในและภายนอกระหวํางหนํวยงานราชการด๎วยกันเอง 
รวมทั้งหนํวยงานภาคเอกชนอื่น ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยได๎จัดการฝึกอบรม จ านวน 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง 
อบรมระหวํางวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 58 คน 

6) โครงการจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 3 – กลุ่มที่ 8 สถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการดังกลําว
ให๎กับส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแหํงชาติ (ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือมุํงเน๎น
ออกแบบเกณฑ์ระเบียบวิธีและข้ันตอนการประเมินอยํางเป็นระบบ ลดภาระของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ลดการใช๎
จํายงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปูองกันการทุจริตเชิงรุก และให๎ความส าคัญกับการพัฒนาเกณฑ์การ
ประเมินให๎สนับสนุนตํอการยกระดับคําคะแนนดัชนีการรับรู๎การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) 
ของประเทศไทยอยํางเป็นรูปธรรม รวมถึงได๎ศึกษาข๎อมูลทางวิชาการตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการออกแบบและ
พัฒนาเครื่องมือการประเมินด๎านความโปรํงใส คุณธรรม จริยธรรม และการทุจริต ทั้งเครื่องมือของประเทศไทย
และเครื่องมือในระดับสากล เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การประเมินให๎หนํวยงานภาครัฐสามารถน าไปใช๎ในแนวทางในการ
ปูองกันการทุจริตเชิงรุกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได๎มีการบูรณาการเครื่องมือสํงเสริมด๎านคุณธรรม
และความโปรํงใสจากหนํวยงานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องรํวมกับเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานของภาครัฐด๎วย เพ่ือให๎การประเมินผลเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ าซ๎อนของ
การด าเนินการ และเพ่ือให๎ การขับเคลื่อนด๎านธรรมาภิบาลในภาพรวมของประเทศเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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7) โครงการพัฒนาผู้น าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส านักงาน
คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาความสามารถของข๎าราชการ
คณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติในการเป็นผู๎น าในการริเริ่มและขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล    
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาสมรรถนะด๎านการบริหารจัดการและวิเคราะห์สถานการณ์ให๎เป็นผู๎บริหารการ
เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ และยึดหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมี
จิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน และการสร๎างเครือขํายและแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎าน
วิชาการและประสบการณ์รํวมกันในอันที่จะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ โดยแบํงเป็น 2 หลักสูตร ได๎แกํ
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส าหรับนักบริหารระดับกลาง และหลักสูตร            
ผู๎ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ส าหรับนักบริหารระดับสูง โดยได๎จัดการฝึกอบรมระหวําง               
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 60 คน 

8) โครงการจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟ้าตามการ
ประเมินทุนหมุนเวียน สถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการดังกลําวให๎กับส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนให๎มีการบริการไฟฟูาไปยังท๎องที่ตําง ๆ อยํางทั่วถึง เพ่ือกระจายความเจริญ
ไปสูํท๎องถิ่นพัฒนาชุมชนในท๎องถิ่นที่ได๎รับผลกระทบจากการด าเนินงานของโรงไฟฟูา สํงเสริมการใช๎พลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยี ในการประกอบกิจการไฟฟูาที่มีผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อมน๎อย โดยค านึงถึงความสมดุล
ของทรัพยากรธรรมชาติและสร๎างความเป็นธรรมให๎กับผู๎ใช๎ไฟฟูา ซึ่งการน าสํงเงินเข๎ากองทุนฯ และการใช๎จําย
เงินกองทุนฯ ให๎มีการแยกบัญชีตามกิจการที่ใช๎จํายอยํางชัดเจน และให๎ส านักงาน กกพ. เป็นผู๎รับเงิน จํายเงิน
เก็บรักษา และบริหารจัดการเงินกองทุน โดยให๎แยกออกจากงบประมาณของส านักงาน กกพ. 

9) โครงการจัดท าสมรรถนะ (Competency) ของเจ้าหน้าที่ อพท. สถาบันฯ ได๎ด าเนิน
โครงการดังกลําวให๎กับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน (องค์การมหาชน)          
มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทุกองค์กรให๎ความส าคัญอยํางยิ่ง เพราะทรัพยากร
บุคคลถือเป็นสินทรัพย์ที่มีคุณคํามากขององค์กร ดังนั้น องค์กรตําง ๆ จึงพยายามค๎นหากลยุทธ์หรือเครื่องมือตําง 
ๆ มาใช๎ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ แนวคิดการจัดท าสมรรถนะ (Competency) เนื่องจาก
สมรรถนะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของเจ๎าหน๎าที่อยํางมีระบบตํอเนื่องและสอดคล๎องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์ วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์องค์กร ทั้งนี้ การน าสมรรถนะมาประยุกต์ใช๎
ในการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะต๎องชํวยให๎องค์กรได๎เจ๎าหน๎าที่ที่มีความสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ได๎ผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายขององค์กร 

10) โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของ อพท. เพื่อยกระดับหน่วยงานสู่การเป็น
ระบบราชการ 4.0 ตามกรอบแนวทางการประเมิน PMQA 4.0 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                  
(e-bidding) สถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการดังกลําวให๎กับองค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการทํองเที่ยว
อยํางยั่งยืน (องค์การมหาชน)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการมีความสอดคล๎องเป็นไป
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุํงสูํประเทศไทย 4.0 ที่ก าหนดให๎ภาครัฐต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ และสังคมในยุคดิจิทัล โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การบริการและเข๎าถึงความต๎องการในระดับ



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

32 
  

ปัจเจก (Citizen – Centric and Service – Oriented Government) ภาครัฐอัจฉริยะ (Smart and High Performance 
Government) มีการท างานแบบเปิดกว๎างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open and Connected Government) ทั้งระหวําง
ภาครัฐ ด๎วยกันเองและภาคสํวนตําง ๆ เพ่ือบรรลุเปูาหมายรํวมกันคือ “ให๎เป็นที่พ่ึงของประชาชนและเป็นที่เชื่อถือ
ไว๎วางใจได๎” 

11) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การ ส าหรับกองทัพเรือ 
สถาบันฯได๎ด าเนินโครงการดังกลําวให๎กับกองทัพเรือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎บุคลากรของกองทัพเรือ มีการปรับตัว 
ริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมใหมํในการแก๎ไขปัญหาตําง ๆ เพ่ือรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับการที่
กองทัพเรือมีนโยบายมุํงเน๎นการด าเนินงานตามวาระงานส าคัญและเรํงดํวนตามนโยบายรัฐบาล และแนวทาง
พัฒนากองทัพเรือตามรํางยุทธศาสตร์กองทัพเรือระยะ 20 ปี ซึ่งเน๎นการพัฒนานวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาลสูํองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง ท างานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกันและมุํง
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญบนหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีตามนโยบาย 
รัฐบาล 4.0 กองทัพเรือจึงจ าเป็นต๎องพัฒนาผู๎บริหารที่จะเป็น  ผู๎สํงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและบริหารการ
ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปให๎สอดคล๎องกับนโยบายดังกลําว เพ่ือให๎กองทัพเรือได๎เป็นหนํวยงานที่มีขีด
สมรรถนะสูง สามารถสร๎างและใช๎ประโยชน์จากนวัตกรรม และมีความทันสมัย พร๎อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ตําง ๆ ไดท๎ันตํอสถานการณ ์

12) โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันฯ ได๎ด าเนินโครงการดังกลําวให๎กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
และการเกษตร (องค์การมหาชน) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นองค์การที่ท าการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข๎อมูลในด๎านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร และ
น าเสนอผลการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให๎องค์การตําง ๆ น าไปใช๎ประโยชน์ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าและการเกษตร ตลอดจนสํงเสริมความรํวมมือทั้งในประเทศและตํางประเทศในการวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด๎านการจัดการสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร และบริการ
ถํายทอดเทคโนโลยีที่เป็นผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันให๎ประชาชนและชุมชนน าไปใช๎ประโยชน์ได๎
โดยสะดวกและเกิดประสิทธิผล และเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานด๎านคุณภาพการให๎บริการของ สสนก. ในการ
ตอบสนองตํอความคาดหวังและความต๎องการของผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย เชํน รัฐบาล ภาคเอกชน ประชาชน 
ผู๎ใช๎บริการ ตามหลักเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการ รวมทั้ง วิเคราะห์ให๎ ได๎ข๎อเสนอแนะ/
แนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการบริการ สสนก. 
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(2) การวิจัยและพัฒนา 
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

 
 

การวิจัยและพัฒนา 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎มีการพัฒนาหลักสูตรอบรม 
Public Course ที่มุํงเน๎นหลักสูตรที่สถาบันฯ มีความเชี่ยวชาญ และหลักสูตรที่มีความสอดคล๎องกับนโยบาย   
การขับเคลื่อนประเทศชาติในปัจจุบัน  ซึ่งประเทศไทยภายใต๎บริบทของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจาก
ตํางประเทศ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติการเมือง การปกครอง ตลอดจนมิติการจัดการความรู๎สารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพ่ือก๎าวไปข๎างหน๎าอยํางมั่นคงและเข๎มแข็ง น ามาสูํการคิดค๎นพัฒนาหลักสูตรที่สถาบันฯ      
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได๎ริเริ่มและจัดให๎มี หลักสูตรการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง  ขึ้นเพ่ือมุํงเน๎นและสํงเสริมให๎
ผู๎บริหารของหนํวยงานภาครัฐ 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. 2556 คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎มอบหมายให๎สถาบันฯ ได๎ด าเนินการอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูงที่ได๎รับการพัฒนาโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง (ก.พ.ร. 1)                  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุํงเน๎นและสํงเสริมให๎ผู๎บริหารของหนํวยงาน ได๎แกํ สํวนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน  
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และอ่ืน ๆ ตลอดจนผู๎บริหารของภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป
ที่สนใจ ได๎มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการบริหารประเทศเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และการก ากับดูแล
องค์การตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี อันจะน าไปสูํการพัฒนางานและพัฒนาตนให๎
เป็นไปอยํางถูกต๎องเหมาะสมตํอไป รูปแบบของการอบรม มี 3 สํวน ได๎แกํ การเรียนรู๎ในห๎องเรียนการจัดท า
เอกสารวิชาการสํวนบุคคล และการศึกษาดูงานนอกสถานที่  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 าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
ส าหรับนักบริหารระดับสูง โดยมีระยะเวลาจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรจะเริ่มตั้งแตํ เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 
ของปีงบประมาณนั้น ๆ และได๎ด าเนินการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรโดย ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี 
ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง ปัจจุบันสถาบันฯ ด าเนินการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกลําวมาแล๎วจ านวน 6 รุํน ซึ่งมี
รายละเอียดการด าเนินการหลักสูตรฯ ดังนี้ 

1) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 1 ระหวํางวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 31 สิงหาคม 2556 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการ
ฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 80,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 1 จ านวน ทั้งสิ้น 74 คน  

2) 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 บาทตํอคน และก าหนดให๎มีการศึกษาดูงานในประเทศและ
ศึกษาดูงานตํางประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งก าหนดให๎มีคําใช๎จํายส าหรับการศึกษาดูงานตํางประเทศ จ านวน 
120,000 บาท ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับ
นักบริหารระดับสูง 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 บาทตํอคน และก าหนดให๎มีการศึกษาดูงานในประเทศและ
ศึกษาดูงานตํางประเทศ (โดยสมัครใจ) ซึ่งก าหนดให๎มีคําใช๎จํายส าหรับการศึกษาดูงานตํางประเทศ จ านวน 
100,000 บาท ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมในหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับ
นักบริหารระดับสูง รุํนที่ 4 จ านวน ทั้งสิ้น 53 คน 

5) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 5 ระหวํางวันที่ 10 มีนาคม – 30 กันยายน 2561 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายใน                
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรและการศึกษาดูงานตํางประเทศ จ านวน 190,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมใน
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 5 จ านวน 
ทั้งสิ้น 44 คน 
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6) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส าหรับนั กบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 6 ระหวํางวันที่ 9 มีนาคม – 30 กันยายน 2562 โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายใน              
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตรและการศึกษาดูงานตํางประเทศ จ านวน 190,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ มีผู๎เข๎าอบรมใน
หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 6 จ านวน 
ทั้งสิ้น 70 คน 

จากผลการด าเนินงานจัดการอบรมที่ผํ านมา หลักสูตรฯ ได๎รับการตอบรับเป็นอยํางดี                        
ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง ได๎มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรฯ ให๎เหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมและทันสมัยเพ่ือรองรับกับ
สภาวะปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือให๎การด าเนินโครงการมีความเหมาะสมสอดคล๎องกับสถานการณ์ที่เป็นอยูํ
อยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงได๎ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูง รุํนที่ 6 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหวําง
วันที่ 9 มีนาคม – 30 กันยายน 2562  จ านวน 70 คน โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอด
หลักสูตรและการศึกษาดูงานตํางประเทศ จ านวน 190,000 บาทตํอคน ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎มีมติเห็นชอบให๎ด าเนินการจัดหลักสู ตรการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหารระดับสูงมาแล๎ว รุํนที่ 7 ตํอไป ซึ่งการด าเนินการ
หลักสูตรฯ ที่ผํานมามีผู๎ให๎ความสนใจเป็นจ านวนมากทั้ง 6 รุํน ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จนถึงปั จจุบัน
กํอนการด าเนินการในทุกรุํน จะมีการทบทวนปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให๎เกิดประสิทธิภาพ และมุํงหวังวําจะ
สามารถสนับสนุนให๎เกิดการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพ่ือพัฒนาอยํางยั่งยืนให๎กับนักบริการระดับสูงใน               
รุํนตํอ ๆ ไป 

7) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพลิกบทบาทภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล 
(Public Course) ความส าคัญของผู๎บริหารนั้น จะต๎องเลือกใช๎นวัตกรรมดิจิทัลที่มีความหลากหลายอยําง
มหาศาล มาใช๎ในการก าหนดยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการ เพ่ือพลิกบทบาทขององค์กรให๎ทันสถานการณ์ 
ด๎วยการน านวัตกรรมดิจิทัลมาใช๎ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ Blockchain, Big 
Data (Data Analytic) และ Internet of Things (loT) เป็นการเปิดโอกาสให๎เกิดการใช๎ประโยชน์จากการ
เชื่อมตํอเครือขําย การมีข๎อมูลขนาดใหญํท าให๎เกิดความรํวมมือรูปแบบใหมํ ๆ ในการท างานรํวมกันระหวํางภาค
สํวนตําง ๆ จึงท าให๎เกิดการพัฒนาที่เป็นประโยชน์สูงสุดตํอองค์การ สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี               
(พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม สามารถขับเคลื่อนสูํ ไทยแลนด์ 4.0 และ
ระบบราชการ 4.0 ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ โดยได๎จัดการฝึกอบรม จ านวน 1 รุํน อบรมจ านวน 3 วัน  รวม 18 
ชั่วโมง โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร จ านวน 9 ,500 บาทตํอคน รุํนที่ 2 
อบรมระหวํางวันที่ 29 – 31 มกราคม 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 123 คน 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ด าเนินการจัดหลักสูตรศึกษา
อบรม เพื่อสร๎างความเข๎าใจและยกระดับความรู๎ด๎านการประยุกต์ใช๎นวัตกรรมดิจิทัลในบริบทของภาครัฐภายใต๎
ทิศทางตามนโยบายรัฐบาลสูํไทยแลนด์ 4.0 และระบบราชการ 4.0 และชํวยเสริมสร๎างทักษะการคิดเชิงระบบ
และการทดลองกระบวนการนวัตกรรมดิจิทัลในภาครัฐ 
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8) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ส าหรับบุคลากรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (In house Training) ความส าคัญของหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ในองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งนับได๎วําการปกครองสํวนท๎องถิ่นเป็นรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
สนับสนุนวัตถุประสงค์ทางการปกครองของรัฐบาลในอันที่จะรักษาความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน 
และระบบการบริหารจัดการเพ่ือให๎ประชาชนในท๎องถิ่นได๎รับการบริการที่ ดี มีความคุ๎มคํา มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองตํอความต๎องการของประชาชนในท๎องถิ่นโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพ่ือให๎          
เกิดประโยชน์สุขของประชาชน โดยได๎จัดการฝึกอบรม จ านวน 2 รุํน อบรมรุํนละจ านวน 3 วัน                     
รวม 18 ชั่วโมง โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรและกิจกรรมศึกษาดูงาน
ตํางประเทศ จ านวน 89,000 บาทตํอคน รุํนที่ 1 อบรมระหวํางวันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 และศึกษาดูงาน
ตํางประเทศ ระหวํางวันที่ 1 – 6 มีนาคม 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 40 คน และรุํนที่ 2 อบรมระหวําง
วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรมศึกษาดูงานตํางประเทศระหวํางวันที่ 1 – 6 สิงหาคม 2562 มีผู๎เข๎า
รับการอบรม จ านวน 54 คน 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ด าเนินการจัดหลักสูตรศึกษา
อบรม เพื่อเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจของผู๎เข๎ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎และพัฒนาศักยภาพของผู๎เข๎ารับ
การศึกษาอบรมในการเสริมสร๎างวิสัยทัศน์ มุนมองการบริหารจัดการขององค์กรให๎สอดรับกับสถานการณ์
ปัจจุบันที่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยํางพลิกผัน (Disruptive Technology) 

9) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรก้าวสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืนตามเกณฑ์คุณภาพ            
การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม) (Public Course) รัฐบาลภายใต๎การน าของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์
โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบหํงชาติ (คสช.) ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่วํา 
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด๎านตําง ๆ เพ่ือปรับแก๎ จัดระบบ
ปรับทิศทาง และสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมํ ๆ ที่
เปลี่ยนแปลงอยํางเร็ว รุนแรง ในทศวรรษที่ 21 โดยได๎ก าหนด “ไทยแลนด์ 4.0” เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และ
น าเสนอแนวทางที่จะสํงเสริมให๎ภาครัฐก๎าวสูํการเป็นระบบราชการ 4.0 โดยจะต๎องปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาลของการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Good Governance for Better 
Life) หมายความวํา ระบบราชการต๎องปรับเปลี่ยนแนวคิด และวิธีการท างานใหมํเพ่ือพลิกโฉม (Transform)  
ให๎สามารถเป็นที่เชื่อถือไว๎วางใจและเป็นที่พ่ึงของประชาชนได๎อยํางแท๎จริง โดยได๎จัดการฝึกอบรม จ านวน 3 รุํน 
อบรมรุํนละจ านวน 3 วัน รวม 18 ชั่วโมง โดยผู๎เข๎ารับการอบรมจะมีคําใช๎จํายในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร 
จ านวน 12,500 บาทตํอคน รุํนที่ 1 อบรมระหวํางวันที่ 25 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรมจ านวน 
101 คน รุํนที่ 3 อบรมระหวํางวันที่ 23 – 26 เมษายน มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 49 คน และรุํนที่ 4 อบรม
ระหวํางวันที่ 21 – 24 พฤษภาคม 2562 มีผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 88 คน 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ด าเนินการจัดหลักสูตรศึกษา
อบรม เพ่ือเสริมสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจเชิงลึกเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รายหมวด
และสามารถน าไปพัฒนาหนํวยงานของตนเองให๎ก๎าวสูํการเป็นระบบราชการ 4.0 ได๎อยํางแท๎จริง และเสนอแนะ
แนวทางการประยุกต์เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รายหมวดเป็นสูํแนวทางปฏิบัติได๎อยําง
สอดคล๎องกับบริบทของหนํวยงานตนเอง และเพ่ือสนองตํอนโยบายรัฐบาลในการผลักดันหนํวยงานภาครัฐให๎
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติราชการที่สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์ “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล 
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     ตารางท่ี 7  สรุปจ านวนกลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบประเมิน 

 (3) การส ารวจความพึงพอใจ 
 

 สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ                  
มีหน๎าที่ในการให๎บริการทางวิชาการ สนับสนุนงาน
ด๎านการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ และ
สํงเสริมการพัฒนาการบริหารงานตามหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี โดยการให๎ค าปรึกษา 
และการให๎บริการเกี่ยวกับการฝึกอบรม และพัฒนา
แกํหนํวยงานภาครัฐ และหนํวยงานอ่ืน ๆ ในด๎านการ
บริหารและการจัดการ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการ
ท า ง านของหนํ วยง าน ให๎ ส ามารถ เที ยบ เคี ย ง
มาตรฐานสากล และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรให๎สอดรับกับ
แนวทางการบริหารราชการแผํนดิน หลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  

หนํ วยบริ การรู ปแบบพิ เศษมี เปู าหมาย
ให๎บริการหนํวยงานเจ๎าสังกัดเป็นหลัก และหากมี
ก าลังการผลิตสํวนเกิน จึงจะให๎บริการหนํวยงานอ่ืน
และประชาชนได๎  ปัจจุบันสถาบันฯ ได๎ให๎บริการ
หนํวยงานเจ๎าสังกัด คือ ส านักงาน ก.พ.ร. และมีก าลัง

ผลิ ตสํ ว น เกิ นที่ ไ ด๎ ใ ห๎ บ ริ ก า รกั บ สํ วนร าชกา ร 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหนํวยงานอ่ืน เชํน 
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 
(นปร.) โครงการส านักงาน ก.พ.ร. โครงการของ
หนํวยงานอ่ืน และโครงการที่สถาบันด าเนินการเอง 
เป็นต๎น ดังนั้น การให๎บริการถือเป็นสิ่งส าคัญในการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ และเพ่ือให๎มีการพัฒนา
อยํางตํอเนื่องและเกิดประโยชน์สูงสุด สถาบันฯ ได๎มี
การส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอการ
ให๎บริการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือน าข๎อมูลที่ได๎รับ                 
ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให๎บริการให๎ดีขึ้น 
และให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอการให๎บริการของ            
สถาบันฯ ตํอไป 
1. การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ                    
การให้บริการของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2562  พบวํา จ านวนผู๎ตอบแบบส ารวจความพึง
พอใจ มีทั้งสิ้น 181 คน แบํงเป็น 6 กลุํมเปูาหมาย ดังนี้

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ จ านวน 
แบบส ารวจ 

(คน) 

จ านวน 
การตอบแบบส ารวจ 

(คน) 
1. ผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร. 17 11 

2. ข๎าราชการ ส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) 30 21 

3. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนํใหมํ (รุํน 12 และ รุํน 13) 77 57 

4. ผู๎รับบริการ  (ผู๎วาํจ๎าง) 20 10 

5. ผู๎รํวมด าเนินงาน 
-  ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบนัฯ 
-  วิทยากรของโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 

20 
 

17 

6. ผู๎เข๎ารับการอบรม 70 65 

รวม 234 181 
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จากตารางข๎างต๎น สถาบันฯ ได๎มีการส ารวจความพึงพอใจของผู๎รับบริการตํอการให๎บริการของสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได๎แบํงกลุํมเปูาหมาย
เพ่ือท าการส ารวจความพึงพอใจ ออกเป็น 6 กลุํม จ านวนทิ้งสิ้น 234 คน  โดยสถาบันฯได๎สํงแบบส ารวจความพึง
พอใจให๎กับกลุํมเปูาหมาย และได๎รับการตอบแบบส ารวจกลับมา จ านวน 181 คน สถาบันฯ ได๎ส ารวจความพึงพอใจ
จากกลุํมเปูาหมาย 2 กลุํมแรก เป็นการส ารวจความพึงพอใจของส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นหนํวยงานเจ๎าสังกัดของ
สถาบันฯ เริ่มจากการส ารวจความพึงพอใจของผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร.จ านวน 17 คน ได๎รับการตอบแบบส ารวจ 
จ านวน 11  คน และได๎ส ารวจความพึงพอใจของข๎าราชการส านักงาน ก.พ.ร. ที่เป็นผู๎รับผิดชอบโครงการส านักงาน 
ก.พ.ร. กับสถาบันฯ จ านวน 30 คน ได๎รับการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 21 คน  และกลุํมเปูาหมายที่
เหลือ 4 กลุํม เป็นผู๎รับบริการอ่ืน ๆ โดยแบํงเป็นความพึงพอใจของนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.)  รุํนที่ 
12 และรุํนที่ 13 ซึ่งปัจจุบันอยูํระหวํางการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติราชการ จ านวน 77 คน ได๎รับการตอบแบบ
ส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 57 คน และผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) จ านวน 20 คน ได๎รับการตอบแบบส ารวจ จ านวน 
10 คน และผู๎รํวมด าเนินงานเป็นที่ปรึกษาโครงการ หรือนักวิจัยโครงการของสถาบันฯ จ านวน 20 คน  ได๎รับการ
ตอบแบบส ารวจความพึงพอใจ จ านวน 17  คน กลุํมสุดท๎ายเป็นผู๎เข๎ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันด าเนินการเอง 
จ านวน 70 คน  ได๎รับการตอบแบบส ารวจ จ านวน 65 คน จากการตอบแบบส ารวจความพึงพอใจข๎างต๎นสามารถ
สรุปผลการส ารวจได๎ ดังนี้ 

     1. ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม และจ าแนกตามรายกลุํมผู๎รับบริการ แสดงในตารางตํอไปนี้ 

กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ คะแนนเฉลี่ย  
(จากคะแนนเต็ม 5) 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร. 3.85 77.07 

2. ข๎าราชการส านักงาน ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) 4.26 85.16 

3. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 12 และ รุํน 13) 3.99 79.74 

4. ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) 4.10 82.08 

5. ผู๎รํวมด าเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ) 3.89 77.89 

6. ผู๎เข๎ารับการอบรม 4.61 92.10 

ค่าเฉลี่ย 4.12 82.34 

 

    ตารางที่ 8 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยและผลร๎อยละตามคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจ 
 

ผู๎รับบริการทุกกลุํมเปูาหมายมีความพึงพอใจในระดับมาก มีคําคะแนน 4.12 หรือร๎อยละ 82.34 ของเกณฑ์
การประเมิน ได๎แกํ ผู๎บริหารส านักงาน ก.พ.ร มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.85 คิดเป็นร๎อยละ 77.07 ข๎าราชการ ส านักงาน 
ก.พ.ร. (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.26 คิดเป็นร๎อยละ 85.16 นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 
(รุํน 12 และ รุํน 13) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.99 คิดเป็นร๎อยละ 79.74  ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 
4.10  คิดเป็นร๎อยละ 82.08 ผู๎รํวมด าเนินงานมีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 3.89 คิดเป็นร๎อยละ 77.89 และผู๎เข๎ารับการ
อบรมที่มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 4.61  คิดเป็นร๎อยละ 92.10 โดยจ าแนกตามกลุํมเปูาหมายได๎ ดังนี้ 
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   ทั้งนี้  ผลสรุปการส ารวจความพึงพอใจในแตํละด๎านของแตํละกลุํมเปูาหมายมีดังนี้ 
1.1 ความพึงพอใจตํอการให๎บริการของหนํวยงานต๎นสังกัด 

กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ : หน่วยงาน
ต้นสังกัด 

คะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
ด้านการด าเนินการ
ตามนโยบายและการ

ปฏิบัติงาน 

ด้าน 
เจ้าหน้าที่หรือ

บุคลากรที่
ให้บริการ 

ด้านคุณภาพการ
บริการ 

1. ผู้บริหารส านักงาน ก.พ.ร. 3.86 3.78 3.91 

ค่าเฉลี่ย 3.86 3.78 3.91 

  ตารางท่ี 9 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของหนํวยงานต๎นสังกัดในแตํละด๎าน 
 

การประเมินความพึงพอใจของหนํวยงานต๎นสังกัด ตํอการด าเนินงานของสถาบันฯใน 3 ด๎าน ได๎แกํ                      
ด๎านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงาน ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการและด๎านคุณภาพ                   
การบริการ ซึ่งผลการประเมินสรุปได๎วําผู๎บริหาร ส านักงาน ก.พ.ร. มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ทั้ง 3 ด๎าน               
ด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนน เฉลี่ย 3.91 และด๎านการด าเนินการตามนโยบายและการปฏิบัติงานมีคํา
คะแนนเฉลี่ย 3.86 ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ มีคําคะแนนเป็นล าดับรองมีคําคะแนนเฉลี่ย 3.78 
  

 
 

ส าหรับกลุํมข๎าราชการส านักงาน ก.พ.ร (ผู๎รับผิดชอบโครงการ) มีผลการประเมินความพึงพอใจทั้งอยูํใน
ระดับมาก ทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4. 48 ด๎านกระบวนการขั้นตอน           
การให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.26  และด๎านการอ านวยความสะดวก 4.22 และด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่
ให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ยเทํากัน 4.10 

 

 

กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ : 
หน่วยงานต้นสังกัด 

คะแนนเฉลี่ยรายด้าน 
ด้าน            

การอ านวยความ
สะดวก 

ด้าน 
เจ้าหน้าที่หรือ

บุคลากรที่
ให้บริการ 

ด้าน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ด้านคุณภาพ
การบริการ 

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

4.22 4.10 4.26 4.48 

ค่าเฉลี่ย 4.22 4.10 4.26 4.48 

   ตารางท่ี 10  สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของหนํวยงานต๎นสังกัดในแตํละด๎าน  
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1.2 ความพึงพอใจตํอการให๎บริการของผู๎รับบริการ 4  กลุํม 
กลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบส ารวจ : 

ผู้รับบริการ 5 กลุ่ม 
คะแนนเฉลี่ยรายด้าน 

ด้าน            
การอ านวยความ

สะดวก 

ด้าน 
เจ้าหน้าที่หรือ

บุคลากรที่
ให้บริการ 

ด้าน
กระบวนการ
ขั้นตอนการ
ให้บริการ 

ด้านคุณภาพการ
บริการ 

1. ผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) 4.00 4.00 4.10 4.30 

2. ผู๎รํวมด าเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัย   
 โครงการของสถาบันฯ) 

3.90 3.80 3.85 4.00 

3. นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ  
 (รุํน 12  และรุํน 13) 

4.00 4.00 3.99 4.00 

4. ผู๎เข๎ารับการอบรม 4.70 4.50 4.60 4.63 

ค่าเฉลี่ย 4.15 4.07 4.13 4.23 
 

ตารางท่ี 11 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 4 กลุํมเปูาหมายในแตํละด๎าน 
 

การประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการ 4 กลุํม ตํอการด าเนินงานของสถาบันฯ ใน 4 ด๎านดังกลําว 
ปรากฏผลการประเมินสรุปได๎วํา กลุํมผู๎รับบริการ (ผู๎วําจ๎าง) ด๎านคุณภาพการบริการมากที่สุด มีคําคะแนน       
เฉลี่ย 4.30 และมีความพึงพอใจระดับมากถึง 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการอ านวยความสะดวกและด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือ
บุคลากรที่ให๎บริการมีคําคะแนนเฉลี่ย 4.00  และด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย
เทํากัน 4.10  

ส าหรับกลุํมผู๎รํวมด าเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ) มีความพึงพอใจระดับมาก        
ทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.00 ด๎านการอ านวยความสะดวก มีคําคะแนนเฉลี่ย
เทํากัน 3.90 และด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 3.85 ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่
ให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 3.80  

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (รุํน 12 และรุํน 13)  มีความพึงพอใจระดับมาก ทั้ง 4 ด๎านได๎แกํ   
ด๎านการอ านวยความสะดวก ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ และด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนน
เฉลี่ย 4.00 และด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 3.99 

ทั้งนี้ ผู๎เข๎ารับการอบรม มีผลการประเมินความพึงพอใจ อยูํในระดับมากที่สุด ทั้ง 4 ด๎าน เรียงล าดับ 
ดังนี้ ด๎านการอ านวยความสะดวก มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.70  ด๎านคุณภาพการบริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.63  
ด๎านกระบวนการขั้นตอนการให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.60  ด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรที่ให๎บริการ                
มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.50  

 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคําเฉลี่ยความพึงพอใจของ 4 กลุํมดังกลําว พบวํา ได๎รับการประเมินความพึงพอใจ 
ด๎านคุณภาพการบริการอยูํในระดับพึงพอใจมากที่สุด มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.23 และมีความพึงพอใจระดับมากถึง            
3 ด๎าน เรียงล าดับ ดังนี้ด๎านการอ านวยความสะดวก มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.15  ด๎านกระบวนการขั้นตอนการ
ให๎บริการมีคําคะแนนเฉลี่ย  4.13 และด๎านเจ๎าหน๎าที่หรือบุคลากรท่ีให๎บริการ มีคําคะแนนเฉลี่ย 4.07 
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จากการประมวลข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด พบว่า  
 ด้านจุดเด่นของการให้บริการที่ประทับใจ 

เจ๎าหน๎าที่มีความเต็มใจในการให๎บริการที่ดีและมีจิตบริการ  (service.mind) มีความเอาใจใสํ 
ทุํมเทในการการท างาน ท าให๎การประสานงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ  และให๎ความรํวมมือในขณะปฏิบัติ
หน๎าที่ด๎านงานบริการ โดยสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎เป็นอยํางดี 

 

 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการ 
- ควรพัฒนาองค์ความรู๎เพ่ือน ามาปรับปรุงระบบการท างาน ให๎สามารถวางแผนงานเพ่ือให๎

เกิดความคลํองตัวสามารถรองรับกับเหตุการณ์ตําง ๆ ที่คาดวําจะเกิดขึ้นได๎อยํางรวดเร็ว  
- ควรมีการปรับปรุงเรื่องกฎระเบียบในการบริหารจัดการโครงการให๎มีความยืดหยุํนคลํองตัว

มากยิ่งขึ้น เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่สามารถด าเนินงานได๎อยํางถูกต๎อง ครบถ๎วน และมีประสิทธิภาพ สามารถให๎บริการ
ได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนด 

 

 

จากการประมวลข้อเสนอแนะท่ีได้รับจากผู้รับบริการ 4 กลุ่ม พบว่า  
 

 ด้านจุดเด่นของการให้บริการที่ประทับใจ 
เจ๎าหน๎าที่มีอัธยาศัยที่ดี  มีการสื่อสารข๎อมูลที่รวดเร็ว  เอาใจใสํที่ดีตํอการให๎บริการ สามารถ

เข๎าใจระบบงานได๎ดี มีการประสานงานในด๎านการบริการได๎อยํางมีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพสูง                    
คอยชํวยเหลือ และมีความกระตือรือร๎นในการอ านวยความสะดวกในด๎านตําง ๆที่ดี มีความตั้งใจในการตอบ
ค าถามข๎อสงสัย และชํวยแก๎ไขปัญหา หรือปรึกษา เรื่องตําง ๆ ได๎ดี ด๎วยการบริการที่เต็มใจ มีความกระตือรือร๎น
ในด๎านงานบริการด๎วยกิริยามารยาทด๎านการบริการของเจ๎าหน๎าที่ดีมาก 

 

 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการให้บริการ 
ควรปรับปรุงรูปแบบการให๎บริการ เชํน การจัดให๎บริการคลินิกให๎ค าปรึกษาข๎อมูล โดยจัดท า

กรณีศึกษาจากผู๎มีประสบการณ์จริงเพ่ือน ามาเผยแพรํและใช๎ประโยชน์ในงานตําง ๆ เพ่ือพัฒนาความชัดเจนใน
การสื่อสารเพ่ือให๎ไดแ๎นวทางการปฏิบัติงานท าให๎งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 
2. การประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ 

 วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร.      
ตามกฎหมาย มีดังนี้ 

1. เพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
2. เพ่ือสํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ             

เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
3. เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชน             

เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
4. เพ่ือให๎บริการวิจัย บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐ

ที่ด ี
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จากการศึกษาวิเคราะห์การด าเนินงานโครงการตําง ๆ ของสถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2562 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 29 โครงการ คิดเป็น 100% 

 โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 2 : เพ่ือสํงเสริมและ
ด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจ านวน 14 โครงการ คิดเป็น 48.27% 

 โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 3 : เพ่ือสํงเสริมความ
รํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร๎าง
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี มีจ านวน 7 โครงการ คิดเป็น 24.13%  

 โครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 4 : เพ่ือให๎บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

     มีจ านวน 21 โครงการ 72.41%  
ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 
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รายชื่อโครงการ   วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพ่ือส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 

หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการส านักงาน ก.พ.ร. 

1) – 3) โครงการพัฒนานักบริหารการ
เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 11 รุํนที่ 12 
และรุํนที่ 13 

    

4)  โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพ             
การบริหารจัดการขององค์การมหาชน 

       
5) โครงการประเมินประสิทธิภาพ          
การปฏิบัติราชการของสํวนราชการและ
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       

6) โครงการยกระดับการพัฒนาการ
ให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบ
เบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz 
Box) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       

7) โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบ
การให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

      

8) โครงการพัฒนานวัตกรรมงาน
บริการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

      

9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ของหนํวยงานภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0 
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รายชื่อโครงการ   วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพ่ือส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 

หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

10) โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

       

11) โครงการพัฒนาแนวทางการ
ให๎บริการของภาครัฐเพ่ือประสิทธิภาพ
และความโปรํงใส 

       

12) โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการ เชิ ง พ้ื นที่ แบบบู รณาการ 
กิจกรรมที่  2 การพัฒนาระบบการ
บ ริ ห า ร ร า ช ก า ร ใ น ภู มิ ภ า ค ต า ม
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศด๎านการบริหารราชการแผํนดิน 

       

13) โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมใน
การบริหารงานภาครัฐ (OGP) 
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รายชื่อโครงการ   วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพ่ือส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 

หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการอ่ืน 

1) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษัท         
ภิบาลส าหรับผู๎ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดยํอม  

  

   

2) โครงการการวิจัยเพ่ือการพัฒนา
นโยบายด๎านการบริหารองค์กรเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย  

    

3)โครงการพัฒนาผู๎น าการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 

 

   
 

4)โครงการฝึกอบรมการเตรียมความ
พร๎อมสูํการเป็นนักยุทธศาสตร์  4.0  
หลักสูตร “การบูรณาการนวัตกรรมใน
โครงการภาครัฐ” 

 

      

5) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียน
หนังสือราชการอยํางมีประสิทธิภาพ 

  
 

    
6 )โครงการเสริ มสร๎ างและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม) จัดอบรม
หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการอยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 

    

7)โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 1 และกลุํมที่  3 – 
กลุํมที่ 8 
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รายชื่อโครงการ   วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพ่ือส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 

หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

8) โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการ
ของ อพท. เพ่ือยกระดับหนํวยงาน          
สูํการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบ
แนวทางการประเมิน PMQA 4.0 

 

      

9) โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร "หลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาองค์การ ส าหรับกองทัพเรือ" 

       

10) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ผู๎ รับบริการจากสถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

        

11) โครงการจ๎างที่ปรึกษาสนับสนุนการ
จัดท าแผนพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟูา
ตามการประเมินทุนหมุนเวียน 
 

        

1 2 ) โ ค ร ง ก า ร จั ด ท า ส ม ร ร ถ น ะ 
(Competency) ของเจ๎าหน๎าที่ อพท. 
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รายชื่อโครงการ   วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมให้มี
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ

ภาครัฐที่ดี 

 เพ่ือส่งเสริมและ
ด าเนินการให้มีการ
ฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชน
และประชาชนเพ่ือ

เสริมสร้างการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพ่ือให้บริการวิจัย 
บริการทางวิชาการ 

หรือเป็นที่ปรึกษาเพ่ือ
เสริมสร้างการบริหาร

จัดการภาครัฐที่ดี 

โครงการที่สถาบันด าเนินการเอง 

1) หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดีเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนัก
บริหารระดับสูง รุํนที่ 6 

        

2) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพลิก
บทบาทภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0 ด๎วย
นวัตกรรมดิจิทัล 

        

3) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ส าหรับ
บุคลากรองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

        

4) โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรก๎าวสูํ
ระบบราชการ 4.0 อยํางยั่งยืนตามเกณฑ์
คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
(ภาพรวม) 

        

รวมจ านวนโครงการ 29 14 7 21 

คิดเป็น % 100 48.27 24.13 72.41 

 

จากการประเมินความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้งดังกลําว แสดงให๎เห็นวํา
สถาบันฯ เป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ ที่มีความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งได๎  
อยํางมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง โดยได๎ด าเนินการโครงการที่ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์   
การจัดตั้งได๎ทั้ง 4 ข๎อ โดยเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ข๎อ 1 : เพ่ือสํงเสริมให๎มี                      
การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีมากที่สุด คิดเป็น 100% (29 โครงการ) รองลงมาเป็นความสามารถ
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ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 4 : เพ่ือให๎บริการวิจัย บริการทางวิชาการหรือเป็นที่ปรึกษา            
เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี คิดเป็น 72.41% (21 โครงการ) อันดับถัดไปเป็นความสามารถ
ตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 2 : เพ่ือสํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการ
และเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี คิดเป็น 48.27% (14 โครงการ) และอันดับ
สุดท๎ายเป็นความสามารถตอบสนองตํอวัตถุประสงค์การจัดตั้ง ข๎อ 3 : เพ่ือสํงเสริมความรํวมมือระหวําง
หนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี คิดเป็น 
24.13% (7 โครงการ) ดังแสดงในแผนภาพข๎างลํางนี้  

 
 
 

 

จากแผนภาพแสดงการประเมินความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุประสงค์ใน การจัดตั้งสถาบันฯ 
4 ข๎อข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํา สถาบันฯ ได๎มุํงพัฒนาให๎เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี เพ่ือกํอให๎เกิดผลกระทบตํอการ
พัฒนาระบบราชการในวงกว๎าง เป็นการด าเนินการผํานทางการให๎บริการวิจัยบริการวิชาการ เป็นที่ปรึกษาด๎านตําง ๆ 
การฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ รวมถึงการสร๎างความรํวมมือกับภาคสํวนตําง ๆ ซึ่งผลของการ
ด าเนินการดังกลําวของสถาบันฯ เป็นการยกระดับการให๎บริการของหนํวยงานของรัฐ รวมถึงการน านวัตกรรมมาพัฒนา
งานบริการซึ่งเป็นการอ านวยความสะดวกแกํประชาชน และเพ่ิมศักยภาพการแขํงขันในการประกอบธุรกิจ มีผลให๎

100% 

48.27% 

24.13% 

72.41% 

การประเมินความสามารถในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถาบันฯ 

เพื่อส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

เพื่อส่งเสริมและด าเนินการ
ให้มีการฝึกอบรมและพัฒนา

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐเพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับ
หน่วยงานภาคเอกชนและ

ประชาชนเพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 

เพื่อให้บริการวิจัย บริการ
ทางวิชาการ หรือเป็นท่ี

ปรึกษาเพื่อเสริมสร้างการ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีดี 

แผนภาพที่ 6  การประเมินความสามารถในการตอบสนองตํอวัตถุในการจัดตั้งสถาบันฯ 
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อันดับความยากงํายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Ease of Doing Business) ดีขึ้น พร๎อมกันนี้สถาบันฯ ได๎
เห็นความส าคัญในการให๎บริการหนํวยงานภาครัฐที่ได๎น าหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการด าเนินการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรํงใสในการด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐอีกด๎วย                 

 ในการด าเนินการโครงการของสถาบันฯ ยังได๎ค านึงถึงความส าคัญในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช๎ใน
การยกระดับการให๎บริการภาครัฐ จึงได๎มีการพัฒนาระบบบริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์                            
(Central Biz Box) อีกด๎วย นอกจากนั้น สถาบันฯ ได๎เพ่ิมประสิทธิภาพงานภาครัฐ โดยการสํงเสริมความรํวมมือ
ระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชน และประชาชนเพ่ือเสริมสร๎าง การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี โดยการ
รับฟังความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกลุํมเปูาหมายที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพ่ือ
น ามาปรับปรุงงานบริการภาครัฐ (Government Innovation Lab) การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีของสํวนราชการ 
การปรับบทบาทภารกิจหนํวยงานของรัฐ และการศึกษาหนํวยงานราชการรูปแบบใหมํเพ่ือให๎สอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. (2560 – 2579)  

นอกจากนั้น สถาบันฯ ได๎ให๎ความส าคัญกับการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐ
ควบคูํไปกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการดังกลําวแล๎วข๎างต๎น จึงได๎ด าเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐตั้งแตํระดับ
บรรจุจนถึงระดับบริหาร โดยได๎ด าเนินการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (นปร.) เพ่ือบรรจุและ
พัฒนาให๎เป็นข๎าราชการที่เกํง และดีเข๎าสูํระบบราชการ มีการพัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกระดับรวมถึงนักบริหารระดับ 
สูงของหนํวยงานภาครัฐทั้งในสํวนกลาง สํวนภูมิภาค สํวนท๎องถิ่น และภาคเอกชน ให๎มีศักยภาพ สมรรถนะ และองค์
ความรู๎ด๎านการบริหารจัดการอยํางมีธรรมาภิบาล ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การ 
ซึ่งเป็นการสํงเสริมการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี พัฒนาหนํวยงาน
ภาครัฐให๎เป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง มีความพร๎อมในการรองรับสถานการณ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่พลิกผัน (Disruptive Change) เพ่ือเข๎าสูํระบบราชการ 4.0 และขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
อันจะท าให๎เกิดประโยชน์สุขแกํประเทศชาติและประชาชนโดยรวมอยํางแท๎จริง 
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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 าสํงรายได๎เข๎ารัฐโดยตรงแตํ
จ าเป็นต๎องเลี้ยงตัวเองได๎และสถาบันฯ มีวัตถุประสงค์ของจัดตั้งเพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี สํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร๎าง  
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและ
ประชาชนเพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี ดังนั้น เพ่ือให๎การด าเนินงานของสถาบันบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง สถาบันฯ จึงได๎มีการวางแผนการด าเนินงานโครงการในอนาคต ที่มีลักษณะ
สอดคล๎องและตอบสนองกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันฯ ในการสนับสนุนการสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี โดยสถาบันฯ มีแผนการด าเนินโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และคาดวําจะมีรายได๎ 
รวมทั้งสิ้น 169,338,000.- บาท ดังนี้ 

 

โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของส านักงาน ก.พ.ร. 

โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ รุํนที่ 12-14 ส านักงาน ก.พ.ร 43,348,000 

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน ส านักงาน ก.พ.ร 3,000,000 
โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสํวนราชการและจังหวัด ส านักงาน ก.พ.ร 10,400,000 
โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงาน ก.พ.ร 7,000,000 

โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการหนํวยงานของรัฐเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 

ส านักงาน ก.พ.ร 3,800,000 

โครงการพัฒนานวตักรรมงานบริการภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร 6,000,000 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงานภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0 ส านักงาน ก.พ.ร 2,500,000 

โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร 3,900,000 
โครงการพัฒนาแนวทางการให๎บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธภิาพและความ
โปรํงใส 

ส านักงาน ก.พ.ร 9,800,000 

โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) ส านักงาน ก.พ.ร 2,500,000 
โครงการยกระดับการพัฒนาระบบราชการสูํความเป็นเลิศ ส านักงาน ก.พ.ร 11,000,000 
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โครงการ หน่วยงาน งบประมาณ 
(บาท) 

โครงการเพ่ือสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามค าขอจากหน่วยงานอื่น 

โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนนิงานของหนํวยงาน
ภาครัฐ 

สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและ

ปราบปรามการทุจริต
แหํงชาติ (ป.ป.ช.) 

40,000,000 

โครงการเสริมสรา๎งและพฒันาบุคลากรสูํองค์กรแหํงการเรียนรู ๎ ส านักงาน กกพ. 2,000,000 

โครงการเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามนโยบายของสถาบันฯ 

โครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยนื
ส าหรับนักบริหารระดบัสูง  รุนํ 7 

สถาบนัฯ 
 

13,300,000 

หลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น รุํน 3 

สถาบนัฯ 3,560,000  

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูํระบบราชการ 4.0 อยํางยั่งยนื ตามเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนที่ 5 

สถาบนัฯ 760,000 

หลักสูตรการออกแบบการบริหารราชการแบบมีสํวนรํวมในยุคดิจิทัล              
ตามหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส าหรับบุคลากรองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น รุํนที่ 1 

สถาบนัฯ 3,800,000  

หลักสูตรนวัตกรรมการบริการขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในยุคดิจิทัล  สถาบนัฯ  2,670,000 
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(5) การจัดการ 
 

5.1 โครงสร้างการจัดการ 
 

สถาบันฯ ก ากับดูแลโดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ภายใต๎โครงสร๎างประกอบด๎วย                 
คณะกรรมการ จ านวน 5 ชุด ดังนี้ 

1)  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
2)  คณะกรรมการตรวจสอบ  
3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
4)  คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 
5)  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 และงาน
ตรวจสอบภายใน  

1) ฝุายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ (ฝุาย นปร.)   
2) ฝุายโครงการส านกงาน ก.พ.ร.   
3) ฝุายโครงการอื่น 
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. 2550 ซึ่งสถาบันฯ  
อยูํในความควบคุมดูแลของส านักงาน ก.พ.ร. โดยมีคณะกรรมการท าหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ และรายงาน          
ผลการด าเนินงานตํอส านักงาน ก.พ.ร. ซึ่งประกอบด๎วยคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
4.  คณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย 
5.  คณะกรรมการพิจารณาค าร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ 

1. คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ตามประกาศ

ส านักงาน ก.พ.ร. มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1.1 คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.               

ตามประกาศส านักงาน ก.พ.ร. มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
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) 
อ านาจหน้าที่ 
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีอ านาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ให๎ด าเนินกิจการให๎เป็นไป             

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งรวมถึง 
1. ก าหนดนโยบายและเปูาหมายการด าเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบ          

แผนการด าเนินงานของสถาบันฯ 
2. อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบันฯ 
3. ควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ 

หรือข๎อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ 
4. ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ

บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ทุกฉบับ 
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5. พิจารณาอนุมัติยกเว๎น หรือผํอนผันการไมํปฏิบัติตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ทุกฉบับ เทําที่ไมํขัดหรือแย๎งกับกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ใช๎บังคับ
เป็นการทั่วไป 

6. ก ากับดูแลการบริหารเงินทุน การงบประมาณ และทรัพย์สินของสถาบันฯ 
7. กระท าการอื่นใดท่ีจ าเป็นหรือตํอเนื่องเพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 
8. แตํงตั้งและถอดถอนผู๎อ านวยการตามที่ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2553 ก าหนด 
9. แตํงตั้งท่ีปรึกษาของคณะกรรมการ 
10. แตํงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างาน เพ่ือปฏิบัติหน๎าที่ตําง ๆ ตามที่ได๎รับ

มอบหมาย 
       บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
        คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีอ านาจหน๎าที่ควบคุมดูแลสถาบันฯ ผํานทางผู๎อ านวยการ ให๎ด าเนิน
กิจการให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ กลําวคือ เพ่ือสํงเสริมให๎มีการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 
สํงเสริมและด าเนินการให๎มีการฝึกอบรมและพัฒนาข๎าราชการและเจ๎าหน๎าที่ของรัฐเพ่ือเสริมสร๎าง การบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี สํงเสริมความรํวมมือระหวํางหนํวยงานภาครัฐกับหนํวยงานภาคเอกชนและประชาชน                  
เพ่ือเสริมสร๎างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําว สถาบันฯ มีอ านาจหน๎าที่
ดังตํอไปนี้ 

1. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาประสงค์  และกลยุทธ์ เพ่ือให๎การด าเนินการเป็นไปตามนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ 

2. จัดให๎มีแผนการด าเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือรองรับการด าเนินงานของสถาบันฯ 
3. พัฒนาสถาบัน ให๎มีความก๎าวหน๎าและมีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
4. ปรับปรุงโครงสร๎างและระบบบริหารจัดการสถาบัน ให๎มีความทันสมัยและสอดคล๎องกับ

วัตถุประสงค์ 
5. วิเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบวัดผลการด าเนินการของสถาบันฯ ในมิติตําง ๆ เพ่ือให๎ทราบถึง

สถานภาพขององค์กรเป็นระยะ 
6. ก าหนดอัตราการเรียกเก็บคําธรรมเนียม คําบ ารุง คําตอบแทน หรือคําบริการในการด าเนิน

กิจการ 
7. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเสนอตํอ

เลขาธิการ ก.พ.ร. 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

5/61 6 พ.ย. 61 5 - 100 

6/61 17 ธ.ค. 61 5 - 100 

1/62 5 ก.พ. 62 5 - 100 

2/62 4 มิ.ย. 62 5 - 100 

3/62 26 ก.ย. 62 4 - 80 
 

ตารางท่ี 12 แสดงจ านวนการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการอ านวยการสถาบัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ  
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. นายพชร   อนันตศิลป์     ประธานกรรมการ 
2. ร๎อยต ารวจตรี พงศกร  มีพันธุ์     กรรมการ 
3. นายต๎นพงศ์  ตั้งเติมทอง     กรรมการ 
4. นางณริศรา  จันทรภูมิ     กรรมการ 
5. ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ตามที่ผู๎อ านวยการ   เลขานุการ 
    สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
    ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 

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

การเงิน การบัญชี การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การก ากับดูแลกิจการ และ                    
การตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ เพ่ือให๎ความเห็น ให๎ข๎อสังเกต และข๎อเสนอแนะแกํสถาบันฯ ในกรณีที่มี
สิ่งอันสมควรได๎รับการแก๎ไข ปรับปรุง หรือพัฒนา 

3. ให๎ข๎อเสนอแนะตํอสถาบันฯ และหรือผู๎อ านวยการสถาบันฯ ในกรณีที่คณะกรรมการอ านวยการ
สถาบันฯ เห็นวําจะเป็นประโยชน์ตํอการก ากับดูแลให๎การปฏิบัติงานของสถาบันฯ เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ 

4. สํงเสริม ผลักดันความเป็นอิสระและศักยภาพส าหรับผู๎ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ ให๎สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางเที่ยงตรง เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน 
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5. ให๎ความเห็นและข๎อเสนอแนะในการจัดท าแผนงาน และแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี            
พร๎อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนตําง ๆ 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  

โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้ 

ครั้งที ่ วันที่ จ านวนกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที่ 
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที่ 
เข้าร่วมการประชุม 

7/61 3 ธ.ค. 61 5 - 100 

1/62 16 ม.ค.62 5 - 100 

2/62 30 เม.ย.62 5 - 100 

3/62 23 ก.ค. 62 5 - 100 
 

 

ตารางที่ 13 แสดงจ านวนการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. ศ.พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ     ประธานกรรมการ 
2. นายนครเขตต์  สุทธปรีดา     กรรมการ 
3. นางประภาศรี  บุญวิเศษ     กรรมการ 
4. นายวรพันธ์  เย็นทรัพย์     กรรมการ 
5. ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ตามที่ผู๎อ านวยการ   เลขานุการ 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย 
 

อ านาจหน้าที่ 

1. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของสถาบันฯ และผู๎อ านวยการสถาบันฯ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ก าหนด 

2. ให๎ข๎อมูลและข๎อเสนอแนะจากการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานแกํสถาบันฯ  เพ่ือสํงเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการของสถาบันฯ และของผู๎อ านวยการสถาบันฯ 

3. เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลและสรุปประเด็นส าคัญจากการตรวจสอบให๎
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ทราบปีละ 2 ครั้ง 

4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มอบหมาย 
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การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี้ 

คร้ังท่ี วันที่ 
จ านวนกรรมการที ่
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที ่
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที ่
เข้าร่วมการประชุม 

3/61 12 ธ.ค. 61 5 - 100 

1/62 10 ม.ค. 62 4 - 80 

2/62 7 พ.ค. 62 5 - 100 

 
 

 ตารางที่ 14   แสดงจ านวนการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

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. ผู๎แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   กรรมการ 
5. ผู๎อ านวยการส านักงานเลขาธิการ    กรรมการ 
6. นายวัชรพงษ์  จาวรุํงวณิชสกุล    กรรมการ 
7. นางสาวศิรินันท์  โต๏ะนาค     กรรมการและเลขานุการ 
8. นางสาวพนรัตน์  สุวรรณสายะ    กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
9. ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ตามที่ผู๎อ านวยการ   กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
   สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี มอบหมาย 

อ านาจหน้าที่ 

1. 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 

2. เสนอแนะและให๎ค าปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข๎อกฎหมายตํอคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
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3. แตํงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือด าเนินการใด ๆ อันอยูํ ในอ านาจหน๎าที่ของ
คณะกรรมการกลั ่นกรองกฎหมายของสถาบันส ํง เสร ิมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที ่ดี  
ส านักงาน ก.พ.ร. 

4. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย  
โดยมีรายละเอียดการเข๎ารํวมประชุม ดังนี 

คร้ังท่ี วันที ่
จ านวนกรรมการที ่
เข้าร่วมการประชุม 

จ านวนกรรมการที ่
ไม่เข้าร่วมการประชุม 

ร้อยละของกรรมการที ่
เข้าร่วมการประชุม 

1/62 26 มี.ค. 62 9 - 100 

2/62 4 เม.ษ. 62 9 - 100 

3/62 9 เม.ษ. 62 8 1 88.89 

4/62 10 มิ.ย. 62 8 1 88.89 

5/62 17 มิ.ย. 62 8 1 88.89 

6/62 9 ก.ค. 62 9 - 100 

7/62 28 ส.ค. 62 9 - 100 

8/62 16 ก.ย. 62 8 - 100 
 
 

ตารางท่ี 15 แสดงจ านวนการเข๎ารํวมประชุมของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

5. คณะกรรมการพิจารณาค าร้องทุกข์และการอุทธรณ์ 
องค์ประกอบ 
คณะกรรมการพิจารณาค าร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. นายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล    ประธานกรรมการ 
2. นางศศิธร  สีมาวงศ์      กรรมการ 
3. นายวัชรพงษ์  จาวรุํงวณิชสกุล    กรรมการ 
4. นางสาวศิรินันท์  โต๏ะนาค     เลขานุการ 

 

อ านาจหน้าที่ 
1. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร๎องทุกข์ตามข๎อ 24 วรรคสอง และการอุทธรณ์ตามข๎อ 25 แหํงระเบียบ

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารงานบุคคล             
พ.ศ. 2553 และน าเสนอตํอคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. 
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2. เรียกบุคคลที่เกี่ยวข๎องมาชี้แจงตํอคณะกรรมการพิจารณาค าร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ 
3. แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการใด ๆ อันอยูํในอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการพิจารณาค าร๎อง

ทุกข์และการอุทธรณ์ 
4. ปฏิบัติหน๎าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 

ส านักงาน ก.พ.ร. มอบหมาย 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการพิจารณาค าร้องทุกข์และการอุทธรณ์  - ไมํมีการประชุมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นประธานคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร.  
            นายปกรณ์  นิลประพันธ์    เลขาธิการ  ก.พ.ร.  
              วุฒิการศึกษา        - Master of Laws  The University of Sydney, Australia 
             - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. ในช่วงเวลานี้ ได้แก่ 
1. นายปกรณ์  นิลประพันธ์           เลขาธิการ ก.พ.ร. 
2. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง  จันทรางศุ        อดีตที่ปรึกษาประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
3. นายมนัส  แจํมเวหา                  อดีตอธิบดีกรมบัญชีกลาง    
4. นายนครเขตต์  สุทธปรีดา          อดีตรองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
5. ผู๎อ านวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (1 มิถุนายน 2560 – ปัจจุบัน) 
     นางกิตติยา  คัมภีร์  ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงานก.พ.ร. 

 

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานฉบับนี้) 
 
 

5.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
 

ในการสรรหากรรมการอ านวยการสถาบันฯ เพ่ือทดแทนกรรมการที่วํางลงหรือแตํงตั้งเพ่ิมอาศัยอ านาจ
ตามความข๎อ 9 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 
ซึ่งก าหนดให๎คณะกรรมการผู๎ดูแลสถาบันประกอบด๎วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนไมํ เกิน 5 คน                      
ซึ่งส านักงาน ก.พ.ร. มีอ านาจแตํงตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามบทบาทภารกิจของสถาบันฯ 

คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ มีอ านาจหน๎าที่ในการสรรหา แตํงตั้ง และถอดถอนผู๎อ านวยการ  
โดยในการสรรหาใช๎วิธีการสรรหาจากข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หรือบุคคลอ่ืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ก าหนด 
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ทั้งนี้  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํง เสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร .                   
ได๎ก าหนดคุณสมบัติเพ่ือคัดเลือกเข๎าด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. โดยผู๎สมัครต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการ
บริหารงานของหนํวยงานรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 และระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. วําด๎วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1.  คุณสมบัติท่ัวไป 
ผู๎สมัครต๎องเป็นผู๎สามารถท างานให๎แกํสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  

ได๎เต็มเวลา และต๎องมีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎าม ดังตํอไปนี้ 
     1.1 มีสัญชาติไทย 
     1.2 มีอายุไมํเกินหกสิบห๎าปีบริบูรณ์ 
     1.3 เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู๎ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับกิจการของสถาบัน  
     1.4 ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย คนไร๎ความสามารถ หรือคนเสมือนไร๎ความสามารถ 
     1.5 ไมํเคยได๎รับโทษจ าคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให๎จ าคุกเว๎นแตํเป็นโทษส าหรับความผิดที่ได๎กระท าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
     1.6 ไมํเป็นผู๎ด ารงต าแหนํงทางการเมือง สมาชิกสภาท๎องถิ่นหรือผู๎บริหารท๎องถิ่น กรรมการหรือ             

ผู๎ด ารงต าแหนํงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ๎าหน๎าที่พรรคการเมือง 
     1.7 ไมํเป็นเจ๎าหน๎าที่หรือลูกจ๎างของสถาบันหรือที่ปรึกษา หรือผู๎เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ๎างกับสถาบัน 

 1.8 ไมํเป็นผู๎มีสํวนได๎เสียในกิจการที่กระท ากับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแขํงขันกับกิจการของ
สถาบัน ทั้งนี้ ไมํวําโดยทางตรงหรือทางอ๎อม 

2.  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
2.1 เป็นผู๎ส าเร็จการศึกษาไมํต่ ากวําระดับปริญญาโท 
2.2 มีความรู๎ ความเข๎าใจและประสบการณ์ในงานด๎านการพัฒนาองค์การ ระบบงาน การพัฒนา

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

2.3 มีความรู๎ ประสบการณ์ และประวัติการเป็นผู๎บริหารและการจัดระบบงานที่ประสบผลส าเร็จและ
เป็นที่ยอมรับ สามารถด าเนินงานจากแนวนโยบายไปสูํการปฏิบัติ ดังนี้ 
  -  ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารภาคราชการ ต๎องด ารงต าแหนํงหรือเคยด ารงต าแหนํงผู๎บริหารของ
หนํวยงานราชการระดับไมํต่ ากวํารองอธิบดีขึ้นไป 
  -  ในกรณีที่ เป็นผู๎บริหารภาคเอกชน ต๎องด ารงต าแหนํงหรือเคยด ารงต าแหนํงไมํต่ ากวํา          
รองหัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปีโดยเป็นบริษัทท่ีมีสินทรัพย์รวมไมํต่ ากวํา 200 ล๎านบาท 
  -  ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารรัฐวิสาหกิจหรือหนํวยงานของรัฐอยํางอ่ืน  ต๎องด ารงต าแหนํงหรือเคย
ด ารงต าแหนํงไมํต่ ากวํารองหัวหน๎าหนํวยงาน เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปี 
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  -  ในกรณีที่เป็นผู๎บริหารสถาบันการศึกษาต๎องด ารงต าแหนํงหรือเคยด ารงต าแหนํงไมํต่ ากวํา    
รองคณบดีหรือเทียบเทํา เป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปี 

(หมายเหตุ  1. หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้บริหารระดับสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆ 
2. ในกรณีที่มีประสบการณ์การท างานหลายแห่งอาจน าระยะเวลา ดังกล่าวมารวมกันได้) 

2.4  มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และมีภาวะผู๎น าในการบริหารงานอยํางมีประสิทธิภาพ 
2.5 เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการวิชาการด๎านการบริหารองค์การและการพัฒนาการบริหารจัดการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และมีความรู๎ความสามารถในการติดตํอกับองค์กรตําง  ๆ ทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศเพ่ือประโยชน์ของสถาบัน 

2.6 เป็นที่ยอมรับนับถือในด๎านคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม  
3. หน้าที่และความรับผิดชอบ 

     3.1 รับผิดชอบการบริหารกิจการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีให๎เป็นไปตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ของสถาบัน ระเบียบ ข๎อบังคับ ข๎อก าหนด ประกาศ นโยบาย และมติของคณะกรรมการ 
และเป็นผู๎บังคับบัญชาผู๎ปฏิบัติงานทุกต าแหนํง เว๎นแตํผู๎ด ารงต าแหนํงผู๎ตรวจสอบภายใน 
     3.2 เสนอเปูาหมาย แผนงาน และโครงการตํอคณะกรรมการฯ และด าเนินงานให๎บรรลุผล 
     3.3  เสนอรายงานประจ าปีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานด๎านตําง ๆ ของสถาบันฯ รวมทั้งรายงานการเงิน
และบัญชี ตลอดจนเสนอแผนการเงินและงบประมาณของปีตํอไปตํอคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา   
     3.4  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกิจการและการด าเนินงานของสถาบันให๎มีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตํอคณะกรรมการ 

4. เงื่อนไขการจ้าง 
     4.1 ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร มีวาระอยูํในต าแหนํง
คราวละ 4 ปี และอาจได๎รับแตํงตั้งอีกได๎ ทั้งนี้ ต๎องมีอายุไมํเกิน 65 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ การท าสัญญาจ๎างอาจท าปีตํอปี 
     4.2 หากผู๎สมัครได๎รับการพิจารณาคัดเลือกให๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดีแล๎ว จะต๎องได๎รับการประเมินผลทดลองงานภายในระยะเวลา 6 เดือน 
 

คําจ๎างและผลประโยชน์ตอบแทนของผู๎อ านวยการสถาบันฯ ขึ้นอยูํกับคุณสมบัติและประสบการณ์
ของผู๎สมัคร ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารบ๎านเมืองที่ดี  
ส านักงาน ก.พ.ร. 
 5.  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 
1. คําตอบแทนของกรรมการในคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562               

ได๎แกํคําเบี้ยประชุม รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 154,000 บาท 
2. คําตอบแทนผู๎บริหาร ได๎แกํ  

2.1 ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นไปตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการบริหารงานหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ข๎อ 11 ก าหนดให๎ “ในหนํวย
บริการรูปแบบพิเศษ ให๎มีผู๎อ านวยการคนหนึ่งซึ่งผู๎มีอ านาจควบคุมแตํงตั้งจากบุคคลซึ่งมีความรู๎ความสามารถ
เหมาะสมภารกิจของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ 

ในการแตํงตั้งผู๎อ านวยการให๎มีผู๎อ านาจควบคุมด าเนินการสรรหาจากข๎าราชการ เจ๎าหน๎าที่ของรัฐ หรือ
บุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู๎มีอ านาจควบคุมก าหนด” 

ตามบันทึกข๎อตกลงการปฏิบัติงานในต าแหนํงผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดี (หนํวยบริการรูปแบบพิเศษ) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ระบุคําจ๎างและ
คําตอบแทนตามภาคผนวก ข   

2.2 หัวหน๎าฝุาย 3 ฝุาย เป็นไปตามระเบียบผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่
ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ข๎อ 11 ผู๎ปฏิบัติจะได๎รับ
เงินเดือนในข๎อบังคับท่ีผู๎อ านวยการก าหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ทั้งนี้ คําตอบแทนของผู๎บริหาร ได๎แกํ ผู๎อ านวยการ และหัวหน๎าฝุาย 3 ฝุาย ประกอบด๎วย เงินเดือน          
รถประจ าต าแหนํง สวัสดิการ รวม 4,251,358.04 บาท  

-  คําตอบแทนผู๎อ านวยการสถาบันฯ (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2562) จ านวน 1,150,000.00 
บาท คําตอบแทนรถยนต์ประจ าต าแหนํง พร๎อมพนักงานขับรถยนต์ 522,000 บาท 

-  คําตอบแทนหัวหน๎าฝุาย 3 ฝุาย รวม 2,362,436.16 บาท คําเดินทาง 36,000.00 บาท เงินกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 119,921.88 คําประกันสังคม 27,000.00 บาท คําตรวจสุขภาพประจ าปี 6,000 บาท คําประกัน
สุขภาพ 28,000 บาท  

เงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยูํระหวํางการพิจารณา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ 
พิจารณาให๎ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 โดยสถาบันฯ ได๎จํายเงิน
รางวัลให๎แกํผู๎อ านวยการสถาบันฯ หัวหน๎าฝุาย เป็นเงินจ านวน 1,089,496.41 บาท 

5.4 การก ากับดูแลกิจการ 
สถาบันฯ ได๎น านโยบายรัฐบาลที่มุํงเน๎นด๎านการพัฒนาระบบราชการ   และการบริหารราชการตาม

หลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และการประยุกต์ใช๎แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาเป็นแนวทางและก าหนดทิศทางการด าเนินงาน โดยมุํงเน๎น  
ปรับปรุง และเสริมสร๎างความเข๎มแข็งให๎แกํระบบตําง ๆ  เพ่ือให๎สถาบันฯ ด าเนินกิจการได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
มาอยํางตํอเนื่อง  
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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 1-2 เดือน  ในการประชุมแตํละครั้งมีการ
พิจารณาวาระตําง ๆ ได๎แกํ การรายงานความก๎าวหน๎าผลการด าเนินงานตามแผนงาน การรายงานสถานะทางการ
เงินของสถาบันฯ การน าเสนอโครงการที่จะให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานตําง ๆ  เป็นต๎น  นอกจากนี้  สถาบัน
ฯ ยังจัดให๎มีการประชุมระหวํางผู๎บริหารและหัวหน๎าฝุายเพื่อติดตามผลการด าเนินงานอยํางตํอเนื่อง  ทั้งนี้  เพ่ือให๎
การด าเนินงานของสถาบันฯ มีความโปรํงใส เกิดประสิทธิภาพ ตั้งอยูํบนหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี และ
สามารถตอบสนองตํอการพัฒนาระบบราชการได๎สูงสุด 

ด้านการบริการ  สถาบันฯ ให๎ความส าคัญอยํางยิ่งตํอการให๎บริการทางวิชาการแกํหนํวยงานตําง ๆ         
ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถาบันฯ อีกท้ังการด าเนินงานของสถาบันฯ อาศัยการสร๎างเครือขํายทางวิชาการรํวมกัน
ระหวํางผู๎ทรงคุณวุฒิและหนํวยงานตําง  ๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อน
กระบวนการตําง ๆ เพื่อยกระดับการให๎บริการทางวิชาการในรูปแบบตําง ๆ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ได๎
พิจารณาและให๎การสนับสนุนหลายเรื่องเพ่ือให๎สถาบันฯ มีการขยายบริการทางวิชาการ เชํน การสนับสนุนการ
พัฒนาและจัดท าโครงการหลักสูตรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี เ พ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 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 6 เดือน และการพิจารณาความดี
ความชอบประจ าปีด าเนินการโดยคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 
ตํอสัญญาจ๎าง และพิจารณาความดีความชอบประจ าปีของผู๎ปฏิบัติงาน  

ด้านพัสดุ  คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ได๎ก าชับให๎ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  รวมถึงกฎกระทรวงที่เก่ียวข๎องอยํางเครํงครัด  ทั้งนี้ เลขาธิการ ก.พ.ร. ได๎มอบอ านาจเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐให๎กับผู๎อ านวยการสถาบันฯ เป็นผู๎มีอ านาจให๎ความเห็นชอบในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง การแตํงตั้งกรรมการ การอนุมัติการจัดซื้อจัดจ๎างเฉพาะที่มีวงเงินไมํเกิน 5 ล๎านบาท              
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การลงนามในสัญญาหรือข๎อตกลง การบริหารสัญญา การรับพัสดุรวมถึงการด าเนินการอยํางใด ๆ เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดซื้อจัดจ๎างของสถาบันฯ ทุกกรณีจนเสร็จสิ้นกระบวนการ   

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

Promotion: IGP) มีสถานะเป็นองค์กรรูปแบบอื่นท่ีมิใชํสํวนราชการ ตามนัยของมาตรา 16  แหํงกฎหมายระเบียบ
บริหารราชการแผํนดิน พ.ศ. 2545 สถาบันฯ จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20 มกราคม 2547                     
มีลักษณะเป็นหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU) ในการก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพ่ือให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารงานให๎ผู๎มีอ านาจควบคุมวาง
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันขึ้นใช๎บังคับไว๎เป็นการเฉพาะโดยไมํต๎องปฏิบัติตามระเบียบ 
ข๎อบังคับ หรือค าสั่งของทางราชการที่ใช๎บังคับเป็นการทั่วไป  

 ระเบียบหลัก 4  เรื่องท่ีคล่องตัวกว่าระเบียบราชการ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยการบริหารงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550              

ข๎อ 14 ก าหนดไว๎วํา เพ่ือให๎เกิดความคลํองตัวในการบริหารงาน ให๎ผู๎มีอ านาจควบคุมวางระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษขึ้นบังคับไว๎เป็นการเฉพาะ โดยไมํต๎องปฏิบัติตามระเบียบ ข๎อบังคับ 
หรือค าสั่งของทางราชการที่ใช๎บังคับเป็นการทั่วไป เพ่ือไมํกํอให๎เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงได๎ก าหนดให๎มี
ระเบียบหลัก 4 ระเบียบ ดังนี้ 

1) ระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไป ได๎แกํ ระเบียบสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการด าเนินงานและการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2553                 
และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ประกอบด๎วย 2 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1  วัตถุประสงค์และอ านาจหน๎าที่ ของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. 

หมวด 2  การบริหารและการด าเนินการ โดยคณะกรรมการอ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  วําด๎วยการด าเนินงาน
และการบริหารทั่วไป พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ได๎ก าหนดให๎คณะกรรมการมีอ านาจหน๎าที่ ในการก าหนด
นโยบายและเปูาหมายการด าเนินการ การบริหารงาน และให๎ความเห็นชอบแผนการด าเนินงานของสถาบันฯ การ
อนุมัติแผนการลงทุน แผนการเงิน และงบประมาณของปีถัดไปของสถาบัน ควบคุมดูแลการด าเนินงานและ                    
การบริหารงานทั่วไปของสถาบันฯ ตลอดจนออกระเบียบ ข๎อบังคับ ประกาศ หรือข๎อก าหนดเกี่ยวกับสถาบันฯ            
ซึ่งกํอให๎เกิดความคลํองตัวด๎านการด าเนินงานและการบริหารงานทั่วไปมากกวําระเบียบราชการ  

2) ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ ได๎แกํ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งสถาบันฯ ได๎ปฏิบัติตามที่กรมบัญชีกลางได๎ตอบข๎อหารือ            
(ตามหนังสือที่ กค(กวจ) 0405.2/16154 ลงวันที่ 10 เมษายน 2562) ความวํา “สถาบันฯ จะต๎องด าเนินการจัดซื้อ
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จัดจ๎างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างฯ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกมาตามความ                    
ในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างฯ” 

3) ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารงานบุคคล          
พ.ศ. 2553และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม ประกอบด๎วย 7 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 โครงสร๎างและต าแหนํง 
หมวด 2 การสรรหา การบรรจุ และการแตํงตั้ง 
หมวด 3 วินัยและการรักษาวินัย 
หมวด 4 การร๎องทุกข์และการอุทธรณ์ 
หมวด 5 การออกจากงาน  
หมวด 6 วัน เวลาท างาน วันหยุดงาน และการลา 
หมวด 7 การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่นแกํผู๎ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารงาน
บุคคล พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ได๎มีการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์แกํผู๎ปฏิบัติงาน ได๎แกํ                  
สิทธิการรักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ การเลื่อนเงินเดือน เงินรางวัลประจ าปี การลาพักผํอนประจ าปี           
ซึ่งจะไมํต่ ากวําเกณฑ์ท่ีกฎหมายคุ๎มครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคมก าหนด  

4) ระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและการประเมินผลการด าเนินงาน  ได๎แกํ ระเบียบสถาบันสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล               
พ.ศ. 2553และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ประกอบด๎วย 6 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 เงินรายได๎และเงินทุนสะสม 
หมวด 2 การรับเงินและการเก็บรักษาเงิน 
หมวด 3 การจํายเงิน 
หมวด 4 การงบประมาณ 
หมวด 5 การบัญชี 
หมวด 6 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล 

ทั้งนี้ ระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วําด๎วยการบริหารการเงิน 
การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553 และที่แก๎ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให๎มีคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน๎าที่
ติดตามและประเมินผลงานของสถาบันและผู๎อ านวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และ
จะต๎องรายงานให๎คณะกรรมการทราบทุกหกเดือน รวมถึงผู๎ตรวจสอบภายในที่คณะกรรมการ แตํงตั้งท าหน๎าที่
ตรวจสอบภายใน เกี่ ยวกับการ เงิ น  บัญชี  และการ พัสดุ ของสถาบัน  และรายงานคณะกรรมการ                             
ผํานคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ สถาบันจะต๎องจัดสํงงบดุล งบการเงิน และบัญชีท าการสํงให๎ส านักงานตรวจเงิน
แผํนดินภายในเก๎าสิบวันนับแตํวันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพ่ือท าการสอบบัญชีตามกฎหมาย 
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การเผยแพร่ผลงาน 
 

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

1) ข๎อมูลเกี่ยวกับสถาบัน 
2) บริการของสถาบัน 
3) กิจกรรมทั้งหมด 
4) ภาพกิจกรรมทั้งหมด 
5) โครงการฝึกอบรมตําง ๆ 
6) ขําว IGP 
7) ค๎นหาภายในเว็บ 
8)  ติดตํอสถาบันฯ 
9)  เว็บบอร์ด 
10)  ดาวน์โหลด 
11)  เว็บเมล์ 
12)  เมนูสมาชิก 
13)  สถิติของเว็บไซต์  
14)  ปฏิทินกิจกรรม 
15)  เว็บที่เก่ียวข๎อง 
16)  ฐานข๎อมูลหนํวยงานภาครัฐ 
17)  ขําวสาร/ประชาสัมพันธ์ 

 

5.5 บุคลากรสถาบันฯ 
สถาบันฯ แบํงการด าเนินงานออกเป็น 3 งาน ได๎แกํ   งานบริหารโครงการ งานบริหารส านักงานงาน

พัฒนาการเรียนรู๎และ การตรวจสอบภายใน โดยมีผู๎บริหาร 1 คน ผู๎ปฏิบัติงานประจ า จ านวน 17 คน และลูกจ๎างเหมา 
จ านวน 18 คน รวม 36 คน 

ผู๎ปฏิบัติงานประจ าของสถาบันฯ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 10 คน วุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จ านวน 7 คน สํวนใหญํจบการศึกษาด๎านการบริหาร สาขาบัญชี รัฐศาสตร์ ซึ่งบุคลากร สํวนใหญํ              
มีความรู๎ ความสามารถ มีความตั้งใจในการท างาน มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและ
ประสานงานกับหนํวยงานอื่นได๎ทุกระดับ รวมถึงมีความสามารถในงานบริหารโครงการและงานบริการทางวิชาการ 
ซึ่งสามารถจ าแนกตามฝุายงาน ได๎ดังนี้ 
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ที ่ ฝ่าย ผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้า 
ส่วนงาน 

เจ้าหน้าที ่ อื่นๆ รวม 

 ผู้บริหาร 1 - -   1 
1 ฝุาย นปร.  1  2 6* 9 
2 ฝุายโครงการส านักงาน ก.พ.ร.  1  4** 3* 8 
3 ฝุายโครงการอื่น  1  1** 2* 4 

4 
ฝุายส านักงาน และ 

สํวนงานท่ีสถาบันด าเนินการเอง 
 1*** 6*** 1 7* 15 

5 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการเรียนรู ๎  - -  - - 
6 ตรวจสอบภายใน  - - 1 - 1 

           

   ตารางท่ี 16 แสดงอัตราบุคลากรของสถาบันฯ จ าแนกตามระดับต าแหนํง 
 

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

                *** ผู๎ปฏิบัติงานสถาบันฯ ที่ได๎รับมอบหมาย (รักษาการ) 

อัตราการลาออกของผู๎ปฏิบัติงานประจ าของสถาบันฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 2 คน            
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณมีจ านวนผู๎ลาออกลดลงกวําปีทีผ่ํานมา 

ผลตอบแทนของผู๎ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประกอบด๎วย เงินเดือน จ านวนรวม 
8,473,398.87 บาท เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  346,676.55  บาท คําตรวจสุขภาพ 28,000 บาท เงินประกัน
สุขภาพ จ านวนรวม 203,893.97 บาท เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ านวนรวม  155 ,635.00 บาท                    
คําเดินทาง จ านวนรวม 207,186.67 บาท และคําใช๎จํายบุคลากรอ่ืน (เครื่องแตํงกาย) จ านวนรวม 51,000.00 
บาท  

เงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อยูํระหวํางการพิจารณา ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ 
ได๎จํายเงินรางวัลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ พิจารณาให๎ความ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการอ านวยการเห็น                                    
ชอบในการประชุม ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 และครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดย
สถาบันฯ ได๎จํายเงินรางวัลให๎แกํผู๎อ านวยการสถาบันฯ หัวหน๎าฝุายและผู๎ปฏิบัติงาน เป็นเงินจ านวน  2,945,298.58 บาท 

การพัฒนาบุคลากรของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ส านักงาน ก.พ.ร. 
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.   ได๎ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ            

ของบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือน าไปสูํการพัฒนาองค์กรอยํางยั่งยืน               
โดยค านึงถึงบุคลากร เป็นหลักกํอนก าหนดหลักสูตรและโครงการตําง  ๆ ทั้งนี้ คณะกรรมการอ านวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  ได๎มีการ
จัดโครงสร๎างการบริหารงานปัจจุบันและอัตราก าลังผู๎ปฏิบัติงานประจ า ณ ปัจจุบัน จ านวน 17 ต าแหนํง  ดังนี้   
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1. ฝ่ายโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (ฝ่าย นปร.)   
อัตราก าลัง 3 ต าแหนํง ประกอบด๎วย  

 หัวหน๎าฝุาย      อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง 

 เจ๎าหน๎าที่      อัตราก าลัง 2 ต าแหนํง 

2. ฝ่ายโครงการส านักงาน ก.พ.ร. อัตราก าลัง 5 ต าแหนํง ประกอบด๎วย 

 หัวหน๎าฝุาย      อัตราก าลัง 1 ต าแหนํง 

 เจ๎าหน๎าที่      อัตราก าลัง 4 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 าหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ที่สอดคล๎องกับการด าเนินงานของสถาบันฯ และเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันฯ ให๎สัมฤทธิ์ผลด๎วยแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาด้านความรู้   มุํงเน๎นการพัฒนาความรู๎ในสายงาน    
ของตนเอง อาทิเชํน ความรู๎พ้ืนฐานด๎านกฎ ระเบียบ ภารกิจของสถาบันฯ และการพัฒนาความรู๎ทางวิชาการ                
ที่สามารถน ามาปรับใช๎ได๎จริง การประชุมสัมมนาหลักสูตรตําง ๆ ที่องค์กรภายนอกจัดท าให๎ได๎รับความรู๎ใหมํ ๆ 
เป็นประโยชน์ตํอการปฏิบัติงาน เพ่ือกระตุ๎นและสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาตนเอง เชํน การอบรมเชิงบรรยาย            
การอบรมเชิงปฏิบัติ การศึกษาดูงาน เป็นต๎น  

2) ส่ง เสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาด้านทักษะ มุํ ง เน๎นการพัฒนาด๎านหน๎าที่                      
การปฏิบัติงานของแตํละต าแหนํงงาน และพัฒนาความรู๎ด๎านเทคนิคตําง ๆ เพ่ือให๎เกิดแนวความคิดใหมํเกิดความ
สร๎างสรรค์ กํอให๎เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงงานให๎ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ จากทรัพยากร  ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันฯ เชํน การอบรมเชิงปฏิบัติ เพ่ือให๎เกิดความเข๎าใจในเทคนิคการน าไปใช๎  ทั้งยังชํวยให๎เกิดความ
ช านาญในงานมากยิ่งขึ้น 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาด้านคุณลักษณะ  มุํงเน๎นให๎มีการพัฒนาด๎านจิตใจ 
น าไปสูํการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม และการพัฒนาการท างานรํวมกับ  ผู๎อ่ืน (ทีมงาน) เพ่ือให๎เกิดการท างาน
แบบมีสํวนรํวม และสามารถอยูํรํวมกันได๎อยํางมีความสุข ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติได๎บรรลุตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว๎ และสามารถชํวยให๎ผู๎บังคับบัญชาเข๎าถึงผู๎ใต๎บังคับบัญชาดียิ่งขึ้น ดังนั้น  หลายองค์กรจึงมีการ
พัฒนาทางด๎านจิตใจ เพ่ือให๎เข๎าถึงจิตใจของบุคลากรในองค์กร ซึ่งควรพัฒนาทักษะในเรื่องตําง ๆ  

ดังนั้น การสํงเสริมให๎บุคลากรได๎มีบทบาทในการพัฒนาตนเอง เป็นการพัฒนาบุคลากรตามเปูาหมาย
ที่สถาบันฯ ได๎ก าหนดไว๎ โดยเน๎นการจัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให๎เกิดการเรียนรู๎ที่สมดุล ทั้งการพัฒนาความรู๎ 
ทักษะ และคุณลักษณะ ในการปฏิบัติงานรูปแบบตําง ๆ  เชํน การถํายทอด  การแนะน าการฝึกอบรมเชิงบรรยาย 
การอบรมเชิงปฏิบัติ  การประชุมและสัมมนา การศึกษาดูงาน โดยการสร๎างกระบวนการเรียนรู๎ให๎กับบุคลากร ดังนี้ 

(1) คู่มือเบื้องต้น  แนะน าระเบียบสถาบันฯ ข๎อควรปฏิบัติ ความเป็นมาของสถาบันฯ ยุทธศาสตร์ใน
เบื้องต๎น เป็นคูํมือ พร๎อมระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ทั้งหมดที่ใช๎ใน
ปัจจุบัน เพ่ือเป็นเครื่องมือแรกในการพัฒนาเรียนรู๎  

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

(3) ผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลากรสามารถเรียนรู๎ได๎จากบุคคลในสายงาน/ฝุาย/
สถาบันเดียวกัน เพื่อให๎สามารถน าความรู๎จากการปฏิบัติจริง จากการฝึกฝน และจากประสบการณ์ที่แอบแฝงอยูํใน
ตัวบุคคลมาใช๎ให๎เป็นประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนางาน   มิได๎จ ากัดเฉพาะการจัดอบรมเทํานั้น 
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เป็นการแบํงปันความรู๎ (Knowledge Sharing) การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ การจัดการความรู๎ (Knowledge Management)   
(4) แผนพัฒนาบุคลากร  สถาบันฯ ได๎ก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร และจัดสรรงบประมาณ              

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากรอยํางเหมาะสม   เชํน การจัดอบรมในองค์กร ( In - house Training) 
หรือ การสํงไปอบรมหนํวยงานภายนอกที ่จ ัดอบรมความสามารถเฉพาะด๎าน (Public Training) และ
ก าหนดให๎มีการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบตําง  ๆ ให๎เป็นไปตามแผนการพัฒนา
บุคลากรประจ าปีงบประมาณนั้น ๆ เพื่อรับทราบข๎อบกพรํองและน ามาปรับปรุงการพัฒนาบุคลากรที่
เหมาะสมในโอกาสตํอไปซึ่งการพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหวํางวันที่ 1 ตุลาคม 
2561 – 30 กันยายน 2562)  ได๎เริ่มจากการส ารวจระดับความรู๎ ความเข๎าใจ ของผู๎ปฏิบัติงานเพ่ือให๎เกิดการ
พัฒนาอยํางแท๎จริงใน 3 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านความรู๎ ด๎านทักษะ ด๎านคุณลักษณะ ดังนี้ 

 

1. การพัฒนาด้านความรู้  
เกี่ยวกับการน านวัตกรรมมาปรับใช๎ในองค์กร 

- หลักสูตร “การน านวัตกรรมดิจิทัลมาใช๎กับการบริหารจัดการภาครัฐ ”(Digital 
Transformation และ Enterprise Blueprint) 

- หลักสูตรเสริมสร๎างความคิดและนวัตกรรมอยํางสร๎างสรรค์ (Design Thinking) เพ่ือรองรับ           
การเปลี่ยนแปลงจากกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มีผลกระทบตํอการ
ด าเนินงานของสถาบันฯ 

- หลักสูตรการจัดการองค์ความรู๎ขององค์กรเพ่ือการพัฒนาสูํองค์กร 4.0 (Knowledge 
Management IGP 4.0)    

2. การพัฒนาด้านทักษะ  
เกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาการน าเสนอ 

-  หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการน าเสนอผลงานด๎วยสื่อดิจิทัลอยํางมืออาชีพ 
(Professional Digital Media Editing Techniques)   

3. การพัฒนาด้านคุณลักษณะ  
เกี่ยวกับการท างานรํวมกันเป็นทีม (คิดวิเคราะห์ แผนงานของตนเอง) 

- โครงการสัมมนาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง สืบสานศาสตร์พระราช “รักษ์น้ า                
รักแผํนดิน” 
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(6) การควบคุมภายใน  
   

 

สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎ตระหนักถึงความส าคัญและ
สํง เสริมให๎ เกิดระบบการก ากับดูแลกิจการที่ ดี 
(Governance) ประกอบด๎วย การควบคุมภายใน 
(Internal Control) การบริหารความเสี่ ยง  (Risk 
Management) และการถือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
(Compliance) โดยได๎จัดท าและสํงหนังสือรับรอง
ก า ร จั ด ว า ง ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ใ ห๎ กั บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผํนดิน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 
2558 ซึ่งสถาบันฯ ได๎น ามาใช๎เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานจวบจนปัจจุบัน โดยมุํงหวังให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด๎านประสิทธิผล
และประสิทธิภาพการด า เนินงาน และการใช๎
ทรัพยากร รวมถึง การรักษาทรัพย์สิน การปูองกัน
หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล    
การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ด๎านความเชื่อถือได๎ของ
รายงานทางการเงิน และด๎านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข๎อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย 
ตลอดจนการปฏิบัติงานตามระเบียบของฝุายบริหาร  

นอกจากนั้น สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ยังได๎ก าหนดนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ และข๎อบังคับตําง ๆ เพ่ือให๎การ
ปฏิบัติงานในแตํละด๎านเป็นไปตามมาตรฐานการ
ควบคุมภายในของสถาบันฯ โดยเฉพาะด๎านการ
จัดการ สถาบันฯ มีการจัดโครงสร๎างและระบบการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม กับภารกิจ รวมถึงอ านาจ
หน๎าที่ของหนํวยงาน โดยมีการมอบหมายงานและ
แบํงแยกหน๎าที่ความรับผิดชอบ มีระบบบัญชีพัสดุ
และทรัพย์สินแยกตํางหากจากหนํวยงานเจ๎าสังกัด 
รวมถึงใช๎ระบบบัญชีเกณฑ์คงค๎าง (Accrual Basis) 
ตามหลักสากล และปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่

รับรองทั่วไป ภายใต๎ระเบียบ ข๎อบังคับของทาง
ราชการและตามสถาบันฯ ก าหนด รวมทั้งมีการจัดท า
รายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด๎วยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน ทางการเงินทุก
สิ้นรอบระยะเวลาด าเนินการโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการอ านวยการสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. จะมีการก ากับดูแลผํานทางรายงานผลตําง ๆ   

ทั้งนี้  สถาบันฯ ได๎จัดวางระบบการควบคุม
ภายในภายใต๎หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง วําด๎วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส า ห รั บหนํ ว ย ง านของ รั ฐ  พ . ศ .  2 561  ต าม
พระราชบัญญั ติ วิ นั ย กา ร เ งิ นกา รคลั ง ของรั ฐ                  
พ.ศ. 2561 หมวด 4  การบัญชี การรายงาน และการ
ตรวจสอบ มาตรา 39 ก าหนดให๎หนํวยงานของรัฐจัด
ให๎มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให๎ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด 
โดยก าหนดให๎องค์กรมีการควบคุมภายในภายใต๎
องค์ประกอบ ดังนี้  

(1) สภาพแวดล๎อมการควบคุม (Control 
Environment) 

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

and Communication) 
(5) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring 

Activities) 
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การประเมินผลการควบคุมภายในของสถาบัน
สํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร. สถาบันฯ ได๎แตํงตั้งคณะท างานจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน ตามค าสั่ง สถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร .                    
ที่ 14/2558 โดยมีผู๎ตรวจสอบภายในของสถาบันฯ 
ท าหน๎าที่ เป็นที่ปรึกษาคณะท างานจัดวางระบบ
ควบคุมภายในมีอ านาจหน๎าที่ติดตามการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในจากทุกฝุายงาน และการน า
ระบบควบคุมภายในที่ ก าหนดไปปฏิบัติ ให๎ เกิด
ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ เพ่ือให๎บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในข๎างต๎น  

ทั้งนี้ ผลการประเมินการควบคุมภายในของ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ ดี                    
ส านักงาน ก.พ.ร. ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 
2562 พบวํา เป็นไปตามระเบียบและวิธีการควบคุม
ภายใน ที่ก าหนดไว๎ ซึ่งมีความเพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามต๎องการ โดยในปีที่ผํานมาสถาบันฯ 
ได๎มีการปรับปรุงระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศ             
ตําง ๆ ของสถาบันสํ ง เสริมการบริหารกิจการ

บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ให๎มีความเหมาะสม
และทันสมัย ตลอดจนปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน โดย
พิจารณาให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ๎างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังวําด๎วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ 
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหนํวยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561        

อยํางไรก็ตามการควบคุมภายในของสถาบันฯ 
ยังคงมีจุดอํอนที่จะต๎องปรับปรุงและพัฒนาตํอไป 
ได๎แกํ การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจแกํผู๎ปฏิบัติงาน
สถาบันฯ ในเรื่องขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานให๎เป็นไป
ตาม กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับ และประกาศตําง ๆ ที่มี
การปรับปรุงแก๎ไข นอกจากนี้สถาบันฯ ควรจัดให๎มี
การประชุมหารือเพ่ือประเมินความเสี่ยง และก าหนด
ระบบการควบคุมภายในรํวมกัน โดยฝุายบริหารควร
ท าหน๎าที่สอบทานเป็นระยะ อันจะเป็นการชํวยให๎ 
การบริหารจัดการของสถาบันฯ เป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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(7) ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   
 

ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
งบการเงิน  
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 1 - 25) 

 สรุปรายงานการสอบบัญชี  
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. ได๎รับทราบผลการตรวจสอบ                     

รายงานการเงินของสถาบันฯ จากส านักงานการตรวจเงินแผํนดิน ตามหนังสือที่ ตผ 0027/2268 ลงวันที่             
28 กันยายน 2561  เรื่อง การตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 และตามหนังสือที่ 
ตผ 0027/2901 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2561 โดยมีรายงานของผู๎สอบบัญชี สรุปดังนี้  

- 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 - 3) 
- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

“ส านักงานการตรวจเงินแผํนดินได๎ตรวจสอบรายงานการเงินของสถาบันสํงเสริม
การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. (สถาบัน) ซึ่งประกอบด๎วยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน และงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/สํวนทุน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ส านักงานการตรวจเงินแผํนดินเห็นวํา งบการเงินข๎างต๎นนี้แสดงฐานะการเงินของ
สถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. วันที่ 30 กันยายน 2561 
และผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต๎องตามท่ีควรในสาระส าคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด”  

(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก 4 - 6) 
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ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังไมํมีรายงานการสอบบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เนื่องจากอยูํระหวํางรอ
การสอบบัญชีตามกฎหมายจากส านักงานการตรวจเงินแผํนดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วย
การตรวจเงินแผํนดิน พ.ศ. 2561 และตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน 
ก.พ.ร.วําด๎วยการบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
 

 ตารางสรุปงบการเงิน 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 

 หน่วย : บาท 
 2562 2561 2560 
สินทรัพย ์
    สินทรัพย์หมุนเวียน 
        เงินสดและรายการเทียบเทาํเงินสด 
        เงินลงทุนระยะสั้น 
        ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 
        รายได๎ค๎างรับ 
        วัสดุคงเหลือ 
        สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
        รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
        อาคาร และอุปกรณ ์
        สินทรัพย์ไมํมตีัวตน 
        รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
รวมสินทรัพย ์
หนี้สิน 
    หนี้สินหมนุเวียน 
        เจ๎าหนี้การค๎า 
        คําใช๎จํายค๎างจําย 
        รายไดร๎ับลํวงหน๎า 
        เงินรับฝากระยะสั้น 
        หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
        รวมหนี้สินหมนุเวียน 
รวมหนี้สิน 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทนุ 
 
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทนุ 
   ทุน 
    รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม 
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
 

 
 

79,181,536.84 
65,500,000.00 
1,775,482.00 

11,303,164.33 
283,114.22 

4,716,007.33 
162,759,304.72 

 
1,424,035.54 

5,114.29 
1,429,149.83 

164,188,454.55 
 
 

26,098,656.47 
14,784,212.67 
3,040,000.00 
1,135,266.50 

114,690.95 
45,172,826.59 
45,172,826.59 

119,015,627.96 
 
 
- 

119,015,627.96 
119,015,627.96 

 
 

61,022,550.70 
65,500,000.00 
2,897,215.00 

26,091,732.50 
365,621.24 

4,329,240.07 
162,206,359.51 

 
1,708,835.47 

6,397.39 
1,715,232.86 

161,921,592.37 
 
 

23,377,856.74 
19,757,102.08 
5,545,799.50 
1,325,163.00 

251,048.51 
50,256,969.83 
50,256,969.83 

111,664,622.54 
 
 
- 

111,664,622.54 
111,664,622.54 

 
 

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 
 

1,156,798.48 
2.00 

1,156,800.48 
158,983,728.37 

 
 

14,616,919.81 
47,518,884.04 
20,223,521.25 
1,227,695.39 

142,588.41 
85,729,608.90 
85,729,608.90 
73,254,119.47 

 
 
- 

73,254,119.47 
73,254,119.47 

 

ตารางท่ี 17 งบแสดงฐานะการเงิน 
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งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 
 หน่วย : บาท 
 2562 2561 2560 
รายได้จากการด าเนินงาน 
        รายได๎จากการให๎บริการ 
        รายได๎ดอกเบี้ย 
        รายได๎อื่น 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน 
 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
    ต๎นทุนการให๎บริการ 
    คําใช๎จํายบุคลากร 
    คําใช๎สอย 
    คําวัสดุ 
    คําสาธารณูปโภค 
    คําเสื่อมราคาและคาํตัดจ าหนําย 
    คําใช๎จํายโครงการตามมติคณะกรรมการอ านวยการ 
    คําใช๎จํายอื่น 
รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธ ิ

 
192,388,083.50 

1,462,604.20 
12,442.69 

193,863,130.39 
 
 

164,933,506.31 
13,125,126.06 
3,876,997.80 

181,688.29 
89,395.91 

525,125.55 
3,774,043.97 

6,241.08 
186,512,124.97 

 
7,351,005.42 

 
223,793,193.75 

1,462,842.49 
291,449.34 

225,547,485.58 
 
 

161,644,353.37 
13,441,232.73 
3,664,156.53 

195,537.03 
73,253.75 

484,629.95 
7,630,825.00 

2,994.15 
187,136,982.51 

 
38,410,503.07 

 
167,135,396.75 

971,712.24 
375,300.75 

168,482,409.74 
 
 

145,007,815.23 
11,872,672.74 
3,636,333.87 

149,817.03 
84,686.04 

359,671.38 
83,294.00 

- 
161,194,290.29 

 
7,288,119.45 

 

ตารางท่ี 18 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
 อัตราสํวนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราสํวนสภาพคลํอง 

สินทรัพย์หมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน :  
- ปี 2562 ค านวณดังนี้ 162,759,304.72 / 45,172,826.59 = 3.60 
- ปี 2561 ค านวณดังนี้ 160,206,359.51 / 50,256,969.83 = 3.19 
- ปี 2560 ค านวณดังนี้ 157,826,927.89 / 85,729,608.90 = 1.84 
สถาบันฯ มีอัตราสํวนเงินทุนหมุนเวียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , พ.ศ. 2561 และ          

พ.ศ. 2560 เทํากับ 3.60 , 3.19 และ 1.84 ตามล าดับ แสดงให๎เห็นวําในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ              
มีสภาพคลํองเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากอัตราสํวนดังกลําวแสดง
ให๎เห็นวํา สินทรัพย์หมุนเวียนของสถาบันฯ ที่มีอยูํสามารถช าระหนี้สินหมุนเวียนของสถาบันฯ ที่ มีอยูํได๎ทั้ง
จ านวน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนสํวนใหญํอยูํในเงินสดและรายการ
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เทียบเทําเงินสด รองลงมาเป็นเงินลงทุนระยะสั้น รายได๎ค๎างรับ สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ลูกหนี้เงินยืมทดรอง   
และวัสดุคงเหลือ  

 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม 
รายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิ / สินทรัพย์รวม x 100 : 
- ปี 2562 ค านวณดังนี้ 7,351,005.42 / 164,188,454.55 x 100 = 4.48% 
- ปี 2561 ค านวณดังนี้ 38,410,503.07 / 161,921,592.37 x 100 = 23.72% 
- ปี 2560 ค านวณดังนี้ 7,288,119.45 / 158,983,728.37 x 100 = 4.58% 
 

  สถาบันฯ มีผลตอบแทนตํอสินทรัพย์รวม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 , พ.ศ. 2561 และ                  
พ.ศ. 2560 เทํากับ 4.48% , 23.72%  และ 4.58% ตามล าดับ โดยอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเป็น
อัตราสํวนที่แสดงให๎เห็นถึงสินทรัพย์รวมของสถาบันฯ ที่มีอยูํสามารถสร๎างผลตอบแทนของสินทรัพย์ในระดับใด          
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีผลตอบแทนตํอสินทรัพย์รวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนมาก ซึ่งสาเหตุที่อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมในปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 ลดลงจาก พ.ศ. 2561 เนื่องจากสถาบันฯ มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิลดลงจากปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2561 คํอนข๎างมาก คิดเป็นอัตราร๎อยละ 80.86 โดยสาเหตุที่สถาบันฯ มีรายได๎สูงกวําคําใช๎จํายสุทธิลดลง          
มีดังนี ้

1. สถาบันฯ มีรายได๎จากการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ ากวําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 คิดเป็นอัตราร๎อยละ 14.05 

2. สถาบันฯ มีคําใช๎จํายจากการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่ ากวําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เพียงอัตราร๎อยละ 0.33 เนื่องจาก โครงการบางโครงการที่สถาบันฯ รับรู๎รายได๎ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 แตํมีคําใช๎จํายการด าเนินงานเกิดขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แตํอยํางไรก็ดี ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 การด าเนินงานโครงการฝึกอบรมที่เป็นหลักสูตรที่สถาบันฯ ด าเนินการเองมียอดเพ่ิมขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันฯ ด าเนินการเองนั้น                
มีอัตราสํวนคําใช๎จํายจากการด าเนินงานโครงการเทียบกับรายได๎จากการด าเนินงานโครงการน๎อยกวํา                 
การด าเนินงานโครงการที่สถาบันฯ ได๎รับการวําจ๎างจากหนํวยงาน 

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน 
สถาบันฯ มีการแก๎ไขหลักเกณฑ์การรับรู๎รายได๎และคําใช๎จําย ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตามที่สถาบันฯ ได๎รับหนังสือจากกรมบัญชีกลาง เรื่อง ตอบข๎อหารือหลักการรับรู๎รายได๎ และคําใช๎จําย ที่ 
กค 0423.2/31072 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 5/2554            
วันที่ 6 ตุลาคม 2554 และมีมติให๎ความเห็นชอบในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯครั้งที
6/2554  วันที่ 15 ธันวาคม 2554  ซึ่งรายงานของผู๎สอบบัญชี ได๎ให๎ข๎อสังเกตไว๎ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข๎อที่ 3.10 เพื่อให๎เป็นไปตามหลักความระมัดระวัง มีความคลํองตัว และให๎ผลการด าเนินงาน
ประจ าปีสะท๎อนต๎นทุนที่ครบถ๎วนและเหมาะสมยิ่งขึ้น มติคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 
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6 ตุลาคม 2554  ได๎เห็นชอบให๎มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู๎รายได๎และคําใช๎จํายบางประเภทในงบ
การเงินตั้งแตํงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นต๎นไป   

 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม 162.76 ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี              
ที่ผํานมา 2.55 ล๎านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 1.59 มีสาเหตุสํวนใหญํจากสินทรัพย์ประเภทเงินสด
และรายการเทียบเทําเงินสด มีอัตราสํวนเพ่ิมข้ึนร๎อยละ 29.76 รองลงมาเป็นประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นมี         
อัตราสํวนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 8.93 ทั้งนี้ ในสํวนของสินทรัพย์ไมํหมุนเวียนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 1.43 ล๎านบาท 
ลดลงจากปีกํอน 0.29 ล๎านบาท หรือลดลงคิดเป็นร๎อยละ 16.68 โดยสรุปแล๎ว สถาบันฯ มีสินทรัพย์รวม 164.19 
ล๎านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา 2.27 ล๎านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร๎อยละ 1.40 ดังที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ
การเงิน ตามภาคผนวก 7 

 

หนี้สินและส่วนของทุน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 45.17 ล๎านบาท โดยเป็นหนี้สินในประเภท

หนี้สินหมุนเวียน ซึ่งมียอดลดลงจากปีที่ผํานมา 5.08 ล๎านบาท หรือคิดเป็นร๎อยละ 10.12 และ มีล าดับการลดลง 
คือ รายการคําใช๎จํายค๎างจําย รายการรายได๎รับลํวงหน๎า เงินรับฝากระยะสั้น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น ทั้งนี้ เมื่อ
สินทรัพย์หักด๎วยรายการหนี้สินสถาบันฯ ท าให๎สถาบันฯ มีรายการสินทรัพย์สุทธิ/สํวนทุน ทั้งสิ้น 119.02 ล๎านบาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีที่ผํานมา 7.35 ล๎านบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 6.58 ดังที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน                
ตามภาคผนวก 8 

 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายได๎จากการให๎บริการทั้งจากโครงการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมาและโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยเป็นสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการแกํส านักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อยละ 60.78 
และรายได๎จากการให๎บริการแกํหนํวยงานอ่ืน ๆ คิดเป็นร๎อยละ 39.22 โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันฯ           
มีรายไดร๎วม 193,863,130.39 บาท ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่มีรายได๎จ านวน 225,547,485.58 
บาท หรือคิดเป็นลดลงร๎อยละ 14.05 โดยสัดสํวนรายได๎จากการให๎บริการส านักงาน ก.พ.ร. ลดลงร๎อยละ 34.12 
ในขณะที่สัดสํวนรายได๎ที่มาจากการให๎บริการหนํวยงานอ่ืนเพ่ิมขึ้นร๎อยละ 62.95   

รายได๎จากการให๎บริการทั้งโครงการที่ด าเนินการตํอเนื่องจากปีที่ผํานมา และโครงการที่ได๎ลงนามข๎อตกลง
การให๎บริการและการใช๎บริการหรือสัญญาและมีรายได๎จากการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 192,388,083.50 บาท โดยมีรายละเอียดรายได๎แตํละโครงการแบํงตามประเภท ดังนี้ 
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 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) 
ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง          รายรับ (บาท) 

 1 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํรุํนที่ 11 ส านักงาน ก.พ.ร.  2,388,500.00  
 2 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํรุํนที่ 12 ส านักงาน ก.พ.ร. 36,434,342.00  
 3 โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่นแปลงรุํนใหม ํรุํนที่ 13 ส านักงาน ก.พ.ร. 7,772,850.00  

 รวมรายรับโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ 46,595,692.00 
 

 โครงการฝึกอบรม 
ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 
1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษทัภิบาลส าหรับผู๎ประกอบการขนาด

กลางและขนาดยํอม 
บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดยํอม (บสย.) 
1,485,600.00 

2 
 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข๎อ "Smart ONED Meeting" สนง.คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

160,000.00 

3 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร "หลักสตูรนวตักรรม
เพื่อการพัฒนาองค์การ ส าหรับกองทัพเรือ" 

กองทัพเรือ 1,100,000.00 

4 โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็นนักยุทธศาสตร์ 4.0 
หลักสูตรที่  1 "การบริหารโครงการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ใน         
ยุค 4.0" 

กรมสํงเสรมิอุตสาหกรรม 520,000.00 

5 โครงการฝึกอบรม หลักสตูร "การเขียนหนังสือราชการอยําง               
มีประสิทธิภาพ" 

สนง.สํงเสริมการจัดการประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

299,250.00 

6 โครงการเสรมิสร๎างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ฝึกอบรม)         
จัดอบรมหลักสตูรการเขียนหนังสอืราชการอยํางมีประสิทธิภาพ 

สนง.สํงเสริมการจัดการประชุมและ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

500,000.00  
 

7 โครงการพัฒนาผู๎น าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาต ิ

748,500.00 

8 โครงการหลักสตูรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร 
ระดับสูง รุํนท่ี 6 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

13,090,000.00 

9 โครงการอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0 
ด๎วยนวัตกรรมดจิิทัล" รุํนที่ 2 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

1,168,500.00 

10 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํะบบราชการ 4.0 อยํางยั่งยืน 
ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนท่ี 1 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

1,262,500.00 

11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํะบบราชการ 4.0 อยํางยั่งยืน 
ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนท่ี 3 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

612,500.00 

12 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํะบบราชการ 4.0 อยํางยั่งยืน 
ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนท่ี 4 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

1,100,000.00 

13 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี           
ส าหรับบคุลากรองค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่น รุํน 1 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

3,560,000.00  
 

14 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี          
ส าหรับบคุลากรองค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่น รุํน 2 

สถาบันสํงเสรมิการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. 

4,568,700.00 

 รวมรายรับโครงการฝึกอบรม 14 โครงการ 30,175,550.00  
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 โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 
ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 

1 โครงการปรับบทบาทภารกิจหนํวยงานภาครัฐ ส านักงาน ก.พ.ร.  355,300.00 

2 โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐเพื่ออ านวยความ
สะดวกทางธุรกิจ 

ส านักงาน ก.พ.ร.  4,299,372.00  

3 โครงการยกระดับการเผยแพรํข๎อมูลคูํมือส าหรบัประชาชนใน
รูปแบบเชื่อมโยงงานบริการผาํนระบบสารสนเทศ ระยะที่ 2 

ส านักงาน ก.พ.ร.  2,144,587.50  

4 โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนติิบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) 

ส านักงาน ก.พ.ร. 5,652,790.00 

5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการขององค์การ
มหาชน 

ส านักงาน ก.พ.ร.  3,175,000.00  

6 โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการของสํวน
ราชการและจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงาน ก.พ.ร. 8,918,261.00  

7 โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 

ส านักงาน ก.พ.ร. 3,872,550.00  

8 โครงการพัฒนาระบบบรหิารจดัการของหนํวยงานภาครัฐสูํ
ระบบราชการ 4.0 

ส านักงาน ก.พ.ร. 1,958,990.00  

9 โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการหนํวยงานของ
รัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงาน ก.พ.ร.  5,343,360.00  

10 โครงการพัฒนาแนวทางการให๎บรกิารของภาครัฐเพื่อ
ประสิทธิภาพและความโปรํงใส 

ส านักงาน ก.พ.ร. 9,870,300.00  

11 โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํนติิบุคคล
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงาน ก.พ.ร. 13,822,820.00  

12 โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงาน ก.พ.ร. 6,476,000.00  

13 โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบบูรณา
การ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหารราชการใน
ภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด๎าน
การบริหารราชการแผํนดิน 

ส านักงาน ก.พ.ร. 1,546,270.00  

14 โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารงานภาครัฐ (OGP) ส านักงาน ก.พ.ร. 2,910,000.00  
15 โครงการจ๎างส ารวจข๎อมลู วิเคราะห์ข๎อมูลและสังเคราะห์ข๎อมูล

เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการด าเนินงานของ
หนํวยงานภาครัฐ (Integrity&Transparency Assessment : 
ITA)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม

การทุจริตแหํงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

388,000.00  
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ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 

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

องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการ
ทํองเที่ยวท่ียั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

 355,500.00  

17 โครงการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของสํวนราชการสังกัด
รัฐสภา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ 2561 

ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู๎แทนราษฎร 

1,968,111.00  

18 โครงการพัฒนาศักยภาพในการเช่ือมโยงระดับภูมภิาคและ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนนุการพัฒนาระดับ              
กลุํมจังหวัด 

ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

19,250,000.00 

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

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน 

1,492,500.00  

20 โครงการเสรมิสร๎างและพัฒนาศักยภาพ Coach ITA ของ
ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แหํงชาติ (ป.ป.ช.) 

สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม

การทุจริตแหํงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

995,000.00  

21 โครงการจดัจ๎างท่ีปรึกษาจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีกรม
อุตุนิยมวิทยา 

กรมอุตุนิยมวิทยา 3,771,500.00  

22 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการจากสถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันสารสนเทศ
ทรัพยากรน้ าและ

การเกษตร (องค์การ
มหาชน) 

 120,000.00  

23 โครงการวิจัยด๎านการบริหารจัดการภายใต๎แผนงานวิจัย       
ท๎าทายไทย "ถนนปลอดภยั" 

มหาวิทยาลยันเรศวร 1,984,000.00  

24 โครงการพัฒนาคณุภาพบริหารจัดการของ อพท. เพื่อยกระดับ
หนํวยงานสูํการเป็นระบบราชการ 4.0 ตามกรอบแนวทางการ
ประเมิน PMQA 4.0 

องค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการ

ทํองเที่ยวอยํางยั่งยืน 
(องค์การมหาชน) 

1,014,000.00  

25 โครงการจ๎างท่ีปรึกษาสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนากองทุน
พัฒนาไฟฟูาตามการประเมินทุนหมุนเวียน 

ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน 

299,250.00  

26 โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2562 กลุํมที ่1 

สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม

การทุจริตแหํงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

1,421,550.00  

27 โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 3 

สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม

การทุจริตแหํงชาติ 

3,186,000.00  



รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

82 

 
    

ที ่ โครงการ หน่วยงานผู้ว่าจ้าง รายรับ (บาท) 

(ป.ป.ช.) 
28 โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ

ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 4 

สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม

การทุจริตแหํงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

 

2,948,400.00 

29 โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 5 

สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม

การทุจริตแหํงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

1,618,500.00  

30 โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 6 

สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม

การทุจริตแหํงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

1,800,000.00  

31 โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนวํยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 7 

สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม

การทุจริตแหํงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

1,472,820.00  

32 โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสในการ
ด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 8 

สนง.คณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปราม

การทุจริตแหํงชาติ 
(ป.ป.ช.) 

1,186,110.00  

 รวมรายรับโครงการวิจัยและที่ปรึกษา 32 โครงการ 115,616,841.50 

 

โดยโครงการที่สถาบันฯ ได๎ลงนามข๎อตกลงการให๎บริการและการใช๎บริการหรือสัญญาและเริ่มด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจ านวนทั้งสิ้น 37 โครงการ แบํงเป็นการให๎บริการวิชาการและจัดอบรมโครงการพัฒนานัก
บริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ ให๎ส านักงาน ก.พ.ร. และโครงการอ่ืนของส านักงาน ก.พ.ร. คิดเป็นร๎อย 54.99 และ
ให๎บริการทางวิชาการกับหนํวยงานภายอ่ืน รวมทั้ง Public Course คิดเป็นร๎อยละ 45.01 
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การให้บริการทางวิชาการกับส านักงาน ก.พ.ร. 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง 
รายรับตาม

สัญญา 
- ฝ่าย นปร. 46,595,692 

1 
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ  
รุํนที่ 11 

1 ต.ค.61 - 30 เม.ย.62 
ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
2,388,500 

2 
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ  
รุํนที่ 12 

1 ต.ค.61 - 31 ต.ค.62 
ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
36,434,342 

3 
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ  
รุํนที่ 13 

1 ต.ค.61 - 31 ต.ค.62 
ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
7,772,850 

                                      - ฝ่ายโครงการอื่นๆ ของส านักงาน ก.พ.ร.    57,893,551 

1 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
องค์การมหาชน 

25 ต.ค. 61 - 13 ก.ย. 62 
ส านักงาน  
    ก.พ.ร. 

3,175,000 

2 
โครงการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
สํวนราชการและจั งหวัด ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2562 

9 พ.ย. 61 - ก.ย. 62 
ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
8,918,261 

3 
โครงการยกระดับการพัฒนาการให๎บริการภาครัฐแกํ
นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central 
Biz Box) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

19 ธ.ค. 61 - 16 ส.ค.62 
ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
13,822,820 

4 

โครงการสํงเสริมการพัฒนาระบบการให๎บริการ
หนํวยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ านวย
ความสะดวก ในการประกอบธุ ร กิ จ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

29 พ.ย. 61 - 14 ก.ย. 62 
ส านักงาน 

ก.พ.ร. 
5,343,360 

5 
โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

20 ธ.ค. 61 - 13 ก.ย. 62 
ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
6,476,000 

6 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหนํวยงาน
ภาครัฐสูํระบบราชการ 4.0 

23 พ.ย. 61 - 10 ก.ย. 62 
ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
1,958,990 

7 
โครงการยกระดับการให๎บริการภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

15 พ.ย. 61 - 20 ก.ย. 62 
ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
3,872,550 
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8 
โครงการพัฒนาแนวทางการให๎บริการของภาครัฐเพื่อ
ประสิทธิภาพและความโปรํงใส 

4 ธ.ค. 61 - 16 ก.ย. 62 
ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
9,870,300 

9 

โครงการพัฒนาระบบการบริหารราชการเชิงพื้นที่แบบ
บูรณาการ กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาระบบการบริหาร
ราชการในภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปประเทศด๎านการบริหารราชการแผํนดิน 

22 ม.ค. 62 - 28 มิ.ย. 62 
ขยายเวลาเป็นสิ้นสุด 

16 ส.ค. 62 

ส านักงาน  
ก.พ.ร. 

1,546,270 

10 
โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการบริหารงาน
ภาครัฐ (OGP) 

4 มิ.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 
ส านักงาน  

ก.พ.ร. 
2,910,000 

รวมงบประมาณโครงการการให้บริการทางวิชาการกับส านักงาน ก.พ.ร. 104,489,243 

 

การให้บริการทางวิชาการกับหน่วยงานอ่ืน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตามสัญญา 

- ศูนย์ที่ปรึกษา วิจัยและฝึกอบรม  

1 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร บรรษัทภิบาลส าหรับ
ผู๎ประกอบการขนาดกลางและขนาดยํอม 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 

บรรษัทประกัน
สินเช่ือ

อุตสาหกรรม
ขนาดยํอม 

(บสย.) 

516,800 
 

2 
โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการของ อพท. 
เพื่อยกระดับหนํวยงานสูํการเป็นระบบราชการ 4.0 
ตามกรอบแนวทางการประเมิน PMQA 4.0 

210 วัน 
19 มี.ค. - 15 ต.ค. 62 

องค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพื่อการ
ทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน (องค์การ

มหาชน) 

1,690,000 

3 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
"หลักสูตรนวัตกรรมเพื่ อการพัฒนาองค์การ         
ส าหรับกองทัพเรือ" 

9 วัน 
(28 พ.ย. - 21 ธ.ค. 61) 

กองทัพเรือ 1,100,000 

4 
โครงการวิจัยด๎านการบริหารจัดการภายใต๎แผน
งานวิจัยท๎าทายไทย "ถนนปลอดภัย" 

12 เดือน 
30 ม.ค. 62 - 29 ม.ค. 63 

มหาวิทยาลยั
นเรศวร 

2,480,000 

5 
โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร๎อมสูํการเป็น
นักยุทธศาสตร์ 4.0 หลักสูตรที่  1 "การบริหาร
โครงการเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ในยุค 4.0" 

14-17 ม.ค. 62 
กรมสํงเสรมิ
อุตสาหกรรม 

520,000 

6 
โครงการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการจาก
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

180 วัน 
28 ก.พ. 62 - 27 ส.ค. 62 

สถาบัน
สารสนเทศ

ทรัพยากรน้ า
120,000 
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และการเกษตร 
(องค์การ
มหาชน) 

7 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเขียนหนังสือ
ราชการอยํางมีประสิทธิภาพ" 

7 - 8 ม.ค. 62 

ส านักงาน
สํงเสริมการ

จัดการประชุม
และนิทรรศการ 

(องค์การ
มหาชน) 

299,250 

8 
โครงการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
(ฝึกอบรม) จัดอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือ
ราชการอยํางมีประสิทธิภาพ 

12 - 13 ก.พ. 62 

ส านักงาน
สํงเสริมการ

จัดการประชุม
และนิทรรศการ 

(องค์การ
มหาชน) 

500,000 

9 
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 1 

150 วัน 
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ 

(ป.ป.ช.) 

4,738,500 

10 
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 3 

150 วัน 
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ 

(ป.ป.ช.) 

10,620,000 

11 
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 4 

150 วัน 
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ 

(ป.ป.ช.) 

9,828,000 

12 
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 5 

150 วัน 
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 

 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ 

(ป.ป.ช.) 
 

5,395,000 
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13 
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 6 

150 วัน 
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ 

(ป.ป.ช.) 

6,000,000 

14 
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 7 

150 วัน 
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ 

(ป.ป.ช.) 

4,909,400 

15 
โครงการจ๎างประเมินคุณธรรมและความโปรํงใสใน
การด าเนินงานของหนํวยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุํมที่ 8 

150 วัน 
22 ก.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ปูองกันและ

ปราบปรามการ
ทุจริตแหํงชาติ 

(ป.ป.ช.) 

3,953,700 

16 
โ ค ร งกา รจ๎ า งที่ ป รึ กษาสนั บสนุ นก ารจั ดท า
แผนพัฒนากองทุนพัฒนาไฟฟูาตามการประเมินทุน
หมุนเวียน 

6 เดือน 
16 ก.ค. 62 - 15 ม.ค. 63 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
ก ากับกิจการ

พลังงาน 

1,995,000 

17 
โครงการพัฒนาผู๎น าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล 

180 วัน 
21 ส.ค. 62 - 2 ก.พ. 63 

ส านักงาน
คณะกรรมการ

ดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาต ิ

4,990,000 

18 
โครงการจัดท าสมรรถนะ (Competency) ของ
เจ๎าหน๎าท่ี อพท. 

3 ก.ย. 62 - 31 ธ.ค. 62 

องค์การบริหาร
การพัฒนาพ้ืนท่ี
พิเศษเพื่อการ
ทํองเที่ยวอยําง
ยั่งยืน (องค์การ

มหาชน) 

500,000 

รวมงบประมาณโครงการของหน่วยงานอื่น 60,155,650 
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การให้บริการด้านการฝึกอบรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ที ่ ฝ่าย / โครงการ ระยะเวลา ผู้ว่าจ้าง รายรับตาม
สัญญา 

1 โครงการหลักสตูรการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  
เพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยืน ส าหรับนักบริหาร 
ระดับสูง รุํนท่ี 6 

ต.ค. 61 - ก.ย. 62 Public Course 13,090,000 

2 โครงการอบรมหลักสูตร "พลิกบทบาทภาครัฐสูํระบบ
ราชการ 4.0 ด๎วยนวัตกรรมดจิิทัล" รุํนที่ 2 

29 - 31 ม.ค. 62 Public Course 1,168,500 

3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส าหรับบุคลากรองคก์รปกครองสํวน
ท๎องถิ่น รุํนที่ 1 

20 - 22 ก.พ. 62 
(อบรมในประเทศ) 
และ 1 - 6 ส.ค. 62 

(ดูงาน ตปท.) 

Public Course 3,560,000 

4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดี ส าหรับบุคลากรองคก์รปกครองสํวน
ท๎องถิ่น รุํนที่ 2 

10 - 12 ก.ค. 62 
(อบรมในประเทศ) 
และ 1 - 6 ส.ค. 62 

(ดูงาน ตปท.) 

Public Course 4,568,700 

5 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํะบบราชการ 4.0 
อยํางยั่งยืน ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนท่ี 1 

4 วัน 
25 - 28 ก.พ. 62 

Public Course 1,262,500 

6 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํะบบราชการ 4.0 
อยํางยั่งยืน ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนท่ี 3 

4 วัน 
23 - 26 เม.ย. 62 

Public Course 612,500 

7 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ก๎าวสูรํะบบราชการ 4.0 
อยํางยั่งยืน ตามเกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 4.0 (ภาพรวม)" รุํนท่ี 4 

4 วัน 
21 - 24 พ.ค. 62 

Public Course 1,100,000 

รวมงบประมาณด้านการฝึกอบรม 25,362,200 

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

รายงานงบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันฯ อยูํระหวํางรอการสอบบัญชี         
ตามกฎหมายจากส านักงานการตรวจเงินแผํนดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวําด๎วยการตรวจเงิน
แผํนดิน พ.ศ. 2561 และตามระเบียบสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.  วําด๎วย
การบริหารการเงิน การตรวจสอบและประเมินผล พ.ศ. 2553 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติม  
 

ค่าตอบแทนหรือค่าบริการในการใช้บริการของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 
 อัตราคําบริการในการใช๎บริการของสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.        
มีการจัดเก็บ 2 อัตรา คือ 

ก. อัตราส าหรับหน่วยงานทั่วไป 
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   คณะกรรมการอ านวยการสถาบันฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2548 มีมติให๎ก าหนดเกณฑ์การจัดเก็บ
คําบริการวิชาการและเงินบ ารุงการจํายคําตอบแทน และคําใช๎จํายในการด าเนินงานวิจัยส าหรับหนํวยงาน
ภายนอก ตํอมาสถาบันฯ ได๎ออกประกาศสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร.           
เรื่อง เกณฑ์การจัดเก็บคําบริการวิชาการและเงินบ ารุงสถาบัน การจํายเงินคําตอบแทนและคําใช๎จํายใน        
การบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรม พ.ศ. 2553 เพ่ือให๎มีความเหมาะสมกับสภาพการด๎านการตลาดในปัจจุบัน 
ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2553 ดังนี้ 
1. การจัดเก็บค่าบริการวิชาการ และเงินบ ารุงสถาบันฯ 

1.1 โครงการศึกษาวิจัย และที่ปรึกษา 

งบประมาณ ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน) 

ไมํเกิน 1,000,000 บาท 9 – 15 % 
มากกวํา 1,000,000บาท แตํไมํเกิน 10 ล๎านบาท 8 – 12 % 

มากกวํา 10,000,000บาท 7 – 10 % 
แล๎วแตํความเหมาะสมในแตลํะโครงการ 

 

1.2 โครงการฝึกอบรม 
 โครงการฝึกอบรม/สัมมนา คําบริการวิชาการ 10 - 15% ของงบประมาณโครงการ โครงการลักษณะ           

อ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว๎ในข๎อ 1.1 ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อ านวยการฯ เป็นผู๎พิจารณาอนุมัติและเสนอ
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ เพ่ือทราบ 
2.  การเบิกจ่ายเงิน ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานวิจัย/อบรม 

2.1  การจํายเงินคําตอบแทนนักวิจัย หรือท่ีปรึกษาโครงการ/วิทยากร ให๎จํายได๎ดังตํอไปนี้ 
        2.1.1 นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 

ประสบการณ์ (ปี) ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) 

ไมํเกิน 10 ปี 
10- 15 ปี 
15 - 20 ป ี
มากกวํา 20 ปี 

ไมํเกิน  80,000บาท 
ไมํเกิน 100,000 บาท 
ไมํเกิน 150,000 บาท 
ไมํเกิน 200,000บาท 

               คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัยให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
           คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล) ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 

2.1.2 วิทยากร  อบรม/สัมมนา 

อัตราค่าตอบแทน 

ผู๎อ านวยการหลักสูตร 300-500  บาท/ชั่วโมง 
วิทยากรบรรยาย 1,000 – 5,000 บาท/คน/ชั่วโมง 
วิทยากรภาคปฏิบัติ 500 – 1,500 บาท/วัน 
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ผู๎ชํวยวิทยากร ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อ านวยการหลักสูตร 

คําเขียนกรณีศึกษา ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อ านวยการหลักสูตร 

  
2.2  คําใช๎จํายในการด าเนินการวิจัย/อบรมสัมมนา 
      2.2.1 คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ 

คําเบี้ยเลี้ยง วันละ 500 – 2,000 บาท 

คําท่ีพัก เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกิน 3,000 บาท 

คําพาหนะ เบิกจํายตามที่จํายจริงและตามความเหมาะสม 
       

2.2.2 คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ 
การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคําพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศให๎ถือ

ตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันสํงเสริมกิจการบ๎านเมืองที่ดี ส านักงาน ก.พ.ร. เรื่องอัตราการเบิกจํายคํา
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ พ.ศ.  2548และที่อาจจะมี
แก๎ไขเพ่ิมเติม 

2.2.3 คําใช๎จํายอื่น ๆ ได๎แกํ 

คําเลี้ยงรับรอง เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ 20,000 บาท 

คําจัดท ารายงาน ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
วัสดุใช๎ในงานวิจัย ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 

อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในโครงการวิจัยให๎ระบุไว๎ในประกาศให๎ชัดเจนวํา
เมื่อเสร็จโครงการแล๎วใครต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบ 

คําใช๎รถสถาบันฯ ใน กทม. และปริมณฑล วันละ 2,000บาท 
อัตรานี้รวมคําน้ ามัน คําทางดํวน และคําเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว๎น 
กรณีไปตํางจังหวัดจะไมํรวมคําน้ ามัน 

คําบ ารุงการใช๎ห๎องประชุม/ห๎องสัมมนา 
ห๎องประชุมเล็ก  
ห๎องประชุมขนาดกลาง 
ห๎องประชุมขนาดใหญํ 

 
15 - 20 ที่นั่ง อัตราคําบ ารุงตํอวัน 1,500 บาท 
40 ที่นั่ง อัตราคําบ ารุงตํอวัน 2,000 บาท 
80 ที่นั่ง อัตราคําบ ารุงตํอวัน 4,000 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 2/2549  มีมติให๎ก าหนดเกณฑ์                  

การจัดเก็บคําบริการวิชาการและการจํายคําตอบแทนและคําใช๎จํายในการบริหารงานวิจัยและการฝึกอบรม
ส าหรับส านักงาน ก.พ.ร. ไว๎ดังนี้ 

1. โครงการวิจัยและที่ปรึกษา 

1.1  การจัดเก็บคําบริการวิชาการ 
ในการรับงานวิจัยและที่ปรึกษา สถาบัน จะจัดเก็บเงินคําบริการวิชาการ ดังนี้ 
 

 งบประมาณ ค่าบริการวิชาการ (สถาบัน) 

ไมํเกิน 1,000,000 บาท 10 – 15% 

มากกวํา 1,000,000 บาท แตํไมํเกิน 10 ล๎านบาท 8 – 12% 
 

1.2  การเบิกจํายเงินคําตอบแทนและคําจ๎าง 
           -  นักวิจัยหรือที่ปรึกษา 

ประสบการณ์ (ปี) ค่าตอบแทน (บาท/คน/เดือน) 

     ไมํเกิน 10 ปี 
     10 - 15ปี 
     15 -20  ปี 
     มากกวํา 20 ปี 

ไมํเกิน  80,000 บาท 
ไมํเกิน 100,000 บาท 
ไมํเกิน 150,000 บาท 
ไมํเกิน 200,000 บาท 

         -  คําจ๎างผู๎ชํวยนักวิจัย   ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
         -  คําจ๎าง (บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล)  ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 

1.3 การเบิกจํายคําใช๎จํายในการด าเนินการวิจัยและที่ปรึกษา 
        1.3.1  คําใช๎จํายในการเดินทางในประเทศ 

คําเบี้ยเลี้ยง วันละ 500 – 2,000 บาท 

คําท่ีพัก เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกิน 1,000 บาท 

คําพาหนะ เบิกจํายตามที่จํายจริงและตามความเหมาะสม 
 

  1.3.2 คําใช๎จํายในการเดินทางไปตํางประเทศ 
 การเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พักและคําพาหนะในการเดินทางไปตํางประเทศ         

ให๎ถือตามหลักเกณฑ์ของสถาบันตามระเบียบสถาบันสํงเสริมกิจการบ๎านเมืองที่ดี  ส านักงาน ก.พ.ร.                     
เรื่อง อัตราการเบิกจํายคําเบี้ยเลี้ยงเดินทาง คําเชําที่พัก และคําพาหนะในการเดินทางไปราชการตํางประเทศ 
พ.ศ. 2548 และท่ีอาจจะมีแก๎ไขเพ่ิมเติม 
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1.3.3   คําใช๎จํายอื่น ๆ ได๎แกํ 

คําเลี้ยงรับรอง เบิกจํายตามที่จํายจริง แตํไมํเกินเดือนละ 20,000 บาท 

คําจัดท ารายงาน ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
วัสดุใช๎ในงานวิจัย ให๎อยูํในดุลพินิจของหัวหน๎าโครงการ 
อุปกรณ์ใช๎ในงานวิจัย/ครุภัณฑ์ ที่จ าเป็นต๎องใช๎ในโครงการวิจัยให๎ระบุไว๎ในประกาศการเงินให๎

ชัดเจนวําเมื่อเสร็จโครงการแล๎วใครต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตํอไป 
คําใช๎รถสถาบัน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล วันละ 2,000 บาท 

อัตรานี้รวมคําน้ ามัน คําทางดํวน และคําเบี้ยเลี้ยงคนขับ ยกเว๎น
กรณีไปตํางจังหวัดจะไมํรวมคําน้ ามันและคําทางดํวน 

คําบ ารุงการใช๎ห๎องประชุม/ห๎องสัมมนา 
 ห๎องประชุมเล็ก  
 ห๎องประชุมขนาดกลาง 
 ห๎องประชุมขนาดใหญํ 

 
 15 – 20 ที่นั่ง อัตราคําบ ารุงตํอวัน 1,500 บาท 
 40 ที่นั่ง อัตราคําบ ารุงตํอวัน 2,000 บาท 
 80 ที่นั่ง อัตราคําบ ารุงตํอวัน 4,000 บาท 

2. โครงการฝึกอบรม 
  2.1  การจัดเก็บคําบริการวิชาการ  

ที ่ รายการ ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับสูง 

1 คําบริการวิชาการ 10% ของมูลคําโครงการ 

2.2  การเบิกจํายเงินคําตอบแทนและคําจ๎าง 

ที ่ รายการ ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร 
ระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับสูง 

1 คําตอบแทนที่ปรึกษา/ 
ผู๎อ านวยการหลักสูตร 

500/ช.ม. 500/ช.ม. 500/ช.ม. 

2 คําตอบแทนวิทยากร 2,000/ช.ม. 2,500/ช.ม. 3,000/ช.ม. 
3 คําตอบแทนผู๎ชํวยวิทยากร 500/ช.ม. 1,000/ช.ม. 1,000/ช.ม. 

4 คําจ๎างผู๎ประสานงาน 800/คน/วัน 800/คน/วัน 800/คน/วัน 

2.3 การเบิกจํายคําใช๎จํายในการด าเนินการฝึกอบรม 

ที ่ รายการ ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

1 คําจัดท าเอกสาร 120/คน/วัน 150/คน/วัน 150/คน/วัน 
2 คําแฟูมเอกสาร 120/แฟูม 120/แฟูม 120/แฟูม 
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ที ่ รายการ ผู้บริหาร 
ระดับต้น 

ผู้บริหาร
ระดับกลาง 

ผู้บริหาร
ระดับสูง 

3 คํากระเป๋าเอกสาร 250/ใบ 300/ใบ 350/ใบ 
4 คําเดินทางวิทยากร 500/คน/วัน 500/คน/วัน 500/คน/วัน 
5 คําวัสดุการศึกษา 2,000/วัน 2,000/วัน 3,000/วัน 
6 คําเชํารถ ใช๎ระหวํางการฝึกอบรม/สัมมนา 2,000/วัน 2,000/วัน 2,000/วัน 

7 คําลํวงเวลาเจ๎าหน๎าที่ 70วัน 70/วัน 70/วัน 

8 คําเบี้ยเลี้ยงเจ๎าหน๎าที่ 
(กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด) 
 

 

400/วัน 400/วัน 400/วัน 

9 คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
เล็ก) 15 - 20 ที่นั่ง 

1,500/วัน 1,500/วัน 1,500/วัน 

10 คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
ขนาดกลาง) 40 ที่นั่ง 

2,000/วัน 2,000/วัน 2,000/วัน 

11 คําสถานที่ฝึกอบรม (กรณีใช๎ห๎องประชุม
ขนาดกลาง) 80 ที่นั่ง 

4,000/วัน 4,000/วัน 4,000/วัน 

12 คําใช๎จํายอื่น ๆ (ตํอวัน) 
(กรุงเทพฯ/ตํางจังหวัด) 

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

13 คําอาหาร-อาหารวําง (อาหารกลางวันและ
อาหารวําง 2 ครั้ง) 

380-480/วัน 500-680/วัน 700-750/วัน 

14 คําอาหาร (กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด) 
รวมอาหารเย็น 

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

15 คําท่ีพักผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม  
(กรณีจัดฝึกอบรมตํางจังหวัด) 

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

16 คําเชํารถบัสรับ-สํงผู๎เข๎ารับการฝึกอบรม      
(40 – 45 ที่นั่ง) 

 10,000/วัน 10,000/วัน 15,000/วัน 

 
3. โครงการลักษณะอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว๎ในข๎อ 1 และข๎อ 2 ให๎อยูํในดุลพินิจของผู๎อ านวยการ

สถาบันฯ เป็นผู๎พิจารณาอนุมัติและเสนอคณะกรรมการอ านวยการของสถาบันฯ เพ่ือทราบ 
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ส่วนที่ 3 
การรับรองความถกูต้องของรายงาน 

 

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

(1) งบการเงินและข๎อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายงานประจ าปี ได๎แสดงข๎อมูลอยําง
ถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดของหนํวยงานแล๎ว 

(2) ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบตํอการจัดให๎หนํวยงานมีระบบการเปิดเผยข๎อมูลที่ดี เพ่ือให๎แนํใจวํา
หนํวยงานได๎เปิดเผยข๎อมูลในสํวนที่เป็นสาระส าคัญทั้งของหนํวยงานอยํางถูกต๎องครบถ๎วนแล๎ว รวมทั้ง
ควบคุมดูแลให๎มีการปฏิบัติตามระบบดังกลําว 

(3) ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎รับผิดชอบตํอการจัดให๎หนํวยงานมีระบบควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให๎มี            
การปฏิบัติตามระบบดังกลําว  

ในการนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานวําเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข๎าพเจ๎าได๎รับรองความถูกต๎อง
แล๎ว ข๎าพเจ๎าได๎มอบหมายให๎ นางวิภาภรณ์  มานะตํอ หัวหน๎าสํวนงานการบัญชีเป็นผู๎ลงลายมือชื่อก ากับเอกสาร
นี้ไว๎ทุกหน๎าด๎วย หากเอกสารใดไมํมีลายมือชื่อของ นางวิภาภรณ์  มานะตํอ ก ากับไว๎ ข๎าพเจ๎าจะถือวําไมํใชํข๎อมูล
ที่ข๎าพเจ๎าได๎รับรองความถูกต๎องของข๎อมูลแล๎วดังกลําวข๎างต๎น 

 
ชื่อ ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

 

1. เลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ๎อนฟูา  เวชชาชีวะ) 
 

ประธานกรรมการ 
 

…………………………… 

2. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ กรรมการ …………………………… 

3. นายมนัส  แจํมเวหา กรรมการ …………………………… 

4. นายนครเขตต์  สุทธปรีดา กรรมการ …………………………… 

5. ผู๎อ านวยการสถาบันสํงเสริมการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี      
    (นางกิตติยา  คัมภีร์) 

กรรมการและเลขานุการ …………………………… 

ผู๎รับมอบอ านาจ 
นางวิภาภรณ์  มานะตํอ 

 
หัวหน๎าสํวนงานบัญช ี

 
…………………………… 
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เอกสารแนบ 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอ านาจควบคุมของหน่วยงาน 

1. ให้แสดงรายละเอียดของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมตามตาราง ดังนี้ 

ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2) 

1. นายปกรณ์  นิลประพันธ์ 51 - -  Master of Laws The 
University of Sydney,  
Australia  

- นิติศาสตรบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรม    
ศาสตร์  

-  

 ต าแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน) : 
1)  เลขาธิการ ก.พ.ร. 
2) รักษาราชการแทนผู๎อ านวยการส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร๎างความสามัคคีปรองดอง 
(ป.ย.ป.)   
3) รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
4) ปฏิบัติหน๎าที่รองอ านวยการส านักงานบริหารนโยบายของ
นายกรัฐมนตรี อีกหน๎าที่หนึ่ง 
5) ปฏิบัติหน๎าที่รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อีกหน๎าที่หนึ่ง 
6) เลขานุการคณะกรรมการรํางรัฐธรรมนูญ 
7) กรรมการรํางกฎหมายประจ า 
กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ 
 1) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 2) กรรมการข๎าราชการพลเรือน 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2) 

 3.) กรรมการพัฒนาและสํงเสริมองค์กรมหาชน  
 4.) กรรมการกฤษฎีกา  
 5.) กรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา  
 6.) ประธานอนุกรรมการวิสามัญเก่ียวกับการบริหารจัดการ 
ก าลังคนคุณภาพของราชการ 
 7.) กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (ธนาคารแหํงประเทศไทย) 
 8.) กรรมการกองทุนเพ่ือการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน (ธนาคารแหํงประเทศไทย) 
 9.) กรรมการบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) 
 10.) อนุกรรมการด๎านกฎหมาย (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก) 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2) 

2. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  
จันทรางศุ 

64 - ปริญญาโททางกฎหมาย 
(LL.M.)  New York 
University 
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
- เนติบัณฑิต  ส านักอบรม
ศึกษากฎหมายแหํง            
เนติบัณฑิตยสภา 
     

 กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ 
1) กรรมการกฤษฎีกา 
2) อุปนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3) กรรมการสภาสถาบันผู๎ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตศึกษา

จุฬาลงกรณ์ 
4) กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
5) อนุกรรมการกฎหมายข๎าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) 
6) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหํงชาติ  
7) กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
8) รองประธานกรรมการ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก 

สภากาชาดไทย 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2) 

3. นายมนัส แจํมเวหา 64 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยสุโขทัย       
ธรรมาธิราช 
- รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

 ต าแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน): 
1) อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
2) รองปลัดกระทรวงการคลัง  
3) ผู๎ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
4) ที่ปรึกษาด๎านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง 
5) รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง 
กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่าง ๆ 
1) กรรมการบริษัท ทําอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
2) กรรมการธนาคารแหํงประเทศไทย 
3) กรรมการการไฟฟูานครหลวง 
4) กรรมการกฤษฎีกา 
5) กรรมการติดตามประเมินผลภาคราชการ 
6) กรรมการบริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตเลียม จ ากัด

(มหาชน) (กระทรวงการคลัง) 
7) กรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม 
8) ประธานกรรมการวําด๎วยการพัสดุด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
9) ประธานกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนํวยงานและรัฐวิสาหกิจ

ประธานกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพํง 
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ชื่อ-สกลุ/ต าแหน่ง 
อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2) 

4. นายนครเขตต์ สุทธปรีดา  
 

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

 ต าแหน่ง (อดีตถึงปัจจุบัน): 
1) รองเลขาธิการ ก.พ.ร. 
2) ผู๎อ านวยการส านักงานเลขาธิการ 

3) ผู๎ชํวยเลขาธิการ ก.พ.ร. 
กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ 
1. อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและ

กรอบการปฏิรูป 
2. กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อน

และปฏิรูปการบริหารราชการแผํนดินคณะที่ 3 : 
คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด๎านระบบราชการ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสร๎างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

3. รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร๎างสํวนราชการด๎านเศรษฐกิจ 

4. รองประธาน อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุง
โครงสร๎างสํวนราชการด๎านสังคม 

5. อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับ                
การวางระเบียบปฏิบัติงานของส านักงาน ก.พ.ร. 

 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2) 

6. กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ (คตป.) 

7. อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการก าหนด
แนวทาง วิธีการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 

8. อนุกรรมการ ใน อ.ก.ร. เฉพาะกิจปรับปรุงโครงสร๎างราชการ
สังกัดรัฐสภา 

9. กรรมการในคณะกรรมการก าหนดต าแหนํงระดับสูง ของทุก
กระทรวง (20 กระทรวง) 

10.คณะกรรมการปรับปรุงระบบงานของสถาบันสํงเสริมการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดีหนํวยบริการรูปแบบ พิเศษ 
(Service Delivery Unit : SDU) 

11. คณะกรรมการบริหารสมาคมข๎าราชการพลเรือน 
12. อนุกรรมการด๎านกฎหมาย   

13. ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาส านักงานบริหารและพัฒนา

องค์ความรู๎ (องค์การมหาชน) 

14. ประธานและกรรมการส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู๎ 

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2) 

5. นางกิตติยา  คัมภีร์ 
 

63 - 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.(ด๎านความรํวมมือระหวํางประเทศ

ในการสํงเสริมธรรมาภิบาล) 
3)  รองเลขาธิการ ก.พ.ร.  
4) ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (ทรงคุณวุฒิ)  
5) ผู๎บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 
6) โฆษกส านักงาน ก.พ.ร. 
7) ผู๎ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของ 

ส านักงาน ก.พ.ร.             
กรรมการ/อนุกรรมการ/เลขานุการต่างๆ 
1) อ.ก.พ. ส านักงาน ปปท. และ อ.ก.พ. ส านักงาน ปปท. ปฏิบัติ

หน๎าที่ อ.ก.พ. กระทรวง 
2) อ.ก.พ. กรมอุตุนิยมวิทยา 
3) อ.ค.ต.ป. เกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการ การตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการ 
4) อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
5) อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนานักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงรุํนใหมํ 
6) คณะกรรมการประเมินผลงานของผู๎เข๎ารับการประเมิน  

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

คุณวุฒิทางการศึกษา 
(1) 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ/
บริษัทเอกชน/อื่น (2) 

เพ่ือแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํง ประเภทอ านวยการระดับเชี่ยวชาญ 
(สายงานทรัพยากรบุคคล ส านังานเลขาธิการสภาผู๎แทนราษฎร์) 

7) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของ
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า (องค์การมหาชน) 

8) คณะอนุกรรมการอ านวยการประสานการขับเคลื่อนและติดตาม
ผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์วําด๎วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ส านักงาน ป.ป.ช. 

9) คณะอนุกรรมการออกข๎อสอบและเฉลยข๎อสอบ กองบัญชาการ
ศึกษา ส านักงานต ารวจแหํงชาติ 

10) คณะอนุกรรมการข๎าราชการรัฐสภา (อ.ก.ร.) 
11) คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมของสถาบัน             

ด ารง ราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
12) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการส านักงานอัยการสูงสุด 

       
 
หมายเหตุ (1)  ให๎ระบุคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด โดยระบุวิชาเอก วิชาโท ช่ือคณะและสถาบันการศึกษา การอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ (เชํน การอบรมจาก

สมาคมสํงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  (2) ให๎ระบุประสบการณเ์ฉพาะที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจของหนํวยบริการรูปแบบพิเศษ



 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

รายงานงบการเงิน 

ภาคผนวก 
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